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 يبسمه تعال

 پیمانکاریقرارداد 

 فرش دستباف )متمرکز/غیر متمرکز( یو واحد تولیدبین بافنده قرارداد تولید فرش 
 

و آئين نامه اجرائی  1929به شماره  18/1/81قانون حمایت از مجتمع های قاليبافی مصوب »موجب ه باین قرارداد  

جواز تاسيس و پروانه بهره دستورالعمل صدور »و  «34868هيئت محترم وزیران به شماره  21/6/85مصوب 

 بين: «برداری واحد توليدی فرش دستباف

 
                       کدملی            :شماره به شناسنامه                       فرزند:                  : یخانم / آقا            

                            خيابان                         تاروس/شهر                شهرستان:به نشانی                صادره از:

ن قرارداد یکه در ا                       تلفن                    کدپستی                 پالك                کوچه

 و فک طریاز  شود یده مينامپيمانکار)بافنده(

 

                   فرزند:                        یخانم / آقا به نمایندگی                             فرش دستباف یواحد توليد 

جواز تاسيس/پروانه بهره دارای                     صادره از                        کدملی :             شماره به شناسنامه

                                     استان  نعت معدن و تجارتص از سازمان                                      شماره  برداری 

ده ينامواحد توليدی   ن قراردادیکه در ا                                                                              ه آدرسب

 :دشو یر منعقد میز با شرایط ،شود یم

 

 ـ موضوع قرارداد : 1ماده 

 .واحد توليدیدر محل  طول مدت قرارداد بافت فرش در 

 

 قرارداد :   محل انجامـ  2ماده 

 محل انجام قرارداد:

 .واحد توليدی می باشد : محل انجام کار نشانیواحد توليدی متمرکز -الف

                     خيابددان               روسددتا/شددهر                شهرسددتانبدده نشددانی  واحددد توليدددی ميددر متمرکددز:     -ب

      تلفن                کدپستی                 پالك                کوچه

                   

 قرارداد :   ناظرـ  3ماده 

بدرداری واحدد توليددی یدا      ناظر قرارداد: سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر کننده جدواز تاسديس/پروانه بهدره   

 نمایندگان قانونی آنها

 

 دت قرارداد :  ـ م 4ماده 
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 گردد. ین منعقد مين طرفيب / روز ............. به مدت .............. ماهخ یت تاریخ ............ لغایقرارداد از تاراین 

 

 ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : 5ماده 

تعيين می گدردد کده در پایدان هدر مداه       لبه ازای انجام موضوع قرارداد بر مبنای تعداد  ............ گره مبلغ ................ ریا

 به بافنده پرداخت خواهد شد.واحد توليدی پس از تائيد کارکرد توسط 

 

 تعهدات بافنده:ـ  6ماده 

 بدا   (...................)رجشدمارررف محدل           ×     رجشدمار   درد بافنده متعهد اسدت نسدبت بده بافدت فدرش      6د1

 د.یاقدام نماد توليدی واحشده از طرف  تحویل هياولمواد

چنانچده محاسدبه    بدوده و ........................ گدره  یروز حدداقل  یاد شده: مقدار بافت توسط بافنده در رجشمار  تبصره

بده نحدوی کده در     ر برابر ررف محل خواهد بدود یمقدار بافت خارج از رجشمار فوق باشد مقدار بافت روزانه به شرح ز

 اری ( کل مقدار بافت از .......... گره کمتر نباشد.  روز ک 6پایان هر هفته ) 

 ......(.............................................................................................................................بافت طبق ررف محل : )

ت بدروز  رنسبت به بافت فدرش اقددام نمدوده و در صدو    ق يمتعهد است طبق نقشه و بصورت کامالً دق بافندهد 6د2

ان امر قراردهد تا نسبت به رفدع اشدکال اقددام گدردد چنانچده      یعاً استاد کار مربوطه را در جریمشکل هنگام بافت سر

در فرش بافته شده مشاهده گردد کده رامدل آن بافندده بدوده و     و...(  ید گره تقلب  یباف د ملط  ی)کم باف یبيهرگونه ر

 .بودبافنده خواهد بعهدهان وارده یخسارت ز جبراننموده باشد یدر رفع آن کوتاه یبنور

و بافندده مکلدف بده ح دور بده       می باشد..........  یاز سارت ......... ال واحد توليدی سارات شروع و خاتمه کار د 6د3

 باشد. یموقع در محل کار م

 یا نماینده وی کارگاه را ترك نماید.ی واحد توليدبا هماهنگی تواند  یتبصره: بافنده م

کارخود  یاقدام نموده و از واگذار (2انجام قرارداد)مادهشود شخصاً نسبت به بافت در محل  ید بافنده متعهد م6د4

 د.ینما یخوددار اشخاص دیگربه 

از حراسدت   و نسبت به حفظواحد توليدی د بافنده متعهد و مکلف است تا در طول مدت قرارداد و ح ور در   6د5

 نماید . جلوگيریهر گونه خسارت  ایجاد ازتحویلی اقدام نموده و ابزار، نقشه و مواد 

 

 :واحد تولیدیتعهدات ـ  7ماده 

، هيمواد اولار گذاشتن يه و در اختيعاً نسبت به تهیمتعهد است پس از رقدقرارداد با بافنده سرواحد توليدی د  7د1

در صورت تاخير در تهيده مدوارد   د.یاقدام نما همچنين محلی برای نگهداری لوازم ) کمد (و نقشه مورد لزوم ،دار، ابزار 

خسارت هر روز بيکاری بافنده را با در نظر گرفتن متوسط دریافتی سدایر بافنددگان پرداخدت     دفوق صاحب کارگاه بای

 نماید.  

نماید دار قالی و کارگداه از   ارداد تائيد میبافنده پس از مشاهده دار قاليبافی و محل بافت با ام ای این قرد تبصره  

 شرایط مناسب برای کار برخوردار می باشد.
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مصوب هيئت محترم وزیران  )متمرکز یکارگاهها یین نامه اجرایيتمام مفاد مندرج در آ بایدواحد توليدی د  7د2

سیس و پروانه دستورالعمل صدور جواز تادستور العمل اجرایی »و  (21/6/85مورخ  34868ه شماره  ب

 نماید.ت یرا ررا « بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف

       پيمانکدار یبرا ناشدی از کدار   مده حدواد   يه بيد گردد پس از رقدقرارداد نسبت به ته یمتعهد مواحد توليدی د  7د3

 د.یدرهنگام ح ور در کارگاه اقدام نما (بافنده)

بده ازای  طبق ررف محل  6ماده  1د بنبافت فرش با توجه به مقدار بافت قيد شده در  (دستمزدحق العمل) د 7د4

بدا در نظدر   را  ایدن قدراداد   5مفداده مداده    مبلغمکلف است واحد توليدی و  بودهمبلغ ..................ریال  تعداد ........... گره

بافنده  مبلغ پيماندر پرداخت واحد توليدی د چنانچه یان هر ماه محاسبه و پرداخت نمایدر پا ،گرفتن کارکرد آن ماه

ر در يبعندوان تداخ   را پرداخدت نشدده   مبلدغ از  %5 ميدزان ی معادل ريهرماه تاخ یبرا دید بایر نمايکماه تاخیشتر از يب

 .دینماپرداخت به بافنده  حقوق محاسبه و پرداخت

  6مداده   1بندد  د شدده در يد شتر از مقدار بافت محاسبه شده در مدت قيچنانچه مقدار بافت توسط بافنده ب :تبصره

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. فه بافتاضا یبهاباشد براساس محاسبات فوق 

 نسبت به تشویق بافنده در خصوص استراحت و ورزش حين کار اقدام نماید.   دبایواحد توليدی د  7د5

 ـ تضمین حسن انجام تعهدات: 8ماده 

 .ایدنمارایه واحد توليدی بافنده بابت ضمانت حسن انجام کار تعهدات موضوع قرارداد یک فقره تعهدنامه تودیع  به 

 

محدل کدار بدوده و     مدرتبط بدا  بافنده مکلف به حفظ اطالرات، کليه اسرار کاری، نقشه ها و سایر مدوارد  ـ 9ماده 

 درصورت اثبات خالف آن ملزم به جبران خسارتهای وارده می باشد.

 

ند همداهنگی  و چنانچه نتوا شدهد بافنده با توجه به مهارت خود و رلم به نوع کار در محل مشغول به کار  10ماده 

الزم را با سایر بافندگان داشته یا سایر تعهدات مندرج در قرارداد را انجام دهد و موجب متوقف ماندن کدار یدا کنددی    

 نماید.فسخ قرارداد را می تواند واحد توليدی آن شود 

 

نمایندده   اید  صاحب واحد توليددی مرکب  یدر صورت بروز اختالف ميان طرفين مرجع حل اختالف هيئت ـ  11ماده   

 .خواهد بود استان( صنعت معدن و تجارت)سازمان  ناظر یا نماینده ایشانو یا نماینده وی بافنده  ،وی

 

  :زیر قابل رسیدگي خواهد بود فسخ این قرارداد در شرایط -12ماده 

ری صدعب فوت یا ازکارافتدادگی ،بيمدا :از قبيلاساسی در اجرای مفاد قرارداد به تشخيص ناظرتغييرات  -الف

، حواد  مير مترقبه و ردم سدازش انجام هزینه های نابجا ،خانواده جدید منجر به تغيير مکانتشکيل  ،العدالج

  واحد توليدی تحت پوشش  بافندهطدرفين برای ادامه فعاليت 

 

 مربوطه مبنی بر ردم ررایت مفاد مندرج در این قرارداد  ناظرگزارش دستگاه  -ب
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سال  15ایط رمومی قانون قرارداد ها از جمله ررایت حداقل سن قانونی برای بافت )حداقل ررایت شر ـ  13ماده 

سن ( ، انجام خدمت وظيفه رمومی برای آقایان ، کسب رضایت کتبی همسربرای بانوان و ولدی یدا قديم بدرای افدراد      

 سال الزامی می باشد.   18کمتر از 

 

و بدا ام دای طدرفين     در دو نسخه در حکم واحد تنظيم گردیده تبصره 4ماده و  14قرارداد حاضر در  ـ  14ماده 

  ابالغ شده محسوب می گردد.

 

   :(بافنده پیمانکار) خانوادگي نام ونام

  امضاء و اثر انگشت

 

 

 

 خانوادگي صاحب کارگاه: نام و نام

   امضاءمهرو


