شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

بسمه تعالی
این تفاهم نامه در تاریخ  ،-----------درراستای اجرای ماده ( )46قاانن برناماه جا سااله جا م تنساعه جمهانری اسایمی ایارا م ان
 1389/10/25م لس محترم شنرای اسیمی ایرا وهمچ ین ابیغیه شماره /380الف 98/منرخ  98/3/19دبیر ان من ص فی دفاتر جیشخنا دولا
خراسا رضنی ،بین شرک آ وفاضی استا خراسا رضنی به شماره ثب  7826وش اسه ملی 10380236202ثب شارکتهای مشاه و کا
اقت ادی  411191886758به نشانی مشه  -بلنار وکیل آباد -ابت ای خیابا ص ف -ک جستی  91895-1517تلفن  05138678841باه نمای ا ی
آقای ( -----------م یرامنر آ وفاضی  )-----به دالل تفنیض اختیار شماره  10591/12منرخ  1393/03/26کاه ا ایان جاس شارک
نامی ه میشند به نشانی مشه ا بلنار وکیل آباد ا ابت ای خیابا ص ف -تلفن  05138678841ا یک طرف و دفتر جیشخنا خ مات رساا دولا
به شماره م ن  -------ا استان اری به م یری آقای  ------فر ن  ------به شماره ش اس امه  ----صادره ا  ----و شماره ملی ---
( -----دارای م ن شماره --------منرخ  ----------ا استان اری خراسا رضنی) به نشانی  -----------ک جستی--------- -----تلفن ثاب -------------همراه -------------که در این تفاهم نامه دفتر جیشخنا نامی ه می شند بار اساا

ضاناب ومراررات

جاری کشنر و شرک منرد تنافق قرار رف .

ماده  : 1موضوع تفاهم نامه :
ارائه خ مات به متراضیا و مشترکین امنر آ وفاضی  ----در شهر  -----مطابق شرح خ مات طبق ج ول ذیل ماده  2این تفاهم نامه(
ابیغی ا سنی دبیر ان من ص فی دفاتر جیشخنا دول خراسا رضنی  ،ابیغیه شماره /380الف 98/منرخ  ،) 98/3/19که جزء الی فک قرارداد
حاضر محسن می شند ،مطابق آئین نامه ها ،دستنرالعملها و ردش کارهای ابیغی ا طرف شرک (ناظرعالی) .
تب ره  1کلیه خ مات و عملیات منضنع این تفاهم نامه می بایس طبق ردش کار ارائه ش ه به شرح جینس و سایر دستنرالعمل هاای ابیغای ا
طرف شرک صنرت جذیرد.
تب ره  : 2ارسال و دریاف (رد و ب ل) م ارک و مست ات و هزی ه های آ بر عه ه دفتر جیشخنا دول می باش .
تب ره  : 3چاپ قبنض تنس امنر ان ام می ردد و هزی ه قبنضی که جه چاپ المث ی در اختیار دفتر جیشخنا

ذاشته می شند بار عها ه دفتار

جیشخنا اس .
تبصره  : 4پذیرش فروش انشعابات غیر متعارف و انشعابات غیر خانگی بیش از ظرفیت  5مترر مععرد در مراه م رتقیماً
توسط شرکت انجام خواهد شد و دفتر پیشخوان اجازه فروش چنین انشعاباتی را نخواهند داشت.

ماده  : 2کارمزد ارائه خدمات :
کارمزد ارائه خ مات منضنع این تفاهم نامه براسا

م نبه کار روه استانی دفاتر جیشخنا دول منرخ 98 /2/16م ضم به نامه شماره /380الف98/

منرخ  98/3/19دبیر ان من ص فی دفاتر جیشخنا دول

خراسا رضنی،به ا اء خ مات ارائه ش ه به متراضیا ومشاترکین کاه در مااده یاک ایان

تفاهم نامه ت ریح ش ه اس به شرح یر تعیین می ردد؛
تب ره :1تا مادامیکه ا سنی دفتر فن آوری اطیعات  ،ارتباطات و ام ی شبکه استان اری نرخ ج ی خ مات ابیغ نگردی ه اس کماکا نارخ ساال
 98به قنت خند باقی خناه بند.

کارمزد ارائه خدمات دردفاتر پیشخوان دولت درسال98
ردیف

شرح خدمات

مبلغ به ریال

1

خ مات حنادث

(27000بیس وهف هزار)

2

تفکیک وادغام انشعا

(134000ص وسی وچهار هزار)

3

درخناس انشعا آ

(127000ص وبیس وهف هزار)
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4

درخناس تغییر محل ،سطح ،مسیر

5

(47000چهل و هف هزار)
(71000هفتادویک هزار)

قطع ووصل انشعا

6

تعیین قطر انشعا  /ظرفی قراردادی

(110000ص وده هزار ریال)

7

تغییر انشعا آ منق به دائم

)36000سی و شش هزار )

8

آ مایش صح عملکرد وسایل ان ا ه یری

(47000چهل و هف هزار)
(56000ج اه و شش هزار)

9

تعنیض ک تنر خرا

10

بررسی ترکی ی لنله آ

(68000ش

11

درخناس واح شماری

(129000ص وبیس و نه هزار)

12

ص ور تسنیه حسا آ بهاء

(25000بیس و ج هزار)

13

درخناس اصیح قبض آ م رفی

 (10000ده هزار )

14

ص ور قبض المث ی

(10000ده هزار)

15

تغییرنام

(80000هشتاد هزار)

و هش هزار)

16

جاب ایی ک تنر وسیفن فاضی

(45000چهل و ج هزار)

17

درخناس آ منق

(128000ص وبیس وهش هزار)

18

جمع آوری دائم انشعا

)85000هشتادوج هزار)

19

درخناس انشعا فاضی

(117000ص وهفت ه هزار)

ماده  : 3مدت تفاهم نامه :
م ت این تفاهم نامه ا تاریخ ابیغ ومبادله(------------------الی  -----------------بم ت  ------ماه تعیین می ردد.
تب ره  : 1م ت فنق الذکر ب ا به تشخیص شرک وابیغ کتبی وی به دفتر جیشخنا ،ح اکثر برای م ت  4ماه قابل تم ی می باش  .با یهی اسا
جس ا اتمام م ت اولیه قرارداد و انرضای تم ی م ت احتمالی ،شرک می تنان با استعیم ا دستگاه نظارت در خ ان

رضاای ا عملکارد دفتار

جیشخنا و نظر منافق دستگاه نظارت به صنرت مکتن  ،تفاهم نامه ج ی ی با رعای ضناب ومرررات ابیغای ا سانی مراجاع ذی صایح وبار
اسا

نرخ کارمزد ج ی با دفتر جیشخنا امضاء نمای .

تب ره  : 2به محض لغن جروانه تاسیس دفتر(جیشخنا )  ،این تفاهم نامه خاتمه یافته تلری ش ه و به دفتر جیشخنا منظف اس نساب باه تحنیال
م ارک و ان ام تسنیه حسا

با شرک اق ام نمای .

ماده  : 4تعهدات دفتر پیشخوان:
 -1-4دفتر جیشخنا مکلف اس کلیه ضناب و مرررات کشنری را که رعای آ به منجب قنانین وآیین نامه نامه ها ضروری اس دقیراا مراعاات
نمای ودر هرصنرت شرک

را ا کلیه مسئنلی های مترتبه م ن ومبری نگه دارد .

 2-4در صنرت لغن م ن دفتر خ ماتی ،ا تاریخ ابیغ آ به دفتر جیشخنا (دارن ه م ن ) مکلف اس ا مبادرت به هر ننه عرضه خ مات مرتب با
منضنع تفاهم نامه خندداری و ظرف ح اکثر یک ماه ا تاریخ لغن م ن دفتر ،با شرک تسنیه حسا نمای .
 3-4دفتر جیشخنا (دارن ه م ن ) مکلف اس در صنرت ان راف ا ادامه فعالی  ،تراضای ان راف خند را به صنرت کتبی و یک ماه قبل به شرک
اعیم نمای .
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 4-4دفتر جیشخنا متعه اس نسب به ن ب تابلن نرخ های کارمزد ارائه خ مات منضانع مااده(  )2تفااهم ناماه در محال دفتار در مرابال دیا
مراجعین و مشتریا اق ام نمای .ب یهی اس در صنرت با رسی دستگاه نظارت وع م ن ب نرخ های کارمزد در محل دفتر  ،برای بار اول اخطار کتبی
ودر صنرت تکرار ،منجب فسخ تفاهم نامه خناه ش .
 5-4دفتر جیشخنا مسئنل کسب م ن های ال م ا سا مانهای ذیرب جه اشتغال خند و کارک ا تح سرجرستی مای باشا و در صانرت احارا
ع م وجند کسب م ن مذکنر ،نسب به فسخ تفاهم نامه اق ام خناه ش .
 6-4دفتر جیشخنا ملزم و متعه اس که خ مات منضنع تفاهم نامه را با تنجه به آئین نامه عملیاتی  ،تعرفه ها و بخش امه های ابیغی منرد تائی
شرک با دق و ج ی ان ام ده .
 7-4دفتر جیشخنا متعه می شند کلیه نیروهایی را که به م ظنر ان ام خ مات منضنع این تفاهم نامه بکار مای ماارد ،عایوه بار تائی یاه دفتار
حراس ،تآیی یه دوره آمن ش فرد یا افراد تح سرجرستی در دفتر را ا شرک آ و فاضی استا خراسا رضانی دریافا نمایا وقبال ا اخاذ
.ب یهی اس در صنرت با رسی هاای دوره ای ویاا اتفااقی دساتگاه

تآیی یه های مذکنر حق ارائه خ مات به متراضیا ومشتریا را نخناه داش

نظارت ا محل دفتر واحرا ع م رعای منضنع این ب  ،برای بار اول اخطار کتبی ودرج در جرون ه دفتر جیشخنا و در صنرت تکرار ،منجاب فساخ
تفاهم نامه خناه ش .
 8-4دفتر جیشخنا تح هیچ شرایطی نمی تنان ا جرس ل شرک در اجرای عملیات وخ مات منضنع این تفاهم نامه اساتفاده نمایا و در صانرت
احرا چ ین امری ،شرک  ،تفاهم نامه را ب نرت یک طرفه فسخ خناه نمند .
 9-4دفتر جیشخنا متعه ومکلف اس تح هیچ شرای نمی بایس ا مشترکین یا متراضیا مراجعه ک ه به دفتر ،خارج ا نرخ ها وکارمزدهاای
م رج در این تفاهم نامه وجهی مطالبه نمای (باب کاال یا خ مات) در غیر ای نرت به ع نا دریاف وجانه غیرقاانننی تلرای و عایوه بار جبارا
خسارت و معرفی به مراجع ذی یح قانننی  ،تفاهم نامه ب نرت یک انبه فسخ خناه ش .
 10-4هر اه دفتر جیشخنا در حین اجرای کار خسارتی به شرک و اشخا
خسارت وارد ش ه به اشخا

ثالث (حریری و حرنقی) وارد نمای ب یهی اس شارک در رابطاه باا

ثالث م ن ا مسئنلی م نی می باش و این مسئنلی رأساً برعه ه دفتر جیشخنا اس ،شارک مای تنانا جاس ا

ابیغ کتبی به دفتر جیشخنا  ،با تشخیص خند خسارت را ا وی مطالبه نمای .
 11-4در طنل م ت تفاهم نامه چ انچه تخلفی ا سنی کارک ا دفتر جیشخنا صنرت جذیرد ،مشارالیه منظف اس به محض دریاف اعیم کتبای
ا سنی شرک  ،ا بکار یری فرد منرد نظر خندداری و ح اکثر ظرف یک هفته نسب به معرفی نیروی جایگزین به شرک برای طی مرحله تآیی یه
های حراستی وآمن شی اق ام نمای  .ب یهی اس هر ننه مسئنلی ا این باب بر عه ه دفتر جیشخنا خناه بند .
 12-4دفتر جیشخنا متعه می ردد کلیه وسایل و ملزومات منرد نیا را برابر ت نیر جینس شماره (2ماده  )5که منرد تائی شرک بنده را فاراهم
نمای .
الکترونیکی شرک را به طریری که تنس شرک تعیین می شند بارای

 13-4دفتر جیشخنا مکلف اس ؛نشانی  ،شماره تلفن ،شماره نمابر ،آدر

دریاف شکایات و جیش هاد ها در محلی م اسب و در معرض روی مراجعین قرار ده .
 14-4دفتر جیشخنا و کارک ا وی مکلف به رعای شئن اسیمی و اداری و مرررات طرح تکریم اربا رجنع می باش .
15-4دفتر جیشخنا مکلف اس طی ردش کار و دستنرالعمل های اجرایی جینس تفاهم نامه نسب به ان ام منضنع تفاهم نامه اق ام نمایا و در
هر مرحله در صنرت تشخیص شرک مب ی بر ع م رعای منارد فنق الذکر جس ار ابیغ اخطار کتبی نسب به فسخ تفاهم نامه اق ام خناه ش .
 16-4دفتر جیشخنا ملزم به رعای کلیه قنانین ومرررات در رابطه با بکار یری نیروهای تح امر خند (قانن کار  ،بیماه هاای تاامین اجتمااعی،
حفاظ ف ی و مرررات ایم ی و  ) ...می باش و شرک به هیچ وجه مسئنلیتی ا این بای نخناه داش .
 17-4دفتر جیشخنا مکلف اس کلیه مفاد منضنع تفاهم نامه را طی ردش کار و دستنرالعمل های اجرایی جینس تفاهم نامه و وروال منجاند در
سیستم رایانه ای را به ان ام رسانی ه و در هر مرحله در صنرت تشخیص شرک مب ی بر ع م رعای منارد فنق الذکر جس ا اخطار کتبای باه ا ای
هر منرد مبلغ جان

هزارریال جریمه و جس ا سه ننب تکرار نسب به فسخ تفاهم نامه اق ام خناه ش  .ب یهی اس هر ننه ضرر و یا احتمالی

ناشی ا ع م رعای این ب که به متراضیا یا شرک وارد ش ه بر عه ه دفتر جیشخنا خناه بند .
 18-4در صنرت برو هر یک ا شرای ذیل نیز تفاهم نامه با تشخیص شرک جس ا اعمال جرائم فسخ خناه ش :
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 4-18-1تاخیر در شروع وارائه خ مات منضنع تفاهم نامه بیش ا ده رو ا تاریخ ابیغ تفاهم نامه
4-18-2وا ذاری تعه ات منضنع این تفاهم نامه به شخص ثالث
4-18-3ص ور رآی محاکم قضایی و تعطیلی دفتر جیشخنا به ننه ای که منجب تنقف یا ای اد اختیل در رون ارائه خ مات منضنع تفااهم ناماه
شند.
 در صنرتی که به عل برو یک یا چ منرد ا حاالت فنق الذکر  ،تعه ات دفتر جیشخنا محرق نگردد وشرک تفاهم نامه را مشمنل فسخ ب ان ،نظر خند را با ذکر مناردی که به است اد آنها تفاهم نامه را مشمنل فسخ تشخیص می ده  ،کتباً به دفتر جیشخنا ابیغ مای ک ا و دفتار جیشاخنا
منظف اس که در م ت ده رو ا تاریخ ابیغ شرک در صنرتیکه دالیلی حاکی ا ع م انطباق نظرشرک با منراد اعیم ش ه داشته باش مراتاب را
به اطیع شرک برسان  .ا ر ظرف م ت تعیین ش ه جاسخی ا سنی دفتر جیشخنا نرس یا شرک دالیل اقامه ش ه را مردود ب ان  ،فساخ تفااهم
نامه را به دفتر جیشخنا ابیغ می نمای .
 19-4دفتر جیشخنا منظف اس کلیه شرای به اشتی ،ایم ی و حفاظ ف ی ال م را در محی کار فاراهم وهمچ این کلیاه قانانین کاار و تاامین
اجتماعی و سایر قنانین ذیرب را رعای نمای .
 20-4دفتر جیشخنا و کارک ا شاغل در آ به هیچ ع نا اجا ه نخناه داش در خ ن

چگننگی یا ماهی قنانین به آئین نامه ها و تعرفه هاا

و سایر دستنرالعمل ها و روش های اجرایی شرک ،تنضیح و تفسیری( ارائه اس اد و یا اطیعات محرمانه شرک ) ابیغ دستنر کارها ب نرت کتبی ا
سنی شرک اعیم خناه ش  .را به مشترک یا متراضی ارائه نمای  .و در صنرت نیا ،دفتر جیشخنا و کارک ا وی می بای متراضی یا مشاترک را
به امنر یا اداره آ و فاضی شهر مربنطه راه مایی نمنده در غیر ای نرت عناقب هر ننه ادعای مطروحه ا سنی افراد(متراضای یاا مشاترک) و
جبرا هر ننه خسارت وارده ا این باب بعه ه دفتر جیشخنا خناه بند .
21-4دفتر جیشخنا منظف اس کلیه کارهای منضنع تفاهم نامه را بطنرکامل با هماه گی شرک به ان ام رسان .
 22-4دفتر جیشخنا مکلف اس به محض ای که در طنل م ت تفاهم نامه نسب به برک اری و ابیغ دستنر کار هر یاک ا کارک اا خاند تنسا
شرک اعیم کتبی دریاف نمند نسب به ان ام آ اق ام نمای .
 23-4دفتر جیشخنا منظف به رعای استان اردهای به اشتی و یس محیطی در محل ارائه خ مات (دفتر جیشخنا ) میباش .
 24-4تح هیچ شرایطی دفتر جیشخنا حق ارائه خ مات به متراضیا ومشترکین که خارج ا مفاد این تفاهم نامه باش را نخناه داش و اضاافه
نمند شرح خ مات  ،م نط به تائی رسمی و ابیغ مکتن شرک می باش .
 25-4دفتر جیشخنا منظف اس تا نسب به تهیه یک دستگاه  POSاق ام نمنده و کلیه قبنض آ وحاق انشاعا آ وفاضای

کاه ب انرت

نر ی تنس متراضیا ارائه می ردد را ا طریق کارتهای بانکی و دستگاه  POSمذکنر جرداخ نمنده و رسی دستگاه را جس ا ممهنر کارد باه
مهر دفتر و یادداش شماره جیگیری ا روی رسی بر روی قبض به مشترک ارائه نمای  .دریاف نر ی قبنض با روش ثب درسیستم سایمیا (جسا
بانک )مم نع اس ودرصنرت ان ام تنس دفتر تخلف محسن می ردد ودفتر منظف اس خساراتی معادل مبلغ قبض به شرک جرداخ نمای .
ماده  :5زیرساخت:
یرساخ الکترونیکی این تفاهم نامه شامل یک خ جر سرع ای ترن با سرع ح اقل  1مگابای بر ثانیه  ،و به تع اد منرد نیاا دفتار جیشاخنا
دستگاه رایانه  P4م هز به وی و  xpیا باالتر جه ارتباط با سیستم تح و و یرجنرتال خ مات مشترکین شرک آ وفاضی استا خراسا
رضنی می باش و یر ساخ اداری نیز شامل اخت ا

یک فضای م اسب جه جاسخگنیی به متراضیا ومشاترکین و همچ این کلیاه ملزوماات

اداری ا قبیل میز و ص لی  ،ص لی به م ظنر استفاده مراجعین می باش .
دفتر جیشخنا منظف اس قبل ا ابیغ تفاهم نامه کلیه منارد مرتب با یرساخ را فراهم نمای  .و لیس ت هیازات در نظار رفتاه شا ه جها
خ مات آ و فاضی را کتبا به شرک ارائه وتآیی یه وی را اخذ نمای .
در خ ن

بکار یری نیروی انسانی  ،دفتر جیشخنا منظف اس ا نیروهای با ح اقل م رک تح یلی دیپلم استفاده نمای .

ماده  : 6انتقال موضوع تفاهم نامه:
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دفتر جیشخنا (دارن ه م ن ) حق انترال و یا وا ذاری منضنع تفاهم نامه به غیر را کیً و یا جزئاً تح هیچ یک ا ع اوین حرانقی ا قبیال (هباه،
بیع،صلح ،وکال و  )...را ن ارد و در صنرت برو چ ین امری  ،شرک نسب به فسخ تفاهم نامه اق ام خناه نمند .
تب ره  :در صنرتیکه دفتر شخص حریری باش با فنت وی منضنع قرارداد به ورثه م ترل نخناه ش و هر ننه مطالبات و ضمان ناماه هاای اخاذ
ش ه جس ا طی مراحل قانننی به ورثه وی مسترد خناه ش .

ماده  : 7اقامتگاه قانونی:
دفتر جیشخنا (دارن ه م ن ) اقامتگاه قانننی خند را به شرح یر اعیم نمنده و کلیه مکاتباتی که ا سنی شرک باه نشاانی فانق ارساال مای
ردد ،ابیغ ش ه تلری و کلیه آثار مترتب بر آ معتبر خناه بند .
نشانی دفتر جیشخنا ---------------------------
نشانی سکنن دارن ه م ن ومسئنل دفتر جیشخنا -----------------------
تب ره :دفتر جیشخنا متعه می ردد تا جایا م ت تفاهم نامه مکا دفتر جیشخنا را تغییر ن ه و در صنرتی ب ا به دالیل منجه ت میم به تغییار
محل دفتر بگیرد  ،ادامه همکاری منضنع این تفاهم نامه م نط به منافر کتبی شرک خناه بند.

ماده  : 8آموزش:
شرک متعه می ردد ح اکثر دونفر ا نیروهای دفتر جیشخنا را که کتبا ا سنی وی به شرک اعیم شا ه اسا جها ارائاه خا مات ب انرت
تخ

ی آمن ش ده و آمن ش نحنه برخنرد و طرح تکریم اربا رجنع بر عه ه خند دفتر اس .

شرک جس ا بر زاری آمن ش جه کاربرا معرفی ش ه ا سنی دفتر جیشخنا آ مننی بر زار خناه نمند و جس ا بر زاری آ من

ناهی امه ای

که به امضای باالترین مرام و همچ ین به تائی استان اری خراسا رضنی رسی ه اس را به افراد جذیرفته ش ه ارائه مای نمایا  .و دفتار جیشاخنا
مکلف اس صرفا ا افرادی که ناهی امه آمن شی را کسب نمنده ان جه ارائه خ مات اساتفاده نمایا  .با یهی اسا مسائنلی هر نناه اشاتباه
کارک ا دفتر جیشخنا در ارائه خ مات در صنرتی که م ر به ضرر و یا مشترکین یا شرک

ردد متنجه دفتار جیشاخنا خناها باند و جبارا

خسارت جس ا بررسی کارش اسی تنس شرک محاسبه و جه جرداخ به دفتر جیشخنا ابیغ خناه ردی .
تب ره : 1در صنرتیکه که کاربر در آ من جذیرفته نشند هزی ه با آمن ی بر عه ه دفتر جیشخنا خناه بند .
تب ره  : 2در صنرت تعنیض جرس ل تنس دفتر جیشخنا در م ت تفاهم نامه و بکار یری نیروی ج ی و نیا به آمن ش م ا د ضامن ای کاه مای
بایس این امر با اعیم قبلی و هماه گی با شرک ان ام شند  ،آمن ش فرد ج ی تنس شرک ان ام و هزی ه مربنطه برآورد و به حسا ب هکاری
دفتر جیشخنا م ظنر خناه ش

.

ماده  : 9دستگاه نظارت :
نظارت عالیه بر اجرای تعه اتی که دفتر جیشخنا بر طبق این تفاهم نامه تربل نمنده اس و ا طرف شرک بر عه ه معاون خ مات مشاترکین و
درآم شرک آ وفاضی استا خراسا رضنی و نظارت مریم نیز برعه ه  --------------مسؤل مشترکین امنر آ و فاضای ------
به نمای ی ا م یر امنر آ و فاضی  --------خناه بند .و دفتر جیشخنا مکلف اس خ مات منضنع تفاهم نامه را تح نظاارت دساتگاه
مذکنر اجرا نمای  .ب یهی اس نظارت ان ام ش ه تنس شرک ،رافع مسئنلیتهای دفتر جیشخنا نخناه بند.
تب ره  :هر اه در حین اجرای کار دستگاه نظارت معایب کار در فرآی ارائه خ مات را به دفتر جیشخنا کتبا اعیم ک  ،دفتر جیشخنا مکلاف باه
رفع معایب خناه بند .

ماده  : 10بیمه نامه تضامین:
به م ظنر جنشش خسارات و تضمین کیفی ارائه خ مات به مشترکین و شرک  ،دفتر جیشخنا نسب به ارائه بیمه نامه تضامین به شماره ------
------منرخ  ------------ا بیمه  -----------اق ام نمنده اس ب یهی اس درصنرت برو خسارت ا سنی دفتر جیشخنا به شارکو مشترکین منضنع ا سنی شرک به صنرت مکتن و مست ل به کار روه راهبردی دفاتر جیشخنا استا م عکس تا خسارت وارده ا محل بیماه
یادش ه قابل جرداخ

ردد.
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تبصره :دفتر جیشخنا با است اد بخش امه شماره  7324/90/200منرخ  90/3/31معاو رئیس جمهنر و رئایس کاار روه راهباری دفااتر جیشاخنا
ساالنه منظف به تم ی بیمه نامه تضامین قبل ا اتمام اعتبار آ می باش و درصنرت مشاه ه تخلف  ،وفق بخش امه یاد ش ه منضانع باه کاار روه
راهبردی دفاتر جیشخنا استا م عکس تا نسب به قطع خ مات تا برقراری بیمه نامه اق ام ردد.

ماده  : 11حل اختالفات :
در صنرتیکه اختیفاتی بین شرک ودفتر جیشخنا برو نمای اعم ا ای که مربنط به اجرای خ مات منضنع تفاهم نامه یا مربنط به تفسیر و تعبیر هر
یک ا مناد و اس اد و م ارک جینس آ باش چ انچه طرفین نتنان منضنع را ا طریق تنافق حل نمای ا طریق کار روه راهبردی دفاتر جیشخنا
استا حل و ف ل خناه ش  .دفتر جیشخنا ملزم اس که تا حل اختیف تعه اتی را که به منجب مفاد این تفاهم نامه بر عه ه دارد اجرا نمای .

ماده  : 12ممنوعیت قانونی:
دفتر جیشخنا اقرار می نمای که مشمنل مم نعی م رج در قانن م اع م اخلاه کارک اا دولا م ان دیمااه  1337نمای باشا  .در صانرت
مشمنلی م یری و کارک ا تح سرجرستی م یر یا هریک ا کارک ا منجب فسخ تفاهم نامه خناه ش .

ماده  : 13تخلفات:
در صنرت مشاه ه یا زارش ع م ان ام و یا اشتباه در زارش هر یک ا خ مات منضنع این تفاهم نامه  ،منضنع تنس دستگاه نظارت باه صانرت
مکتن ومست ل به دبیرخانه کمیته رسی ی به تخلفات دفاتر جیشخنا مسترر در شرک م عکس وت میمات متخذه قاطع ونافذ خناه بند.
در صنرت ا خذ نر ی وجنه قبض های اربا رجنع و ع م واریزی بمنقع به حسا بانکی ا ر مبلغ ب هی در قبض صادر ش ه بع ی درج شا ه باشا
دوبرابر مبلغ قبض به ع نا جریمه درنظر رفته می شند که ا دفتر جیشخنا اخذ خناه ش .

ماده  : 14ساعت کار:
ساعات کار برای ارائه خ مات به متراضیا ومشترکین در دفتر جیشخنا مطابق با صنرت لسه تنافق بین دفتر جیشخنا و دستگاه نظارت خناه بند.
(صبح ها ا ساعات  8الی  12و بع الظهرها ا ساع  16:30الی  20خناه بند).

ماده  : 15قطعیت تفاهم نامه:
دفتر جیشخنا صریحا اعیم می نمای که ا قنانین و مرررات جاری کشنر وشرک  ،مفاد تفاهم نامه و سایر ضمائم آ اطیع کامل داشته و با لحاظ
جمیع جهات اق ام به امضای این تفاهم نامه نمنده اس .

ماده  : 16موارد خاتمه تفاهم نامه:
شرک می تنان ب و ای که ضررو یانی متنجه دفتر جیشخنا شند ،بطنر یک جانبه تفاهم نامه مزبنر را در هر مرحله ای ا ان ام کار طبق اطایع
قبلی که ح اقل یک ماه خناه بند قرارداد را خاتمه ده ودفتر جیشخنا حق هر ننه اعتراض را ا این جه در هر یک ا مراجع قاانننی ا خاند

سلب می ک .
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ماده  : 17توزیع ن خ:
این تفاهم نامه در  17ماده و  9تب ره و  3جینس در دو نسخه ت ظیم و به مهر و امضای طرفین رسی ه اس و کلیه نسخه ها دارای اعتباار بانده و

حکم واح را دارا می باش .

شرک آ و فاضی استا خراسا رضنی

دفتر جیشخنا دول به شماره

------------------

------------------

-------------

(صاحب امتیا دفتر جیشخنا )

نمای ه م تخب هیأت م یره
به دالل م نبه هیأت م یره به
شماره ---------

م یر امنر آ و فاضی -----

منرخ ----------
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به دالل تفنیض اختیار شماره ------
منرخ ----------

