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ٝ  4111-6859-7447ثاب ًاس اهاهابز      شركت پااليش نفت شيرازايٚ هطاضزاز زض تبضيد .............................. كي ٗبثيٚ 

 7341991475 خبزٟ قيطاظ/انل٢بٙ ، ًس پؿاي٠ً22 ازاضٟ ٗطًع  آٙ زض ًئٞٗاط 10101874709ق٘بضٟ قٜبؾ٠ ٗٔي 

ٙ    "خزيددددار "ٝاهاااغ ٗيجبقاااساٝ ثؼاااساظايٚ زضاياااٚ پي٘ااابٙ      ٛبٗياااسٟ ٗيكااااٞزم ثااا٠ ٛ٘بيٜاااسُي آهبياااب

م  ثاب قا٘بضٟ   ؾا٘ت ا .…………ثا٠ قا٘بضٟ ٗٔاي:     ……………م ٝ ؾ٘تا ..…………ث٠ ق٘بضٟ ٗٔي:  ..………… 

 ……ٝ اظيااي َطف  071-38215630ٝ ق٘بضٟ كبًؽ  mdkala@sorc.irٝ آزضؼ اي٘يْ  071-38217561 -9تٔلٚ

ٚ ا .…پؿااي :   ……:  ٛكابٛي ثا٠    .… ثجات   ثا٠ قا٘بضٟ   …قٜبؾا٠ ٗٔاي     .…بز  اهاها ثب ًاس  م .…ا زضاياٚ   ثؼاساظاي

ُٗابثن ثاب   نبحجبٙ اًٗب  ٗدبظ م ؾ٘تا .…ث٠ ق٘بضٟ ٗٔي:  .… بٙآهبيث٠ ٛ٘بيٜسُي يسٟ ٗيكٞزم ٛبٗ "فزيضىدٌ"پي٘بٙ

ْ  آزضؼ   ثاب ٝ   آذطيٚ تـييطات ٜٗسضج زض ضٝظٛب٠ٗ ضؾ٘ي ًكاٞض   .......ٝ قا٘بضٟ كابًؽ    ..........لاٚ  ٝ قا٘بضٟ تٔ ....... اي٘يا

 ٜٗؼوسُطزيس:زض ٗحْ قطًت پباليف ٛلت قيطاظ  قطايٍ ٗكطٝح٠ ظيط زيِط ث٠ خ٢بت ٝ اظَطف
 

 مًضًع قزارداد  -1مادٌ 

ثط اؾبؼ ًٔي٠  ،   Surface Condenser Completeدستگاٌ يل ي ساخت مًاد ايليٍ تُيٍ ،طزاحي ؾت اظا ػجبضت

ٗي ثبيؿت ُٗبثن ثب توبيب، ٗكرهبت كٜي ذطيساض، اؾٜبز ٝ ٗساضى ٝ ؾبيط ٗلبز  ثيٚ ٝ زهيوبًٌٗبتجبت ثؼْ٘ آٗسٟ كي٘ب

 ٗحؿٞة ٗي ُطزز ثبقس. 2ٜٗسضج ٝ ي٘بيٖ ٗٞخٞز زض اؾٜبز ٜٗبهه٠ ٠ً خعء اليٜلي هطاضزاز َجن ٗبزٟ 

ليت ًبال اظ ؾٞ  اضؾبٓي ٝ تً٘يٚ ًي ضؾي ٗح٠ٌٜٓٞ٘ٗٞ ث٠ ثبظ ،تبييس ٢ٛبيي ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز تٞؾٍ ذطيساض

 كطٝقٜسٟ ٝ زض ٗحْ ؾبيت ذطيساض ذٞا١س ثٞز.

تأٗيٚ تد٢يعات ٝ ٛيطٝ  اٛؿبٛي ، اثعاض ٝ  هُؼبت ٝ، ساض ١يچ٠ِٛٞ تؼ٢س  ٛؿجت ث٠ ت٢ي٠ ٗٞاز اٝٓي٠ ااطياذ :تبصره

َجن  ٗؿاوْض ث٠ َٞٝ   ايٚ اؾبؼ كطٝقٜسٟ ضاؾبً ثط خ٢ت تبٗيٚ ٗٞيٞع هطاضزاز ٛساقا٠ ٝ ٗٞاضزؾبيط  ٓٞاظٕ ٗٞضز ٛيبظ ٝ

 ٛ٘ٞز.اهسإ ذٞا١س  ٗلبز ايٚ هطاضزاز
 

 اسىاد ي مدارك قزارداد -2مادٌ 
 ث٠ قطح شيْ ٗي ثبقس: هطاضزازاؾٜبز ٝ ٗساضى 

 ثطٍ . 13ثط ؾٜس هطاضزاز ٗكاْ٘   -1-2

ٗٞضخ  ... ق٘بضٟ  ٛب٠ٗ ٌٗبتجبت كي٘بثيٚ ًٔي٠ ٗٞاضز كٜي اػالٕ قسٟ زضٗكرهبت ًبال  زضذٞاؾاي ثط اؾبؼ  -2-2

 زض يي ثطٍ. 00/000/1401

 هطاض ُطكا٠ اؾت. ٚي٠ً ٗٞضز تٞاكن َطك  ثؼس ٠يآحبه بي١ط٠ُٛٞ نٞضتدٔؿ٠  -3-2

 زض يي ثطٍ. 1401/../..ٗٞضخ  ..............ق٘بضٟ ث٠ ثطٍ پيك٢ٜبز ٛطخ  -4-2

 ٗيٚ ٝ تحٞيْ ًبال ٗٞضز تبييس ذطيساضأثطٛب٠ٗ تلهئي ظٗبٛجٜس  ت -5-2

 . طٍث يي –قطايٍ ػ٘ٞٗي  -6-2

زض ضٝظٛب٠ٗ ضؾ٘ي ًكٞض  طاتييتـ يآ٢ُ ٚيآذط ، ُٞا١ي اًٗب  نبحجبٙ ٗدبظ اًٗب  هطاضزاز ٝاؾبؾٜب٠ٗ يًپ -7-2

 هطاضزاز. ٚيَطك
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زاضا  اػاجبض ١٘بٜٛس اػاجبض هطاضزاز ًٔي٠ اؾٜبز ٝ ٗساضى ٝي٘بئٖ ٜٗسضج زض ايٚ ٗبزٟ خعء اليٜلي هطاضزاز ثٞزٟ ٝ  تبصره:

هطف ؿيطٗدبظ ٝ يب ترٔق ٛؿجت ث٠ ضػبيت ٝ اخطا  ١طيي اظ آ٢ٛب ثؼٜٞاٙ ترٔق َطكيٚ زض ١ط٠ُٛٞ زذْ ٝ تانٔي اؾت ٝ 

 اخطا  انْ هطاضزاز تٔوي ذٞا١س قس. 

 

   قزارداد  مبلغ -3مادٌ 

 .ثبقس يٗ ثسٝٙ احاؿبة ٗبٓيبت ثط اضظـ اكعٝزٟ ضيبّ ......... ....حطٝفم اث٠...........اث٠ ػسزم  طاضزازاااؾ هااٗجٔ

ث٠ نٞضت ضيبٓي ٝ ثط اؾبؼ ٛطخ اضظ ٛي٘ب احٞا٠ٓم زض يي ضٝظ هجْ اظ ضٝظ پطزاذت ٗجٔؾ هطاضزاز پطزاذت  :1تبصره 

 ٗي ثبقس.

ٗاٞضز   2ٗابزٟ   2ٛطخ ُٗبثن ثب ثٜاس  پيك٢ٜبز ثطٍ قسٟ زض  اػالٕاكعايف يب ًب١ف ٝظٙ زؾاِبٟ اظ ٗيعاٙ  :2تبصره 

ٝ   ٛجٞزٟ ٝ تـييطات احا٘بٓي ٝظٙ زؾاِبٟ كٞم ٗال ذطيساضتبييس  ٗجٔاؾ  ياب   ًي زضخ٢ت اكعايف يب ًاب١ف هي٘ات زؾااِبٟ 

 هطاضزاز ٛرٞا١س ثٞز.

 

 

 وحًٌ پزداخت  - 1-3مادٌ  
 زضنس پيف پطزاذت زض نٞضت زضذٞاؾت كطٝقٜسٟ زض هجبّ اضائ٠ ي٘بٛاٜب٠ٗ ٗؼاجط ثبٌٛي 1-3-1-25

 ٜب٠ِٗبٟ ٛظبضت زض هجبّ ي٘بٛاأييس زؾاثب ت %70ٗجٔؾ هطاضزاز زض هجبّ پيكطكت كيعيٌي ثيف اظ  زضنس ...... -2-3-1

انْ نٞضتحؿبة تأييس قسٟ ًبال  تحٞئي ث٢٘طاٟ اضائ٠ انْ اػالٗي٠ ٗؼاجط،   MTCاضاي٠ انْ ُٞا١يٜب٠ٗٝ  ٗؼاجط ثبٌٛي

 ٝنّٞ ًبال  ٗأذٞشٟ اظ ذطيساض

زؾاِبٟ ٢ٛبيي ييس أت تحٞيْ ًبال زض اٛجبض/ ؾبيت ذطيساض ٝ پؽ اظ پبيبٙ ٗطاحْ ؾبذت ٝٗجٔؾ هطاضزاز  زضنس ...... -3-3-1

 َجن ٗلبز هطاضزاز ذطيساض ٛظبضت

ثب ضٝظًبض ،  30زض هجبّ اذص ًٔي٠ اؾٜبز ٝ ٗساضى ٗكطٝح٠ شيْ حساًثط ظطف ثبهي٘بٛسٟ ٗجٔؾ هطاضزاز ...... زضنس  -4-3-1

 ُطزز. ث٠ كطٝقٜسٟ َجن ٗلبز هطاضزاز پطزاذت ٗي ٓحبِ ًؿٞضات هبٛٞٛي ٝ هطاضزاز 

 ْٗ اؾٜبز كٜي، ٗٞاضز تؿت ٝ ثبظضؾي، ُٞا١يٜب٠ٗ ٝ ؾبيط ٗٞاضز ٗطتجٍ پطٝغٟ قب ًٔي٠ ٗساضى ٠اياض -1

، ؾابذت ٝ  ٗاٞاز اٝٓيا٠   حبٝ  ٛوك٠ ١ب، ٗساضى ٝ ٗؿاٜسات َطاحي، ت٢يا٠  پطٝغٟ Final Data Book ٛؿر٠ ٠8 ياضا -2

 ٛهت ٗٞيٞع هطاضزاز ٝ ًٔي٠ آظٗبيك٢ب  ٗطث٠َٞ

 ط ثطتأييس كٜي ًبال٠ ُٞا١ي ٝ يب نٞضتدٔؿ٠ تٜظي٘ي ثب ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض زايياضا -3

 ٠ اػالٗي٠ ٝنّٞ ًبال اظ ؾٞ  ذطيساضياضا -4

ز١ٜاسٟ ٗكرهابت ٝ ٗواساض ًابال      ٠ نٞضتحؿبة كطٝـ ًبال ٠ً تٞؾٍ كطٝقٜسٟ ٢ٗط ٝ اًٗبء قسٟ ٝ ثبيؿاي ٛكبٙياضا -5

 ثبقس.  

توبياب ٝ  ١ب ثب شًط قا٘بضٟ هاطاضزاز، قا٘بضٟ     دٖ ثؿا٠، ٝظٙ ٝ حتؼساز ٠ ٓيؿت ثؿا٠ ثٜس  ًبال زض زٝ ٛؿر٠ حبٝ اياض -6

 ق٘بضٟ اهالٕ حْ٘ قسٟ

   ؾب٠ٓ 2ٓٞاظٕ ٝ هُؼبت يسًي ٠ ُٞا١ي كطٝقٜسٟ ثطا  تأٗيٚ ياضا -7
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هطاضزاز ث٠   از ٝ هي٘ا٢ب  ٜٗسضج زض ك٢طؾت ث٢بنٞضتحؿبة ثبيس ُٗبثن ثب ٗكرهبت ًبال  ٗٞيٞع هطاضز : 1تبصره

 .تلٌيي تٜظيٖ ٝ زض يي ٛؿر٠ انْ ٝ زٝ ٛؿر٠ ًپي، تحٞيْ ذطيساض ُطزز
 

١ب  ٜٗؼٌؽ قسٟ زض ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜس  ػ٘ٔي ذٞا١س  ًبض ٝ زؾايبثي ث٠ پيكطكت ت اٛدبٕپطزاذا٢ب زض نٞض ًٔي٠: 2تبصره 

 ثٞز.
زض نٞضت زضيبكت پيف پطزاذت، ٗجٔؾ ٗصًٞض اظ ١ط نٞضت ٝيؼيت ث٠ ُٞٛا٠ ا  ٗؿاا٢ٔي ٗاي قاٞز ًا٠ زض       :3تبصره

، ي٘بٛت ٛب٠ٗ يبزقسٟ پؽ اظ تأيياس  الى ًبْٗؼيت ث٠ َٞض ًبْٗ ٗؿا٢ٔي قسٟ ثبقس. زض نٞضت اؾا٢آذطيٚ نٞضت ٝي

 ًبضكطٗب هبثْ اؾاطزاز ٗي ثبقس.

٠ ُٞا١ي ثجت ٗٞزيبٙ ٗبٓيبتي تٞؾٍ كطٝقاٜسٟ ، ٗبٓيابت ثاط اضظـ اكاعٝزٟ ُٗابثن هابٛٞٙ زض ١اط        يزضنٞضت اضا :4تبصره

 ت ٗي ُطزز.نٞضتحؿبة ٗحبؾج٠ ٝ ث٠ ٗجٔؾ آٙ نٞضتحؿبة ايبك٠ قسٟ ٝ اظ خبٛت ذطيساض زض ٝخ٠ كطٝقٜسٟ پطزاذ

كطٝقٜسٟ ضٝٛس اكعايف هي٘ا٢ب ضا ثب زضٛظط ُطكاٚ ًٔي٠ ١عيٜا٠ ١اب اظ     ايٚ هطاضزاز ٗكّ٘ٞ تؼسيْ هي٘ا٢ب ٛجٞزٟ ٝ :5تبصره

 ١ط٠ُٛٞ حوٞم ٝ ػٞاضو ٝ ؾبيط ١عي٠ٜ ١ب زض هي٘ت پيك٢ٜبز  ٜٗظٞض ٛ٘ٞزٟ اؾت .  خ٠ٔ٘ ٗبٓيبت ،

 ثبقس. ١يچ٠ِٛٞ ١عي٠ٜ خبٛجي زضايٚ هطاضزاز هبثْ پطزاذت ٛ٘يثبتٞخ٠ ث٠ ٗؼيٚ ثٞزٙ ٗجٔؾ ٝ ٗلبز هطاضزاز   :6تبصره

 

 

 پيص پزداخت -4مادٌ 
زضنس ٗجٔؾ اٝٓي٠ هطاضزازم زض  25پيف پطزاذت ثٜب ث٠ زضذٞاؾت ًاجي  كطٝقٜسٟ ٝ ٗٞاكوت ذطيساض اتب حساًثط 

تب ظٗبٙ  نسٝضت٘سيسااظ تبضيد هجبّ اضاي٠ ي٘بٛاٜب٠ٗ ثبٌٛي ثسٝٙ هيس ٝ قطٌ ، ؿيط هبثْ ثطُكت ٝ زاضا  اػاجبض ٝ هبثْ 

ات٘بٕ هطاضزازم اٛدبٕ ذٞا١س پصيطكت ٠ً پؽ اظ تحٞيْ ٝ تبييس ًبال  ٝ اضاي٠ ُٞا١ي تحٞيْ هُؼي ًبال ، اظ َطف ذطيساض 

ي٘بٛت ٛب٠ٗ پيف پطزاذت ث٠ كطٝقٜسٟ ٗؿاطز ٗي ُطزز.ٗجٔؾ پيف پطزاذت ث٠ تسضيح ٝ ث٠ َٞض ٛؿجي اظ ٗطاحْ پطزاذت 

، ًْ ٗجٔؾ پيف پطزاذت  هطاضزاززضنس اخٜبؼ ٗٞيٞع  90ٗي ُطزز ث٠ َٞضي٠ٌ پؽ اظ تحٞيْ  ث٠ كطٝقٜسٟ ، ًؿط

 ثبقس . قسٟتؿٞي٠ 
 

 

 

 

 ماَص ي افشايص مقدار تقاضا -5مادٌ 
% ٗوبزيط ٝ اضظـ هطاضزاز ثٞزٟ ٝ كطٝقٜسٟ ٗٞظق ث٠ پصيطـ 25ذطيساض ٗريط ث٠ اكعايف/ ًب١ف ٗوبزيط اهالٕ تب ٗيعاٙ 

 ٞيٞع هطاضزاز ٗي ثبقس.آٙ َجن هي٘ت ١ب  ٗ

 

 سماوبىدی ي محل  تحًيل ماال -6مادٌ 
 طاظيٛلات قا   فيقطًت پبال ْيٗهٞة ٝ ٗحْ تحٞ  هطاضزاز ٝ ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜس 7اهالٕ ُٗبثن ثب ٗبزٟ  ٠ئً ْيظٗبٙ تحٞ

ٝ  تيٗحاْ ؾاب  تاب  حْ٘، ثبضُيط  ٝ اضؾبّ اهالٕ ٗٞيٞع هطاضزاز . ثبقس ياتٞثبٙ قيطاظ ث٠ انل٢بٙ ٗ 22ٝاهغ زض ًئٞٗاط 

   .ذٞا١س ثٞز١عي٠ٜ ًطاي٠ حْ٘ ثهٞضت پؽ ًطاي٠ ثط ػ٢سٟ ذطيساض ٗي ثبقس. كطٝقٜسٟ  ث٠ ػ٢سٟ ساضياٛجبض ذط
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  ضزيع ي مدت سمان قزارداد -7مادٌ 

ٟ زض نٞضت زضذٞاؾت ثبقس. كطٝقٜس ٗيٗؼاجط ٝ الظٕ االخطا  ،ٛبكص ... .......ٗست ث٠  هطاضزازايٚ هطاضزاز اظ ظٗبٙ تٜليص 

زاز ٛؿجت ث٠ اضاي٠ هطاضظطف ٗست يي ١لا٠ اظ تبضيد اًٗب  ثبيؿت  ٗي پؽ اظ اػالٕ ًاجي ث٠ ًبضكطٗب پطزاذت فپي

 ، ث٠ ذطيساض اهسإ ٛ٘بيس.پطزاذت ي٘بٛاٜب٠ٗ پيف

٠ ي٘بٛاٜب٠ٗ ثبٌٛي ٗٞضز تبييس ذطيساض ٠ً ايقطٝع هطاضزاز ػجبضتؿت اظ ظٗبٙ پطزاذت پيف پطزاذت ٗكطٌٝ ث٠ اض

 يي ١لا٠ اظ تبضيد تٜليص هطاضزاز ثبيس اضائ٠ ُطزز.حساًثط پؽ اظ 

١ب  ٝ  تب تحٞيْ ًْ ٗٞيٞع هطاضزاز  ب  قطًت كطٝقٜسٟ ٛجٞزٟ ٝ ٗؿئٞٓيت١  اٛوًب  ٗست هطاضزاز ضاكغ ٗؿئٞٓيت

 ث٠ هٞت ذٞز ثبهي ذٞا١س ٗبٛس.

 هطاضزاز، ػجبضتؿت اظ اًٗب ٝ ٗجبز٠ٓ هطاضزاز. صيتٜل :1تبصره

پطزاذت ثيف اظ ياي ١لاا٠ تابذيط زاقاا٠ ثبقاس، قاطٝع        ٠ ي٘بٛاٜب٠ٗ پيفيث٠ اضا ؿجتٛچ٠ كطٝقٜسٟ ٛچٜب :2تبصره

 هطاضزاز اظ تبضيد تٜليص ٗي ثبقس.

اٛوًب  ٗست هطاضزاز ضاكغ ٗؿئٞٓيت ١ب  قطًت كطٝقٜسٟ ٛجٞزٟ ٝ ٗؿئٞٓيت ١ب  ٝ  تب تحٞيْ ًْ : 3تبصره

 ٗٞيٞع هطاضزاز ث٠ هٞت ذٞز ثبهي ذٞا١س ٗبٛس.
 

 يز در قزاردادجزيمٍ تاخ -8مادٌ 
چٜبٛچ٠ كطٝقٜسٟ زض ظٗبٙ ٗوطض پيف ثيٜي قسٟ زض هطاضزاز ٛؿجت ث٠ تحٞيْ ت٘بٕ ٝ ً٘بّ ٗٞيٞع هطاضزاز ث٠ ذطيساض 

% ٗجٔؾ ًْ ٗٞيٞع ١5لا٠  ٝ تب ؾوق  5زضنس ٗجٔؾ هطاضزاز تب حساًثط  1اهسإ ٜٛ٘بيس، ث٠ اظا  ١ط ١لا٠ تبذيط ٗؼبزّ 

ْ تً٘يٜبت يب ُٗبٓجبت كطٝقٜسٟ ًؿط ٝ ثسٝٙ ضػبيت تكطيلبت هًبيي ٝ ازاض  هطاضزاز ث٠ ػٜٞاٙ ذؿبضت تبذيط اظ ٗح

ثبقس،  ١لا٠ 5اظ ث٠ ٛلغ ذطيساض ثطزاقت ذٞا١س ُطزيس ٝ كطٝقٜسٟ حن اػاطاو ٛرٞا١س زاقت. چٜبٛچ٠ تأذيط ثيف 

٘بٛت ٛب٠ٗ ١ب ٝ هطاضزاز ٗدبظ ث٠ كؿد هطاضزاز ، يجٍ ٝ ثطزاقت ت٘بٗي ٝخٟٞ ي 20ذطيساض ثب اذُبضًاجي ُٗبثن ٗبزٟ 

ثبقس ٝ زض نٞضت ػسٕ تٌبكٞ اظ َطين ٗطاخغ شيهالح ُٗبثن ٗبزٟ  زضيبكت ًٔي٠ ذؿبضت ٝاضزٟ اظ ُٗبٓجبت كطٝقٜسٟ ٗي

 هطاضزاز اهسإ ٗي ُطزز . 20

 پطٝغٟ Final Book ٝچٜبٛچ٠ كطٝقٜسٟ زض ٗست تؼييٚ قسٟ ثطا  تحٞيْ ٗساضى احؿت ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜس م  :1 تبصره

تأذيطات پيف آٗسٟ ث٠ ٜٗع٠ٓ تأذيط زض تحٞياْ ًابال ذٞا١اس ثاٞز ٝ كطٝقاٜسٟ ٌٗٔاق اؾات ثبثات ١اطضٝظ          تأذيطٛ٘بيس، 

تأذيطٗؼبزّ يٌهسٕ زضنس ٗجٔؾ ٗؼب٠ٔٗ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ذؿبضت تأذيط ث٠ ذطيساض پطزاذت ٛ٘بيس. حاساًثط ٗياعاٙ ذؿابضت    

ؾبظ  تً٘يٚ يكاط ثبقس. زض ١ط حبّ آظازضزاز ث%م يي زضنس ٗجٔؾ هطا1تأذيط هبثْ زضيبكت زض ايٚ ثرف ٛ٘ي تٞاٛس اظ ا

 ثبقس.   م ٌٜٗٞ ث٠ تحٞيْ ًٔي٠ اؾٜبز ٝ ٗساضى ٗطث٠َٞ ٗي 11اٛدبٕ تؼ٢سات ا ٗبزٟ 

تكريم ٗدبظ ثٞزٙ تأذيطزض تحٞيْ ت٘بٕ يب ثركي اظ ٗٞيٞع هطاضزاز ثب تٞخ٠ ث٠ اؾٜبز ٝ ٗساضى اضاي٠ : 2تبصره 

چٜبٛچ٠ ٜسٟ ٗٔعٕ ث٠ پصيطـ ٝ اخطا  ٛظط ذطيساضٗي ثبقس. قاسٟ اظ ؾٞ  كطٝقٜسٟ ثطػ٢سٟ ذطيساض ثٞزٟ ٝ كطٝق

زض ٗست ظٗبٙ هطاضزاز ا١٘بّ ٛ٘بيس، ذطيساض ٛؿجت  م1كطٝقٜسٟ اظ تحٞيْ ١ط ٗيعاٙ اظ اهالٕ ذطيساض  قسٟ اٗٞيٞع ٗبزٟ

ث٠ تبٗيٚ ًبال ثب احاؿبة ؾي زضنس ١عي٠ٜ ثبالؾط  اظ كطٝقٜسٟ اظ ٗحْ ي٘بٛت ٛب٠ٗ ٝ ُٗبٓجبت احا٘بٓي ثسٝٙ 

 ١يچ٠ِٛٞ تكطيلبت هًبيي اهسإ ذٞا١س قس.
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، ٗاست ظٗابٙ تاأذيط خاعء ظٗابٙ هاطاضزاز       ٝ تأييس آٙ تٞؾاٍ ًبضكطٗاب   زضنٞضت ٗدبظ ثٞزٙ زاليْ تأذيط :3 تبصره

 ٗحبؾج٠ ٛرٞا١س قس.
 

 

 

 ديرٌ تضميه ي وگُداری -9مادٌ 
١ط ًبال  ٛهتٗبٟ پؽ اظ  12ٗبٟ پؽ اظ تحٞيْ ًبال ٝ  18ًبضايي ٗٞيٞع هطاضزاز ٝ نحت ػٌ٘ٔطز آٙ ثطا  ٗست 

 ًسإ ٠ً ظٝزتط ؾپط  ُطزز اظ َطف كطٝقٜسٟ تً٘يٚ ٗي ُطزز.

 آٙ ػٌ٘ٔطز نحت زض يب ٝ هطاضزاز ٗٞيٞع نحت زض ٛٞاههي ٝ ٗؼبيت ، ٗبزٟ ايٚ زض ٗصًٞض ٗست ذالّ زض چٜبٛچ٠ -1-9

 ػسٕ يب ٝ ٛبٗطؿٞة ٝ ؾتٛبٜٗب ٗٞاز ثطزٙ ًبض ث٠ يب ٝ قسٟ تؼييٚ ٗكرهبت ضػبيت ػسٕ اظ ٛبقي ٠ً ٗكب١سٟ قٞز

 ييثبقس، كطٝقٜسٟ ٗٞظق اؾت َجن اػالٕ ًاجي ذطيساض حساًثط ظطف ٗست  ٗطث٠َٞ اؾابٛساضز١ب  ثب ُٗبثوت

ث٠ ١عي٠ٜ ذٞز اهسإ  ٝ يب خبيِعيٜي آٙ ثب ًبال  ؾب١ٖٓلا٠ پؽ اظ اثالؽ ًاجي ٛؿجت ث٠ ضكغ ٗؼبيت ٝ ٛٞاهم 

 اٞاٛسٗيذٞز ضأؾبً اهسإ ٛ٘ٞزٟ ٝ  ذطيساضت ٜٗسضج زض ايٚ ٗبزٟ زض اخطا  تؼ٢سا نٞضت اٗاٜبع كطٝقٜسٟٛ٘بيس، زض

١ب  كطٝقٜسٟ ثطزاقت ٛ٘بيس ٝ زض نٞضت ػسٕ تٌبكٞ حن  ١ب  ٗطث٠َٞ ضا اظ ٗحْ ُٗبٓجبت ٝ ؾبيط ي٘بٛاٜب٠ٗ ١عي٠ٜ

 .ٛٞٛي ٗٞيٞع ثطا  ايكبٙ ٗحلِٞ اؾتپيِيط  هب

ُٗطٝح٠  ٗؼبيتاهسإ ٜٛ٘بيس ٝ يب  ًبال خبيِعيٜيث٠  ٝ اػالٕ ذطيساض ٛؿجت زضنٞضتي٠ٌ كطٝقٜسٟ ث٠ ٗحى اَالع -2-9

َي ٗست ٗؼوّٞ ثُٞض ًبْٗ تٞؾٍ كطٝقٜسٟ ٗطتلغ ِٛطزز ذطيساض ٗي تٞاٛس ٛؿجت ث٠ ضكغ ٛوبيم ٗؼبيت اهسإ 

زضنس ١عي٠ٜ ثبالؾط  ضا اظ  ؾي%م 30ٛ٘ٞزٟ ١عي٠ٜ ١ب  ت٘بٕ قسٟ قبْٗ ١عي٠ٜ ١ب  تؼ٘يط ٝ ...  ٝاضزٟ ث٠ ايبك٠ ا

١ط٠ُٛٞ ُٗبٓجبت كطٝقٜسٟ حاي زض ؾبيط هطاضزاز١ب ٝ ؾلبضقبت ضأؾبً اؾايلب ًطزٟ ٝ زض نٞضت ػسٕ  تًبٗيٚ ٝ يب

 ٝنّٞ ٛ٘بيس. ٝ هًبيي تٌبكٞ اظَطين ٗطاخغ هبٛٞٛي

نٞضتي٠ٌ ث٠ ١ط زٓئي ذطيساض زض زٝضٟ تً٘يٚ ٗٞيٞع ؾلبضـ ضا ث٠ ث٢طٟ ثطزاض  ٛطؾبٛسٟ ٝ ٗٞضز آظٗبيف هطاض زض -4-9

ضظيبثي ٝ ؾٜدف ٗٞيٞع ؾلبضـ پبيبٙ پصيطز ٝ ؾپطزٟ حؿٚ اٛدبٕ تؼ٢سات ٛيع ث٠ كطٝقٜسٟ ٛس١س ٝ ٛيع ثسٝٙ ا

ثطزاض  ٗاٞخ٠  ثٞز ٝ ١طُبٟ ذطيساض زض ظٗبٙ ث٢طٟٗؿاطز ُطزز ايٚ ٗٞيٞع ٛبكي ٗؿئٞٓيا٢ب  كطٝقٜسٟ ٛرٞا١س 

ْٗ ٛوبيم ذٞا١س كغ ًبػيٞة ٝ ٛوبيم ٛبقي اظ ا١٘بّ كطٝقٜسٟ ُطزز كطٝقٜسٟ ٗؿئّٞ خجطاٙ ذؿبضات ٝاضزٟ ٝ ض

٠ ٛوم حبن٠ٔ ثٜب ث٠ تكريم ذطيساض اظ كؼْ يب تطى كؼْ كطٝقٜسٟ ٛجبقس ٝ  ٗؿئّٞ ضكغ ٛوبيم ثٞز زض نٞضتيٌ

 . زض ؿيطايٜهٞضت ٗٞيٞع هبثْ َطح زض ٗطاخغ شيهالح هًبيي ذٞا١س ثٞز.ث٠ ١عي٠ٜ ذطيساض ذٞا١س ثٞز

ضچٞة ٗكرهبت كٜي ًٜٖٗ ث٠ هطاضزاز ث٠ ػ٢سٟ تكريم ًبضايي ٝ نحت ػٌ٘ٔطز ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز زض چب -5-9

تبييس ٢ٛبيي ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز تٞؾٍ  ذطيساض ٗي ثبقس ٝ ٛظط ذطيساض زض ايٚ ذهٞل هبَغ اذاالف ٗي ثبقس.

ٌٜٗٞ ث٠ ثطضؾي ٝ تؿت ٗح٠ٓٞ٘ اضؾبٓي ٝ تً٘يٚ ًيليت ًبال اظ ؾٞ  كطٝقٜسٟ ٝ زض ٗحْ ؾبيت ذطيساض  ذطيساض

 ذٞا١س ثٞز.
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 تعُدات فزيضىدٌ -10مادٌ 
كطٝقٜسٟ ٗٞظق اؾت ًٔي٠ ٗٞيٞع ايٚ هطاضزاز ضا ُٗبثن ًٔي٠ ٌٗبتجبت كي٘بثيٚ ٠ً ث٠ تبييس ذطيساض ضؾيسٟ -10 -1

 اؾت ٝ ث٠ نٞضت ًبْٗ ٝ ثسٝٙ ػيت ٝ ٛوم ٝ تحٞيْ ٛ٘بيس.

ا  ٠ً زض هطاضزاز  كطٝقٜسٟ ثبيس ت٘بٗي اؾابٛساضز١ب، ٗٞاضز ًيليت ٝ اٛاربة خٜؽ ٝ ٗٞاز اٝٓي٠ ٜٗبؾت ضا ث٠ ٠ُٛٞ-10 -2

هيس ُطزيسٟ اؾت ضػبيت ٛ٘ٞزٟ ٝ ١ط ٠ُٛٞ ػسّٝ اظ ٗٞاضز كٞم ضا هجْ اظ ١ط اهسإ ، ًاجبً ث٠ اَالع ذطيساض ضؾبٛيسٟ ٝ 

 توبيب  ثطضؾي ٝ تبييس آٙ ضا ثٜ٘بيس .

يس ثبيؿت ًٔي٠ ٗاطيبّ ٗٞضز اؾالبزٟ ضا هجْ اظ قطٝع ث٠ ؾبذت ٗٞيٞع هطاضزاز ث٠ ضٝيت ٝ تأي كطٝقٜسٟ ٗي-10 -3

 ثبظضؾي كٜي ذطيساض ثطؾبٛس.

كطٝقٜسٟ ثبيس اَ٘يٜبٙ حبنْ ٛ٘بيس ٠ً ًابال  تاأٗيٚ قاسٟ تٞؾاٍ ٝ  ُٗابثن ثاب ٛوكا٠ ١اب ، اؾاابٛساضز١ب ٝ          -10 -4

ٗكرهبت كٜي تحت ايٚ هطاضزاز ثٞزٟ ٝ ٗٞضز تأيياس ذطياساض ثبقاس. تأيياسات ٝ ٗهاٞثبت ذطياساض ضاكاغ ٗؿائٞٓيت         

طنٞضت كطٝقٜسٟ ٗٔعٕ ٗي ثبقس ٠ً تؼ٢سات ذٞز ضا ُٗابثن هاطاضزاز ثا٠    كطٝقٜسٟ ٛؿجت ث٠ تؼ٢سات ٝ  ٛجٞزٟ ٝ زض١

 ٛحًٞبْٗ ث٠ اٛدبٕ ثطؾبٛس . 

كطٝقٜسٟ ثبيس زضذهٞل ثؿا٠ ثٜس  ٝ حلبظت ًٔي٠ اهالٕ ٗٞيٞع هطاضزاز ث٠ ٜٗظٞض حْ٘ زاذٔي يب ذبضخي ضا -10 -5

  ثُٞضًبْٗ ُٗبثن ثب اؾابٛساضز١ب  قطًت ؾبظٛسٟ ضػبيت ٛ٘بيس.

٢س اؾت ًٔي٠ ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز ضا ث٠ نٞضت ٛاٞ ، ؿياط ٗؿااؼْ٘ ٝ انأي تحٞياْ ٛ٘بياس. زض       كطٝقٜسٟ ٗاؼ-10 -6

نٞضت ٗؿاؼْ٘ ثٞزٙ ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز ٝ يب زض نٞضتي ٠ً ٗكرهبت كٜي ًبال  تحٞيْ قسٟ تٞؾٍ كطٝقاٜسٟ  

يٞع هطاضزاز ضا تؼٞيى ، ُٗبثن ٗكرهبت كٜي هطاضزاز ٛجبقس ، كطٝقٜسٟ ٗاؼ٢س اؾت ثب زضذٞاؾت ذطيساض، ًبال  ٗٞ

 ٛ٘ٞزٟ ٝ ًٔي٠ ذؿبضت ١ب  اػالٕ قسٟ اظ َطف ذطيساض ضا پطزاذت ٛ٘بيس.  

َطاحي ٝ ت٢ي٠ ٛوك٠ ١ب  ٗٞضز ٛيبظ خ٢ت اٛدبٕ ٗٞيٞع هطاضزاز ثط ػ٢سٟ كطٝقٜسٟ ثٞزٟ ٝ كطٝقٜسٟ ٗاي ثبيؿات   -10 -7

 پؽ اظ تأييس ذطيساض ٛؿجت ث٠ ؾبذت اهسإ ٛ٘بيس.

م ، تؿاا٢ب  ؿياط ٗراطة    WPS&PQRضآؼْ٘ خٞقٌبض  ٝ اضظيابثي ضٝـ خاٞـ ا  كطٝقٜسٟ ٗاؼ٢س ُطزز زؾاٞ-10 -8

ٝ ١٘چٜيٚ زؾاٞضآؼْ٘ تؿت ١ياسضٝ   EXPANDING، ضٝـ اًؿپٜس ٠ٓٞٓ PAINTINGم ، ضMT,UT,RT,PTَٛا

خ٢ات ثطضؾاي ٝ تبئياس ثا٠      ٗؼاجط ضا هجْ اظ اٛدابٕ ػ٘ٔيابت ؾابذت    MTCٝ ُٞا١ي  ITP  ٝNDT MAPاؾابتيي، 

 كطٝقٜسٟ تحٞيْ ٛ٘بيس.

كطٝقٜسٟ ثبيس ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜس  تبٗيٚ ٝ تحٞيْ اخٜبؼ، ًبال١ب ٝ اهاالٕ ٗٞياٞع هاطاضزاز ضا ثُٞضٗؿاا٘ط ًٜااطّ      -10 -9

ٛ٘ٞزٟ ٝ ١ط٠ُٛٞ تأذيط ٝ يب پيف ثيٜي تأذيط ٝ ػْٔ آٙ ضا ث٠ اَالع ذطيساض ضؾبٛسٟ ٝ خ٢ت ضكغ تأذيط ١ط٠ُٛٞ اهاسإ  

 ٝ ًٞقف الظٕ ضا ثؼْ٘ آٝضز.  

تطتيجبت الظٕ ثطا  اٛدبٕ آظٗبيف ١ب  ًيلي ٝ كٜي ذطيساض ضا كاطا١ٖ آٝضز ٝ ٛياع ٗاؼ٢اس    كطٝقٜسٟ ثبيس ت٘بٗي -10 -10

 ُطزز ٠ً ١ط٠ُٛٞ اقٌبّ يب ٗـبيطت ثب ٗكرهبت كٜي هطاضزاز ضا زض اؾطع ٝهت ثطَطف ؾبظز .   ٗي

ٝ  ١اب ، اؾاابٛساضز١ب   كطٝقٜسٟ ثبيس اَ٘يٜبٙ حبنْ ٛ٘بيس ٠ً ًبال  تاأٗيٚ قاسٟ تٞؾاٍ ٝ  ُٗابثن ثاب ٛوكا٠      -10 -11

ٗكرهبت كٜي تحت ايٚ هطاضزاز ثٞزٟ ٝ ٗٞضز تأيياس ذطياساض ثبقاس، تأيياسات ٝ ٗهاٞثبت ذطياساض ضاكاغ ٗؿائٞٓيت         

كطٝقٜسٟ ٛؿجت ث٠ تؼ٢سات ٝ  ٛجٞزٟ ٝ زض١طنٞضت كطٝقٜسٟ ٗٔعٕ ٗي ثبقس ٠ً تؼ٢سات ذٞز ضا ُٗابثن هاطاضزاز ثا٠    

 ٛحًٞبْٗ ث٠ اٛدبٕ ثطؾبٛس . 
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بت ٗٞضز ٛيبظ ثطا  ؾبذت ًبال ضا هجْ اظ قطٝع ث٠ ؾبذت ث٠ تأييس ذطياساض  كطٝقٜسٟ ثبيس ٓيؿت ؾبظٛسُبٙ هُؼ-10 -12

 ثطؾبٛس.

كطٝقٜسٟ ثبيس ١ِٜبٕ ٛهت ٝ يب آظٗبيف ١ب  پيف اظ ضاٟ اٛساظ  ًٔي٠ ٛوبيم ضا زضچبضچٞة هطاضزاز ثا٠ ؾاطػت   -10 -13

 ٗطتلغ ؾبذا٠ ث٠ ٛحٞ  ٠ً ٗٞخت تأذيط ثطٛب٠ٗ ٛهت ٝ ضاٟ اٛساظ  ٛكٞز. 

ٛٞع ًبال ، الظٕ ثبقس هُؼبت ٝ اخعاء ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز زض ؾابيت/اٛجبض ذطياساض ؾاط١ٖ     زض نٞضتي٠ٌ حؿت-10 -14

اٗٞٛابغم ُطزز، كطٝقٜسٟ ٗٞظق اؾت زض ظٗبٙ ٗٞضز ٛظط ذطيساض٠ً اظ ٗست زٝضٟ تً٘يٚ ذبضج ٛرٞا١س ثٞز ٛؿجت ث٠ 

 اٛدبٕ آٙ اهسإ ٛ٘بيس.  

 ثبقس.   ، ضاٟ اٛساظ  ٝ تؼ٘يطات ٗٞيٞع هطاضزاز ٗيتائ٠ ٛوك٠ ٝ ٗساضى ٢ٜٗسؾي خ٢ت ٛهكطٝقٜسٟ ٗٞظق ث٠ اض-10 -15

كطٝقٜسٟ ٗٞظق ث٠ اضائ٠ ًبتبٍٓٞ ٓيؿت هُؼبت يسًي ثب ق٘بضٟ هُؼ٠ ٝ ٛوك٠ اخعاء ٜٗله٠ٔ زؾااِبٟ زض هبٓات   -10 -16

 ًابة ، خعٟٝ ، ٓٞح ككطزٟ ٝ ... ٗٞيٞع هطاضزاز ٗي ثبقس.

 ثبقس.   ٗٞيٞع هطاضزاز ٗي (SPIR) ؾب٠ٓ 2ثا٠ اضائا٠ هُؼابت يسًي ٗهطكي كاطٝقٜاسٟ ٗاٞظق -10 -17

چٜبٛچ٠ زض ٗست اخطا  هطاضزاز زضٛايد٠ تحويوبت ، آظٗبيك٢ب ٝ تدبضة ػٔ٘ي ، ١ط٠ُٛٞ ث٢ي٠ٜ ؾبظ  كٜي ٝ ياب  -10 -18

تدسيس ٛظط زض َطاحي ٝ ؾبذت ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز تٞؾٍ َطاح يب ًبضذبٛة كطٝقٜسٟ ٗطث٠َٞ ثا٠ ٛايدا٠ ثطؾاس ،    

طيساض ٝ هجّٞ پطزاذت ١عي٠ٜ ١ب  ٗطث٠َٞ زض ًابال  تحاٞيْ ٛكاسٟ ٗاٞيااٞع  ايٚ تـييطات زض نٞضت زضذٞاؾت ذ

ُطزز، ٓيٌٚ الظٕ اؾت هجْ اظ اػ٘بّ ث٢ي٠ٜ ؾبظ  ٝ يب تدسيس ٛظط ، يي ُعاضـ تلهائي ٝ قاطح    هاطاضزاز اػ٘بّ ٗي

 خبٗغ آٙ ، ثطا  تهٞيت، تؿٔيٖ ذطيساض ُطزز. 

آالت ٝيػٟ ااذاهبنيم ٝ الظٕ ث٠ ذطياساض ٗيجبقاس تاب زض ناٞضت      كطٝقٜسٟ ٗاؼ٢س ث٠ اػالٕ ٓيؿت اهالٕ ٝ اثعاض -10 -19

ت٘بيْ ٝ زضذٞاؾت ذطيساض ، كطٝقٜسٟ ٛؿجت ث٠ تأٗيٚ آٙ اهسإ ٛ٘بيس. زض نٞضت ت٘بيْ ، ذطيساض ٗاؼ٢س ث٠ پطزاذات  

 ٝخ٠ آ٢ٛب ثطاؾبؼ هي٘ت ٗٞضز تٞاكن ذٞا١س ثٞز.

كٜي زض ٗحْ ؾبذت ٝ اٛدبٕ ث٢يٜا٠ ثبظضؾاي   كطٝقٜسٟ ٗٞظق ٗيجبقس ١٘ب١ِٜي الظٕ خ٢ت حًٞض ًبضقٜبؾبٙ -10 -20

 ضا ٗؼّ٘ٞ ٛ٘بيس.

 كطٝقٜسٟ ٗٞظق اؾت ٠٘١ ٠ُٛٞ ١ٌ٘بض  زض ضاث٠ُ ثب ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز ضا ثب ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض ثٜ٘بيس .-10 -21

 كطٝقٜسٟ ظٗبٛي ث٠ َٞض ًبْٗ اٛدبٕ قسٟ ٠ً ُٞا١ي تحٞيْ هُؼي ًبال ضا اظ ذطيساض زضيبكت ٛ٘بيس. تؼ٢سات-10 -22

 اضاي٠ ًٔي٠ ٗٞاضز زضذٞاؾاي َي ٌٗبتجبت كي٘بثيٚ آعاٗي ٗي ثبقس. ٝ يبضػبيت  -23-10

 

 

 تعُداتسپزدٌ اوجام  -11مادٌ 

ث٠ نٞضت ي٘بٛت ٛب٠ٗ ٗؼاجط ثبٌٛي % ٗجٔؾ ًْ هطاضزازم 10اٗؼبزّ   ....................: ث٠ حطٝف...............كطٝقٜسٟ ٗجٔؾ 

قت ٝ ثطُكت ٛبپصيط ٝ هبثْ ت٘سيس ث٠ زكؼبت، ث٠ ػٜٞاٙ ؾپطزٟ اٛدبٕ تؼ٢سات ثسٝٙ هيس ٝ قطٌ، ثب هبثٔيت يجٍ ٝ ثطزا

زض نٞضتي٠ٌ كطٝقٜسٟ ث٠ ١ط زٓئي ؿيط اظ ٗٞاضز هٟٞ ه٢طي٠ ٗٞكن ث٠ اٛدبٕ تؼ٢سات ذٞز َجن ٗٞاز . ٛ٘بيستؿٔيٖ ذطيساض 

ساض حن ذٞا١س زاقت ضاؾب ٝ ٝ قطايٍ ٜٗسضج زض هطاضزاز حبيط ِٛطزز،يب زض اٛدبٕ آ٢ٛب ٗطتٌت ههٞض ٝ ترٔلي قٞز ذطي

ثسٝٙ ٛيبظ ث٠ تكطيلبت هًبيي ي٘بٛت ٛب٠ٗ   ٗطث٠َٞ ضا ث٠ ٛلغ ذٞز يجٍ ٝ ُٗبٓج٠ ٝخ٠ ٛ٘بيس. ١٘چٜيٚ تً٘يٚ 
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ٗصًٞض زض نٞضت تحٞيْ هُؼي ٝ پؽ اظ اٛدبٕ تؼ٢سات ٗٞيٞع هطاضزاز ٝ ١٘چٜيٚ اٛوًب  زٝضٟ   تً٘يٚ ث٠ كطٝقٜسٟ 

 ٗؿاطز ذٞا١س قس.

 اٛؼوبز هطاضزاز تؿٔيٖ ذطيساض ٛ٘بيس. هجْ اظثبيس ي٘بٛاٜب٠ٗ ٗصًٞض ضا كطٝقٜسٟ  : 1تبصره

ٜب٠ٗ شيٜلغ حن زاضز ي٘بٛا ٗبزاٗي ٠ً كطٝقٜسٟ زض ١ط ٗٞضز اظ هطاضزاز ، ًٔي٠ تؼ٢سات ذٞز ضا اٛدبٕ ٛس١س، : 2تبصره

 يجٍ ٛ٘بيس.، ٠ُٛٞ تكطيلبت هبٛٞٛي ٝ هطاضزاز  ثسٝٙ ١يچ كٞم آصًط ضا 

 

 فزيضىدٌ ي خزيدارومايىدٌ  -12مادٌ 
ذطيساض ٗيجبيؿت حساًثطظطف ٗست يي ١لا٠ ًبض  پؽ اظ ٗجبز٠ٓ  هطاضزاز ا اثالؽ م ، ٛ٘بيٜسٟ ذاٞز ضا   كطٝقٜسٟ ٝ  

ثب حسٝز اذايبضات ثهٞضت ًاجي ث٠ يٌسيِط ٗؼطكي ٛ٘بيٜس. چٜبٛچ٠ كطٝقٜسٟ يب ذطيساض ثرٞا١س ٛ٘بيٜسٟ ذٞز ضا تـييط ز١س 

 الع َطف ٗوبثْ ثطؾبٛس .، ثبيس ًاجبً ٗٞيٞع ضا ث٠ اَ

 

 گشارش پيطزفت مار  –13 مادٌ
كطٝقٜسٟ ٗيجبيؿت ٛؿجت ث٠ اضاي٠ ُعاضـ ٗب١ب٠ٛ كطآيٜس ٛحٟٞ اٛدبٕ هطاضزاز قبْٗ كه٢ٔب  ٜٗسضج زض ثطٛب٠ٗ 

تلهئي ظٗبٛجٜس  ، تأٗيٚ ٗٞاز ٝ ؾبذت ٝ تحٞيْ ضا زض ١لا٠ اّٝ ١طٗبٟ ُٗبثن ثب كطٗت ٗٞضز تبييسذطيساض زض 

 اهسإ ٛ٘بيس.١ط ٗطح٠ٔ 
 

 بيمٍ ، ماليات ي سايز مسًر قاوًوي  -14مادٌ 
١ط٠ُٛٞ ثي٠٘، ٗبٓيبت، ػٞاضو ٝ ؾبيط ًؿٞضات هبٛٞٛي ٝ هطاضزاز  اث٠ خع ٗبٓيبت ثط اضظـ اكعٝزٟ َجن ٗبزٟ پطزاذت 

 .ٛ٘بيس كطٝقٜسٟ اؾت ٠ً ضأؾبً پطزاذت ٗي ُطززم ٗاؼٔن ث٠ ايٚ هطاضزاز ث٠ ػ٢سٟػْ٘ ٗي  3
 

 يط باسرسي َا ي مىتزل ميفيضزا -15مادٌ 
 

م ثطُاعاض          KOMحساًثط پؽ اظ پٜح ضٝظ ًبض  اظ ظٗبٙ ٗؼطكي ٛ٘بيسٟ ذطياساض ٝ كطٝقاٜسٟ ، خٔؿا٠ تٞخيا٠ كٜايا      -1-15

 ُيطز. ٗي ُطزز. اػالٕ تبضيد ثطُعاض  خٔؿ٠ زض ٛب٠ٗ ٗؼطكي ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض ٝ ثب ١٘ب١ِٜي هجٔي ثب كطٝقٜسٟ نٞضت ٗي

 قٞز : م ٗٞاضز شيْ ُٗطح / پطزاذا٠ ٗيKOMزض خٔؿ٠ ا -2-15

 ٗؼطكي ثبظضؼ كٜي ، احس  اظ ثبظضؾبٙ كٜي ؾبظٗبٙ ذطيساض يب ٛ٘بيٜسٟ قطًت ثبظضؾي قرم ثبٓث . -1-2-15

 ٗؼطكي ٗؿئّٞ ًٜاطّ ًيلي كطٝقٜسٟ . -2-2-15

 .  ت٢ي٠ ، تٜظيٖ ٝ تبييس ضٝي٠ ١٘ب١ِٜي ٝ اضتجبَبت ، ثيٚ ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض ٝ كطٝقٜسٟ -3-2-15

 اظ ؾٞ  ٛ٘بيٜسٟ كطٝقٜسٟ. (QCP)اضائ٠ ثطٛب٠ٗ ًٜاطّ ًيلي ؾبذت / تٞٓيس  -4-2-15

 ٛ٘بيٜسٟ كطٝقٜسٟ.ٗٞضز تأييس ذطيساض اظ ؾٞ   WELDING MAP ،NDT MAPاضائ٠ ٛوك٠ ؾبذت ًبضُب١ي ث٠ ١٘طاٟ  -5-2-15
 

٠ ٗي تٞاٛس قبْٗ ت٘بٗي ٗوبَغ ٝ زاٜٗا٠  ، ايٚ ثطٛبٗ (ITP)تٜظيٖ ٝ تبييس ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜس  آظٗبيكبت ٝ ثبظضؾي ١ب -3-15

ثبظضؾي كٜي زض ذهٞل ٗٞاز ، ٗهبٓح اٝٓي٠ ، ٛوك٠ ١ب ، ضٝق٢ب  اخطايي ًبض زض اضتجبٌ ثب ؾبذت ، تٞٓياس ، ٗٞٛاابغ ، ت٢يا٠    
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اثعاض ٝ هُؼبت ًٜاطٓي ، آظٗبيكبت كيعيٌي ، قي٘يبيي ٝ ٌٗبٛيٌي ، آظٗبيكبت ضاٟ اٛساظ  اٝٓيا٠ ٝ ًابضثطز  ٗيابٙ ٗاست ٝ     

 الٛي ٗست ٝ ... ُٗبثن اؾابٛساضز١ب  ٗطث٠َٞ ٝ قطايٍ هطاضزاز  ثبقس. َٞ

ًٔي٠ زؾاٞض آؼ٢ٔ٘ب ٝ ضٝق٢ب  ًبض  كطٝقٜسٟ ثبيس ُٗبثن ثب اؾابٛساضز ٝ قطايٍ هطاضزاز ت٢ي٠ ٝ تٜظيٖ ُاطزز ٝ زض  -4-15

 نٞضت زضذٞاؾت ثبظضؾي كٜي ذطيساض هبثْ ضٝيت ٝ ُٗبثوت ثبقس.  

ظٗبيك٢ب ضا َجن زضذٞاؾت ذطيساض ٝ ٗكرهبت كٜي تأييس قسٟ ٜٗسضج زض هطاضزاز ٝ ُٗابثن  كطٝقٜسٟ ثبيس ت٘بٗي آ-5-15

 اؾابٛساضز١ب  ٗطتجٍ ثب ًس١ب  ضز يبثي هبثْ هجّٞ ث٠ ١عي٠ٜ ذٞز اٛدبٕ زازٟ ٝ ٛابيح ضا زض اذايبض ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض هطاضز١س.

ي اظ آظٗبيك٢ب  ٗصًٞض زض هاطاضزاز زض آظٗبيكاِبٟ   زضنٞضت اػالٕ ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض ٗجٜي ثط ٓعٕٝ اٛدبٕ ت٘بٕ يب ثرك-6-15

ٗؿاوْ ٗٞضز تٞاكن َطكيٚ ثط اؾبؼ آعاٗبت اؾابٛساضز ٜٗسضج زض هطاضزاز ث٠ زٓياْ ػاسٕ تٞاٜٛ٘اس  ٝ ياب تاأٗيٚ اٌٗبٛابت       

 آظٗبيكِب١ي ، ١عي٠ٜ ١ب  ٗطث٠َٞ ٢ٛبيابً ثطػ٢سٟ كطٝقٜسٟ ذٞا١س ثٞز.  

ابٛساضز ٗؼ٘ااّٞ حؿاات زضذٞاؾاات ذطيااساض ٝ تٞاكاان َااطكيٚ ٝ زض ١طُٞٛاا٠ آظٗبيكاابت اياابك٠ ثطآظٗبيكاابت اؾاا-7-15

 ثب ١عي٠ٜ ذطيساض اٌٗبٙ پصيط ذٞا١س ثٞز . REQUIREMENTS (AIR) ADDITIONAL INSPECTIONهبٓت

١ط٠ُٛٞ آظٗبيكبت ًبضثطز  ٝ ػ٘ٔيبتي ثطضٝ  ٠ٛٞ٘ٛ / ٠ٛٞ٘ٛ ١ب  ًبال ، ثبيس اظ َطين ثبظضؾي ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ، پٔ٘ت آ٢ٛب -8-15

 بّ اظ َطين ذطيساض خ٢ت ٝاحس ٗهطف ًٜٜسٟ نٞضت پصيطز.  ٝ ؾپؽ اضؾ

حساهْ يي ١لا٠ هجْ اظ اخطا  ١ط٠ُٛٞ آظٗبيف ٝ ثبظضؾاي ٗطاتات ضا ًاجابً ثا٠      QCPكطٝقٜسٟ ثبيس ُٗبثن ثطٛب٠ٗ -9-15

 اَالع ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض ثطؾبٛس.  

زض ٗحاْ ًبضذبٛا٠ ، ثبياس ُاٞا١ي     زضنٞضت اؾالبزٟ كطٝقٜسٟ اظ اثاعاض ٝ ٝؾابيْ اٛاساظٟ ُياط  ٝ آظٗبيكاِب١ي       -11-15

 ًبٓجيطاؾيٞٙ آ٢ٛب تٞؾٍ كطٝقٜسٟ زض اذايبض ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض هطاضُيطز. 

م خٞقاٌبضاٙ اظ ؾاٞ    WPQزضنٞضت ٛيبظ ث٠ اؾالبزٟ اظ كطآيٜاس خٞقاٌبض  زؾااي اضائا٠ ُٞا١يٜبٗا٠ ٗؼاجاط ا       -12-15

 كطٝقٜسٟ آعاٗي ٗيجبقس.  

ثاٞزٟ ٝ اٛدابٕ ضازياُٞطاكي اظ آ٢ٛاب      BUTT WELDاياٜچ ثهاٞضت    2 ت٘بٕ خٞقٌبضي٢ب  ٠ٓٞٓ ثاب هُاط ثايف اظ    -13-15

 ٗيجبيؿت ث٠ تأييس ذطيساض ثطؾس.

تٞؾاٍ   (RANDOM CHECK)اٛدبٕ ١ط٠ُٛٞ ثبظضؾي كٜي ث٠ زٓيْ ؿيط ٗسإٝ ثٞزٙ آٙ ٝ ٛيع ًٜاطّ تهابزكي   -14-15

 ضٟ زض تؼ٢سات كطٝقٜسٟ ذٞا١س ثٞز.ذطيساض يب ٛ٘بيٜسٟ ايكبٙ ضاكغ ٗؿئٞٓيت كطٝقٜسٟ ٛجٞزٟ ٝ تً٘يٚ ًيليت ًبال ١٘ٞا

زض نٞضت ٛيبظ ث٠ ضكغ ػيت تٞؾٍ كطٝقٜسٟ ، ضٝق٢ب  تؼ٘يطاتي ثبيس پؽ اظ تبييس ذطيساض اٛدبٕ قٞز. ًٜااطّ    - 15-15

 ًيلي تؼ٘يطات حيٚ اٛدبٕ ٝ تبييس ٗدسز ًيليت ًبال پؽ اظ ات٘بٕ ًبض اظ حوٞم ذطيساض ٗي ثبقس.  

َجن ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜس  تٞاكن قسٟ ث٠ ٗحْ ثبظضؾي ، چٜبٛچ٠ اهالٕ ٗٞيٞع هطاضزاز زضنٞضت ٗطاخؼ٠ ثبظضؼ كٜي  -16-15

 ث٠ ١طزٓيْ آٗبزٟ ثبظضؾي ٛجبقس ، ١عي٠ٜ ثبظضؾي كٜي ث٠ حؿبة كطٝقٜسٟ ٜٗظٞض ٝ اظ ُٗبٓجبت ايكبٙ ًؿط ذٞا١س قس

طاحْ ٗرأق ًابض ُٗابثن   ذطيساض ٗي تٞاٛس زض ١ط ظٗبٙ ثب ١٘ب١ِٜي هجٔي ٛؿجت ث٠ ثطضؾي ،ًٜاطّ ٝ ٛظبضت  ٗ -17-15

 اهسإ ٛ٘بيٜس ٝ زض ايٚ ذهٞل ٛجبيس ٗبٛؼي اظ َطف كطٝقٜسٟ ايدبز ُطزز.   (QCP)ثطٛب٠ٗ 

تأييس ٢ٛبيي ًٔي٠ ٗساضى كٜي كطٝقٜسٟ زض هبٓت ًابثچ٠ كٜي ثبيس حبٝ  تبئيسات ٗؿاٜس ثبظضؼ كٜي ثاٞزٟ ٝ ثا٠    -18-15

 يٌي زض اذايبض ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض هطاضُيطز. ٛؿر٠م ثب يي كبيْ آٌاطٝٛ ١كتنٞضت ًابثچ٠ احساهْ زض 

زض ١ط قطايٍ اٛدبٕ يب ػسٕ اٛدبٕ ثبظضؾي كٜي ٝ آظٗبيف ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز ضاكغ ٗؿئٞٓيت كطٝقٜسٟ زض  -19-15

 هجبّ تُبثن ٗحهّٞ ثب ٗكرهبت كٜي هطاضزاز ٛ٘ي ثبقس .
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 )سهامي عام(

 

ثٞزٟ ٝ يب َجن ٗكرهبت ٗكطٝح٠ زض زض نٞضتي٠ٌ زض ١ِٜبٕ ثبظضؾي ٗٞيٞع هطاضزاز زاضا  ػيت ٝ ٛوم  -20-15

هطاضزاز ٛجبقس ذطيساض ٗدبظ ذٞا١س ثٞز ٛؿجت ث٠ ػسٕ هجّٞ ٗٞيٞع هطاضزاز ٝ زضذٞاؾت انالح يب تؼٞيى آٙ اظ كطٝقٜسٟ 

اهسإ ٛ٘بيس يٜ٘ب ١ط٠ُٛٞ تبذيط ٛبقي اظ ايٚ ثبثت ٗٞخت اكعايف ٗست هطاضزاز ِٛطزيسٟ ٝ ١عي٠ٜ ١ب  ٗطث٠َٞ ثؼ٢سٟ 

 . كطٝقٜسٟ ٗي ثبقس

ًٔي٠ اهالٕ  هبثْ ضزيبثي اظ قطًت ؾبظٛسٟ ثطا  ت٢ي٠ ٝ اخطا  ٗؼاجط ٝ  ُٞا١يٜب٠ٗكطٝقٜسٟ ٗٞظق ث٠ اضاي٠  -21-15

 ثبقس. ٗٞيٞع هطاضزاز ٗي

 ت٘بٗي اهالٕ ٗٞيٞع هطاضزاز ضا ثهٞضت ٗبضًيَٜ قطًت ؾبظٛسٟ ث٠ ذطيساض تحٞيْ ٛ٘بيس. ثبيؿت كطٝقٜسٟ ٗي -22-15

اقربل ثبٓث ٝ يب  ثبظضؾي ١ب  كطٝقٜسٟ زض ٗوبثْ زض ذهٞل ثبظپطزاذت ١عي٠ٜؿئٞٓياي ذطيساض ١يچ٠ِٛٞ ٗ -23-15

 تؼ٢سات ٝ  زض ايٚ ظٗي٠ٜ ٛرٞا١س زاقت .

 ثبقس. تأييس ٢ٛبيي ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز هجْ اظ حْ٘ اظ َطف ًبضقٜبؾبٙ ذطيساض آعاٗي ٗي -24-15

ة ٗكرهبت كٜي ًٜٖٗ ث٠ هطاضزاز ث٠ تكريم ًبضايي ٝ نحت ػٌ٘ٔطز ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز زض چبضچٞ -تبصره

 ػ٢سٟ ذطيساض ٗي ثبقس ٝ ٛظط ذطيساض زض ايٚ ذهٞل هبَغ اذاالف ٗي ثبقس.

 

 (WARRANTYخدمات پس اس فزيش ) -16مادٌ 
پؽ اظ اٛوًب  زٝضٟ تً٘يٚ ذٞا١س ثٞز ، كطٝقٜسٟ زض َّٞ ٗست ٗصًٞض  ؾب2ّ ٗست ذسٗبت پؽ اظ كطٝـ ث٠ ٗست

 ت ٝ ذسٗبت ٗطث٠َٞ زض هجبّ زضيبكت هي٘ت ٝ ١عي٠ٜ ث٠ ٛطخ ضٝظ ٗي ثبقس. ٗاؼ٢س ث٠ تأٗيٚ ًبال ٝ هُؼب

زضنٞضت ذبضج قسٙ ٛٞع ٝ ٗبضى هُؼبت ٝ ٓٞاظٕ اظذٍ تٞٓيس پؽ اظ زٝضٟ تؼ٢س ، كطٝقٜسٟ ٛؿجت ث٠ تأٗيٚ  تبصره:

 خبيِعيٚ ٗاٜبؾت ثب ٗكرهبت ٛٞع انٔي ٠ً پبؾرِٞ  ٛيبظ ذطيساض ثبقس ًٞقف ذٞا١س ٛ٘ٞز.

 

 

 ل اختالف ح -17مادٌ 
 ث٠ نٞضت ظيط اهسإ ٗي ُطزز : ًٔي٠ اذاالكبتي ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت ثيٚ َطكيٚ هطاضزاز ثطٝظ ٛ٘بيس

 ث٠ زٝؾاب٠ٛ َٞض ، ث٠ هطاضزاز ايٚ ثب ضاث٠ُ زض ذٞز ثيٚ اذاالف حْ ثطا  ضا ذٞز ًٞقف ٢ٛبيت ثبيس ، َطف زٝ -1

 .ثطٛس ًبض

 ١ط ا هطاضزاز َطف ٛ٘بيٜسُبٙ زٝ اظ ٗاكٌْ زض نٞضت ػسٕ حهّٞ ٛايد٠ اخطا  ثٜس يي ، ٗٞيٞع ث٠ ١يأتي -2

  .قٞزٗي اضخبع ، ٛلطم يي ًسإ

هبثْ َطح زض  ٗٞيٞع ٛكٞز ، حبنْ اذاالف تٞاكن ٗٞضز ث٠ ٛؿجت ٠ً ظطف ٗست يي ١لا٠ نٞضتي زض -3

 ذٞا١س ثٞز . ٝ هًبيي ٗطاخغ نبٓح٠ هبٛٞٛي 

صًٞض، تؼ٢سات ٛبقي اظ ايٚ ٗٞظق اؾت تب اذص ته٘يٖ ٢ٛبيي خٔؿبت يب آضاء ٢ٛبيي ٗطاخغ ٗكطٝقٜسٟ  -4

 هطاضزاز ضا ثسٝٙ ٝهل٠ ٝ ثب ً٘بّ خسيت اٛدبٕ ز١س.
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 ( صيرحًادث قُزيٍ ي غيز متزقبٍ) فًرس ما -18مادٌ 

ٝهبيؼي اظ هجيْ ؾيْ ، َٞكبٙ ، ظٓع٠ٓ ٝ اٗثبّ آٙ اَالم ٗي ُطزز ٠ً ؿيط هبثْ پيف ثيٜي ٝ ؿيط هابثْ ًٜااطّ ياب 

ٛٞؾبٛبت اهاهبز ، ت هطاضزاز  ضا ٗٞهابً يب ث٠ َٞض زائٖ ؿيط ٌٗ٘ٚ ٗي ُطزاٛس ٝ اخطا  تؼ٢سا٠ً خٔاُٞياط  ثٞزٟ 

. ١طُبٟ ثؼٔت كٞضؼ ٗبغٝض ، ١طيي اظ َطكيٚ ٗكّ٘ٞ آٙ ٛ٘ي ثبقس ١19ب ٝ ثي٘بضي٢ب  ٝاُيطزاض ١٘چٞٙ ًٞٝيس  تحطيٖ

هطاضزاز ايدبز ٜٛ٘ٞزٟ ٝ هطاضزاز  هطاضزاز ٛاٞاٜٛس تؼ٢سات ذٞز ضا َجن هطاضزاز اٛدبٕ ز١ٜس ١يچ٠ِٛٞ ٗؿئٞٓياي ثطا  َطكيٚ

ٜٗؼوسٟ ً٘بًبٙ ثوٞت ذٞز ثبهي ٝ پؽ اظ ضكغ قطايٍ كٞم، َطكيٚ هطاضزاز، ٗاؼ٢س ث٠ ازا٠ٗ اٛدبٕ تؼ٢سات ذٞز ٗي 

قطايٍ كٞضؼ ٗبغٝض ثطَطف ِٛطزيس ١ط يي اظ َطكيٚ هطاضزاز حن ذٞا١ٜس زاقت زض  ٗبٟ 3ثبقٜس. چٜبٛچ٠ پؽ اظ ٗست 

 كؿد ٛ٘بيس.  ٙ ثب اػالٕ ًاجي هطاضزاز ضاضٝظ پؽ اظ آ 5ذالّ ٗست 

س ٝهٞع كٞضؼ ٗبغٝض ضا ث٠ تٜبؾت اي٠ٌٜ كٞضؼ ٗبغٝض ٗبٛغ اظ اخطا  تؼ٢سات ًسإ يي اظ َطكيٚ ُٛطز ٗاؼ٢س ٗي َٚطكي

 ضٝظ ث٠ يٌسيِط اػالٕ ٛ٘بيٜس . 2هطاضزاز قسٟ اؾت حساًثط ظطف ٗست 

 

 عدم ياگذاری بٍ غيز -19مادٌ 
 . س ثسٝٙ ٗٞاكوت ًاجي اظ ذطيساض، ت٘بٕ يب هؿ٘اي اظ ٗٞيٞع هطاضزاز ضا ث٠ ؿيط ٝاُصاض ًٜسكطٝقٜسٟ ٛ٘ي تٞاٛ -1-19

زض نٞضت ٗٞاكوت ذطيساض ٗجٜي ثط ٝاُصاض  هؿ٘اي اظ تؼ٢سات ث٠ قرم ثبٓث ، اظ ٗؿئٞٓيت ٝ تؼ٢سات  -2-19

 پي٘بٌٛبض ث٠ ١يچ ػٜٞاٙ ًبؾا٠ ٛرٞا١س قس .

 

 قزارداد فسخ -20 مادٌ
 هطاضزاز كؿد ث٠ ٗدبظ يٌُطك٠ نٞضت ث٠ هًبيي تكطيلبت ضػبيت ثسٝٙ اػالٕ ًاجي ثب اضز ظيط  ذطيساض ثطٝظ ٗٞ  نٞضت زض

  ثبقس. ٗي

 ١لا٠ 5هطاضزاز ثيف اظ  8تبذيط كطٝقٜسٟ زض تحٞيْ ًبال  ٗٞيٞع هطاضزاز ث٠ ذطيساض ُٗبثن ثب ٗبزٟ  -1

  ١لا٠ 5ٜسٟ ثيف اظ كطٝقهطاضزاز اظ َطف  11 تبذيط زض اٛدبٕ تؼ٢سات ٜٗسضج زض ٗبزٟ -2

 ٝضقٌؿاِي،ٗهبزضٟ اٗٞاّ ٝ اٛحالّ قطًت كطٝقٜسٟ -3

 ٝاُصاض  هطاضزاز ث٠ نٞضت ًبْٗ يب خعيي ثسٝٙ اَالع ٝ تبييس ًاجي ذطيساض ،ث٠ ؿيط   -4

 كطٝقٜسٟ تٞؾٍ ٛوى ت٘بٕ يب هؿ٘اي اظ ٗلبز هطاضزاز -5

 ٝ اضتكب ٝخٞز ٝاؾ٠ُ -6

 ثٜب ث٠ تكريم ذطيساض تحٞيْ ًبال َجن ثطٛب٠ٗ ذطيساضػسٕ تٞاٛبيي ٗبٓي يب كٜي كطٝقٜسٟ ثطا  

 .ثبقس ٗي كطٝقٜسٟ ػ٢سٟ ث٠ هطاضزاز ايٚ ًْ اخطا  ػسٕ اظ ٛبقي ١ب  ١عي٠ٜ ٝ ذؿبضات ًٔي٠ نٞضت زضايٚ

 

 تبعيت ي َماَىگي با قًاويه  – 21مادٌ 
 ٛب٠ٗ ١ب ٝ ٗبٜٛس اٞضآؼ٢ٔ٘ب ٝآئيٚ، ٗوطضات ٝ  زؾ كطٝقٜسٟ ٗٞظق اؾت زض٠٘١ ٗٞاضز ٗطثٌٞ ث٠ اخطا  هطاضزاز اظ هٞاٛيٚ

ط٠ُٛٞ ُطزز تجؼيت ٛ٘بيس ٝ ٗؿئّٞ ١ آٙ ٠ً اظ ؾٞ  ٗطاخغ شيهالح ٌٗ٘ٔاي ٝ هبٛٞٛي تسٝيٚ ٝ تهٞيت ُطزيسٟ يب ٗي
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١ب ٗي ثبقس ٝ ذطيساض زض ٗوبثْ ١ط٠ُٛٞ زػبٝ  ٛبقي اظ ترٔق اظ هٞاٛيٚ ، ٗوطضات ٝ   توهيط يب ههٞضزض ايٚ ظٗي٠ٜ

 ٛب٠ٗ ١ب ، ٗجط  اظ ١ط٠ُٛٞ ٗؿئٞٓياي ٗي ثبقس.زؾاٞضآؼ٢ٔ٘ب ٝآئيٚ 

 

 محزماوٍ بًدن قزارداد  – 22مادٌ 
كطٝقٜسٟ تؼ٢س ٗي ٛ٘بيس ٠ً ًٔي٠ اَالػبت ٝ ٗساضى ٗطثٌٞ ث٠ هطاضزاز كي ٗبثيٚ ضا ٗحطٗب٠ٛ تٔوي ٛ٘ٞزٟ ٝ آ٢ٛب ضا زض    

ذٞا١س زاقت  خ٢ت اؾايلب  حن ذٞز، اذايبض اكطاز يب اقربل حوٞهي هطاض ٛس١س .زض نٞضت اثجبت ذالف ، ذطيساض حن 

 سإ هبٛٞٛي الظٕ ضا ث٠ ػْ٘ آٝضز.١ط ٠ُٛٞ اه

 قاوًن مىع مداخلٍ در معامالت ديلتي  -23مادٌ 

ٛ٘بيس ٠ً ٗكّ٘ٞ ٜٗ٘ٞػيت ٗصًٞضزض هبٛٞٙ ٜٗغ ٗساذ٠ٔ ٛ٘بيٜسُبٙ ٗدٔؿيٚ، ٝظيطاٙ ٝ  كطٝقٜسٟ ضؾ٘بً اػالٕ ٗي

ثبقس ٝ تؼ٢س ٗي ٛ٘بيس ٠ً تب پبيبٙ اخطا  هطاضزاز ث٠  ٛ٘ي 1337ٗبٟ   ز 22ًبضٜٗساٙ زٝٓت زض ٗؼبٗالت زٝٓاي ٗهٞة 

١يچ ػٜٞاٙ اقربل ٗصًٞض زض هبٛٞٙ كٞم آصًط ضا زض اخطا  هطاضزاز ؾ٢يٖ ٝ شيٜلغ ٌٜٛس . زض نٞضتي٠ٌ ٗحطظ قٞز 

اقت هطاضزاز ضا كطٝقٜسٟ ٗكّ٘ٞ هبٛٞٙ ٗعثٞض ثٞزٟ ٝ يب ثطذالف تؼ٢سات كٞم آصًط ضكابض ٛ٘بيس، ذطيساض حن ذٞا١س ز

كؿد ٝ تً٘يٚ اٛدبٕ تؼ٢سات ٝ  ضا يجٍ ٝ ًٔي٠ ذؿبضات ٝاضزٟ ضا ٛيع ث٠ تكريم ذٞز تؼييٚ ٝ اظ ُٗبٓجبت ٝ اٗٞاّ 

ُطزز ١طُبٟ زض خطيبٙ اخطا  هطاضزاز يٌي اظ ثؿاِبٙ ٗصًٞض زض  كطٝقٜسٟ اؾايلبء ٛ٘بيس ٝ ١٘چٜيٚ كطٝقٜسٟ ٗاؼ٢س ٗي

زض تكٌيالت ٝظاضت ٛلت ٝ يبقطًا٢ب  ٝاثؿا٠ ث٠ آٙ ث٠ يٌي اظ ػٜبٝيٚ ٗصًٞض  تجهطٟ يي ٗبزٟ يي هبٛٞٙ كٞم االقؼبض

زض ٗبزٟ يي ١٘بٙ هبٛٞٙ ٜٗهٞة قٞز ، كٞضاً ٗٞيٞع ضا ث٠ ذطيساض اَالع ز١س ٠ً زض ايٜهٞضت ذطيساض حن ذٞا١س زاقت 

ٛساضز. اُط كطٝقٜسٟ ذٞز هطاضزاز ضا كؿد ٛ٘ٞزٟ ٝ كطٝقٜسٟ حن ١يچ٠ِٛٞ اػاطاو ٝ يب ازػبئي ث٠ ١ط ػٜٞاٙ ٠ً ثبقٜس 

ٗطاتت ضا اَالع ٛس١س ذطيساض ث٠ ٗحى اَالع اظ حويوت اٗط ، ػالٟٝ ثطكؿد هطاضزاز ، ٗدبظ ٝ ٗرابض اؾت تً٘يٚ اٛدبٕ 

 تؼ٢سات ٝ  ضا ث٠ ٛلغ ذٞز يجٍ ٝ ذؿبضت ٛبقي ضا ضأؾبً تكريم ٝ اظ اٗٞاّ كطٝقٜسٟ اؾايلبء ٝ ٝنّٞ ٛ٘بيس.

 
 

 قزارداد اخطار ي وطاوي طزفيه -24مادٌ 

َطكيٚ ١٘بٛؿت ٠ً زض ٗوس٠ٗ ايٚ هطاضزاز شًط قسٟ ٝ زض نٞضت تـييط  ق٘بضٟ تٔلٚ ، آزضؼ ١ب ، كبًؽ ٝ اي٘يْ ١ط اظ

ثبيس ًاجبً ث٠ اَالع َطف ٗوبثْ ضؾبٛيسٟ قٞز ٝ ٗبزاٗي٠ٌ ث٠ تطتيت كٞم ػْ٘ ٛكسٟ ، اضؾبّ ١ط٠ُٛٞ ٛب٠ٗ يب اذُبض ث٠ 

كطٝقٜسٟ ٗٞظق اؾت ًٔي٠ ٌٗبتجبتي ٠ً اظ . ػسٕ اَالع، ٗؿ٘ٞع ٛرٞا١س قساهبٗاِبٟ َطكيٚ اثالؽ قسٟ ٗحؿٞة ٝ ػصض 

 .ضا ث٠ آزضؼ ًبضكطٗب اضؾبّ ٛ٘بيسٛؿر٠ انٔي آٙ  ٛ٘بيس ٗياضؾبّ  ذطيساضَطين كٌؽ يب اي٘يْ ث٠ 

 وسخ قزارداد -25مادٌ 
ضز شًط قسٟ زض ٗبزٟ زٝ  ٝ ًٔي٠ ٛؿد ث٠ ١٘طاٟ ٗٞا تجهطٟ تٜظيٖ 20 ٗبزٟ ٝ 25 ٗكاْ٘ ثط ،ايٚ هطاضزاز زض ؾ٠ ٛؿر٠ 

 .هطاضزاز حبيط، ٢ٗط ٝ اًٗب قسٟ ٝ حٌٖ ٝاحس ضا زاضز
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