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 سمه تعالياب
 مقدمه*

به « )سهامي خاص( پارس شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا» بين رك الحاقي آن که يك مجموعه غيرقابل تفكيك است ماو ديگر مدااين قرارداد 
)به شماره ملي  ...................................و به نمايندگي  4111-1667-6693، شماره اقتصادي 11111252284، شماره شناسه ملي 175421شماره ثبت 

که اختيار امضاي اين  ......................... ( با سمت.............................)به شماره ملي  ..............................و آقاي  ....................( با سمت ..................................
به شماره ثبت  «(.....................) .........................................»و از يك طرف شود  ناميده مي"كارفرما" قرارداد را دارند و از اين پس در اين قرارداد

)به شماره ملي  ..................................و به نمايندگي  ......................................شماره اقتصادي ، .................................، شماره شناسه ملي .............

شود از  ناميده مي "پيمانكار"در اين قرارداد   که اختيار امضاي اين قرارداد را دارد و از اين پس ....................................... ( با سمت.................................

 :در محل کارفرما گرديدبه شرح زير  و ديگر طرف
 

 ارداد موضوع قر -ک ماده ی

و مطابق با استاندارد و ضوابط اعالم شده سازمان  زهيبه صورت مكان ژهيو و يصنعت يپسماندها يو امحا ليتحوموضوع قرارداد عبارت است از  -1-1
 . ستيز طيحفاظت مح

 .رددگ مي انجام پيمانكار سايت در هاپسماند امحاي و باشد مي 23به نشاني مندرج در ماده و پسماندها کارخانه کارفرما و بارگيري محل تحويل  -1-2
 باشد. پسماندها از محل کارفرما تا سايت پيمانكار بر عهده پيمانكار ميو انتقال نقل ، عمليات حمل -1-3

قانون مديريت  مندرج در مطابق تعاريفبكار رفته در اين قرارداد، مرتبط سماند ويژه و صنعتي، مديريت اجرايي پسماند و ديگر موارد مفاهيم پ :1 تبصره
 باشند. باشد و طرفين قرارداد از مفاد اين قانون کامالً اطالع داشته و ملزم به رعايت آن مي مجلس شوراي اسالمي مي 21/2/1383پسماندها مصوب 

از کمترر   پسماندها ماهانه ريمقادچنانچه در ضمن باشد.  مي ........................................................................و ويژه  هاي صنعتي: مقدار برآوردي پسماند2تبصره 
را از خود سلب  يکارفرما عمل خواهد نمود و در اين خصوص با آگاهي کامل حق هر گونه اعتراض نيازاعالم مطابق با  مانكاري، پگرددشده ذکربرآوردي ميزان 

 است. دهنمو
 گردد. محاسبه ميصادره بارنامه شده و  تحويل ميزانبق با مطا هاي موضوع قراردادپسماندمقدار : 3تبصره 
براي هر محموله تكميل گردد. پيمانكار از دريافت بايستي توسط کارفرما قرارداد  يكمندرج در پيوست شماره : فرم تفكيك )فهرست( پسماند 4تبصره 
 مراتب به سازمان حفاظت محيط زيست گزارش خواهد شد.و  نمايد مي يبراي آنها تكميل نشده باشد خوددار مذکورهايي که فرم  محموله

 

 اسناد و مدارك قرارداد -و دماده 

 است: ريمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز
 قرارداد حاضر. (الف
 . فرم تفكيك پسمانده يك؛ پيوست شمار (ب
 (.HSEبهداشت، ايمني و محيط زيست ) دستورالعمل الزامات دو؛پيوست شماره  (ج
 ؛ اصول و الزامات نظام آراستگي.سهپيوست شماره  (د

کارفرما  يکه در طول مدت قرارداد و به منظور اجراي قرارداد از سو يگريهر نوع سند د ايها، دستورات کار و  جلسه صورت ها، هياسناد تكميلي مانند مكاتبات، الحاق

 يآيد و برا به شمار مي يو مدارك قرارداد اسنادگردد نيز جزء  طرفين قرارداد مبادله مي يو با امضا دهش ميابالغ و يا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظ يبه مجر

 خواهند داشت. تينسبت به يكديگر اولو ميبه قد ديحسب تاريخ از جد كسانيموضوعات 
 

 مبلغ قرارداد -ه ماده س

موضوع قرارداد به ازاي  ارائه خدمات. مبلغ قرارداد بابت باشد ميريال  (....................................................................) .................................قرارداد برآوردي مبلغ 

 باشد.  ( ريال مي...............................................) ...................هر کيلوگرم 

 عهده کارفرما مي باشد.ر ب (در محل کارفرما) ندهابارگيري پسما  هزينه : 1تبصره 

 باشد. پسماندها از محل کارفرما تا سايت پيمانكار بر عهده پيمانكار ميو انتقال نقل ، حملهزينه : 2تبصره 

حساب طبق  )و همچنين ارائه صورت نام پيمانكار در سازمان امور مالياتي کشور ضريب ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهينامه ثبت :3 تبصره

   گردد. فرمت سازمان امور مالياتي کشور با شماره سريال چاپي( به پيمانكار پرداخت مي
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 شرایط پرداخت  -ر ماده چها
يمانكار را مرورد بررسري   هاي ارائه شده از طرف پ حساب نمايد. کارفرما صورت مياقدام خود  هاي حساب ارسال صورتنسبت به پيمانكار در پايان هر ماه  -4-1

 پرداخت خواهد نمود. بديهي است پس از دريافرت هرر محمولره     اعمال کسور قانوني و قرارداديو با ناظر قرارداد قرار داده و بر اساس ميزان تأييد شده توسط 
 گردد.  رسمي براي کارفرما ارسال ميحساب  پسماند، صورت و تأييد کميت ورودي

باشد، مجردداً   ت داشته( توسط کارفرما مغاير1ت پسماند ورودي با مندرجات فرم مشخصات پسماند تكميل شده )پيوست شماره در صورتي که مشخصا -4-2
خواهرد  داده کار انجام و در غير اين صورت پسماند به کارفرما عودت  ،ق طرفيندر صورت تواف .گردد اساس نوع پسماند ورودي به کارفرما اعالم مي قيمت بر
 باشد. ونه پسماندها بر عهده کارفرما ميهاي مترتب برحمل و نقل اين گ ي است هزينهشد. بديه

 

 مدت قرارداد  -ج پنماده 
  لغايت .......................................... مي باشد. ..........................................قرارداد از تاريخ 

 

 تعدیل بها -ش ماده ش
 باشد. وجه مشمول تعديل نمي ر طول مدت اجراي قرارداد ثابت بوده و به هيچمبلغ قرارداد د

 

 ناظر قرارداد –هفتماده 
باشد. پيمانكار موظف است کارهرا را   پشتيباني کارفرما مي معاونتعهده ر نظارت بر اجراي کارهايي که پيمانكار بر طبق مفاد قرارداد حاضر تقبل نموده است ب

اجررا  نمايرد   ابرالغ مري   ساً يا بوسيله نماينده يا نمايندگان خود در چارچوب اسناد و مدارك قررارداد أنين بر طبق دستوراتي که کارفرما ربر طبق قرارداد و همچ
 نخواهد بود.پيمانكار هاي قراردادي  نمايد. به هر حال نظارت کارفرما رافع مسئوليت

 

 تضامين  -ماده هشت 
بالفاصله پس از ابالغ ملزم است ها و تعهدات موضوع قرارداد  براي تضمين انجام تعهدات و حسن عملكرد فعاليتپيمانكار : انجام تعهدات تضمين -8-1

 نمايد. کارفرما)پنج( درصد مبلغ قرارداد تسليم  5قرارداد سپرده نقدي يا يك فقره ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط و قابل تمديد معادل 
دل مبلغ تضمين انجام تعهدات مطالبات نقدي نزد کارفرما داشته باشد، بنا به درخواست وي و موافقت کارفرما ضبط و نگهداري : چنانچه پيمانكار معا1تبصره 

 پذير است. مبلغ مزبور به عنوان تضمين انجام تعهدات امكان
رارداد مبني بر ايفاي کامل تعهدات پيمانكار و با ارائه : تضمين انجام تعهدات در پايان قرارداد، بنا به درخواست کتبي پيمانكار، تأييد ناظر ق2تبصره 

 گردد.  مفاصاحساب تأمين اجتماعي آزاد و به پيمانكار مسترد مي
و ديگر : هرگونه خسارت و يا زيان وارده به کارفرما ناشي از عدم اجراي صحيح، کامل و به موقع هر يك از مفاد قرارداد، از محل تضمين ياد شده 3تبصره 

مكلف به پرداخت  پيمانكار، هاي خسارت را ننمايد تكافوي ميزان هزينه پيمانكارو مطالبات امين مبلغ تض چنانچه کسر و برداشت خواهد شد. پيمانكارات مطالب
 باشد. آن مي
نزده( روز قبل از انقضاي مدت اعتبار )پا 15باشد و چنانچه تا  مكلف به تمديد آن مي پيمانكار انجام تعهدات، تضميندر صورت انقضاي مدت اعتبار : 4تبصره 

 را تا زمان آزادسازي به صورت سپرده نزد خود نگهدارد. آنرا دريافت و وجه آن حق دارد مبلغ  کارفرمابه تمديد آن ننمايد، اقدام  انجام تعهداتتضمين 
، در پايان قراردادگردد. مبلغ اين سپرده  انجام کار کسر ميپرده حسن به عنوان سپيمانكار  صورتسحابهر ( درصد از ده) 11 سپرده حسن انجام كار: -8-2

 پرداختمبني بر ايفاي کامل تعهدات پيمانكار و با ارائه مفاصاحساب تأمين اجتماعي آزاد و به پيمانكار ناظر قرارداد بنا به درخواست کتبي پيمانكار، تأييد 
 گردد.  مي

 

 تغيير مقادیر كارها -ماده نه
)بيست و پنج( درصد مبلغ قرارداد افرزايش يرا کراهش     25طول مدت قرارداد مأذون و مختار است که مقادير کار موضوع قرارداد را تا ميزان کارفرما در  -9-1

 از کارهرا دهد. اين افزايش يا کاهش ممكن است به صورت افزايش يا کاهش مدت قرارداد يا به صورت افزايش يا کاهش جزييات مقادير مورد توافق هر يك 
 باشد. باشد. در صورت افزايش يا کاهش مقادير کارها هيچگونه تعديلي در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت و پيمانكار مكلف به پذيرش آن مي

 افزايش مقادير کار بيشتر از حد فوق مشمول توافق طرفين خواهد بود. :1تبصره 
 قرارداد را فسخ نمايد.يا کاهش کار موضوع قرارداد امتناع نمايد، کارفرما مأذون و مختار است  چنانچه پيمانكار به نحوي از انحا از قبول افزايش -9-2

 مبلغ قرارداد و سقف تضمين انجام تعهدات متناسباً تغيير خواهد يافت.ا کاهش مقادير کار، : در صورت افزايش ي2تبصره 
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 مدت قرارداد  اتتغيير - دهماده 
 ابل تغيير خواهد بود: در موارد زير مدت قرارداد ق

 تغيير کند. هاکه مقادير کار در صورتي-11-1
 در صورت بروز حوادث قهريه. -11-2
 .دموثر باش بر مدت ارائه خدماتهايي ايجاد شود که  که قوانين و مقررات جديدي وضع و يا محدوديت در صورتي -11-3

که پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت قرارداد بشناسد تغيير مدت  داده و در صورتيفوق کارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرار  در موارد
 نمايد. ابالغ مي قرارداد را به پيمانكار

 

 كسور قانونی - یازدهماده 
 و بهداشت کار و همچنين قوانين  فنيحفاظت  ومين اجتماعي أهاي مربوط به کار و ت نامه کند که از جميع قوانين و مقررات و آيين تأييد مي پيمانكار -11-1

ست کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را االجرا زمان امضاي قرارداد معتبر و الزمکه در  ها و عوارض مترتب بر قرارداد و مقررات مربوط به ماليات
 کارفرما نخواهد بود.متوجه  پيمانكار الذکر توسط ت عدم اجراي قوانين و مقررات فوقدر هر حال مسئولي ؛دنمايرعايت 

 قانون تأمين اجتماعي کسر خواهد شد.  38)پنج( درصد به عنوان بيمه موضوع ماده  5از هر پرداخت به پيمانكار  -11-2

فاصاحساب از آزاد سازي تضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار منوط به ارائه مهمچنين  حساب و )پنج( درصد مذکور، مبلغ آخرين صورت 5پرداخت 
 باشد. سازمان تأمين اجتماعي مي

د. در يمه اقدام نماينسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب ب قرارداد، تعليق يا فسخ حداکثر طي مدت سه ماه پس از خاتمهملزم و متعهد است تبصره: پيمانكار 
ه را ب هاي آن نهيمه اقدام و هزينسبت به اخذ مفاصاحساب ب ساًأواند رت ميکارفرما شده،  نييطي مهلت تعتوسط پيمانكار مه يصورت عدم ارائه مفاصاحساب ب

 د.ينما يساقط محق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و پيمانكار وصول و  پيمانكارن يها و تضام باالسري از محل مطالبات، سپرده)سي( درصد  31اضافه 
 

  دیركرد جرایم - دوازدهماده 

بدون نياز به به شرح زير و  کارفرما مأذون و مختار است که جرايمي را، تأخير نمايدعهداتي که به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته انجام تدر  پيمانكارهرگاه 
 نمايد:برداشت و تضامين پيمانكار کسر و  انجام تشريفات قضايي و اداري مستقيماً از محل مطالبات

 شود. )نيم( درصد مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام تأخير تعيين مي 5/1معادل  غير موجه پيمانكارخير أبه ازاي هر روز ت -12-1
قررارداد   مبلرغ درصرد   ()بيسرت  21 ازهاي مختلرف   تأخيرات پيمانكار در بخشمجموع  يا تجاوز نمايد روز )ده( 11از خيرات مشمول جريمه أچنانچه ت -12-2

تواند  قابل دريافت از پيمانكار نمي ولي در صورت ادامه، جرايم نمايد. را فسخ تواند قرارداد مي 1-12ر در بند عالوه بر دريافت جرايم مذکوتجاوز نمايد، کارفرما 
 )بيست( درصد مبلغ قرارداد تجاوز نمايد و مدت اضافه بدون جريمه تأخير محسوب خواهد شد. 21از 

 باشد.  نمي 17ال حق فسخ قرارداد مطابق ماده تبصره: دريافت وجه التزام مقرر مانع از الزام به ايفاي تعهد يا اعم
 

 بينی نشده(  )پيش قهریهحوادث  - سيزدهماده 
هراي   هراي غيرر عرادي، خشكسرالي     در صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب عمومي، شيوع بيماري واگيردار، زلزله، سريل و طغيران   -13-1
مطلرع نمايرد.    ثگونره حرواد   )بيست( روز کارفرما را از برروز ايرن   21مكلف است حداکثر ظرف مدت  مانكاريآنها، پ دار و مانند هاي دامنه سوزي سابقه، آتش بي

بر حسب مورد تمديد مناسبي را در نظرر گرفتره و يرا     مانكاريکارفرما پس از حصول اطالع، موضوع را مورد بررسي قرار داده و درصورت احراز صحت ادعاي پ
خواهرد   مانكرار يرارداد و يا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهريه از قرارداد اتخاذ تصميم نموده و نتيجره را بره اطرالع پ   نسبت به خاتمه دادن ق

 رساند.
ا مسرئول  شرود. همچنرين کارفرمر    عدم انجام تعهدات قراردادي توسط پيمانكار به دليل بروز شرايط قهريه به منزله قصور يا نقض قرارداد تلقري نمري   -13-2

 هايي که پيمانكار در نتيجه عدم اجرا و يا تأخير در اجراي تعهدات خود ناشي از شرايط قهريه ديده است، نخواهد بود. خسارت
 يابد.  در صورت بروز حوادث قهريه قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه مي  -13-3

 اه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفين انجام خواهد شد.م كي: چنانچه مدت حوادث قهريه بيش از 1 تبصره
 : در صورت تعليق قرارداد بر اساس مفاد اين ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعديل نخواهد شد.2 تبصره

 

 انتقال به غير - چهاردهماده 
 ي از تعهدات موضوع اين قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمت کارفرمابدون موافقت و اجازه کتبي  پيمانكار
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 قانون منع مداخله  - پانزدهماده 
 باشد.  هاي بعدي آن نمي و اصالحيه 1337دي ماه  22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخل پيمانكار اعالم مي

 

 هدایا  - شانزدهماده 
جنسي  واعم از نقدي  ييالعمل يا پاداش يا تحفه يا هدايا ها يا خويشاوندان آنها حق رد به منظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه يا واسطهحق ندا مانكاريپ

 .ديعطا نموده و يا آنها را در منافع خود سهيم نما
 

 فسخ قرارداد  - هفدهماده 
 رداد را فسخ نمايد:در موارد زير کارفرما مأذون و مختار است که قرا -17-1

 ترك فعل(.  ايالف( قصور در انجام هر يك از تعهدات قراردادي )اعم از فعل 
 ( عدم قبول تغيير مقادير. ب
 ورشكستگي پيمانكار. اي( انحالل ج
 .12( تأخير يا تعلل پيمانكار وفق ماده د
 .14وفق ماده  از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه کتبي کارفرما يي( انتقال کل يا جز ه
 قرارداد گردد. 15( پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده و
 . 16( تخلف پيمانكار وفق ماده ز
 ( وجود مانع قانوني بر اجازه انجام و ادامه کار براي پيمانكار.ح
 پيمانكار در اجراي قرارداد. يي( عدم تواناط
تجديد  وار که اجراي قرارداد را به مخاطره افكند و يا عدم انجام دستورات کارفرما به منظور رفع نواقص ( عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكي

 يا اصالح کارهاي انجام شده معيوب در مهلت معقولي که براي پيمانكار تعيين شده است. 
 ذکور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد اين ماده کافي خواهد بود.با يك يا تعدادي از موارد م مانكاري: تشخيص کارفرما مبني بر انطباق تخلف پ1تبصره  

معادل مبلغ قرارداد به  يمكلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قرارداد مانكاري، پ1-17در صورت فسخ قرارداد به يكي از علل مشروحه در بند  -17-2
 .باشد يکارفرما م

گردد.  و از تاريخ ابالغ مكاتبه يادشده قرارداد فسخ شده تلقي مي ديخواهد رس مانكاريرداد، مراتب کتباً به اطالع پکارفرما جهت فسخ قرا مي: با تصم2 تبصره
مراجعه تشخيص  دمموظف است ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسويه حساب به محل کارفرما مراجعه نمايد و در صورت ع مانكاريپ

 مل خواهد بود.کارفرما قطعي و مالك ع
و وجه التزام را از محل  ميکارفرما مأذون و مختار است که جرا ني. همچنباشد يو وجه التزام نم ميجرا افتي: فسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در3 تبصره

متعهد به پرداخت  مانكاريورت عدم تكافو، پنزد او دارد بدون احتياج به انجام اقدامات اداري يا قضايي وصول نمايد. در ص مانكاريمطالبات و تضاميني که پ
 الباقي خواهد بود. 

از پايان  شيماه پ كيجداي از موارد فوق، کارفرما با استفاده از خيار شرط مأذون و مختار است که قرارداد را بنا به مصلحت و صالحديد خود تا  -17-3
 .گردد يآزاد م ادقرارد نيوجه التزام مقرر تضام افتيفوق( بدون در 2)طبق تبصره  مانكاريحساب با پ هيصورت پس از تسو نيقرارداد فسخ نمايد. در ا

 

 حل اختالف - هجده ماده
داد يا اسناد در صورت بروز هر گونه اختالف ميان طرفين اعم از اينكه مربوط به انجام موضوع قرارداد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرار -18-1

 گردد.  و مدارك آن باشد، موضوع اختالف به مراجع ذيصالح قضايي ارجاع مي
طبق مفاد قرارداد با  کارفرمابه موجب اين قرارداد بر عهده دارد اجرا نمايد و در غير اين صورت  ملزم است تا حل اختالف تعهداتي را که پيمانكار -18-2

 عمل نمايد. پيمانكاربايستي به تعهدات خود نسبت به  نيز در طول مدت حل اختالف مي کارفرمانمايد. بديهي است  عمل مي پيمانكارتشخيص خود نسبت به 
 

 كليت قرارداد - نوزدهماده 
ين قرارداد برا مراده   اي از ا ي مورد استناد قرار گيرد و هيچ مادهتواند به تنهاي ن قرارداد داراي کليت و يك مجموعه است و يك بخش يا يك ماده از آن نمياي

 گردد. ديگر نقض نمي
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 عناوین -بيست ماده 
ي و اطرالع يرافتن از مفراد مرواد     بره منظرور راهنمراي    ارداد نوشته شده استهاي اين قر عناوين مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پيوست کلمات و عباراتي که در

 توان از آنها در تفسير مواد قرارداد استفاده کرد. باشد و نمي مي
 

 تعهدات طرفين - یکبيست و ماده 
 تعهدات پيمانكار:   -21-1

هاي آتي در رابطه با پسماند را بر عهده گيرد و کارفرما  پذيرفته و مسئوليتاست پسماندهاي صنعتي و ويژه کارفرما را مطابق قرارداد  ملزمپيمانكار -21-1-1
 مسئوليتي در قبال پسماند ويژه و صنعتي خود که به پيمانكار تحويل داده است را نخواهد داشت.

 يت نمايد. پيمانكار متعهد است ضوابط سازمان محيط زيست در خصوص حمل پسماندها تا مبادي پذيرش و دفع را رعا -21-1-2
ومي به دارد را به صورت ابالغيه عم هاي ذيربط دريافت مي پيمانكار هر گونه دستورالعملي را که مربوط به اين قرارداد باشد و يا از طرف ارگان -21-1-3

 د.  اطالع کارفرما خواهد رسان
 محيط کار کارفرما را با نمايندگان اعالمي کارفرما انجام دهد. باشد هماهنگي الزم جهت ورود و خروج به آوري پيمانكار موظف مي عوامل جمع -21-1-4
 .نمايد خدمات موضوع قرارداد اقدامانجام نسبت به انتخاب و اعزام خودروي مناسب جهت  متعهد است پيمانكار  -21-1-5
اهي امحاي پسماند را در صورت درخواست کارفرما )سي( روز اقدام به امحاي آنها نموده و گو 31پيمانكار پس از دريافت هر محموله طي مدت  -21-1-6

 نمايد. صادر مي
و نفرات  نياقدام به اعزام ماش شانيا ازيبا کارفرما و طبق درخواست و ن يو بعد از هماهنگ کارفرما يو ساعات کار اميموظف است در ا مانكاريپ -21-1-7

 طيحبا اداره م يهماهنگمسئوليت ، يرياستان مربوطه در زمان بارگ ستيز طيشناس مححضور کار يبا توجه به لزوم هماهنگ ني. همچندينما يريجهت بارگ
 .باشد يم مانكاريمقصد با پمسئوليت هماهنگي با اداره محيط زيست مبداء با کارفرما و  ستيز

 استفاده ننمايد. اتباع بيگانهنمايد که دراجراي اين قرارداد به هيچ وجه از  پيمانكار تعهد مي -21-1-8
گردد مقررات قانون کار و قانون تأمين  باشند و پيمانكار متعهد مي شوند مستخدمين پيمانكار مي که به وسيله پيمانكار به کار گمارده ميکارکناني  -21-1-9

مزاياي مربوط به آنها اعم از  اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق کارگران رعايت نمايد و مسئوليت پاسخگويي به کليه حقوق و
مين انفصال، اخراج و همچنين پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيئت هاي حل اختالف کارگري و ساير تعهدات قانون کار و سازمان تأ

 اجتماعي بر عهده پيمانكار بوده و کارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين موارد نخواهد داشت. 
 کارفرما گردد حقوق و مزاياي پرسنل خود را پرداخت نمايد و حق ندارد مسايل مالي و عدم وصول به موقع مطالبات خود از  كار متعهد ميپيمان -21-1-11

 و ديگر داليل را مالك عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان خود قرار دهد.
هاي ذيربط  حساب در مورد قرارداد حاضر اقدام به ارائه مفاصاحساب با سازمان ي و تسويهوضعيت نهاي پيمانكار بايستي براي دريافت مبلغ صورت -21-1-11

 نمايد. 
 باشد. در صورت فسخ قرارداد، تسويه حساب قانوني پرسنل پيمانكار بر عهده پيمانكار مي -21-1-12
 کارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني پيمانكار هيچگونه مسئوليتي ندارد.  -21-1-13
هاي مرافعه، خسارات اقدامات حقوقي، پيگردها، مخارج )ازجمله  ها، هزينه پيمانكار بايستي کارفرما را در برابر کليه دعاوي، مطالبات، زيان -21-1-14

د و يا در ارتباط با آن هاي پيمانكار به موجب اين قراردا هاي حقوقي( يا اقدامات ديگر که توسط اشخاص ثالث مستنداً به علل قانوني با استناد به فعاليت هزينه
 پاسخگوي اعمال خويش خواهد بود. ول وئانجام يافته و يا مطرح شده و يا مورد پيگيري قانوني قرار گرفته باشد، مصون داشته و شخصاً مس

 ي مسئوليت ندارد.مين خسارات احتمالأدر برابر تکارفرما  باشد و پيمانكار ميبر عهده ليت حفظ و حراست از اموال کارفرما ئومس -21-1-15
 نامه انضباطي کارفرما توسط پيمانكار و تمام کارکنان وي الزامي است.  رعايت آيين -21-1-16
 نيقرارداد و همچن دو( مندرج در پيوست شماره HSEالزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست )خود و کارکنانش ملزم و متعهد است  مانكاريپ -21-1-17

و چنانچه در حين انجام عمليات موضوع قرارداد به داليل قصور يا تخلف پيمانكار و به تشخيص  کارفرما را بطور کامل رعايت نمايد مقررات ايمني و انتظامي
جبران  و يا به هر شخص ثالثي وارد گردد، پيمانكار مسئول ، کارکنان پيمانكارکارکنان کارفرما ،سيساتأت کارفرما يا مراجع ذيصالح خسارت و آسيبي به اموال،

 آن و پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود.
 ( مندرج در پيوست شماره سه را رعايت نمايند.5Sاند الزامات نظام آراستگي) ملزم ويو کارکنان تحت امر پيمانكار  -21-1-18

 

 :تعهدات كارفرما - 21-2
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قرارداد را  يكفرم مربوط به مشخصات پسماندها مندرج در پيوست شماره  ريزي دقيق در امحاي اصولي پسماندها، کارفرما بايد به منظور برنامه -21-2-1

 هاي في مابين کتباً به پيمانكار معرفي نمايد. تكميل و يك نفر را به عنوان مسئول پيگيري و عمليات تحويل و تحول و تسويه حساب

 باشد.  مي ل پيمانكار نمايد و هزينه آن بر عهده کارفرماهاي ايزوله و ايمن تحوي ظف است پسماندها را در بسته بنديکارفرما مو -21-2-2
 

 پيمانكارتأیيدات  -دوبيست و ماده 
 نمايد: تأييد مي پيمانكارموارد زير را 

 را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است. قرارداد 2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده  -22-1

 خدمات موضوع قرارداد اطمينان حاصل کرده است.اجراي الزم به منظور ورد نياز و تدارك تجهيزات و ابزار نسبت به تأمين نيروي انساني م -22-2

معمول و مجري بوده،  امضاي قراردادعوارض و ديگر قوانين و مقررات، که تا تاريخ   ها، هاي اجتماعي، ماليات از قوانين و مقررات مربوط به کار، بيمه -22-3

 و متعهد است که همه آنها را رعايت کند. در هر حال، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، بر عهده پيمانكار است. کامالً مطلع بوده

ه هاي ناشي از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت، حق درخواست اضاف ، سود مورد نظر خود و تمام هزينهبه هنگام امضاي قرارداد -22-4

 پرداختي ندارد.

، مطالعات کافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل امضاي قراردادنمايد که هنگام  ه هر حال، پيمانكار تأييد ميب
 .خود نمايد

 

 طرفينقانونی  نشانیاقامتگاه و  - سهماده بيست و 

 .انتهاي بلوار مپنا ضلع شمالي نيروگاه منتظر قائم  ه مالرد جاد 7کيلومتر  کرج  :کارفرمانشاني *

 31676-43651پستي: کد            126-36618616شماره دورنگار:  126-36612311شماره تلفن: 

 ..................................................................... : پيمانكارنشاني *

 ....................... : کدپستي ........................... : شماره دورنگار   ...............................شماره تلفن: 

فوراً نشاني جديد خود را به طرف ديگرر   است  نشاني خود را تغيير دهند موظفچنانچه هر يك از طرفين قرارداد باشد.  محل انعقاد قرارداد اقامتگاه کارفرما مي
هراي مرذکور توسرط پسرت      هاي قبلي قانوني تلقي شده و هر گونه نامه و ابالغيه که بره نشراني   جديد، نشاني الم نمايد. در صورت عدم اطالع نشانيکتباً اع

 د بود.هاي اعالم شده فاکس گردد دريافت شده تلقي خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواه سفارشي ارسال و يا با اخذ رسيد تحويل شود يا به شماره
 

  قراردادشده امضاتعداد مواد و نسخ  - چهارماده بيست و 
 کليه نسخ را امضا  و طرفين در تأييد شرايط و مفاد قرارداد و با اختيار و آگاهي کامل ذيلتنظيم شده است تهيه و نسخه  چهار وماده  24 در قرارداداين 

 تحويل خواهد شد. پيمانكاربه  قراردادپس از امضا يك نسخه از  باشد. يكسان و اعتبار واحد مير قانوني داراي آثا همه نسخ قرارداداند و  و گواهي نموده
 

 كارفرما

 شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس
 )سهامي خاص(

 پيمانكار
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 ژهیو و یصنعت یپسماندها یو امحا لیتحوقرارداد 

 

   

 

 پيوست شماره یک - فرم تفكيک پسماند

 

 

 محل توليد شرح پسماند ردیف

1 
هاي آغشته به روغن، آب صابون، گريس و  نخ پنبه

 رزين
 ها ه کارگاهکلي

2 
 ي رنگ، رزين، هاردنر، شده ها خالي ها و اسپري قوطي

 تينر، وارنيش و ساير مواد شيميايي
 ها کليه کارگاه

 ...و VPIمونتاژ، ها يمانده از فرآيندهاي کارگاهقرزين و هاردنر با 3

 گالسفايبرکالكتور کارگاه  داست غبار فايبرگالس 4

5 
هاي فلزي  بالست پليت اتکالكتور دستگاه  ش غبار داست

 )اکسيدهاي فلز و ذرات ساچمه خرد شده(
 سازه فلزي

 کارگاه ليزر هاي فلزي هاي ناشي از برش ليزري پليت دوده 6

 يباد نيپره توربتوليد کارگاه  شيشه الياف 7

 اتوکالو نوارهاي عايقي تدالر و مايالر 8

 اتوکالو قير خشك 9

 ها باً کليه کارگاهتقري ها الكترود و سيم جوش 11

 باسداکت و سازه فلزي ذرات ناشي از جوشكاري ميكا 11

 مونتاژ نوارهاي نومكس 12

13 
)رزين، رنگ،  مواد شيميايي تاريخ مصرف گذشته

 ها( هاردنر، بعضي حالل
 ها انبار و کليه کارگاه

 درمانگاه پسماندهاي درماني 14

 خانه صنعتي واحد تصفيه 4 هاي صنعتي لجن 15

 هاي فاضالب بهداشتي خانه تصفيه فلوك 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ژهیو و یصنعت یپسماندها یو امحا لیتحوقرارداد 

 

   

 

 (HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محيط زیست ) - دوپيوست شماره 

 
بهداشرت،  اجتماعي، مقرررات وزارت  مين أاعم از قانون کار، قوانين ت HSEيمانكار موظف به رعايت کليه قوانين، مقررات ملي و استانداردهاي مرتبط با پ -1

نشراني، اسرتاندارد    آترش بهداشت کار، مقررات ملي ساختمان، قوانين و الزامات سازمان محيط زيست، سازمان بازيافت و سرازمان   هاي حفاظت فني و نامه ينيآ

 باشد. هاي ملي و ساير استانداردها و قوانين مرتبط با خدمات موضوع قرارداد مي

ل حفاظت فرردي  ياز قبيل استفاده از وساکارفرما  HSEهاي  دستورالعمل هاي اجرايي و شده، قوانين، مقررات، روش غانكار موظف به رعايت موارد ابالپيم -2

عات و ... در حرين فعاليرت در   ، دستورالعمل مديريت ضايايمني، ماسك، گوشي حفاظتي، دستكشکفش ايمني، کمربند ايمني، کاله  متناسب با خطرات شامل 

 باشد. کارفرما ميمحل 

 يا مقابله با آن شرايط اقدام نمايد. پيمانكار بايستي نسبت به شناسايي شرايط اضطراري مرتبط با فعاليت و انجام تمهيدات براي پيشگيري و -3

 يو کنترلر  ياعم از اقدامات حفاظرت فررد   ،يريمورد بارگ يصنعت يمواد و پسماندها MSDSمندرج در فرم  يموارد کنترل هيکل تيملزم به رعا مانكاريپ - 4

 باشد.  يم يطيمح ستيز

 باشد. حين کار مي پيمانكار متعهد به استفاده از تجهيزات و ابزار کار ايمن و استاندارد در - 5

ايمرن   کامالً، ابزار، تجهيزات و قطعات استاندارد و ليوساصورت ايمن و استاندارد انجام شود و از ه گردد کليه مراحل موضوع قرارداد ب پيمانكار متعهد مي - 6

 استفاده نمايد.

ز واحرد  پيمانكار موظف به اخذ مجوز ايمني و زيست محيطي کار قبل از انجام فعاليت روزانه، طبق دستورالعمل اخذ مجوز ايمني و زيسرت محيطري کرار ا    -7

HSE باشد. کارفرما مي 

اطراف محدوده کنترل و همچنين جلوگيري از ورود افراد به محردوده  ر م ديبندي و استفاده از عال سبت به تعيين محدوده کنترل، حريمپيمانكار بايستي ن - 8

 تحت کنترل اقدام نمايد.

 باشد. کارفرما در اسرع وقت مي HSE واحد پيمانكار موظف به اعالم گزارش حوادث، شبه حوادث و شرايط ناايمن به -9

 اد و آلودگي محيط زيست فراهم نمايد.پيمانكار بايستي تمهيدات الزم را براي پيشگيري از وقوع رويد -11

 باشد. عهده پيمانكار مي ، تجهيزات و محيط زيست ناشي از فعاليت پيمانكار بر، آسيب به افراد، خسارت به اموالمسئوليت کليه حوادث -11

 گردد.رانندگي بايستي رعايت  کليه مقررات راهنمايي ومحدوده کارفرما، درصورت تردد پيمانكار با وسايط نقليه در داخل  -12

 باشد. ابزار و قطعات مي ايمني در حمل و تخليه مواد،موارد و نكات پيمانكار متعهد به رعايت کامل  -13

 اخذ نمايد.آنها را مجوز بايستي  پيمانكار قبل از استفاده ،ارفرماکدرصورت نياز به استفاده از تجهيزات متعلق به  -14

 سازي محدوده فعاليت خود اقدام نمايد. و پاكپيمانكار بايستي پس از پايان هر روز کاري نسبت به نظافت  -15

 برساند. ناظر قراردادپيمانكار بايستي در حين فعاليت و ارائه خدمات موارد ايمني و ايمني حريق را رعايت نموده و خطرات را به اطالع  -16

 اهي داشته باشد.هاي زيست محيطي مرتبط با فعاليت و اقدامات کنترلي آگ پيمانكار بايستي از خطرات و جنبه -17

 سالمت جسمي و رواني کارکنان خود اطمينان حاصل نمايد. پيمانكار بايستي از -18

ايمني الزم را فراگرفته و از صرالحيت کرافي برخروردار    هاي  آموزشباشد که  پيمانكار موظف به بكارگيري کارکناني جهت فعاليت در شرکت کارفرما مي -19

 باشند. 

 مين اجتماعي و مسئوليت مدني قرار دهد.أنمايند تحت پوشش بيمه ت کارکنان خود را که در شرکت کارفرما فعاليت مي پيمانكار موظف است -21

براي  HSEارائه برنامه  و ها و اقدامات کنترلي مورد نياز تعيين اولويت ،هاي زيست محيطي مربوط به فعاليت پيمانكار شناسايي و ارزيابي خطرات و جنبه -21

 باشد. طرات الزامي ميکنترل خ

 HSEبرا اعرالم واحرد     پيمانكار حساب درصد از صورت)پنج(  5تا )يك(  1 به ميزان جريمهاعمال کارفرما مجاز به  HSEدر صورت عدم رعايت موارد  -22

 باشد. کارفرما مي
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 . باشد يفن نهيبرچسب معا يدارا ستيبا يم ،مانكاريآالت مورد استفاده پ نيها و ماشخودرو ي هيکل -23

 .  باشد ياز عدم نشت زباله م نانيحمل زباله خود جهت اطم يهاظف به کنترل مخازن خودرومو مانكاريپ -24

بايسرتي  ، متعرارف  ريغ يشده در مفاد قرارداد بوده و در صورت مشاهده پسماندها فيتعر يصنعت يها و انتقال زباله يري، بارگيآور مجاز به جمع مانكاريپ -25

 . ديمراتب را به کارفرما اعالم نما

 .  باشد ينم يريحمل و بارگ يخودرو تياز ظرف شيب يريمجاز به بارگ مانكاريپ -26

 گردد. يريجلوگ يرونيب طيبوده تا از انتشار زباله به مح يو سقف يپوشش جانب يدارا يستيباو خطرناك  يصنعت يخودرو مخصوص حمل پسماندها -27

  .دنباش يکارفرما نم يبدون حضور و هماهنگ کارفرما طهعنوان مجاز به تردد در محو چيبه ه مانكاريکارکنان پ -28

 . باشد ينمکارفرما شده در محوطه  فيتعر يپسماند خارج از اماکن نگهدار يريمجاز به بارگ مانكاريپ -29

گررم کرردن در فصرول     ايو  يريبارگ تيظرف شي( با هدف کاهش حجم و افزالگد کردن) يصنعت يکردن پسماندها فشرده ايمجاز به سوزاندن  مانكاريپ -31

 .باشد يسرد سال نم

 . باشد يممنوع م يريبار و پشت خودرو بارگ يکارگر بر رو ستادنيا -31

 . باشد يممنوع م يرياز مخزن بارگ رونيها و ب وارهيپسماند به د يها سهينمودن ک زانيآو -32

 . باشد قيحر يمجهز به کپسول اطفا يستيبا، يريخودرو مخصوص حمل و بارگ -33

 . اشدب يممنوع م و خارج از محل امحا يشهر طي، در محشده يريبارگ يخطرناك و صنعت يپسماندها هيتخل -34

 . باشند تيو حساس يپوست يها يماريب ،تيمعلول ،يماريفاقد ب نمايد کهي استفاده از نفرات يريجهت بارگ يستيبا مانكاريپ – 35

 لير قب نير کرردن ا  استفاده نموده و از فشررده  PEمناسب و مقاوم از جنس  يها سهيو برنده از ک زيت يپسماندها يريجهت حمل و بارگ يستيبا مانكاريپ -36

 . دينما يجدداً خوددار هاپسماند

 . ديو حمل نما يريرا در ظروف مناسب و در بسته بارگ عيو ما ييايميش تيبا ماه يصنعت يپسماندها يستيبا مانكاريپ -37

 .دياستفاده نما يصنعت يمجوز حمل پسماندها يدارا يو حمل از خودروها يريجهت بارگ يستيبا مانكاريپ - 38
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 (5Sاصول و الزامات نظام آراستگی ) - سهپيوست شماره 
 

 اصل اول:*
غير ضروري از محيط کار و  م غيرضروري، دور کردن اقالمسوا کردن به عنوان اصل اول مطرح بوده و اين اصل به معني سوا کردن اقال -تعريف 

 گذاري اقالم ضروري است.  اولويت
 .شود اي استفاده مي ها به صورت مستمر و يا دوره ت که مورد نياز واحد است و از آناقالم ضروري: اقالمي اس

 برد ندارد و بايد تعيين تكليف شود. اقالم غير ضروري: اقالمي است که براي واحد مربوطه و براساس مأموريت واحد کار
 نكات: 

 مشخص و تعيين تكليف شوند.براساس ضرورت استفاده و عدم نياز به استفاده آنها  وسايل و تجهيزات -
 اقدام شود.که استفاده از آنها ضروري است و نياز به تعمير و سرويس دارد، جهت رفع اشكال  ل و تجهيزاتيوساي -

 ول، انجام اقدامات زير ضروري است:جهت اجراي صحيح اصل ا
 هاي کاال که در محيط کار وجود دارد تهيه و اقالم غير ضروري تعيين تكليف شود. يك ليست از عناوين گروه -1
 در يك دوره خاص کاربرد هر يك از اقالم شناسايي شده و در صورت عدم استفاده تعيين تكليف شود. -2

 يزش، نشتي، ...( برطرف شود.منابع آلودگي شناسايي و عيب )ر -3

 اقالم معيوب )نقص فني( شناسايي و نسبت به رفع عيب آنها اقدام شود. -4

 تجهيزات معيوب اصالح و تعمير گردد. -5

 اقالم سالم بجاي اقالم معيوب جايگزين گردد. -6

 نظور شناسايي اقالم مازاد يا معيوب شناسايي گردد. هايي که در اختيار پيمانكار قرار دارد( به م ها، ... )آن محل ها، زير پله انبارك -7
 

  اصل دوم:*
در مرتب کردن به معني سامان دادن است يعني اين که اقالم مورد نياز را به نحوي مرتب کنيد که هر چيزي در جاي خود قرار گيرد و به آساني  -تعريف

هر چيز مشخص و اولويت استفاده از آن تعيين گردد. به اين ترتيب با اختصاص دادن محل دسترس باشد. براي اين منظور بايد ابتدا مقدار مورد استفاده از 
کنيم.  يين محل هر يك از اقالم اقدام ميمناسب با حجم مناسب براي هر يك از اقالم و با زدن برچسب روي قفسه ها و رنگ آميزي محلها نسبت به تع

 ل و جابجايي و غيره را نيز در نظر گرفت. ها بايد مسايل حمل و نق بديهي است در تعيين محل
 به منظور چيدمان صحيح اقالم محيط کار اقدامات زير انجام شود:

 شوند. اقالمي که کارکنان تحت امر پيمانكار  با آنها سر و کار دارند بر حسب نوع و ضرورت مصرف چيدمان مي -1
گذاري، نصب برچسب و غيره محل  کشي، عالمت است محل خاصي در نظر گرفته شود و با خط براي هر يك از اقالم و تجهيزاتي که در اختيار پيمانكار -2

 شناسايي شود. 

 اقالم به ترتيب اندازه، نوع و رنگ در کنار يكديگر قرار گيرد. -3

 المقدور مالحظات ايمني و زيست محيطي رعايت گردد. در انتخاب مواد اوليه و تجهيزات حتي -4

 هاي موجود در شرکت استفاده شود. ها، کاورها، ... از استاندارد رنگ زونكنها،  براي پوشه -5

 التحرير، پوشه و ...(. شده در استاندارد نظام آراستگي استفاده شود )تلفن، لوازم در روي ميز کار، از اقالم تعيين -6

 انجام پذيرد.ها و کمدهاي شخصي افراد  چيدمان صحيح اقالم داخل فايل -7

 بندي مخصوص تعيين شود.  اص براي نگهداري ضايعات با تابلو مخصوص و طبقهمحل خ -8

 ها درج گردد.  آالت روي آن اسم خاص لوازم، تجهيزات و ماشين -9

 دپوهاي مواد و ضايعات، محصول و ... )متعلق به پيمانكار( تهيه شود.  اقالم، تابلوهاي مناسب براي شناسايي -11

 ر پيمانكار قرار داده شده است استفاده بهينه گردد.از فضايي که در اختيا -11

 )در صورت استفاده از اين گونه موارد(.  هاي نامناسب و استفاده از فويل براي گلدان هاي مخصوص قراردادن گلدان، تابلو و لوازم خاص در محل -12
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  اصل سوم:*

 ار اشاره دارد. تميز کردن از ديد نظام آراستگي خود نوعي بازرسي است که نقاط قوت به معني پاکيزگي و نظافت بوده و بر تميز کردن محيط ک -تعريف
 تواند بهترين نوع تبليغ  بوده و اجراي آن مي 5Sيكي از مهمترين دستورهاي  هاي نظافت تعريف شده طبق چك ليست دهد. پاکيزگي و ضعف را نشان مي

 و معرفي شرکت و کارخانه در جامعه باشد.
 نظافت صحيح اقالم محيط کار اقدامات زير انجام شود: به منظور

 ها. هاي پاکيزگي و رفع آلودگي ات مرتبط با پاکيزگي و تعيين روششناسايي اقدام -1
 يابي علل آلودگي )در مورد تجهيزات و محدوده در اختيار پيمانكار(. ريشه -2
 رعايت متد تفكيك زباله. -3

 شد: با به شرح ذيل ميزباله  هاي سطل استاندارد هاي رنگ

 ن.کارت و کاغذي ضايعات مخصوصآبي:  

 ك.خطرنا ضايعات مخصوصقرمز:  

 ه.متفرق ضايعات مخصوصسبز:  

 ي.پالستيك ضايعات مخصوصزرد:  

 ه.پنب نخ نگهداري مخصوصنارنجي:  

 ي.غذاي ضايعات مخصوصمشكي:  

نل خدماتي اجرا شود و در صورت عدم حضور پرسنل خدماتي پيمانكار خود هاي پاکيزگي و نظافت )چك ليست نظافت( بايستي توسط پرس اجراي برنامه
 مسئول نظافت مي باشد. 

 

 اصل چهارم:* 

داشتن محيط کار و زندگي در سطح خوب و استاندارد  زي است. معني اين دستور مرتب نگهمعادل فارسي آن آراستگي پايدار از طريق استاندارد سا -تعريف
برطبق استانداردهاي  يعني کنترل اصالح دائمي سه دستور اول که شامل ساماندهي، نظم و ترتيب و پاکيزگي 5Sتاندارد سازي در است و به اين ترتيب اس
 موجود در سازمان است.

 باشد. ا در دسترس مينكته: استانداردهاي مرتبط با نظام آراستگي بايستي مطابق جدول استانداردهاي تدوين شده رعايت شود. اين استاندارد از طريق کارفرم
 

 اصل پنجم:*

باط است. منظور از اين دستور، آموزش دادن به افراد جهت ايجاد توانايي براي انجام کليه امور نظم و ترتيب و انضاين اصل به معني سازمان يافتگي  -تعريف
از مقررات و ايجاد توانايي الزم براي انجام امور به طور مناسب باط به معناي آموزش افراد و آگاه کردن آنها مطلوب و مورد نظر است. همچنين انضبه شيوه 

باشد. به عبارت ديگر ايجاد عادات صحيح به جاي عادات نادرست است. اجراي دقيق مقررات به صورت يك فرهنگ در محيط کار امري  در کارکنان مي
 با حضور فعال و کامل همه افراد استفاده نمود.ه آموزشي ها و جلسات کوتا توان از گردهمايي مي است که براي دستيابي به آن ميالزا

 سازي صحيح در محيط کار الزم است اقدامات زير انجام شود: به منظور فرهنگ
 هاي رفتار نامناسب در محيط کار در خصوص نظام آراستگي و تالش در جهت رفع آنها. شناسايي عادت -1

 و رفتار ناشايست محيط کار در خصوص نظام آراستگي و تالش در جهت رفع آنها.هاي بروز عادت هاي نامناسب  يابي علت ريشه -2

 هاي خاص براي تكرار عادت هاي خوب. تعيين تمرين -3
 رساني مناسب به پرسنل در خصوص استانداردها و مسائل مرتبط با نظام آراستگي. اطالع -4

 .5Sاي آگاهي پرسنل از  ارزيابي دوره -5
 

 ی:*مميزی نظام آراستگ

ها بر طبق  گيرند و در صورت وجود عدم انطباق قرار ميهاي مميزي مورد مميزي  هاي مختلف، واحدهاي کارفرما و پيمانكاران بر طبق چك ليست در دوره
گردد که مالك ارزيابي واحدها است. گي جاري سازمان عدم انطباق با درصدهاي مختلف صادر ميدستورالعمل مميزي نظام آراست

مأذون و مختار است که با نظر دبيرخانه نظام آراستگي و پس از طي يك مرتبه تذکر  کارفرما، از سوي پيمانكار عدم رعايت اصول نظام آراستگيدر صورت 
 بات پيمانكار کسر و برداشت نمايد.)پنج( درصد به عنوان جريمه از مطال 5شفاهي و يك مرتبه تذکر کتبي، در مرتبه سوم رأساً تا ميزان 

  


