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 (روین نی)تام یقرارداد خرید خدمات كاركنان شركت

 98/97-00شماره  

 411453438999و كداقتصادي  21745به شماره ثبت  زاگرس كوثرتولید برق مدیریت این قرارداد بین شركت      

 حیدر عباسی نامیده میشود  به نمایندگی آقایان كارفرماكه از این پس در این قرارداد  10101351986 و شناسه ملی 

بـه  -------------و  مدیره از یـك طـرفهیأت  رئیس ذبیح مرادپورو  و نایب رئیس هیأت مدیره عاملمدیر 

كه در این قرارداد  ----------و به شماره كد اقتصادي  ----------ثبت شده در استان   ------شماره ثبت 

-------آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره  كه به موجب ---------پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور حق امضاء این قـرارداد را دارد و اختصـاراپ پیمانکـار  ----/--/--مورخه   ---

 نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد. 

         ماده یك ـ موضوع قرارداد

   نیمـاهر   تکنسـكـارگر )كـارگر سـاده    یخرید خدمات كاركنـان شـركتاز ت است موضوع قرارداد عبار        

شـركت  ازیجهت مشاغل مورد ن نیروي كار ثابتكارفرما به صورت  ازی(مورد ن  رهیكارشناس   كارشناس ارشد و غ

پیوسـت مطـابق بـا شـر   یخدماتو  يستاد   یفن   ییاجرا مختلف يدر قسمتها مدیریت تولید برق زاگرس كوثر

  شماره یك قرارداد.

 نفر می باشد. 50 حدود كاركنانتوضیح مهم: تعداد 

 ماده دو  ـ مبلغ قرارداد 

به حروف مـی باشـد كـه بـر اسـاس بـرآورد  ----------و ریال بعدد  -----------مبلغ تقریبی قرارداد 

ر منـدر  در پیوسـت شـماره دو و مبلغ قطعی و ثابت سود پیمانکا 1399 و 1398در سال  كاركنانحقوق و مزایاي 

قرارداد و با در نظر داشتن میزان تقریبی كمی و كیفی خدمات مورد نیاز طی مـدت قـرارداد تعیـین گردیـده اسـت 

بدیهی است مبلغ پرداختی به پیمانکار بر اساس خدمات انجام شده محاسبه خواهد شد. ضمناپ یـادآوري مـی گـردد 

 ( 2ده و هیچگونه تغییر یا تعدیلی نخواهد داشت . )پیوست شماره مبلغ سود پیشنهادي پیمانکار ثابت بو
ی كه تالش در خور تقدیر از خود نشان دهنـد مبـالغی را در كاركنانتبصره  : كارفرما می تواند به منظور تشویق 

ین مـاه بعضی از ماههاي طول قرارداد به عنوان پاداش پرداخت نماید لذا پیمانکار مؤظف است همزمان با حقوق اول
پس از كسر حق بیمه و مالیات متعلقه اقدام نماید  ایشانبعد از دریافت نامه كارفرما نسبت به پرداخت عین مبالغ به 

به پیمانکار پرداخت خواهد شد. بـدیهی اسـت مسـيولیت  و بن غیر نقدي اینگونه مبالغ مانند حقوق و اضافه كاري
 مانکار می باشد . پرداخت هر گونه هزینه اضافی احتمالی بعهده پی
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 ماده سه ـ مدت قرارداد 
 .بودخواهد  29/12/99لغایت  01/10/98از تاریخ مدت قرارداد      

 ماده چهار  ـ شرایط پرداخت  

تا یکم مـاه بعـد حقـوق و مزایـاي  حداكثر  صورت وضعیت پس از تاییدـ پیمانکار بایستی در انتهاي هر ماه 1

گزارش كاركرد ماهیانه   اضافه كاري   پاداش و ...را طی فیش حقوقی پرداخت و تحت پوشش را بر اساس  كاركنان

  بیمه سهم كارفرمـا نه كه شامل حقوق و مزایاي ناخالصلیست پرداختی كلی آن را به همراه صورت وضعیت ماهیا

 ئه نماید . و سود و هزینه باالسري می باشد. بر اساس ریز قیمت هاي قرارداد تهیه و به دستگاه نظارت ارا

 : منوط به ارائه مدارک ذیل می باشدـ پرداخت هر صورت وضعیت 2

تحت پوشـش  كاركنانصورت وضعیت تائید شده توسط دستگاه نظارت همراه با لیست پرداختی حقوق ومزایاي   

  و لیست بیمه تامین اجتماعی.

ه و..... پـس از پرداخـت از طـرف : مبلغ صورت وضعیت پیمانکار اعم از خالص حقوق و مزایا   بیمـ 1تبصره 

 پیمانکار و ارائه مدارک مثبته به كارفرما وتایید دستگاه نظارت  به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

: پرداخت آخرین صورتحساب پیمانکار مستلزم ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتمـاعی و  2تبصره 

 كارفرما خواهد بود .  همچنین ارائه تسویه حساب با كاركنان خود به

 ماده پنج : كسور قانونی 

پرداخت كلیه كسور قانونی در ارتباط با اجراي قرارداد و صورت وضعیت هاي ماهیانه بعهده پیمانکار می باشد. 

در این خصوص پس از پرداخت توسط پیمانکار و ارائه مستندات از طرف وي بخش هزینه هایی كه طبـق قـوانین 

 كارفرمایان ) پیمانکار حاضر ( می باشد   توسط كارفرما پرداخت می گردد.جاري كشور بعهده 

بـر اسـاس رقمی  12داشتن كد اقتصادي  نظام مالیات برارزش افزوده و تبصره  : درصورت ثبت نام پیمانکار در

/ص 200/97/71و بخشـنامه وزارت اقتصـاد و دارایـی  01/03/1397دیوان عدالت اداري مورخ  348دادنامه شماره 

   مبلغ مالیات وعوارض توسط كارفرما قابل پرداخت می باشد.  06/05/1397مورخ 

   پیمانکارماده شش  ـ تعهدات 

خدماتی كه توسط پیمانکار به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام مـی شـود بایـد از هـر حیـ   -1

 جامع و كامل باشد. 

و استانداردهاي تخصصـی  اساس روشها و اصول متداولپیمانکار باید خدمات موضوع این قرارداد را بر  -2

و با رعایت مالحظات مالی و اقتصادي و با به كـارگیري حـداكثر مهـارت ودقـت بـه وسـیله و حرفه اي 
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حرفه اي الزم هستند انجام دهد و در مواردي كه اظهار نظر و صالحدید بـه  انی كه واجد صالحیتكاركن

 فانه عمل نماید. او واگذار شده است منصفانه و بیطر

پیمانکار می بایستی در انجـام خـدمات موضـوع قـرارداد كلیـه مـوازین اسـالمی   مقـررات   قـوانین و  -3

 تورالعملهاي جاري را رعایت نماید.دس

پیمانکار مسيولیت صحت كار   ایمنی و سالمت افراد خود و آن تعداد از كاركنان كارفرما را كـه بـه تبـع  -4

گیرنـد در ي خار  از حیطه كارفرما  تحت خدمات رسانی آن پیمانکار قرار میاین قرارداد در محل دیگر

 طول مدت قرارداد بعهده خواهد داشت.

تغییر محل كار آنان  یاخود و كاركنانپیمانکار تعهد می نماید كه با درخواست كارفرما نسبت به تعویض  -5

 ساعت اقدام نماید.  48ظرف مدت 

 موضوع قرارداد را در اختیار كارفرما قراردهد. كاركنانكلیه  پرونده از هیك نسخ باشدمی ار متعهدکپیمان -6

شـوند   كاركنـان پیمانکـار كلیه اشخاصی كه براي انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به كار گرفته می -7

شوند و كلیه مسيولیت هاي ناشی از قانون كار  بیمـه شـاغلین  حـوادث غیـر مترقبـه  بیمـه محسوب می

و مزایاي قانونی كاركنان بعهـده پیمانکـار  یت  عمر و سایر قوانین جاري كشور و یا هر نوع حقوقمسيول

باشد. كارفرما از هرگونه مسيولیت در این خصوص مبري است و هیچگونـه مسـيولیت یـا تعهـدي در می

 قبال این اشخاص ندارد.

بـه ارائـه  حداكثر به مدت سـه مـاه دیددر پایان قرارداد پیمانکار مکلف است تا شروع به كار پیمانکار ج -8

 خدمات طبق قرارداد فیمابین ادامه دهد .

با لیست هاي اسـتعالم شـده از سـازمان در صورت تطبیق لیست هاي حقوق و مزایا ارائه شده پیمانکار  -9

 تفاوت در پرداخت هاي بعدي اعمال خواهد شد .التامین اجتماعی و وجود مغایرت در آن  مابه 

نسـبت بـه عقـد قـرارداد مـدت معـین بـا   از انعقاد قرارداد فیمابین یك ماهیستی ظرف مدت پیمانکار با -10

به كارگزینی و به همراه مستندات پرونده را طی همین مدت تحویل خود اقدام و همزمان مدارک  كاركنان

 نیروگاه ارائه نماید.

  

  1سایر تعهدات به شر  پیوست شماره  -11
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 کار یدات پیمانیماده هفت  ـ تا
پیمانکار تأیید می نماید كه قرارداد و كلیه اسناد و مدارک آن را كامالپ مطالعـه نمـوده و دامنـه قـرارداد و  .1

 شده در آن را بررسی و شناسائی نموده است .  الزامات تعریف

پیمانکار تأیید می نماید كه دانش و تخصص و سایر نیازمندیهاي الزم جهت ایفـاي تعهـدات قـراردادي  .2
 بر اساس مفاد قرارداد در اختیار دارد یا می تواند آنها را تأمین نماید .  خود را

پیمانکار تأیید می نماید به قوانین كشوري از جمله قانون تجارت   قانون كار   قـانون تـأمین اجتمـاعی   .3
شـته و در قانون مالیاتها و سایر قوانین و مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با موضوع قرارداد وقوف كامل دا

 زمان عقد قرارداد از تأثیرات آنها بر تعهدات خود آگاه بوده است . 

پیمانکار كلیه هزینه هاي خود اعم از هزینه هاي دستمزد   سربار   مالیات   بیمه مربوط بـه هزینـه هـاي  .4
ه باالسري و سایر هزینه هایی را كه بر اساس قوانین جاري كشور و عرف بعهده وي مـی باشـد را محاسـب

كرده و در مبلغ قرارداد منظور نموده است . به اسـتثناي مـوارد تصـریح شـده در قـرارداد   پیمانکـار حـق 
 درخواست هیچگونه مبلغ اضافی را نخواهد داشت. 

 ماده هشت ـ كاركنان  
تخصـص و از كاركنان با صالحیت كه در كار خـود موظف است براي انجام خدمات موضوع قرارداد پیمانکار  -1

 استفاده نماید. و مورد تایید كارفرما می باشند كافی دارند تجربه

از نظر این قرارداد كلیه كسانی كه به منظور اجراي خدمات این قرارداد به صورت دائـم بـه هزینـه پیمانکـار و  -2
براي او خدماتی را انجام می دهند كاركنان پیمانکار شـناخته مـی شـوند و مسـيولیت عملکـرد آنهـا در مـورد 

 موضوع قرارداد بعهده پیمانکار است.خدمات 

روز هـاي  در   كـه (داراي اختیارات پیمانکار)نماینده  پیمانکار متعهد است نسبت به معرفی و استقرار یك نفر -3
با هزینه خود اقدام نماید تا جوابگوي درخواستهاي كارفرما و  زاگرس كوثرمحل نیروگاه در  یکشنبه و سه شنبه

. ا در محل نیروگاه تأمین مـی نمایـدباشد . ضمناپ كارفرما غذا و محل وي ر كاركنانپاسخگو و پیگیر مشکالت 
 باشد.به عهده پیمانکار میبدیهی است كه حقوق و مزایاي نماینده 

پیمانکار حق به كارگیري كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتی   مؤسسات عمومی   شهرداریها و اتباع خارجی  -4
 را ندارد. 

 باشد.به عهده پیمانکار میو ابواب جمعی پیمانکار   كاركنانفاده از موقعیت شغلی توسط هرگونه سواست -5

تنظیم ساعات یا شیفت هاي موظف به كاركنان بر عهده كارفرما بوده و پیمانکار و كاركنان آن موظف به انجام  -6
 باشند.آن می

 باشند .اسرار و نکات ایمنی می كاركنان پیمانکار موظف به رعایت قوانین و نظام جاري كارفرما  حفظ -7
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پیمانکار ملزم به صدور فیش حقوقی براي هریك از كاركنان به كارگیري شده با ذكر جزئیات در پایان هر مـاه  -8
 باشد.می

 ماده نه  ـ تغییر مقادیر كار   
غ قـرارداد بـه درصد مدت و مبلـ 25كارفرما می تواند در طی مدت قرارداد با اطالع كتبی به پیمانکار تا میزان 

خدمات موضوع آن اضافه یا از آن كسر نماید بدون آنکه در واحد بهـا و شـرایط قـرارداد تغییـري حاصـل شـود و 
پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد . در صورت عدم قبول افزایش بمیزان فوق الذكر توسط پیمانکـار  كارفرمـا مـی 

 بعنوان جریمه از مطالبات وي كسر نماید.  تواند معادل ارزش مقادیر كار افزایش  یافته را 
 انجام تعهدات     حسن ماده ده ـ تضمین

 5معادل  قابل قبول   پیمانکار مکلف است همزمان با امضاي قرارداد ضمانتنامهانجام تعهداتبه منظور تضمین        
حسابی كه كارفرما تعیین می نماید واریز درصد مبلغ قرارداد به كارفرما تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذكور را نقداپ به 

رسید آن را ارائه نماید. ضمانتنامه یا سپرده مذكور حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از انقضاي مـدت قـرارداد و  و
 و با درخواست پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت آزاد می گردد . ه مفاصا حساب بیمه ارائ

قرارداد   میزان تضمین حسن انجام تعهدات حسـب مـورد و  9كار طبق ماده تبصره  : در صورت تغییر مقادیر       
 متناسباپ توسط پیمانکار افزایش و یا توسط كارفرما كاهش می یابد . 

 ماده یازده ـ دستگاه نظارت
ه ادارنظارت بر اجراي تعهداتی كه پیمانکار بر طبق این قرارداد تقبـل نمـوده اسـت از طـرف كارفرمـا بعهـده        

جاده كرمانشاه به همدان كـه در  25به آدرس كرمانشاه   كیلومتر شركت مدیریت تولید برق زاگرس كوثر  كارگزینی
این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار مکلف است خدمات موضوع قـرارداد را 

 گاه یاد شده رافع مسيولیتهاي پیمانکار نمی باشد. تحت نظارت دستگاه مذكور اجرا نماید بدیهی است نظارت دست
 ماده دوازده ـ تغییر مدت قرارداد 

 در موارد ذیل قرارداد قابل تغییر خواهد بود : 
 قرارداد. 17در مورد بروز حوادث قهریه موضوع ماده  -1
 ـ در صورتیکه برنامه زمانبندي اجراي خدمات موضوع قرارداد تغییر نماید . 2
رتیکه قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیتهایی ایجاد شود كه در برنامـه زمانبنـدي مـؤثر واقـع ـ در صو3

 شود . 
در موارد فوق كارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرارداده و در صورتیکه پیش آمدن این مـوارد را مسـتلزم 

 ار ابالغ می نماید . تغییر مدت قرارداد تشخیص دهد   این تغییر مدت را به پیمانک
 ماده سیزده ـ تسهیالت بر عهده كارفرما 

كارفرما تدابیر و مساعدتهاي الزم را براي تسهیل كار پیمانکار در مورد خدمات موضوع قرارداد  بـه ویـ ه در 
 موارد زیر بر اساس درخواست پیمانکار فراهم می نماید: 
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 ه موضوع قرارداد به صورت رایگان. ـ در اختیار قرار دادن اطالعات و مدارک مربوط ب1
 ـ ارتباط و تشریك مساعی با وزارتخانه ها   سازمانها و سایر مؤسسات. 2
 پیمانکار. كاركناناستفاده از سیستم حضور و غیاب كارفرما جهت  -3
 تامین محل استقرار نماینده پیمانکار جهت انجام امور اداري مربوط به قرارداد. -4

 نی  ماده چهارده ـ ایم
پیمانکار متعهد است كلیه موارد ایمنی را جهـت خـود و كاركنـانش و همچنـین مـوارد ایمنـی مربـوط بـه  .1

تأسیسات موضوع قرارداد را رعایت نماید و در صورت ایراد جر    نقص عضو و یا فـوت كاركنـان كلیـه 
بـوده و كارفرمـا هیچگونـه مسيولیتهاي قانونی از جمله درمان   پرداخت دیه   جرائم و ... بعهـده پیمانکـار 

 مسيولیتی در این خصوص ندارد . 

و تایین شده  وله در حوزه عملکرد این قراردادحپیمانکار و كاركنان وي ملزمند مقررات ایمنی و انضباطی م .2
 را بطور كامل رعایت نمایند .  از طرف كارفرما

-ه هزینه ها بعهده پیمانکـار مـیدر صورت لزوم به حضور كارشناس ایمنی از طرف پیمانکار  پرداخت كلی .3

 باشد .

 باشد.بیمه نامه مسيولیت مدنی در طول مدت قرارداد میارائه پیمانکار ملزم به  .4

 ماده پانزده ـ جرائم

نظر به اینکه لیست كاركرد تا روز بیست و ششم هر ماه توسط كارفرما به پیمانکار ارائه می گردد لذا در  - 1

را تا یکم ماه بعد پرداخت ننماید  به ازاء هر روز تأخیر حداكثر تا شش  كاركنان انهصورتیکه پیمانکار حقوق ماهی

( جمع مبلغ لیستهاي حقوق و مزایا ناخالص از صورت وضعیت آن ماه بعنوان جریمه  01/0) یك صدم روز مبلغ 

رأساپ حقوق و كسر می گردد . و در صورتیکه بیش از شش روز در پرداخت حقوق تأخیر داشته باشد كارفرما 

درصد افزایش) جمع مبلغ لیستهاي حقوق و مزایاي ناخالص (  2را پرداخت و مبلغ آن را بعالوه  كاركنانمزایاي 

عالوه بر جریمه مذكور بعنوان جریمه از مطالبات پیمانکار كسر و به نفع خود برداشت خواهد نمود. )بدیهی است 

توسط كارفرما   پیمانکار می تواند حداكثر یك روز در پرداخت به ازاء هر روز تأخیر در ارسال لیست كاركرد 

 تأخیر نماید(. كاركنانحقوق 

( در محـل نیروگـاه شـنبهسـه  وشـنبه یک –روز در هفتـه  دودر صورت عدم استقرار و حضور نماینده )  -2

  از محـل مطالبـات برابر حـداقل دسـتمزد روزانـه را بـه ازاي هـر روز  2كارفرما جریمه اي معادل    زاگرس كوثر

 پیمانکار برداشت می نماید. 
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ـ در صورتی كه پیمانکار امور محوله قراردادي را به نحو احسن انجام ندهد بـراي مرتبـه اول بـه وي كتبـاپ 3         

اخطار داده می شود و در صورت تکرار به میزان نقصان در كار بنا به تشخیص كارفرما مبلغی معادل نقصان محاسبه 

بعنوان جریمه از محـل مطالبـات پیمانکـار بـه نفـع مبلغ ناخالص صورت وضعیت همان ماه  (0.01یك صدم ) یا و

 كارفرما برداشت می گردد . 

پیمانکار  به ازاء مدت غیبت ) روزانه یا ساعتی ( عالوه بر  كاركناندر صورت غیبت ) روزانه یا ساعتی ( هر یك از 

كه با نظر كارفرما محاسبه اي به میزان یك برابر مبلغ دستمزد مدت غیبت عدم پرداخت حقوق همان مدت   جریمه 

 می گردد از صورت وضعیت پیمانکار كسر خواهد شد. 

 ماده شانزده  ـ قوانین كار و بیمه هاي تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و مالیاتها    

ه كار   بیمه تأمین اجتماعی و همچنـین قـوانین نماید كه از جمیع قوانین و مقررات مربوط بپیمانکار تأیید می       

مربوط به مالیاتها و عوارض كامالپ مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها می باشد . در هر حال مسـيولیت عـدم اجـراي 

ت بـه اعمـال كسـور قوانین و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود . كارفرما در اجراي قوانین مزبور نسـب

 هاي پیمانکار اقدام خواهد نمود . ت صورت وضعیشده از پیش بینی

 ماده هفده ـ حوادث قهریه     

در موارد بروز حوادث قهریه كه مانع ایفاي تعهدات پیمانکار گردد پیمانکار از مسيولیت مبراست مشروط بـر 

از عهده پیمانکار خار  بوده   ثالثاپ : آنکه اینگونه حوادث اوالپ : غیر قابل پیش بینی بوده   ثانیاپ : جلوگیري یا رفع آن 

 فعل یا ترک فعل پیمانکار در بروز آن مؤثر نبوده باشد . 

 پیمانکار مکلف است در اسرع وقت كارفرما را از بروز اینگونه حوادث مطلع نماید. 

 ماده هجده ـ خاتمه قرارداد     

قرارداد را خاتمه دهد در این صورت كارفرمـا  فهبه صورت یك طر كارفرما در طول مدت قرارداد می تواند -1     

مراتب را كتباپ به اطالع پیمانکار رسانیده و مهلتی را )حداقل تا پایان ماه جاري اعالم( براي خاتمه دادن بـه قـرارداد 

 تعیین می نماید . 

توسـط كارفرمـا  كاركنـاندر صورتیکه توسط مراجع ذیصال  در خصوص عقد قرارداد بصورت انفرادي با  -2      

 بوده و قرارداد خاتمه خواهد یافت.ابالغیه صادر گردد  پیمانکار موظف به پذیرش 

 باشد.تسویه حساب با پیمانکار منوط به تسویه حساب با كاركنان تحت پوشش خود و مراجع ذیربط می -3      

اد نسبت به ارسال صورتحساب روز پس از تاریخ خاتمه قرارد 10در صورت تحقق موارد فوق پیمانکارظرف مدت  

نهائی اقدام خواهد نمود. كارفرما ظرف مدت ده روز صورتحساب فوق را بررسی و مطالبات و بدهی هاي پیمانکار 
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را با در نظر گرفتن مفاد قرارداد محاسبه و با وي تسویه حساب می نماید. به محض انجام تسویه حسـاب  تضـمین 

 واهد شد. حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خ

 

 ماده نوزده  ـ فسخ قرارداد     

 طور یکطرفه توسط كارفرما قابل فسخ می باشد : ب این قرارداد در موارد ذیل بدون نیاز به مراجعه به محاكم صالحه

اعالم عدم صالحیت پیمانکار از طرف اداره كل تعاون   كار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم رعایت قانون كار  -1

 تحت پوشش . كاركنانحقوق  در خصوص حق و

 عدم اجراي طر  طبقه بندي مشاغل  -2

حداكثر تا یك ماه پس از شروع زمان قرارداد و یا  زاگرس كوثرعدم مستقر نمودن نماینده در محل نیروگاه  -3 

 روز .  10غیبت نماینده در طول مدت قرارداد بیش از 

 به محل كار موضوع قرارداد .  كاركنانروز در معرفی و اعزام  3تأخیر غیر موجه بیش از  -4  

 عدم توانائی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به تشخیص كارفرما .  -5  

( دستگاه نظارت مراتب را كتباپ به پیمانکار ابالغ نموده و درخواست رفع نقص می نمایـد  5در این مورد ) بند   

  كارفرما می تواند قرارداد را فسخ و مراتب را كتباپ به  روز بعد از ابالغ 3و در صورت عدم رفع نقص ظرف مدت 

 پیمانکار ابالغ نماید . 

 شاغل در نیروگاه . كاركنانعدم رعایت برخی موارد قراردادي و یا عدم رعایت حقوق قانونی و قراردادي  -6

 واگذاري قرارداد به غیر بدون موافقت كتبی كارفرما . -7

 یمانکار . ورشکستگی و انحالل شركت پ -8

هر گاه كارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ كند بدون احتیا  بـه انجـام تشـریفات قضـائی و     

را بـه سـود  26قرارداد مـاده  تضمینو ضبط  قرارداد 10اداري  مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده 

از پیمانکـار و جـرائم  كاركنانانجام تعهدات   مطالبات  خود وصول نموده و همچنین عالوه بر ضبط سپرده حسن

را از محل مطالبات پیمانکار جبران می نماید. در هر صورت پیمانکـار  15مربوطه و نیز خسارات قید شده در ماده 

مسيول جبران زیان وارده به كارفرما می باشد. بدیهی است در صورت فسخ قرارداد كارفرما مجاز اسـت تـا تعیـین 

 مطابق قانون كار و انجام مفاد قرارداد اقدام نماید .  كاركنانانکار جدید نسبت به پرداخت حقوق پیم

 ماده بیست  ـ نقایص كار      

پیمانکار مسيول و پاسخگوي كلیه معایب و اشتباهاتی خواهد بود كه به علت نقص كار و یـا مسـامحه وي در        

و متعهد است به محض تشخیص آنها و یا اعـالم مـورد توسـط دسـتگاه  ارائه خدمات موضوع قرارداد مشهود شود
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نظارت نسبت به رفع كلیه معایب و اشتباهات مذكور اقدام نماید . پیمانکار حق ادعاي هیچگونه مبلغ اضـافی بـراي 

 رفع اشتباهات خود را نخواهد داشت . 

 

 ماده بیست و یك  ـ حل اختالف     

 ایــاجــراء  ایــدر خصــوص انعقــاد  نکــهیز قــرارداد  هرگونــه ادعــا و اخــتالف اعــم از ابــه عنــوان توافــق مســتقل ا    

در انجـام و  يقصـور ایـكـه اشـکال  یدرصـورت ایـآن باشـد  ریـمفـاد و غ يو اجـرا ریاز تفس یانحالل و مسائل ناش

ــ ــتحو ای ــه و  لی ــموضــوع معامل ــ ای ــه پ ــآ شیپرداخــت موضــوع معامل ــاز طر د ی ــوق يوردا قی ــازمان یاداره حق  س

نهـم  پـالک نهـم  واحـد چهـار بـه  ابـانیخ ر یاحمـد قصـ ابـانیخ ن یآرژانتـ دانیـ: تهران  م یكوثر به نشان ياقتصاد

ــاس ــماره تم ــ 88726497- 8 ش ــل م ــل و فص ــردد. داور اخت یح ــگ ــازش م اری ــالحه و س ــمص ــرف انی ــرا ن نیط  زی

دو دوره  يداور بـرا صیباشـد بـه حسـب تشـخ یمـ داورقبـول  خیشـش مـاه از تـار يداور داراست و مدت زمـان 

اعـالم  اریـاخت نیاسـت. ضـمناپ طـرف دیـسـال( راسـاپ توسـط داور قابـل تمد میو نـ كیـ)حـداكثر  گـریشش ماهـه د

( بــه داور یحقــوق ایــ یقــیجلــب ثالــ ) اعــم از هــر شــخص حق ایــموافقــت خــود را در خصــوص ورود ثالــ  و 

داور مـذكور  میاختالفـات متعـدد. تصـم در ایـك فقـره اخـتالف باشـد یـدر  نکـهینمودنـد  صـرف نظـر از ا ضیتفو

منــدر  در  نیطــرف یاظهارنامــه بــه نشــان ایــو  یپســت سفارشــ قیــو الزم االجــرا بــوده از طر یقطعــ نیطــرف يبــرا

ابـالغ اظهارنامـه بـه  یگـواه ایـمـامور پسـت و  یاسـت گـواه یهیقرارداد حاضـر ارسـال و ابـالغ خواهـد شـد. بـد

گـردد  یمـ نیـیتع هییبـر اسـاس تعرفـه قـوه قضـا يدارد . حـق الزحمـه داور خـود را یو آثار قانون استمنزله ابالغ 

 همی/ علـهیـبـر عهـده محکـوم عل رهیـو غ یكارشناسـ نـهیاعـم از حـق الزحمـه داور  هز يداور يهـا نـهیهز یو تمام

طــرف دوم  لبــاتشــده از هرگونــه مطا ادیــ يهــا نــهیطــرف دوم هز تیــباشــد. در صــورت محکوم یمــ يداور يرا

باشـد ضـمناپ  یقابـل مطالبـه مـ یطـرق قـانون ریاز سـا ایـقابـل كسـر و احتسـاب و  يو نیتضـام ایو  نزد طرف اول

 يباشـد. توافـق داور یبـا نظـر داور مـ یدگیرسـ بـاتیترت هیـو كل ي( داوریجلسـات )احتمـال لیمحـل تشـک نییتع

 يرداد توافــق داورقــرا نیــاز ا یقســمت ایــ تمــامبطــالن  ایــابطــال  ایــمســتقل در قــرارداد بــوده در صــورت انحــالل 

 است یكماكان به قوت خود باق

ــن رابطــه  پیمانکــارتبصــره :  ــوده و درای ــرارداد ب ــا ایــن ق ــ  در رابطــه ب جوابگــوي دعــاوي احتمــالی اشــخاص ثال

 نمی باشد. كارفرماهیچگونه مسيولیتی  متوجه 

 ماده بیست و دو ـ عدم واگذاري قرارداد     

ارفرما حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهـدات موضـوع ایـن پیمانکار بدون موافقت و اجازه كتبی ك

 خص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد . قرارداد را به ش
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 ماده بیست و سه ـ ممنوعیتهاي قانونی     
مـاه سـال  دي 22پیمانکار رسماپ اعالم می نماید كه مشمول ممنوعیت مندر  در قانون منع مداخلـه مصـوب 

 هاي بعدي آن نمی باشد . و اصالحیه  1337
 ماده بیست و چهار  ـ  ایمنی و بهداشت شغلی و مسائل زیست محیطی 

پیمانکار متعهد است نسبت به اطالع رسانی و كنتـرل و نظـارت الزم بـه كاركنـان تحـت سرپرسـتی خـود در       
 محوطه نیروگاه

و رعایت مسائل زیسـت محیطـی  OHSAS18001و رعایت مسائل ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد  
اقدام و راهنمائیها و دستورات كارفرما در این خصوص را دقیقاپ رعایـت نمایـد و  ISO14001بر اساس استاندارد 

همچنین پیمانکار موظف است كه خود و كاركنانش مقررات ایمنی و انتظامی معموله در محل انجام كار را بـه طـور 
ین انجام عملیات موضوع قرارداد به دلیل قصور یا تخلف پیمانکار و بـه تشـخیص كامل رعایت نمایند و چنانچه ح

شـخص ثـالثی دستگاه نظارت خسارات و آسیبی به اموال  تاسیسات و كاركنان محل انجام كار و به طور كلی به هر 
 ول جبران زیانهاي وارده خواهد بود . وارد گردد پیمانکار مسي

 ن     ماده بیست و پنج ـ نشانی طرفی
ــومتر          ــا: كرمانشــاه كیل ــد پســتی 25نشــانی كارفرم ــدان   ك ــن  6744164362 جــاده كرمانشــاه ـ هم  و تلف

   083-34642831و دورنگار  34642830-083
  -----------------------نشانی پیمانکار:         

د موضوع را كتباپ بـه طـرف دیگـر اطـالع هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد بای
كه به نشانی فوق با پست سفارشی ارسـال ف دیگر ابالغ نشده كلیه نامه هایی دهد و تا وقتی كه نشانی جدید به طر

 و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد ابالغ شده تلقی می گردد. 
 قراردادتضمین ماده بیست و شش ـ 

ریال  000/000/000/000به مبلغ   ----شعبه  ----نزد بانك  -------ره به موجب این قرارداد چك شما     
 باشد.بابت تضمین قرارداد از پیمانکار دریافت و تا پایان مدت قرارداد تحویل امور مالی كارفرما می

 ـ ضمائم قرارداد      هفتماده بیست و
 ضمائم این قرارداد كه جزء الینفك آن می باشد عبارتند از : 

 ایر تعهدات طرفین در سه صفحه ) پیوست شماره یك ( ـ س1
 ـ جدول سود و هزینه هاي باال سري پیمانکار در یك صفحه ) پیوست شماره دو ( 2
 مشخصات واطالعات شركت پیمانکار )پیوست شماره سه ( -3 

از امضـاء  پیوست تنظیم گردیده كه یـك نسـخه آن پـس 3تبصره و  5ماده و  27این قرارداد در سه نسخه با 
 تحویل پیمانکار می گردد . كلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد . 



 98/97-00قرارداد                                                                                               زاگرس كوثربرق مدیریت تولید شركت  

 

                                   18 از 13 صفحه

 

 
 
 
 

 98/97-00قرارداد شماره   1پيوست شماره 
 ساير تعهدات طرفين 

 تعهدات كارفرما  :  
 شاغل مي باشند بعهده کارفرما مي باشد .  زاگرس کوثرپيمانكار که در محل نيروگاه  کارکنانتأمين غذاي  .1

در مسير حرکت سرويسهاي اياب و ذهاب  زاگرس کوثرشاغل در نيروگاه  کارکنانيكه محل سوار شدن در صورت .2
کارکنان کارفرما باشد، تأمين سرويس اياب و ذهاب بعهده کارفرما مي باشد . بديهي است خارج از مسيرهاي مذکور 

 بعهده پيمانكار مي باشد . 

، جمعه و مرخصي استحقاقي ، پس از پرداخت وجه آن توسط  بابت روزهاي تعطيل رسمي کارکنانپرداخت حقوق  .3
 و ارائه مدارك مثبته پرداختي ، بعهده کارفرما مي باشد .  کارکنانپيمانكار به 

پرداخت هزينه انجام آزمايشات و معاينات ساليانه بعهده کارفرما مي باشد. ضمناً کارفرما مي تواند همزمان با کارکنان  .4
 اقدام نمايد .  کارکنانزمايشات و معاينات مذکور در رابطه با اين خود نسبت به انجام آ

پيمانكار را جهت طي دوره آموزشي اعزام نمايد،  کارکناننظر به اينكه کارفرما اختيار دارد در مواردي که الزم مي داند  .5
 لذا پرداخت هزينه آموزشي مربوطه مستقيماً توسط کارفرما پرداخت مي گردد . 

تحت پوشش پيمانكار به لباس کار به اقتضاي فعاليت و بر اساس دستورالعمل کارفرما، لباس  کارکنانز در صورت نيا .6
 کار الزم با درخواست پيمانكار براي انجام کار مربوطه توسط کارفرما تهيه و در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد. 

 تعهدات پیمانکار : 
وضوع قرارداد را تحت پوشش بيمه هاي تأمين اجتماعي و عمر و حوادث قرار م کارکنانپيمانكار تعهد مي نمايد که کليه  .1

  دهد و يك نسخه از قرارداد بيمه عمر و حوادث را به دستگاه نظارت تحويل نمايد.
: در صورت نياز و توافق به منظور جبران هزينه هاي درماني کارکنان، پيمانكار مي تواند در قالب قرارداد بيمه  1تبصره  .2

خود را نزد شرکت بيمه گر مورد تأييد کارفرما و با هماهنگي قبلي بيمه نمايد. بديهي است هزينه هاي  کارکنانيلي درمان تكم
 .برعهده کارکنان متقاضي خواهد بودناشي از قرارداد فوق 

دستور العمل مربوط  بهعطف  از بيمه و ماليات آنها شموليت يا معافيت جانبازان و ايثارگران و بستگان درجه يكم : 2تبصره  .3
 13/6/85مورخ  51-56781/1به بخشودگي مالياتي و بيمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء شاغل بر اساس بخشنامه شماره 

 5/30-2157/7117سازمان تامين اجتماعي و بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور در مورد معافيت مالياتي ايثارگران به شماره 
 سبه ميگردد .محا 22/1/81مورخ 

پيمانكار تعهد مي نمايد حقوق و مزاياي يكماه کامل کارکنان با کسور آن را پرداخت نموده و در صورت مشكل مالي کارفرما  .4
 ، توان مالي عدم دريافت آن تا ماه بعد را دارد.

با کليه نيروهاي تحت  ينکار با مدت مع اقدام به صدور حكم و عقد قراردادپيمانكار موظف است در ابتداي شروع قرارداد  .5
 پوشش شرکت نمايد و هرگونه تغييرات در انتصابات و ... توام با صدور حكم مربوطه باشد .



 98/97-00قرارداد                                                                                               زاگرس كوثربرق مدیریت تولید شركت  

 

                                   18 از 14 صفحه

 

 پيمانكار متعهد مي گردد کارت شناسايي عكس دار ممهور به مهر پيمانكار براي کارکنان موضوع قرارداد صادر نمايد.   .6

رفرما نسبت به اخذ فرم تسويه حساب کامل آنها از شرکتهاي متبوعه قبلي به کا کارکنانپيمانكار مؤظف است قبل از معرفي  .7
و ساير مشكالت احتمالي از اين بابت بعهده پيمانكار بوده و کارفرما در  کارکناناقدام نمايد لذا هر گونه طلب يا بدهي مالي 

 اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد . 

و از طريق  صادر ش حقوقي که تمامي فاکتورهاي الزم در آن درج شده استرا طي في کارکنانپيمانكار موظف است حقوق  .8
 اره حساب نفرات ، پرداخت نمايد.سيستم بانكي به شم

 بر اساس قوانين کار و سازمان تأمين اجتماعي، بعهده پيمانكار مي باشد.  کارکنانپرداخت دستمزد مرخصي استعالجي  .9

داده مي شود را پس از کسر کسور قانوني متعلق به  کارکنانداش از طرف کارفرما به پيمانكار متعهد است مبالغي که بعنوان پا .10
بر اساس نياز کارفرما و با تائيد کارفرما به  کارکنان، عيناً به وي پرداخت نمايد و همچنين در صورتيكه هر يك از ايشان

ن شده در قانون کار را به عنوان حق مأموريت به مأموريت اعزام شوند پيمانكار بايستي عالوه بر دستمزد ، حداقل مبلغ تعيي
 وي پرداخت و نهايتاً با ارائه صورت وضعيت ، از کارفرما اخذ نمايد . 

تحت  کارکنانپيمانكار متعهد مي شود حقوق و مزايا ، اضافه کاري ، مأموريت ، عيدي ، پاداش و غيره که طبق قانون کار به  .11
موضوع قرارداد بر اساس طرح  کارکنانا برابر حكم حقوقي )کارگزيني ( صادره براي پوشش موضوع قرارداد تعلق مي گيرد ر

الزم به توضيح است که پرداخت  نمايد .  محاسبه و پرداختمتناسب با مشاغل موجود در چارت کارفرما  طبقه بندي مشاغل
 صورت وضعيت هر ماه منوط به ارائه فيش پرداخت کسورات ماه قبل مي باشد.

 ر موظف به تحويل يك نسخه از طرح طبقه بندي مشاغل خود به کارفرما مي باشد .پيمانكا .12

 پيمانكار متعهد است نفرات مورد نياز کارفرما را از نفرات مورد تائيد وي به کار گمارد .  .13

ماعي و قانون مالياتها پيمانكار با امضاء اين قرارداد اعالم مي دارد که از قانون کار و مقررات تبعي آن و نيز قوانين تأمين اجت .14
خود کامالً مطلع بوده و خود را متعهد و ملزم به رعايت و اجراي دقيق آنها مي نمايد . و در  کارکناندر مورد حق و حقوق 

 اين مورد کارفرما حق نظارت کامل بر حسن اجراي مقررات را خواهد داشت . 

يفت انجام وظيفه مي نمايند با تائيد کارفرما و مطابق قانون ي که به صورت شکارکنانپيمانكار مكلف است جهت آن دسته از  .15
 کار حق شيفت پرداخت نموده و سپس با ارائه صورت وضعيت مبلغ آن را از کارفرما اخذ نمايد . 

و تشكيل پرونده آنان را در محل نيروگاه انجام دهد و رسيد تحويل  کارکنانپيمانكار متعهد است که عقد قرارداد با  .16
 هاي ارسالي به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان را دريافت و به کارفرما ارائه نمايد . قرارداد

خود بوده و کارفرما از اين جهت هيچگونه تعهدي را پذيرا  کارکنانپيمانكار مؤظف به کنترل و رعايت کليه موازين ايمني  .17
 نيست.

سوختگي و غيره و اثرات ناشي از آن )اعم از فوت ، نقص عضو و جرح پيمانكار مسئوليت هر گونه حوادث از قبيل سقوط ،  .18
موضوع قرارداد اتفاق بيفتد را قبول کرده و متعهد  کارکنانو ...( که در حين انجام کار موضوع مناقصه که ممكن است براي 

موضوع قرارداد  کارکناناختيار  مي شود کليه لوازم و وسايل ايمني الزم را که به تأييد واحد ايمني کارفرما رسيده است در
قرار دهد. ضمناً کليه لوازم و وسايل ايمني مورد نياز با درخواست پيمانكار از طرف کارفرما بدون دريافت هيچگونه وجهي 

 موضوع قرارداد، قرار مي گيرد. کارکناندر اختيار 

 باشند . مي شود، وضع مي کارفرماکه از سوي کليه کارکنان پيمانكار موظف به اجراي مقررات  .19
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خود را بعهده گرفته و کارفرما  کارکنانپيمانكار مسئوليت ايراد خسارات به مواد ، اموال ، تجهيزات و لوازم نيروگاه توسط  .20
مبلغ اين گونه خسارات را با نظر خود محاسبه و از صورتحساب و يا ساير مطالبات و ضمانتنامه هاي پيمانكار به نفع خود 

 د . برداشت مي نماي

و ضمن کارگماردن افراد خارجي بدون پروانه کار ممانعت نموده و درصورت مشاهده، قرارداد فسخ پيمانكار متعهد است از به .21
 گردد .  ميقرارداد نيز بعنوان جريمه از پيمانكار اخذ  %10ضبط سپرده ها، 

 به انجام کار باشند .  کارکنان پيمانكار بايستي از نظر تن و روان داراي سالمت کامل بوده و قادر .22

مي باشد و ميبايست يك نسخه از نتايج آن را  کارکنانپيمانكار موظف به تهيه آزمايشات بدو استخدام )طب کار( از کليه  .23
 تحويل کارفرما نمايد .

 48تغيير محل کار آنان ظرف مدت  ياخود  کارکنانا درخواست کارفرما نسبت به تعويض پيمانكار تعهد مي نمايد که ب .24
 ساعت اقدام نمايد.

با درخواست کتبي کارفرما ، پيمانكار مؤظف به تسويه راي صالحيت کاري و رفتاري نباشند پيمانكار دا کارکناندر صورتيكه  .25
و مشكالت احتمالي بعدي اعم از هزينه هاي اخراج و تبعات آن و ... بعهده پيمانكار بوده و کارفرما  ايشان مي باشدحساب با 

 وليتي در اين خصوص ندارد . هيچگونه مسئ

درصورت مشاهده هرگونه کم کاري و يا سهل انگاري و بي مباالتي توسط نيروهاي پيمانكار طرف قرارداد، کارفرما مراتب را  .26
به پيمانكار اعالم و پيمانكار مؤظف است حداکثر ظرف مدت دو روز نسبت به اصالح يا جايگزيني نفر جديد مورد تأييد 

بعنوان جريمه از پرداختيهاي  صورت وضعيت همان ماه درصد 2نمايد. در غير اينصورت با صالحديد کارفرما  کارفرما اقدام
پيمانكار کسر و در صورت تكرار ، کارفرما مجاز است با درخواست دستگاه نظارت نسبت به فسخ يك جانبه قرارداد اقدام 

 نمايند.

که خالف مقررات و قانون کار مي باشد  کارکنانضاء و يا سفته و چك از پيمانكار متعهد است از اخذ هر گونه برگ سفيد ام .27
 در صورت تخلف مراتب از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد .  .خودداري نمايد 

 بايستي منوط به اخذ تسويه حساب از کارفرما باشد .  کارکنانارائه برگ تسويه حساب نهايي به  .28

قوق و مزاياي کارکنان را خارج از قوانين و مقررات نداشته و در صورت مشاهده برابر بند پيمانكار حق هرگونه برداشت از ح .29
 رفتار خواهد شد. 19ماده  6

اعم از درخواست  موضوع قرارداد کارکنانو  کارکنانپيمانكار مؤظف است پاسخ درخواست ها و نامه هاي مورد نياز کليه  .30
 ساعت تهيه و دراختيار متقاضي قرار دهد. 48ظرف مدت  ضمانت حقوقي، گواهي اشتغال و ..( را حداکثر

يين نوع اشتباه به عهده عشد به عهده پيمانكار مي باشد . تهر هزينه اي در قرارداد که در نتيجه عملكرد اشتباه پيمانكار با .31
 مي باشد . مديريت حقوقي سازمان اقتصادي کوثر

 حت پوشش خود را بعهده دارد.ت کارکنانپيمانكار کليه مسئوليت هاي کيفري و مدني  .32

از مزاياي  %7کسر ) يعشامل کسورات تامين اجتما و پاداش و عيدي غير مستمر )لباس و ..(غير نقدي کليه پرداخت هاي  .33
 گردد . نمي (پرداختي

 

پيمانكار  کارفرما  
  شرکت مديريت توليد برق زاگرس کوثر
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 حيدر عباسي
 مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره 

  

 

 ذبيح مرادپور
 رئيس هيئت مديره

 

 
 

 98/97-00قرارداد شماره  2 پيوست شماره
 (روين ني)تام يخريد خدمات کارکنان شرکتقيمت 

   
هزينه بيمه عمر و  و همچنين کارکنانغير از سهم ، کليه کسور قانوني  کارکنان: هزينه حقوق و دستمزد  1تذکر 

 خت مي گردد.رداخت توسط پيمانكار و با ارائه اسناد مثبته عيناً به وي پرداسهم کارگر و کارفرما ( ، پس از پ) حوادث

 .باشد تبصره : هزينه حقوق و مزاياي نماينده پيمانكار کالً بعهده پيمانكار مي        

      رقمدي  12 : در صورت ثبت نام پيمانكار در سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، داشتن کدد 2تذکر        

 . شود الزامي بوده ، که مبلغ فوق توسط کارفرما پرداخت مي

 : پيمانكار بايستي ريز مبلغ سود و هزينه هاي باالسري به ازاء هر نفر روز را جداگانه ارائه نمايد. 3تذکر        

. 

 

 
 

پيمانكار  کارفرما  
  شرکت مديريت توليد برق زاگرس کوثر

                                                                              ثابت به شرح ذيل مي باشد:  کارکنانمبلغ سود و هزينه باالسري پيمانكار به ازاء 

مبلغ سود و هزينه باالسري به ازاء هر نفر روز 
 ثابت )به ريال(  کارکنان

روزه  30مبلغ سود و هزينه باالسري به ازاء هر نفر ماه 
 ثابت )به ريال( کارکنان

 50داد تقريبي مبلغ سود و هزينه هاي باالسري جهت تع
 نفر در ماه )به ريال(

 به حروف  به عدد به حروف  به عدد  به حروف  به عدد 

- - - - - - 
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 حيدر عباسي
 مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره 

  

 

 ذبيح مرادپور
 رئيس هيئت مديره

 

 
 
 
 

 98/97-00ارداد شماره قر 3پیوست شماره 

 

 --------فرم مشخصات عمومی 

 کد پستي  :نام شرکت

 آخرين رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي نام اختصاري

 تلفن مدير عامل تابعيت

 آدرس پست الكترونيكي شماره ثبت

 نامهاي قبلي شرکت سال تأسيس

 آدرس محل سكونت مديرعامل کارفرما

 س دفتر مرکزيآدر شماره قرارداد

 

 مشخصات مدیرعامل   هیأت مدیره و سهامداران شركت

 نام پدر سمت نام و نام خانوادگي رديف
شماره 

 شناسنامه
 کد ملي

تاريخ 

 تولد

محل 

 تولد

آخرين مدرك 

 تحصيلي

ميزان 

 سهام

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 ابقه قراردادها )حداكثر چهار مورد(س

 آدرس محل فعاليت نام محل يا دستگاه رديف
 تاريخ

 شروع قرارداد

 تاريخ

 اتمام قرارداد
 نوع فعاليت

1      

2      

3      
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4      

 سابقه فعالیت مدیران در سایر شركتها

 نوع فعاليت موضوع فعاليت سمت نام شرکت يا مؤسسه رديف

1     

2     

3     


