














 
 

 

 

 

 

 

 



 (1)پیوست شماره

 باسمه تعالي

 

 فرم درخواست صدور جواز تاسیس

 

 رياست محترم سازمان صنعت ،معدن وتجارت  استان ....
 

 
 )اشخاص حقیقی:(  اينجانب:               به شماره شناسنامه:     صادره از:           

 تاريخ تولد:                      کد ملی :

 

 )اشخاص حقوقی : ( بدينوسیله شرکت/ موسسه :                  شماره ثبت:             

 تاريخ ثبت:                محل ثبت:         

 اقامتگاه قانونی: 

 

متقاضی دريافت جواز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف با ظرفیت و زمینه های کاری زير با رعايت ضوابط و 

 ستارم.  مقررات مربوط خوا

 خواهشمند است دستور فرمايید اقدام الزم انجام شود.

 نفر.............و میزان اشتغال .........................................متر مربع و سرمايه ..............................کارگاه بافت با ظرفیت 

 نفر.............و میزان اشتغال .........................................رق و سرمايهو ................ .............کارگاه طراحی با ظرفیت 

 نفر.............و میزان اشتغال .........................................کیلو گرم و سرمايه..........................کارگاه رنگرزی با ظرفیت 

 نفر.............و میزان اشتغال ..............................................................با سرمايهکارگاه مرمت و تکمیل فرش دستباف 

 نفر.............و میزان اشتغال ............................................و سرمايه ......................با ظرفیت  مجتمع  بزرگ قالیبافی

 

       با ظرفیت تولید ساالنه:                        متر مربع، میزان اشتغال:        نفر و با سرمايه گذاری کل به مبلغ:               

خیابان:                  کوچه:                                  میلیون ريال در استان :                 به نشانی : شهرستان  

 الک:         يا شهرک صنعتی:        پ

                         

 نام و نام خانوادگي /مهر و امضاء متقاضي
 

 

 



 (2)پیوست 

 جهت دريافت جواز تاسیس واحد تولیدی  فرش دستباف پرسشنامه ارزيابي فني و اقتصادی طرح 

 

        توسعه            جديد    نوع طرح  :

 محل اجرای طرح :

 استان:  شهرستان : بخش: روستا :

 

 : عمومی مشخصات -1

 چنانچه متقاضی شخصیت حقیقی می باشد بخش ذيل تکمیل شود :الف( 

 نام و نام خانوادگي :

 تاريخ و محل تولد : 

 شماره شناسنامه و محل صدور 

 كد ملي  : 

 

 سوابق تحصیلي ومیزان تحصیالت :

 

 

 

 

 سوابق كاري و میزان تجربه و تخصص :

 

 

 

 

 

 

 شغل فعلي :

 

 

 

 نشاني دفتر كار و شماره تلفن محل كار و نمابر يا تلفن همراه :

 



 ساير نشاني ها و شماره تلفن هاي تماس با مجريان طرح :

 

 

 

 

چنانچه متقاضی شخصیت حقوقی باشد با استناد به آخرين آگهی تغییرات مندرج در روزنامه  ب(

 رسمی کشور بخش ذيل تکمیل شود :

 

 نام شرکت و نوع آن :  

 محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت
 سرمايه )میلیون ريال(

 در تعهد سهامداران پرداخت شده ثبت شده

 

 

 

     

 موضوع فعالیت شركت :

 

 نشاني :

 

 تلفن: 

 پست الکترونیک:

 

 
 

 اعضای هیئت مديره و مدير عامل : 

 نام و نام خانوادگی رديف
شماره 

 شناسنامه

تاريخ 

 تولد

مدرک 

 تحصیلی
 سمت

 دوره تصدی

 خاتمه شروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 کاری تحصیلی و تخصصی مديران شرکت به ضمیمه ارسال گردد . سوابق 

 

 



 نوع تولیدات و يا خدمات و ظرفیت ساالنه:-3
  

قیمتتت فتترو   

 واحد

قیمت تمام شده 

 هر واحد

مدت زمان تولید 

 هرواحد

 رديف نام محصول  میزان تولید ساالنه واحد

      1 

      2 

      3 

      4 

 معج   

 

 ساختمانها و تاسیسات موجود قابل بهره برداری: -4

 
برآورد ارز  يا میزان اجاره  مالحظات

 (يال)هزارر

سطح زير بنا 

 )متر مربع(

 رديف نوع ساختمان نوع مالکیت

 

 

 

 

 
 

     

 

 

)تکمیل اين جددول بدرای  متقاضدیان     خواهد شد ايجاد متقاضی توسط ساختمانها و تاسیساتی که  -5

 ايجاد و احد های تولیدی غیر متمرکز الزامی ندارد(

 
برآورد كل هزينه مورد نیاز  نظر كارشناس

 )هزار ريال (

برآورد هزينه واحد  

 )هزار ريال(

سطح زير بنا 

 )متر مربع(

 رديف كاربري ساختمان

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجهیزات و ماشین آالت موجود: -6

 
 رديف نام تجهیزات مشخصات فني   تعداد قیمت هر واحد به ريال قیمت كل   نظر كارشناس

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 تجهیزات و ماشین آالتی که با تسهیالت دريافتی و سرمايه گذاری متقاضی تهیه خواهد شد : -7

 
 رديف نام تجهیزات مشخصات فني   تعداد قیمت هر واحد به ريال قیمت كل   نظر كارشناس

 

 

 

 

 
 

      

 

 اشتغال موجود طرح: -8
 رديف عنوان تعداد حقوق ماهیانه )ريال( سالیانه )هزار ريال(حقوق  

     

  جمع   

 

 



 د :شو اشتغالی که در اثر اجرای طرح ايجاد می-9
 

 رديف عنوان تعداد حقوق ماهیانه )ريال( سالیانه )هزار ريال(حقوق 

     

  جمع   

 

 

 : بازارها همراه نمودار( به فروش )رسم و تولید فرآيند مختصر شرح -10

 

 

 

 

 

 

 

 



 برآورد هزينه آب ، برق و سوخت مصرفی : -11

 

 واحد شرح
 مصرف روزانه

 هزينه واحد )ريال( مصرف ساالنه
 هزينه کل

 ساير مصارف فرآيند تولید )میلیون ريال( 

       مترمکعب(آب مصرفی) 

       برق مصرفی

سوخت 

 مصرفی

       گاز) متر مکعب (

       نفت

       بنزين

  جمع کل                                                                                                                                              

 

 ثابت:سرمايه  -12

 هزينه های سرمايه ای

 

 نظر كارشناس
 

 شرح مبلغ )هزار ريال(

 ماشین آالت و تجهیزات و وسايل و نرم افزار  

 تأسیسات  

 وسايل حمل و نقل  

درصدد هزينده سداختمان     30الدی   20وسايل دفتری )  

 اداری(

 درصد اقالم باال( 10پیش بینی نشده )  

 ساختمان )وديعه اجاره(  

   

 

 هزينه های قبل از بهره برداری  -13

 

 شرح  مبلغ )هزار ريال ( نظر كارشناس 

هزينه های تهیه طرح ، مشاوره ، اخذ مجوز ، حدق ثبدت     

 % هزينه های سرمايه ای(4قراردادهای بانکی )

 درصد کل حقوق ساالنه( 2هزينه آموزش پرسنل )  

هزينده  روز  15هزينه های راه اندازی و تولید آزمايشدی )   

 های آب ، برق ، سوخت ، مواد اولیه ، حقوق ودستمزد(

   

 

 هزينه هاي بهره برداري + هزينه هاي سرمايه اي( = سرمايه ثابت )  

 سرمايه ثابت )هزار ريال (:

 



 سرمايه در گردش : -14

 عنوان  شرح مبلغ به هزار ريال  نظر كارشناس

 حقوق ودستمزد تولیدی   

 سوخت و انرژی   

 تعمیر و نگهداری   

 مواد اولیه مورد نیاز     

 ساير اقالم   

    

 

 

  نحوه سرمايه گذاری : ) مبلغ به هزار ريال (  -15

 جمع درصد
 سهم متقاضي تسهیالت بانکي

 شرح
 مبلغ درصد مبلغ درصد

 
 

     
 سرمايه ثابت

 
 

     
 سرمايه در گردش

 
 

     
 جمع کل سرمايه گذاری :

 

 

 رآورد هزينه های استهالک :ب -16

 نظر كارشناس
 

هزينتتته استتتتهال  

 سالیانه

 ) هزار ريال ( 

 شرح ارز  دارايي )هزار ريال( درصد

     

     

     

     

     

 

 : بر آورد هزينه های تولید سالیانه -17

مبلغ ) هزار ريال  نظر كارشاس

) 

 شرح

 هزينه مواد اولیه وبسته بندی  

 حقوق و دستمزدهزينه   

 هزينه انرژی )آب ، برق وسوخت(  



 هزينه تعمیرات ونگهداری  

 درصد اقالم باال( 5هزينه پیش بینی نشده تولید )  

 هزينه اداری و فروش )يك درصد اقالم باال(  

 درصد مقدار وام سرمايه ثابت( 5هزينه تسهیالت مالی )  

 سرمايه ثابت(هزينه بیمه واحد تولیدی)دو در هزار   

 هزينه استهالک  

درصد هزينه های قبل از بهره  20هزينه استهالک قبل از بهره برداری )  

 برداری(

   

 

 

 قیمت تمام شده محصول

 
 

 =قیمت تمام شده يک واحد محصول        جمع هزينه هاي تولید سالیانه

  میزان تولید سالیانه 

 

 

  قیمت تمام شده يک واحد محصول 
 

 
 

 قیمت فروش محصول : ............................... به هزار ريال
 

 

 

 % راندمان (100محاسبه نقطه سر به سر ) در-18

 نظر كارشناس
هزينتتته كتتتل          

 ) هزار ريال(

 هزينه ثابت هزينه متغیر 
 شرح هزينه ها

 مقدار درصد مقدار  درصد 

 مواد اوليه وبسته بندي  __  100  

 حقوق و دستمزد  65  35  

هزينه انرژي )آب ، برق ،   20  80  
 سوخت(

 تعميرات ونگهداري  20  80  

 پيش بيني نشده  15  85  

 اداي و فروش  __  100  



 

 

 کل فروش .................... به هزار ريال 

 درصد فروش در نقطه سر به سر 

 

 =درصد فرو  در نقطه سر به سر        *هزينه ثابت100

  فرو  -هزينه هاي متغیر  

 ::درصد فرو  در نقطه سر به سر 

 

 سود وزيان ويژه )سود(
 = سود وزيان ويژه ])فروش کل (  –تولید ()جمع هزينه های  [

 

 

 ارزش افزوده خالص و ناخالص ونسبت های آن :

 )فروش کل( = ارزش افزوده ناخالص - ]) تعمیرات ونگهداری( + )انرژی( + )مواد اولیه وبسته بندی( [

 

 

 )ارزش افزوده ناخالص( = ارزش افزوده خالص - ]) استهالک قبل از بهره برداری( + )استهالک [

 

 

 =   نسبت افزوده ناخالص به فروش   ارزش افزوده ناخالص              = =                                    

 فروش کل                          

 

 نسبت افزوده خالص به فروش   =   ارزش افزوده خالص              = =                                  

 فروش کل                          

 

 =   نسبت افزوده خالص به سرمايه گذاری کل   ارزش افزوده خالص              = =                            

 سرمايه گذاری کل                 

 

 سرمايه ثابت سرانه  
 

 =   سرمايه ثابت سرانه    سرمايه ثابت                  = =                              

 تعداد پرسنل               

 

 کل سرمايه گذاری سرانه : 
 

 =   کل سرمايه سرانه    کل سرمايه گذای                  = =

 تعداد پرسنل               

 

 هزينه تسهالت مالي  100  __  

 بيمه واحد توليدي  100  __  

 هزينه استهالك  100  __  

 بردارياستهالك قبل از بهره   100  __  

 جمع هزينه هاي توليدي      



 نرخ بازدهی سرمايه :

 

 =   سرمايه ثابت سرانه    هزينه تسهیالت مالی + سود وزيان ويژه                 = =                             

 کل سرمايه گذای                                    

 

 دوره برگشت سرمايه : 
 

 =   دوره برگشت سرمايه                                  کل سرمايه گذاری                                                                                                

 ])استهالک قبل از بهره برداری ( + )استهالک( + )هزينه تسهیالت مالی ( + )سود( [

 

 

  



 

 

 جدول زمانبندی اجرای طرح : -19
 ماه 

مراحل 

 اجرا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

خريد 

 زمین
                         

اجرای 

 ساختمان
                         

اجرای 

 تأسیسات
                         

خريد 

ونصب 

ماشین 

 آالت

                         

محوطه 

 سازی
                         

خريد 

مواد اولیه 

وراه 

اندازی 

 آزمايشی

                         

 

 

 

      ...................................................................... نام و نام خانوادگي متقاضي :

          امضاء                 

 
 

 

 ....................................................................... کارشناس خانوادگي و نام  نام  

 .......................................................................سازمان / اتحاديه  امضاء مهر و 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 (3)پیوست شماره 

 

 بسمه تعالی

 

 فرم درخواست  ت ديد  جواز تاسیس /  پروانه بهر  برداری   

 واحد تولیدی فرش دستباف

 

 

 رياست محترم سازمان صنعت ،معدن وتجارت   استان .......................

 

اشخاص حقیقی :اينجانب........................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه/کد ملی ..............................  صادره 

 تاريخ تولد .........   از ..........................

 

اشخاص حقوقی : شرکت/ موسسه :.......................... شماره ثبت ....................... محل ثبت ...................... تاريخ ثبت 

 .................... اقامتگاه قانونی .....................................................................

 که جواز تا سیس /  پروانه بهره برداری   / به شماره ....................... تاريخ .............. را از آن سازمان دريافت نموده با 

 توجه به اتمام تاريخ اعتبار جواز تاسیس    /   پروانه بهره برداری   /   درخواست  تمديد  بر اسا  مقررات را دارم.

 

 

         شرکت/ موس ه               نام و نام خانوادگي                                                       

              مهر و امضاء      امضاء و ا ر ان شت                                                                
 



 (4)پیوست شماره 

 باسمه تعالي

 

 فرم درخواست صدور پروانه بهر  برداری

 

 رياست محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت  استان ....

 

)اشخاص حقیقی: (  بدينوسیله اينجانب:                           فرزند:                 به شماره شناسنامه:                 صادره از: 

 متولد:              کد ملی :

)اشخاص حقوقی : ( بدينوسیله شرکت/ موسسه :                       شماره ثبت:               تاريخ ثبت:                محل 

 ثبت:       

 اقامتگاه قانونی: 

 

 

دارنده جواز تاسیس شماره                      به تاريخ                        )تصوير پیوست(، با توجه به اتمام دوره آزمايشی 

  با رعايت واحد تولیدی فرش دستبافتولید خواهشمند است دستور فرمايید نسبت به صدور پروانه بهره برداری 

 ضوابط و مقررات مربوط اقدام الزم به عمل آيد.  

 

 

         شرکت/ موس ه               نام و نام خانوادگي                                                       

              مهر و امضاء      امضاء و ا ر ان شت                                                                
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5)پیوست

 صنعت، معدن وتجارتوزارت 
 سازمان صنعت،معدن و تجارت استان................

  فرش دستبافواحد تولیدی جهت صدور پروانه بهره برداری  فرم بازديد کارشناسی 

 

 حقوقي(: اشخاص) / موسسهشركت نام               متقاضي: خانوادگي نام و نام

 شماره و تاريخ جواز تاسیس:

 و شماره تماس:نشاني محل كارگاه 

 )متر مربع(  مساحت واحدتولیدي

)ذكر     غیره       استیجاري )مدت اجاره ........سال (  نوع مالکیت واحدتولیدي: شخصي 

 شود(

 اشتغال موجود: 

 

 :واحد تولیديشرايط عمومي 

 :واحد توليدیوضعيت 

 ساير               خاكي                سرامیک           موزائیک:     كف سالن:                             سیماني:

 نامناسب ابزار مورد استفاده:          مناسب نامناسب دارهاي قالیبافي:                               مناسب

 نامناسب نورگیر:                           مناسب نامناسب دارهاي قالیبافي:                      مناسبفاصله 

 نامناسب وضعیت ارگونومي میزها:   مناسب نامناسب فاصله میزهاي طراحي:                      مناسب

 نامناسب هواكش:                            مناسب نامناسب روشنايي مصنوعي:                           مناسب

 نامناسب سرويس بهداشتي:             مناسب نامناسب وسايل گرمايشي و سرمايشي:             مناسب

جعبه كمکهاي اولیه:                                

 دارد

 ندارد وسايل اطفاءحريق:                دارد ندارد

 نامناسب فاصله مناسب ديگ رنگرزي: مناسب ندارد انبار مواد اولیه كارگاه رنگرزي:                دارد

 ندارد سیستم فاضالب رنگرزي:   دارد ندارد منبع ذخیره مناسب آب براي  رنگرزي:      دارد
 

 

 رديف عنوان )نفر(تعداد حقوق ماهیانه )ريال( سالیانه )ريال(حقوق 

     

  جمع   



 نوع تولیدات و يا خدمات و ظرفیت ساالنه:
 رديف نام محصول  میزان تولید ساالنه )ريال(قیمت فرو  

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

 

 تجهیزات موجود در واحد:  امکانات و

 رديف نام تجهیزات تعداد قیمت هر واحد به ريال قیمت كل 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

 

 ظر كارشناسي:ن

با توجه به طرح توجیهي آيا وضعیت محل، تجهیزات و پرسنل و همچنین نوع و میزان تولید كارگاه  -

 □خیر □مطابقت دارد؟ بلي موارد اظهار شده در طرح توجیهي  مربوطه با 
انجام شده و كارگاه دوره تولید  طرح توجیهي مربوطهآيا راه اندازي كارگاه  بر اساس جواز تاسیس و  -

 □خیر□آزمايشي را به اتمام رسانده است؟   بلي  

 □خیر□آيا واحد تولیدي به مرحله بهره برداري رسیده است؟  بلي  -
 

 ....................................................................... کارشناس خانوادگي و نام  نام  

 ..........................................................................................................نسازما امضاء مهر و 

 



 (6)پیوست شمار 

 

 

 تعهدنامه  متقاضیان پروانه بهر  برداری واحد تولیدی فرش دستباف

 

 ........................................ متقاضی دريافت پروانه بهره برداری در رشته ...........................................اينجانب/شرکت   

با تأيید موارد مندرج در پرسشنامه مربوطه و مفاد دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحد 

تولیدی فرش دستباف متعهد می شوم بدون اجازه و موافقت کتبی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان 

 تغییر کاربری  ندهم و در صورت رعايت نکردن تعهدات درج شده در دستورالعمل فوق الذکر، ................................

 سازمان مجاز و مختار به انجام اقدام قانونی برای ابطال پروانه بهره برداری اينجانب خواهد بود.

 

 امضاء متقاضي

 

 

 

 ن ريه ريیس اداره فرش سازمان:

 

 

 

 ريیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان:

 

 



 (7)پیوست شماره 

 

 بسمه تعالی

 
 فرم درخواست  ت ییر پروانه بهر  برداری    رفیت /  محصو  جديد /  ت ییر مال یت/ ت ییر م ان واحد تولیدی فرش دستباف

 

 

 رياست محترم سازمان صنعت ،معدن وتجارت   استان .......................

 

اشخاص حقیقی :اينجانب........................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه/کد ملی ..............................  صادره 

 تاريخ تولد .........   از ..........................

 

اشخاص حقوقی : شرکت/ موسسه :.......................... شماره ثبت ....................... محل ثبت ...................... تاريخ ثبت 

 .................... اقامتگاه قانونی .....................................................................

 خواهشمند است دستور فرمايید نسبت به درخواست تغییر پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف اينجانب  

  بر اسا  مقررات، اقدام الزم انجام شود.

 

 

         شرکت/ موس ه               نام و نام خانوادگي                                                       

              مهر و امضاء      امضاء و ا ر ان شت                                                                
 



 (8)پیوست 

 بسمه تعالی

 

 فرم درخواست و تعهد نامه صدور  ال  ني  جواز تا سیس / پروانه بهر  برداری  

 واحد تولیدی فرش فرش دستباف

  

 معدن وتجارت   استان ....................... رياست محترم سازمان صنعت،

 

اشخاص حقیقی :اينجانب........................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه/کد ملی ..............................  صادره 

 از ..........................تاريخ تولد ......... 

 

اشخاص حقوقی : شرکت/ موسسه :.......................... شماره ثبت ....................... محل ثبت ...................... تاريخ ثبت 

 .................... اقامتگاه قانونی .....................................................................

بدينوسیله اعالم می دارم  که جواز تا سیس /  پروانه بهره برداری   به شماره ................ مورخ .................. را از آن 

سازمان دريافت نموده و اصل آن مفقود  / سرقت / معدوم   شده است. لذا با قبول کلیه عواقب و مسئولیت ناشی از 

 هرگونه سو  استفاده از مجوز مزبور درخواست صدور جواز تاسیس/پروانه بهره برداری الم نی را دارم.

 

 

                     نام و نام خانوادگي                                                                                          شرکت/ موس ه

                      امضاء و ا ر ان شت                                                                                               مهر و امضاء 
  

 
  



 
 9پیوست 

 بسمه تعالی

 

 واحد تولیدی فرش دستباف )مت رکز/غیر مت رکز(و بین بافند  قرارداد تولید فرش 
 

و آئین نامه  1929به شماره  18/1/81قانون حمايت از مجتمع هاي قالیبافي مصوب »اين قرارداد به موجب  

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه »و « 34868هیئت محترم وزيران به شماره  21/6/85اجرائي مصوب 

 بین:« فر  دستبافبهره برداري واحد تولیدي 

 
                       كدملي            به شناسنامه شماره:                       فرزند:                  خانم / آقاي:             

                            خیابان                         روستا/شهر                شهرستان:به نشاني                صادره از:

كه در اين قرارداد                        تلفن                    كدپستي                 پال                 كوچه

 از يک طرف و شود بافنده نامیده مي

 

                   فرزند:                       به نمايندگي خانم / آقاي                             واحد تولیدي فر  دستباف  

داراي جواز تاسیس/پروانه بهره                     صادره از                        كدملي :             به شناسنامه شماره

                                     از سازمان صنعت معدن و تجارت استان                                       برداري  شماره 

كه در اين قرارداد  واحد تولیدي نامیده                                                                               به آدرس

 شود: زير منعقد مي با شرايط ،شود مي

 د موضوع قرارداد : 1ماده 

 تولیدي. بافت فر  در طول مدت قرارداد در محل واحد 

 د محل انجام قرارداد :   2ماده 

 محل انجام قرارداد:

 واحد تولیدي متمركز: محل انجام كار نشاني واحد تولیدي مي باشد. -الف

                     خیابتتان               روستتتا/شتتهر                شهرستتتانبتته نشتتاني  واحتتد تولیتتدي غیتتر متمركتتز:    -ب

      تلفن                كدپستي                 پال                 كوچه

 د ناظر قرارداد :   3ماده 

ناظر قرارداد: سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر كننده جواز تاسیس/پروانه بهره برداري واحتد تولیتدي يتا    

 نمايندگان قانوني آنها

 د مدت قرارداد :   4ماده 

 ............ لغايت تاريخ ............. به مدت .............. ماه/ روز  بین طرفین منعقد مي گردد.اين قرارداد از تاريخ 

 

 د مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : 5ماده 

به ازاي انجام موضوع قرارداد بر مبناي تعداد  ............ گره مبلغ ................ ريال تعیین مي گردد كه در پايان هر متاه  

 پس از تائید كاركرد توسط واحد تولیدي به بافنده پرداخت خواهد شد.



 د تعهدات بافنده: 6ماده 

)رجشتمارعرف محتل ...................(  بتا    ×        ت بافنده متعهد است نسبت به بافت فتر  در رجشتمار        6ت1

 مواداولیه تحويل شده از طرف واحد تولیدي اقدام نمايد.

بافت توسط بافنده در رجشمار ياد شده حداقل روزي........................ گره بوده و چنانچته محاستبه   تبصره : مقدار 

مقدار بافت خارج از رجشمار فوق باشد مقدار بافت روزانه به شرح زير برابر عرف محل خواهد بود به نحوي كته در  

 ه كمتر نباشد.  روز كاري ( كل مقدار بافت از .......... گر 6پايان هر هفته ) 

 ..........................()بافت طبق عرف محل : .........................................................................................................

صورت بروز ت قالیباف متعهد است طبق نقشه و بصورت كامالً دقیق نسبت به بافت فر  اقدام نموده و در 6ت2

مشکل هنگام بافت سريعاً استاد كار مربوطه را در جريان امر قراردهد تا نسبت به رفع اشکال اقدام گتردد چنانچته   

در فر  بافته شده مشاهده گردد كه عامل آن بافنده بتوده و  بافي ت گره تقلبي و...(   هرگونه عیبي )كم بافي ت غلط 

 خسارت زيان وارده بعهده بافنده خواهدبود.بنوعي در رفع آن كوتاهي نموده باشدجبران 

ت ساعات شروع و خاتمه كار  بافنده از ساعت ......... الي .......... تعیین و بافنده مکلف به حضور بته موقتع در   6ت3

 محل كار مي باشد.

 د.با هماهنگي واحد تولیدي يا نماينده وي كارگاه را تر  نمايتواند در صورت لزوم  تبصره: بافنده مي

اقتدام نمتوده و از واگتياري     (2انجتام قرارداد)متاده  شود شخصاً نسبت به بافت در محل  ت بافنده متعهد مي6ت4

 به اشخاص ديگر خودداري نمايد.كارخود 

ت بافنده متعهد و مکلف است تا در طول متدت قترارداد و حضتور در واحتد تولیتدي نستبت بته حفت  و           6ت5

 لي اقدام نموده و از ايجاد هر گونه خسارت جلوگیري نمايد .حراست از ابزار، نقشه و مواد تحوي

 د تعهدات واحد تولیدی: 7ماده 

ت واحد تولیدي متعهد است پس از عقدقرارداد با بافنده سريعاً نسبت به تهیه و در اختیار گياشتتن متواد     7ت1

( اقدام نمايتد.در صتورت تتاخیر در     اولیه، دار، ابزار ، نقشه مورد لزوم وهمچنین محلي براي نگهداري لوازم ) كمد

تهیه موارد فوق صاحب كارگاه بايد خسارت هر روز بیکاري بافنده را بتا در نظتر گترفتن متوستط دريتافتي ستاير       

 بافندگان پرداخت نمايد.  

تبصره ت بافنده پس از مشاهده دار قالیبافي و محل بافت با امضاي ايتن قترارداد تائیتد متي نمايتد دار قتالي و        

 اه از شرايط مناسب براي كار برخوردار مي باشد.كارگ

) مصتوب هیئتت محتترم    تمام مفاد مندرج در آيین نامه اجرايي كارگاههاي متمركتز  ت واحد تولیدي بايد  7ت2

دستورالعمل صدور جواز تاسیس دستور العمل اجرايتي  »و  (21/6/85مورخ  34868وزيران به شماره  

 نمايد.را رعايت  « فرش دستباف و پروانه بهره برداری واحد تولیدی

بتراي بافنتده    ناشي از كتار  گردد پس از عقدقرارداد نسبت به تهیه بیمه حوادث ت واحد تولیدي متعهد مي  7ت3

 درهنگام حضور در كارگاه اقدام نمايد.

 طبق عرف محتل بته ازاي تعتداد    6ماده  1ت دستمزد بافت فر  با توجه به مقدار بافت قید شده در بند   7ت4

........... گره مبلغ ..................ريال بوده و واحد تولیدي مکلف است دستمزد بافنده را بتا در نظتر گترفتن كتاركرد آن     

ماه، در پايان هر ماه محاسبه و پرداخت نمايد چنانچه واحد تولیدي در پرداخت دستمزد بافنتده بیشتتر از يکمتاه    

% از دستمزد پرداخت نشده را بعنوان تاخیر در پرداخت حقوق محاسبه 5تاخیر نمايد بايد براي هرماه تاخیرمیزان 

 و به بافنده پرداخت نمايد.



  6ماده  1تبصره: چنانچه مقدار بافت توسط بافنده بیشتر از مقدار بافت محاسبه شده در مدت قید شده دربند 

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. باشد براساس محاسبات فوق بهاي اضافه بافت

 ت واحد تولیدي بايد نسبت به تشويق بافنده در خصوص استراحت و ورز  حین كار اقدام نمايد.   7ت5

 د تضمین حسن انجام تعهدات: 8ماده 

بافنده بابت ضمانت حسن انجام كار تعهدات موضوع قرارداد يک فقره تعهدنامته توديتع  بته واحتد تولیتدي ارايته       

 نمايد.

اطالعات، كلیه اسرار كاري، نقشه ها و ساير موارد مرتبط با محتل كتار بتوده و    بافنده مکلف به حف  د 9ماده 

 درصورت اثبات خالف آن ملزم به جبران خسارتهاي وارده مي باشد.

ت بافنده با توجه به مهارت خود و علم به نوع كار در محتل مشتغول بته كتار شتده و چنانچته نتوانتد          10ماده 

ن داشته يا ساير تعهدات مندرج در قرارداد را انجام دهد و موجب متوقتف مانتدن   هماهنگي الزم را با ساير بافندگا

 كار يا كندي آن شود واحد تولیدي مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.

در صورت بروز اختالف میان طرفین مرجع حل اختتالف هیئتتي مركتب صتاحب واحتد تولیتدي يتا         د  11ماده   

 و ناظر يا نماينده ايشان )سازمان صنعت معدن و تجارت استان( خواهد بود.نماينده وي، بافنده يا نماينده وي 

  :زير قابل رسیدگی خواهد بود فسخ اين قرارداد در شرايط -12ماده 

فوت يا ازكارافتتادگي ،بیمتاري صتعب  :از قبیلاساسي در اجراي مفاد قرارداد به تشخیص ناظرتغییرات  -الف

، حوادث غیر مترقبه و عدم انجام هزينه هاي نابجا ،منجر به تغییر مکانخانواده جديد تشکیل  ،العتالج

  واحد تولیدي تحت پوشش  بافندهستاز  طترفین براي ادامه فعالیت 

 مربوطه مبني بر عدم رعايت مفاد مندرج در اين قرارداد  ناظرگزار  دستگاه  -ب

 15رعايت شرايط عمومي قانون قرارداد ها از جمله رعايت حداقل سن قانوني براي بافتت )حتداقل    د  13ماده 

سال سن ( ، انجام خدمت وظیفه عمومي براي آقايان ، كسب رضايت كتبي همسربراي بانوان و ولي يا قتیم بتراي   

 سال الزامي مي باشد.   18افراد كمتر از 

تبصره در دو نستخه در حکتم واحتد تنظتیم گرديتده و بتا امضتاي         4ماده و  14قرارداد حاضر در  د  14ماده 

  طرفین ابالغ شده محسوب مي گردد.

   خانوادگی بافنده: نام ونام

  امضا  و اثر انگشت

 خانوادگی صاحب کارگاه: نام و نام

   مهروامضا 
 


