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 قرارداد

يک مجموعه  کهآنبه همراه ديگر مدارک الحاقی  نامهاين موافقت یسیون معامالت،کم .................مورخ  .........جلسه شماره تبه استناد صور

و به شناسه  269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می پس نيازااست و  کیتفکرقابلیغ

 هشا علیو  همدير هیئت ئیسر نائب انبهعنو یديرق سعبا نقاياآ نمايندگی به 411111863484 اقتصادیو کد  10103074333ملی 

به نمايندگی  شرکت ................و يکسو از  نامیده می شود "مستأجر"که در اين قرارداد  همدير هیئت عضوو  مديرعامل انبهعنو ریحید

نامیده می شود از سوی  "موجر"قرارداد  که در اين ......................کدملی ................. به شماره شناسنامه  .................فرزند  ...............آقای 

 ديگر طبق مواد و شرايط ذيل منعقد می گردد .        

 موضوع قرارداد  -1ماده 

  مشتمل بر:استان تهران و البرز سطح مورد نیاز پروژه های شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران در  اجاره داربستعبارتند از موضوع قرارداد 

 شهر جديد انديشه 4واقع در فاز شهر  پروژه مرکز -

 شهر جديد انديشه 4واقع در فاز  2پروژه بنفشه  -

 پروژه نگین واقع در دولت آباد شهرری  -

 پروژه خدامی واقع در خیابان خدامی تهران -

سب نموده است، لذا هیچگونه ادعائی در اين به دقت بازديد نموده و از کم و کیف کار آگاهی کامل ک ها: موجر از محل پروژه1 تبصره

 خصوص پذيرفته نخواهد بود.

های خود در سطح استان تهران و البرز را جهت اجاره داربست تواند در طول مدت قرارداد و بنا به ضرورت، ساير پروژهمی مستأجر: 2تبصره 

های جديد اقدام نمايد، در پروژه مستأجراجاره داربست مورد نیاز  بايست بدون تغییر در آحاد بها نسبت بهبه موجر معرفی نمايد، موجر می

 لذا هیچگونه اعتراضی در اين خصوص از سوی موجر پذيرفته نخواهد بود.

: کلیه تعهدات موضوع قرارداد اعم از تأمین و حمل کلیه مصالح و ملزومات، نصب داربست، نگهداری، جابجايی، برچیدن و خارج 3تبصره 

 باشد.از کارگاه در پايان کار بر عهده موجر میکردن آنها 

 مدارک و اسناد قرارداد -2ماده 

 است : ريشامل اسناد و مدارک ز قرارداد نيا

 نامه حاضرموافقت -1-2

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهای عمومی، نشريات، ساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -2-2

 (1شماره  وستی)پ بینی مقادير داربست مورد نیازو پیش  یاليبرآورد ر -3-2

 (2شماره  وستی)پ HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  چک لیست -4-2



 

3 

 

 (3 شماره وستی)پ موجراسناد و مدارک  -5-2

 (4شماره  وستی)پ ارجاع کار ندياسناد فرآ -6-2

جزو  زین گرددیمبادله م قرارداد نیطرف نیب اي شودیابالغ م موجربه  ،قرارداد یمنظور اجراکار و به یاجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -7-2

صورت اسناد ممکن است به نيشود. ا هیته قرارداددر چارچوب اسناد و مدارک  دياسناد با ني. اديآیبه شمار م قرارداداسناد و مدارک 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یمشخصات فن

 .دارد تياسناد و مدارک اولو گريبر د موافقتنامه نيا اسناد و مدارک، نیب یدر صورت وجود دوگانگ: تبصره

 مبلغ قرارداد -3ماده 

( .......................................................)........................... پیشنهادی و توافق با موجر برابر با  قیمتمبلغ اولیه قرارداد بر اساس  -1-3

 .باشدیم رفتن مالیات بر ارزش افزودهو بدون در نظر گ خالصبصورت  ریال

 میباشد.ی نقدرت به صوارداد خت قرداپره نحو -3-2

شده در محل، مدت زمان استفاده از هر بخش  اجرا هایگیری داربستاندازه بر اساس یموقت و قطع یهاتیوضعصورت کارکرد -3-3

 قرار خواهد گرفت.محاسبه و مالک عمل  1پیوست شماره  بر مبنای فهرست بهای مندرج در داربست و

ها هیچگونه تأثیری در آحاد بهای تقريبی بوده و تغییر مقادير هر بخش از داربست پروژه 1مقادير پیش بینی شده در پیوست شماره  -4-3

 قرارداد نخواهد داشت.

ونه تأثیری در ها هیچگتقريبی بوده و تغییر مدت اجاره هر بخش از داربست پروژه 1مدت اجاره پیش بینی شده در پیوست شماره  -5-3

 آحاد بهای قرارداد نخواهد داشت.

آوری آن از سوی مستأجر مدت زمان استفاده از هر بخش داربست از تاريخ اتمام نصب همان بخش تا تاريخ ابالغ دستورکار جمع -6-3

 مدت زمان استفاده کمتر از يک ماه در محاسبات يک ماه منظور خواهد شد.  محاسبه خواهد شد.

نسبت به جمع آوری داربست هر بخش اقدام ننمايد، مستأجر کماکان مجاز به استفاده از  مستأجروجر پس از ابالغ چنانچه متبصره: 

 آن بخش داربست بوده و برای مدت زمان استفاده از آن بعد از تاريخ ابالغ جمع آوری، هیچگونه اجاره بهائی پرداخت نخواهد شد.

 .گیرد نمی تعلق پرداخت پیشاين قرارداد  به -7-3

ی انرژی، هاحاملبه اين قرارداد هیچگونه مبلغی به عنوان تعديل، مابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزايش قیمت  -8-3

 .ردیگینمی گمرکی و غیره تعلق هاتعرفهجبران افزايش 

التفاوت اجر به موجر ابالغ گردد، مابهها و مشخصات فنی ايجاد و از طرف مستدر نقشه یاعمده چنانچه در حین انجام کار تغییرات -9-3

 ها با توافق طرفین محاسبه خواهد شد.هزينه

 باشد.يا کاهش می شيافزا قابل هاو نیاز پروژه اين قرارداد با نرخ واحد به هر میزان به تشخیص مستأجر -10-3
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مستندات مربوطه قابل پرداختی و  ، اسنادثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -11-3

 پرداخت خواهد بود.

 تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار -4ماده 

 اين قرارداد از تاريخ مبادله آن نافذ است. -1-4

 . باشدمی ( ماه شمسیشش) 6قرارداد مدت   -2-4

خود، به صورت کتبی به موجر اعالم نمايد تواند بنا به ضرورت و تشخیص تبصره: در طول مدت قرارداد و در هر مقطع زمانی، مستأجر می

 3مذکور نسبت به اجرای داربست يا جمع آوری آن اقدام نمايد. موجر متعهد است حداکثر ظرف مدت  هایکه برای تمام يا بخشی از پروژه

تواند رأساً مستاجر میت آوری آن اقدام نمايد. در غیر اين صورروز از تاريخ دريافت دستورکار کتبی نسبت به اجرای داربست يا جمع

درصد باالسری به حساب بدهکاری موجر  15های مربوطه را با احتساب اقدام و کلیه هزينهآوری اجرای داربست يا جمعنسبت به 

 منظور نمايد.

 باشد.اين قرارداد در پايان مدت اولیه با توافق طرفین قابل تمديد می -3-4

 تضمین انجام تعهدات -5ماده 

 هیدرصد مبلغ اول 5 زانیبه م مستأجرمورد قبول  نیتضم ستبايموجر میاز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم یو برا اردادقر یموقع امضا

 ها، با ارائه درخواست کتبی از سوی موجرپس از اتمام تعهدات موجر و برچیدن و حمل کلیه داربست نیتضم ني. ادينما وی میتسل ،قرارداد

 خواهد شد.به وی مسترد 

 نحوه پرداخت  -6ده ما

، براساس فهرست و هامجلسصورت را طبق دستورکارها و خيانجام شده از شروع کار تا آن تار یکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع موجر

 میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل 1و جدول مندرج در پیوست شماره  3قرارداد و مطابق با توضیحات ذيل ماده اسناد منضم به 

و  یافتيدر یالحساب ها یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضع رتصو يینها ديیو تأ یدگیرس . پس ازدينمایم مستأجر

در وجه  دیتأئ خياز تار یروز کار 10منظور و ظرف مدت  موجر یمانده قابل پرداخت به حساب بستانکاری، اعمال جرائم و خسارات احتمال

  د شد.خواه یکارساز موجر

 سپرده حسن انجام کار  -7ماده 

ی اين سپرده پس از اتمام آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد مستأجر نگهداری می عنوانبهبه موجر  پرداختده درصد از هر 

 ها آزاد خواهد شد. تعهدات موجر و برچیدن و حمل کلیه داربست
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 نظارت بر اجرای کار -8ماده 

تعهدات موجر طبق اسناد و مدارک قرارداد به عهده نمايندگان فنی مستأجر خواهد بود که کتبًا به موجر معرفی خواهند نظارت بر اجرای 

 شد.

، مشخصات فنی عمومی و خصوصی عملیات موضوع هانقشهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت موجر در اجرای صحیح و مطابق تبصره: 

 قرارداد نخواهد بود.

 فسخ و خاتمه قرارداد شرایط -9ماده 

تواند پس از اتمام در هر زمان بنا به مصلحت خويش و بدون آنکه قصوری متوجه موجر باشد قرارداد را خاتمه دهد. در مستأجر می -1-9

های روز از تاريخ ابالغ خاتمه قرارداد نسبت به جمع آوری و خارج کردن کلیه داربست 15بايست ظرف مدت اينصورت موجر می

تنظیم و جهت رسیدگی و  6و  3ضوع قرارداد اقدام و صورتحساب نهايی کارهای انجام شده را مطابق با مفاد مندرج در ماده مو

 پرداخت تسلیم مستأجر نمايد.

روز با پست  5اخطار کتبی به فاصله  2با ارسال تواند بدون نیاز به تشريفات قانونی و قضايی و صرفاً در موارد ذيل مستأجر می -2-9

 ، قرارداد را بصورت يکطرفه فسخ نمايد:14ارشی به آدرس مندرج در ماده سف

موضوع قرارداد مطابق با  تأمین و حمل کلیه مصالح، ملزومات و نصب هر پارت داربست مورد نیازروز در  10تأخیر بیش از  .1-2-9

 زمانبندی مورد نظر مستأجر

 تأخیر در رفع نواقص در زمان مقرر و مقتضی استنکاف موجر از انجام دستورکارهای صادره از سوی مستأجر يا .2-2-9

 انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی مستأجر .3-2-9

 موجر نتواند به تعهدات قراردادی، با کیفیت و کمیت موضوع قرارداد عمل نمايد. صورتیکهدر  .4-2-9

 ها و قوانین جاریرعايت موارد ايمنی مطابق با دستوراعمل عدم .5-2-9

 کارکنان و پرسنل خويشدر قبال از سوی موجر  ائه بیمه مسئولیت مدنیعدم تهیه و ار .6-2-9

در اين صورت تضمین انجام تعهدات به همراه کلیه مطالبات و سپرده های موجر ضبط گرديده و مستأجر حق خواهد داشت تا وجه 

های وی ز محل مطالبات، تضامین و سپردهبهمراه کلیه خسارات وارده به تشخیص خود را از موجر مطالبه يا ا 13التزام به شرح ماده 

 .کسر نمايد

 حـل اختالف  -10ماده 

(، موضوع اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نماينددگان 9در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و يا طرز اجرای اين قرارداد )بجز ماده 

آراء  اتفاقبدههند شد مطرح و هر تصمیمی کده کمیسدیون مدذکور ساعت کتباً معرفی خوا 48مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

)آقای امیرحسین آزاد  نیالطرفیمرضخواهد بود. در صورت عدم توافق نمايندگان، موضوع به داور  االجراالزماتخاذ نمايد، برای طرفین نافذ و 

 .باشدیمموظف به اجرای تعهدات خود  ی داور قطعی خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، موجررأارجاع و دوار( 
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 تعهدات موجر -11ماده 

به خصوص ضوابط کار  در ارتباط با موضوع قرارداد ايمنیمقررات و ضوابط  هیکه از کل دنمايیاقرار م قرارداد یاز امضا شیپ رموج -1-11

 و اشخاص ثالث وارده به مستأجر انيز هیجبران کل لذا داند،یآنها م تيکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یآگاه در ارتفاع

 .باشدمیمفاد فوق بر عهده موجر ی از از عدم آگاه یاشن

مقررات  12شرايط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و رعايت حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم -2-11

( و 2)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  ستیلچکملی ساختمان )ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

قصور  ايکار توسط موجر و  یمنيا طيشرا تيچنانچه در اثر عدم رعا. باشدیمپیش بینی کلیه تمهیدات الزم بر عهده موجر 

 باشدیمبه عهده موجر  يیزاو ج ی، حقوقیعواقب مال هیدچار سانحه شوند، جبران کل گرانيد ايافراد موجر و  اي، خود یکارکنان و

، کمربند یمنيکفش اشامل کاله چانه دار،  یو حفاظت یمنيا ليساورابطه نخواهد داشت.  نيدر ا یتیمسئول گونهچیهو مستأجر 

 است. ساير لوازم ايمنی مربوطه و نکیمناسب، ماسک، ع یهادستکشکار،  می، لباس ضخیمنيا

موضوع اين قرارداد اعم از بیمه درمانی،  انجام دری پرسنل شاغل ریکارگبهکار را در مقررات قانون  هیکل دينمایمموجر تعهد  -3-11

خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار موجر در حین انجام موضوع  نیتأمحوادث و... را انجام داده و مسئولیت 

های مذکور نسبت به تمديد آنها اقدام نامهمام تاريخ بیمهگردد پیش از اتهمچنین موجر متعهد میگیرد.  به عهدهاين قرارداد را 

 نمايد.

حق بستن، جابجائی، جمع آوری يا خروج داربست و تجهیزات وارد شده به  مستأجربدون اخذ مجوز و يا دستور کتبی  موجر -4-11

 کارگاه را نخواهد داشت.  

های کارگری و هر نوع امکانات رفاهی و هزينه ز اتاقپرداخت حقوق و مزايا، اياب و ذهاب و غذای پرسنل داربست بندی، تجهی -5-11

 تهیه وسائل ايمنی و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز بعهده موجر می باشد.

موجر يا شخص ذيصالح معرفی شده از سوی ايشان بايستی در تمام مراحل داربست بندی در کارگاه حضور داشته و بر نحوه  -6-11

 اجرای کار نظارت داشته باشد.

و پايداری داربست اجرا شده بايستی توسط موجر يا شخص ذيصالح معرفی شده از سوی ايشان قبل از شروع به استفاده و  ايستائی -7-11

 های الزم انجام شود.ای يک بار در حین استفاده مورد بازبینی و کنترلحداقل هفته

مسئولیت طراحی و انتخاب نحوه اجرای داربست، تعیین میزان کفراژ مورد نیاز، تعیین تعداد ساپورت های مورد نیاز، تعیین تعداد  -8-11

های افقی مورد نیاز متناسب با بارگذاری مورد نظر، پیش بینی هندريل در دو طرف و نرده حفاظتی و ... مطابق ها، قالبها و لولهپايه

باشد. ضمنًا مقررات ملی ساختمان و مطابق با استانداردهای مورد قبول سنديکای مربوطه بر عهده موجر می با ضوابط ايمنی و

 ای صورت گیرد تا حداکثر دسترسی برای انجام کارهای اجرائی را فراهم آورد.بايست با اخذ نظر مستأجر و به گونهطراحی می

خصدوص انجدام  نيددر ا یو اضدافه پرداختد دهيلحاظ گرد بهای واحد متیفوق در ق یخدمات مندرج در بندها یارائه تمام نهي: هزتبصره

 نخواهد شد.
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 تعهدات مستأجر -12ماده 

 6پرداخت صورت وضعیت فروشنده مطابق با ماده  -1-12

 های الزم در ارتباط با موضوع قراردادمعرفی يک نفر به عنوان نماينده بصورت کتبی جهت انجام امور اداری و پیگیری -2-12

 اختیار گذاشتن زمین مناسب جهت دپو و نگهداری قطعات، تجهیزات، ملزومات مورد نیاز موضوع قرارداددر  -3-12

گردد تا در حفظ و نگهداری داربست و ملزومات مربوطه متعلق با موجر اهتمام الزم را داشته باشد و از جابجايی مستأجر متعهد می -4-12

صورت آسیب رساندن به اموال موجر ناشی از بهره برداری نامناسب يا جابجايی  ها بدون هماهنگی با موجر اجتناب نمايد، درداربست

 بدون هماهنگی قبلی، جبران خسارت بر عهده مستأجر خواهد بود.

 ات غیر مجازریتأخ -13ماده 

يا  هابخشی از پروژهدر صورتیکه موجر نتواند تمام يا بخشی از دستورکارهای صادره از سوی مستأجر مبنی بر لزوم تأمین داربست برای 

تواند به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات موجر به موقع انجام نمايد، مستأجر می 4جمع آوری آنها را مطابق با زمانبندی مندرج در ماده 

 نمايد.ريال به حساب بدهکاری وی منظور  3.000.000در هر بخش به میزان 

تحويل تعهدات به شرح فوق تأخیر نمايد، مستأجر می تواند رأساً يا از طريق انعقاد قرارداد با روز در  3تبصره: در صورتیکه موجر بیش از 

درصد باالسری به حساب  15شخص ثالث نسبت به تأمین کسری داربست يا جمع آوری آنها اقدام و کلیه هزينه های مربوطه را با احتساب 

 بدهکاری موجر منظور نمايد.

 ـین( نشانی طرف14ماده 

شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران،  تلفن  – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –نشانی مستأجر : تهران  -1-14

62-88885561 

 ...........................................تلفن :  .............................................:  موجر ینشان -2-14

ديگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سريعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشانره( کلیه مکاتبات به تبص

 اطالع دهند.

 

                            موجر                                                                               مستأجر     

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(                                         (...................)

   عباس قدیری              علی شاه حیدری         .................   

 رئیس هیئت مدیره(نایب ) )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره(                                       
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 1پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی
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 برآورد ریالی

 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( )ماه( مدت مقدار واحد شرح ردیف ردیف

1 
متر  200اجرای داربست، سکو، چهارپايه و ... با حجم تا 

 ماه 2مکعب به صورت موردی به ازای هر ماه تا 
     2 20 ماه-مورد

     1 10 ماه-مورد ماه 2زای هر ماه مازاد بر اضافه بها به رديف فوق به ا 2

3 
متر مکعب به  200اجرای داربست نما با حجم بیش از 

 ماه 2ازای هر ماه تا 
     2 32،000 ماه-متر مکعب

     1 5،000 ماه-متر مکعب ماه  2اضافه بها به رديف فوق به ازای هر ماه مازاد بر  4

5 
در صورت نیاز به  اجرای کفراژ جهت مهار داربست نما

 ماه 2ازای هر ماه تا 
     1 66،000 ماه-متر مکعب

     1 10،000 ماه-متر مکعب ماه 2اضافه بها به رديف فوق به ازای هر ماه مازاد بر  6

     1 301 ماه-طبقه اجرای داربست چاله آسانسور 7

   زوده(جمع کل به ریال )بصورت خالص و بدون درنظرگرفتن مالیات بر ارزش اف
 

 در پروژه های جاری مورد نیاز مقادیر داربستپیش بینی 

 مدت مقدار واحد محل نصب شرح ردیف ردیف

1 
متر  200اجرای داربست، سکو، چهارپايه و ... با حجم تا 

 ماه 2مکعب به صورت موردی به ازای هر ماه تا 
 2 20 ماه-مورد پیش بینی در تمام پروژه ها حسب مورد

 1 10 ماه-مورد پیش بینی در تمام پروژه ها حسب مورد ماه 2ا به رديف فوق به ازای هر ماه مازاد بر اضافه به 2

3 
متر مکعب به  200اجرای داربست نما با حجم بیش از 

 ماه 2ازای هر ماه تا 

 2 7،000 ماه-متر مکعب D53,D4D,بلوک های  پروژه مرکز شهر

 1 15،000 ماه-متر مکعب A1,A2,A3.B1,B2,B3C,بلوک های  پروژه بنفشه

 2 10،000 ماه-متر مکعب پروژه مرکز شهر پیش بینی برای ساير قطعات

 1 5،000 ماه-متر مکعب پیش بینی در تمام پروژه ها حسب مورد ماه  2اضافه بها به رديف فوق به ازای هر ماه مازاد بر  4

5 
اجرای کفراژ جهت مهار داربست نما در صورت نیاز به 

 ماه 2ازای هر ماه تا 

 1 46،000 ماه-متر مکعب A1,A2,A3.B1,B2,B3C,بلوک های  پروژه بنفشه

 1 20،000 ماه-متر مکعب پیش بینی در تمام پروژه ها حسب مورد

 1 10،000 ماه-متر مکعب پیش بینی در تمام پروژه ها حسب مورد ماه 2اضافه بها به رديف فوق به ازای هر ماه مازاد بر  6

 پروژه مرکز شهر اجرای داربست چاله آسانسور 7

 1 49 ماه-طبقه Dدستگاه آسانسور قطعه  7

 1 168 ماه-طبقه Aدستگاه آسانسور قطعه  24

 1 84 ماه-طبقه Cدستگاه آسانسور قطعه  12
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 2پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک
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 H.S.Eالزامات 

موجر متعهد است عالوه بر رعايت و عمل به مقررات اختصاصی سايت محل احداث موضوع قرارداد، ضمن هماهنگی کامل با  -1

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEمسئولین مربوطه نسبت به رعايت کامل ضوابط و مقررات 

يا گواهینامه قانونی يا تخصصی مرتبط به نوع خدمت، عدم استفاده از نیروی انسانی بدون ی اجتماعی و هاتیصالح( يا افراد معتاد

فاقد معاينه  آالتنیماشی ریکارگبه، عدم منينااتجهیزات ايمنی انفرادی يا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و 

استاندارد ، عدم انجام کارهای خطرناک مانند  دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هيديیتأفنی و يا فاقد گواهینامه بازرسی فنی، اخذ 

و سعی در حفاظت از  ستيزطیمحقبلی مستأجر، جلوگیری از تخريب  دیتائو نظاير آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و  انفجارتحفاری، 

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام  کاریپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستيزمنابع طبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEکار در ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEی الزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین هاینیبشیپموجر متعهد است کلیه  -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  48های شغلی ، و نظاير آن ظرف مدت ، رويداد، نقص، بیماریهرگونه حادثه يا شبه حادثه

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و  رمنتظرهیغمکتوب به مستأجر و ساير مراجع ذيصالح اقدام نمايد. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه 

 باشد.بر عهده موجر می کالًموضوع قرارداد  درانجامو کارکنان مربوطه  کلیه خسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص موجر

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنيیآ ازجملهموجر ملزم به رعايت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) -3

ی مرتبط هاهیابالغو  هابخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دينمایم دیتائو با امضاء قرارداد موکدأ  باشدیمسکن تهران ی مگذارهيسرما

گرفته است. همچنین موجر خود را متعهد به رعايت  به عهدهکامل  صورتبهرا  هاآنبا آن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعايت و عمل به 

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوی مستأجر در اين خصوص می هادستورالعملکلیه 

کارگیری افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ايران ممنوع می باشد، لذا چون ب  -4

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات مستأجر اخطارهای الزم را در اين زمینه به اطالع موجر رسانده است در اين زمینه هیچ

 و کیفری عدم رعايت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهده موجر می باشد. ، جزايیقانونی، مالی

موضوع اين قرارداد اعم از بیمه درمانی ، حوادث  انجام دری پرسنل شاغل ریکارگبهمقررات قانون کار را در  هیکل دينمایمموجر تعهد  -5

تخصصین شاغل به کار موجر در حین انجام موضوع اين قرارداد را خسارت جانی و مالی کارگران و م نیتأمو... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهده

موجر موظف است قبل از شروع قرارداد و عملیات اجرايی نسبت به تهیه وسايل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود  -6

ده از وسايل ايمنی و بهداشتی نمايد. در راستای حصول بايست پرسنل خود را ملزم به استفامتناسب با شغلشان اقدام نمايد. موجر می

مستأجر  صورت نياباشد. در غیر مستأجر می HSEواحد  دیتائاين مفاد، موجر ملزم به تهیه وسايل حفاظت فردی متناسب و مورد 

 کسر خواهد نمود. موجر تیوضعصورتی از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزينه  طوربه
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 HSEرابط، يا نماينده يا مسئول  عنوانبهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل يک نفر يا بیشتر  تناسببهموجر موظف است  -7

 HSEمديريت  دیتائبايست به به مستأجر اقدام نمايد صالحیت فرد مذکور می HSEی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط يا گذراندن 

 بايست نسبت به معرفی جايگزين اقدام نمايد.فرد مذکور ، موجر می دیتائأجر برسد. در صورت عدم مست

  HSEتخصصی( قرار داده و آنان را با اصول اولیه-)مقدماتی HSEی الزم هاآموزشموجر موظف است کارکنان خود را تحت  -8

 کهیدرصورتنان ثبت نموده و مستندات خود را به مستأجر ارائه نمايد خطرات شغلی آشنا نمايد و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارک

باالسری از  %15ی مربوط را پس از اعمال هانهيهزتواند اين موضوع را انجام داده و ی الزم انجام ندهد مستأجر میهاآموزشموجر 

 باشد. یموجر م به عهدهمسئولیت انجام تعهد مذکور  درهرحالموجر کسر نمايد  تیوضعصورت

خودداری نمايد. موجر  ندينمایمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگبهاز موجر متعهد است  -9

 ی زمانی مستندات اين موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به مستأجر ارائه دهد. هادورهموظف است در 

ی موجود بايستی برای کلیه پرسنل توسط موجر صورت پذيرد و هادستورالعملی طبق ادورهبدو استخدام و انجام معاينات  -10

  مستندات آن نگهداری و به مستأجر ارائه گردد.

موجر ی موجود توسط هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آورانيزی عوامل ریگاندازهانجام  -11

 صورت پذيرد و مستندات آن به مستأجر ارائه گردد.

های کارگری ی خوابگاهپاشسمتهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسايل گرمايش و سرمايش استاندارد و  -12

 موجر صورت پذيرد.ی بهداشتی و حمام و رعايت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بايستی توسط هاسيسروو تهیه 

اختصاص دهد ، مبلغ فوق  HSEبخشی از مبلغ قرارداد را مطابق با رديف های مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  ستيبایمموجر  -13

 ی، آموزش( گردد.سازفرهنگ)وسايل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمبايد صرف 

ی هاپرداختتخطی نمايد مستأجر مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEموجر از تعهدات خويش در زمینه  کهیدرصورت -14

 موجر ، جريمه نقدی را در نظر گیرد.

 . باشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع پیمانکاران یمنيا تیصالح ديیتأ نامهیموجر ملزم به ارائه گواه -15

باشد و چنانچه در اثر عدم رعايت موجر می به عهدهمقررات قانون کار و بیمه ( و HSEمسائل حفاظت و ايمنی کارگاه ) کلیهرعايت  -16

قوانین و مقررات توسط موجر و يا قصور کارکنان وی، افراد ثالث، موجر يا کارکنان وی دچار حادثه شوند کلیه عواقب حقوقی و مالی به 

 د .مسئولیتی در اين قبیل موارد ندار گونهچیهعهده موجر است و مستأجر 

 موجر                                                                                                                                   

                                                                                                           (............................) 
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 3پیوست شماره 
 

 اسناد و مدارک موجر
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 4پیوست شماره 
 

 ارجاع کار ندیفرآاسناد 

 


