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  �����تار
  

سال ا�ت ���ھای ���ا�ی ��ت پو�ش �ظام ��ی  ا��ا�ی �ھاد ��� و �ود� ��ار دار�د . � ا�ن اساس  �  ��ت  ����
گاه� ��م ��ارداد�ی ا��ا  �ی ا��ا�ی � ا�جام ��ر�فات �نا��ه ، �قد ��ارداد، �  ی ا�ن ���ھا ���ان سازی �ده و د��

��ای ��� را � �با�ی ���ت ، ��و�ل کار ،آن گاه ا��ا�ی ، ��ند��ن �شاور  کار �ی �ند�د. � �ی رو�دا � ، ارکان ��� اعم از د��
کار �نا � �را�ط وا��ی � ��� ، ا���با� �ی ��فاو�ی از �را�ط   ��مان ، �با�ی ���ت ، ����ر �وا��ن و  ��و�ی  و   ��ما�

ت �ندرج    ا��ن و صا� ��نده ���رات و آ��ن �� � � �وا�ت �و  �وزه��ار از  � ا�ناد ��مان دار�د � � ��ھدا
  �فا��ت و ����ر �ی �ما�ند.

کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان با �د�ت �وال�ی � �عا�ل با کاران ا�ن ���ت  �ند� �ظام ��ی ا��ا�ی � ��وان ���ع ��ما�
  �عد�ل آحاد �ھا، و ... �ی �ند سال�ھا،  �ی ت�� ��واالت ��اردادی ا�ضای �ود را � ز���ه �ی �را�ط ��و�ی ��مان، �� 

ی ��ع�س و پا��ھای الزم �یا�� ��وده ا�ت . ا�ن رپ�ش  و پا�خ � � ��ا �  رپو�ه �ی � روی � � �ظام ��ی ا��ا  
کاران کار �د   � وا�ع �ود.ؤدا��ه و ��وا�د � ر�ع  ا�ھامات ��اردادی �   ��ما�

� � �را�ط ��و�ی ��مان رپدا��ه �ده ا�ت و � جلد �ی �عدی � �وارد ����ت �ی  �ھا ،  � �جلد اول از ا�ن رپ�ش و پا�خ
  �عد�ل، تأ��رات و ... �وا��م رپدا�ت. 

ا�ید ا�ت ک��ه د�ت ا�درکاران ، کار�ناسان و ���دیان ا�ور � ���ت سا�ت و ساز با ارا� ���  اصال�ی ، مارا � ت���ل 
  ا�ند.و ادا� ا�ن راه یاری ��م

  
  ��و��� مل�یا�ی                                     

  ریا�ت �یأت دد�ه           
کای  �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان           �ند�

  �����تار
  

سال ا�ت ���ھای ���ا�ی ��ت پو�ش �ظام ��ی   ا��ا�ی �ھاد ��� و �ود� ��ار دار�د . � ا�ن اساس ��م  ۶٠���� 
گا�ھای ا��ا�ی � ا�جام ��ر�فات �نا��ه ، �قد ��ارداد، � �با�ی ���ت ، ��و�ل  ��ارداد�ی ا��ا�ی ا�ن ���ھا ���ان سازی �ده و د��

کار �نا � �را�ط وا��ی � ��� کار ،آن را  گاه ا��ا�ی ، ��ند��ن �شاور و   ��ما� ��ای ���ھا ، ارکان ��� اعم از د�� کار �ی �ند�د. � �ی رو�دا � ،
ت �ندر� � ا�ناد ��مان دار�د � �ناچار از وا�ع �وا��ن و ا���با� �ی ��فاو�ی از �را�ط ��مان ، �با�ی ���ت ، ����ر �وا��ن و ��ھدا

   ��نده ���رات و آ��ن �� � � �وا�ت �فا��ت و ����ر �ی �ما�ند.صا� 
کاران ا�ن ���ت ��واالت کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان با �د�ت �وال�ی � �عام�ی با�ظام ��ی ا��ا�ی � ��وان ���ع ��ما� �ند�

ا��ا�ی –د �ھا، و ... �ی �ند سال � �ظام ��ی ه �ی �را�ط ��و�ی ��مان، �ھارس �ھا، �عد�ل آحا� ��ار دادی ا�ضای �ود را � ز��  
کاران کار �د دا��ه   ��ع�س و پا��ھای الزم �یا�� ��وده ا�ت . ا�ن رپ�ش � ��ا � �ی �وا�د و رپو�ه �ی � روی ��ما�

  � ر�ع  ا�ھامات ��اردادی �و� وا�ع �ود.
��ه �ده ا�ت و � جلد �ی �عدی � �وارد ����ت �ی  �ھا ، �عد�ل، � �جلد اول از ا�ن رپ�ش و پا��ھا � �را�ط ��و�ی ��مان رپدا 

تأ��رات و ... �وا��م رپدا�ت. ا�ید ا�ت ک��ه د�ت ا�درکاران ، کار�ناسان و ���دیان ا�ور � ���ت سا�ت و ساز با ارا�
  ���  اصال�ی ، مارا � ت���ل و ادا� ا�ن راه یاری ��ما�ند. 

کای �ر��ھای سا��ما�ی                    ا�ان �ند�
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کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان ��ع آوری ���و� ا�ناد و �دار� � ��وص  رپ�ش ا��ا   � ار�باط با  ���� �  �و��ح :   �ند�
 ���و� � ��ارداد�ی ����ده  �  � سا� �ی ا��ر   با �عاو�� ��  ر�ی و �ظارت را��ردی  ���� ا�ھامات 

  ��ش � �ر� ��  :�ھار و ا�ھار ��� �ی �ا�ه ��ا�� ��د�ده ا�ت � ���   
�  ار�باط با  �را�ط ��و�ی ��مان -١  
  �  ار�باط با ����ت �ھا  -٢
��ور ا�عم  � و ���نا  �ی  �ظام ��ی  ا��ا�ی� ار�باط با �وا�ط د – ٣  
� ار�باط با �وا�ط �عد�   -۴  

  رد �شا� �ورد ا��فاده ��ار ��رد.� � ���وان ���و� �ار�دی � �وا ��ود ا�دام
کاری راه �شا �وده و �و�بات  ا�جاد و�دت رو� � ا�جام ���  ا�ید ا�ت ���و� �� �   �یا�جام ��ارداد �ی ��ما�

  ���ا�ی ��ور ��دد. 
  ���ن دادمان                                                
کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان      د��ر �ند�
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رر��مارهرر��ماره

۵۴/٣۵۵٨٧۶/٧/٢٠١١ تاريخ پرداخت و تأخير در تحويل مصالح١

 ٩١/٧/٢٢٢۵/۵٨٠٨٨٩١/٩/١٣١٢ ۴۶٠٨۶-٩١ تأ مين آب و برق کارگاه  دردوره اجرا٢

٠٨٩/٨/١١۶۴۶٨٢٨٩/١٠/١١١۴ کار در  شب٣

٩١/۴/٢۵١۶ ٩٠/١١/٣٠٢۵/١١١٩٣١ ۴۵٢٩٧-٩٠ تأخير در تحويل کارگاه۴

۵
 عدم تحويل قسمتھايی از زمين  محل احداث 
پروژه و کاھش  بيش از ٢۵%مبلغ پيمان و 

خاتمه پيمان
۵۴/۵٨٠٠٧۶/١٨ ١٠/٢٨ 

٣٠٩١١٧۶/٢/٢٨۵۴/١١٢۵٧۶/۴/٢١٩ زمان اجرای کار جديد۶

٧
 مفھوم فھرست بھای منضم به پيمان ، کار 
جديد ، و مصداق آن در قراردادھای منعقده 

بر اساس مترمربع زير بنا
١۴/۴١/٢١۵١۴و٢/٢٨/٣٠٩١١٧۶

٢۵/٣۵٨٣٢
٩٠/۴/٢٩و
٩٠/۶/٢٣٢٣

منضم به نامه 
سنديکای شرکتھای 

ساختمانی وتاسيساتی 
آذر بايجان شرقی

 سقف کار اضافی و نقصانی و عدم جايگزين ٨
۵۴/١٩٩٩۶١٨٢/١١/١١٢۴  آيتم ھای اضافی و نقصانی

٧۵١-٩٠ تغيير مقادير کار٩
۴١۵۶١

٩٠/٨/٩
٩٠/٨/٢٠

٢۵/٧٢۴٨٢و
٢۵/٧٢۴٨۴

٩٠/٩/٢١و
٩٠/٩/٧٢۵ 

افزايش يا  کاھش مقادير فصول با توجه به ١٠
٢٢/٣٣٠۴٢٨٩/۶/١۴٢٩ضريب پيشنھادی جزءوکل

٣٠ ۴۴١٩٠/۶/٢٣-٢۶/٩٨٧٨٨/١١/١٧٢٢/١٠٩-٢۴ ماده ٢٩ شرايط عمومی پيمان١١

١٧٩۴٩١/٢/١١٢۵/٨٨۶٢٩١/۴/٢۶٣٢-٩١ ماده ٢٩ شرايط عمومی پيمان١٢

٢/٨۵۴٩٨٨٨/٩/٢٢٣۴تغيير مقادير کار١٣

١١-٨٢-تغيير مقادير کارو افزايش بيش از ١۴%٢۵
٢٩٨۵٨٢/١٠/۶۵۴/١٩١٧٩۴٨٢/١٠/١٢٣۵

٢٢/١۵٠٣٨٨٩/۴/٢۵٣٧ کار جديد١۵

٣۶٨۵۴٩٠/٧/٢۶٢۵/۶٩٢۴٢٩٠/٨/٢٩٣٨-٩٠ قيمت جديد١۶

  ����ت ا�اا    �دارک �� �و  �  �را�ط ��و�ی ��مان

�ف �رح �و�وعر 
کا ���تات ��  �ظام ��ی ا��ا�ی���تات �� �اد�

مال�ظات  �ماره ���ه

صفحه1
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رر��مارهرر��ماره

  ����ت ا�اا    �دارک �� �و  �  �را�ط ��و�ی ��مان

�ف  
�رح �و�وعر

کا ���تات ��  �ظام ��ی ا��ا�ی���تات �� �اد�
مال�ظات  �ماره ���ه

۵١٣/٩٨۵٠٩٨۴/۶/٢١۴٠   تطويل ناشی از کار اضافی١٧

 ضريب باال سری قيمت جديد در فھرست ١٨
۵٨٩٩٩٠/۵/١٠٢۵/۴٣٠۵۴٩٠/۵/٢۶۴١-٩٠ھای بھا سال ١٣٨٨

۵٨١٨٨/۴/٢۵٢٢/۴٠٣١٣٨٨/۵/١٢۴٣قيمت کار ھای جديد١٩

۴١٨۴٨٩/۵/٢٣٣٩٠۵٨٩/٩/٨۴۵-٨٩تبديل  قيمت کار جديد٢٠

٢١
افزايش مبلغ پيش پرداخت با افزايش مبلغ 

پيمان در قرارداد ھای منعقده در شرايط 
عمومی پيمان قديم

٨٢/۴/٢۴٧

۴٨٣٠٧٩٣/١/٢۵١٣٧٩٣٩٣/٢/١۶۴٨-٩٣کار کرد مازادبر ١.٢۵ مبلغ پيمان٢٢

۵٨٨٨٩٠/۵/١٠٢۵/۴٣٠۶١٩٠/٨/١٨۵٠-٩٠نحوه  تعيين قيمت جديد٢٣

۴٨٢٨٠٩٢/١٢/٢٨١٧۵۶٣٩٣/٢/٢٧۵٣-٩٢قيمت کار ھای جديد٢۴

۵٩٣٠٩٠/۴/٢٢٣٧٢٨١٩٠/٩/٧۵۶-٩٠تأخير در ابالغ نقشه و مشخصات٢۵

تغيير مدت پيمان ناشی از تأخير در ابالغ ٢۶
٢۵/۶١٨٧۴٩٠/٨/١٨۵٨نقشه ھای اجرايی

٨۴-افزايش مدت پيمان و مبلغ پيمان٢٧
١٠١/۶٧۵١٩٨۴/۵/۵۵١٣/٨٠١٨۵٨۴/۵/٢٩۵٩

۴٩٠١٨٩/١٠/١٣٨۶٧٠٠٨٩/١١/١٨۶١-٨٩تأخير در پرداخت صورت وضعيت ھای تعديل٢٨

بخشنامه ھای شماره ۵٠٩٠ مورخ ٢٩
۴۵۴٢١٩٠/١٢/٢٨٢۵/١٢٣۴۴۵٩١/۵/١۵۶٢-۶٠/٩/٢٩٠و ١٣٠٠مورخ ٨/۴/۶١

۴٧۶٣٨٩/٩/۶٧٢٠٩٩٨٩/٩/٢٨۶۴-٨٩ بخشنامه شما ره ۵٠٩٠  مورخ ٣٠٩٠/٩/٢

بخشنامه ھای شماره ۵٠٩٠ مورخ ٣١
٢۵/۶٨٧۵٩١/٣/٧۶۶مورخ ١٧١٢٩١/٢/٢-۶٠/٩/٢٩١و ١٣٠٠مورخ ٨/۴/۶١

 جبران خسارت ناشی از عدم ايفای تعھدات ٣٢
پيشنھاد وزارت ٨۴/٨/۴۶٨ ٢/١١/٢٣٩۶مالی کارفرما

نيرو

١٢٨٠٩٩٠/۵/٣٠٢۵/۴٩٢٨۴٩٠/١٠/١١۶٩-٩٠استرداد حسن انجام کار٣٣

۴۵۴/١٢۶٨٨٨۶١/١٠/١۶۵۴/۴۵٩۴۶١/١٠/٢١٧١آزاد نمودن کسور وجه الضمان٣۴

صفحه2

 مطال�ج
ت

هرس�
خ
�
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رر��مارهرر��ماره

  ����ت ا�اا    �دارک �� �و  �  �را�ط ��و�ی ��مان

�ف �رح �و�وعر 
کا ���تات ��  �ظام ��ی ا��ا�ی���تات �� �اد�

مال�ظات  �ماره ���ه

۴۵٢۴۵٩٠/١١/١۶٢۵/١٠٧٧٩٨٩٠/١٢/٢۴٧٣-٩٠ضمانتنامه شرکت در مناقصه٣۵

٢٢/٣٩٨٠٣٨٧/۵/١٢٧۵ اخذ سفته بجای تضمين تأديه پيش پرداخت٣۶

٩٠/۵٢۵٠٩٠/١/٣١١٠٨٧٩٢٩٠/۴/۴٧۶حذف پيش پرداخت٣٧

 ٣٨٢٢٨٩/٢/٢٢٢٢/١۵٧٨٧٨٩/۴/١۵٧٧-٨٩نحوه پيش بينی اقساط پيش پرداخت٣٨

٨٧/١٠١-نحوه  تقسيط پيش پرداخت٣٩
٨٢٨٢۴٨٧/٩/١٧٢١/٨٧٨٧۵ ٨٧/١٠/١۴٧٩

٨٢ ٩٠/٧/٢٧ ۴۵١٢٢٩٠/١١/٨ مصوبه شماره ۴٢٩۵۶/ت ٢٨۴٩٣ه۴٠

نحوه محاسبه تمديد مدت ناشی از تأخير در ۴١
۴۵٢٣۵٩٠/١١/١۵٢۵/١٠٧٨٠۶٩٠/١٢/١۴٨۴-٩٠پرداخت پيش پرداخت

۵۴/٣٢٨۴٧٩/۶/۴٨٧مدت رسيدگی  صورت وضعيت موقت ماھانه۴٢

۵۴/۴٧١٠٨٣/٢/٨٨٨ماده ٣٧ شرايط عمومی پيمان۴٣

۴۴
شرايط متفاوت مھلت پرداخت صورت 

وضعيت در شرايط قرارداد با شرايط عمومی 
پيمان

١٧٢٢-٩٠۶٩٠/۶/٢٢٢۵/۵٧٢۵٨٩٠/٩/٢٨٨٩ 

تأخير در رسيدگی به آخرين صورت وضعيت ۴۵
 ۴٨۴۵٨٩/٩/٢٨٨٠٢٠٢٨٩/١٢/٩٩١-٨٩موقت يا صورت وضعيت قطعی

۴٨٠٠٨٩٢/١٠/٢٠١٠٧١۴٩٩٢/١١/٨٩۴-٩٢بند الف ماده ۴٧ شرايط عمومی پيمان۴۶

نحوه تعيين بھای تأسيسات و ساختمان ھای ۴٧
۴٧۶٢٨٩/٩/۶٧٢٠٩١٨٩/١٠/١۵٩۶-٨٩تجھيز کار گاه

مشکالت پيمانکاری ناشی از عدم تحقق ۴٨
٣٢٧١٢و۴٧١۵۶٩٢/٣/٢١-٩٢تعھدات کارفرما

١١۴٠۴٢
٩٢/۴/١٨و
٩٢/١١/٢۶١٠٠

بيمه پرسنل فعال در کارگاه پس از تحويل ۴٩
موقت

٩٠-۴۴۵٧٩
٨٩-۴١۴۵

٩٠/۵/١۵
٨٩/۴/٢۶

٢۵/۴۴٣٢٢
٢۵/٣٢٣٨۴

٩٠/٩/٢٧
٩٠/۵/١٢١٠٢

صفحه3
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رر��مارهرر��ماره

  ����ت ا�اا    �دارک �� �و  �  �را�ط ��و�ی ��مان

�ف �رح �و�وعر 
کا ���تات ��  �ظام ��ی ا��ا�ی���تات �� �اد�

مال�ظات  �ماره ���ه

٢٢/٧٠٢٠٨٩/٢/۵١١٠ تحويل در کارھای خاتمه يافته۵٠

نحوه تحويل در کارھای خاتمه يافته بر اساس ۵١
٢٢/١٠٨١٧٧٨٨/١١/١٢١١١ماده ۴٩

٢٢/٣٣۴۵١٨٨/۴/٢٢١١٢خاتمه پيمان۵٢

٨٣/١٢/٢۵١١٣تعليق کار با موافقت پيمانکار۵٣

٨۵/٢/٢١١١۴تاريخ پرداخت طبق پيمان۵۴

   ۵١٣/١٣٣٠٢٨٨٣/٨/١١١١۵کسور پيش پرداخت۵۵

٧۴۵١۵١١۶شرايط خروج ماشين آالت از کارگاه۵۶

٢٢/٨٢۶۵۵٨٢/١١/١۵١١٧تجھيز و بر چيدن کارگاه۵٧

۴٨٢٣۶٩٢/١٢/١٧٢۴٣٢۵٩٣/٣/١١١١٨-٩٢ماده ۴٨ شرايط عمومی پيمان۵٨

٩١١٠١١٢١۶ھزينه باال سری پيمانکار در دوران تعليق۵٩
*١٩٠٠۶١۴٩١/١٠/١٨٢۵/٨٧٩١/١١/١۶١٢٠

*
نامه شعبه ٨٧ 
دادگاه عمومی

۶٠
 پبشنھادروش محاسبه تأخيرات مجاز ناشی 

از تأخير در پرداخت صورت وضعيتھای 
تعديل و مابه التفاوت و کسور وجه الضمان

۴٨١٠-٨٩و
٨٩-۵١٢۶

 ٨٩/٩/١۵
۶١۵٢٩٠/۴/۴١٢٢و٨٩/١٢/٧

۵١۶۴٨٩/١٢/١٨۶١۵٢٩٠/۴/۴١٢٧-٨٩در خواست جبران خسارت تأخير در پرداختھا۶١

۴٩١٩-٨٩وخسارت ناشی از تمديد مجاز۶٢
٩٠-۵٣١٩

٨٩/١٠/١۵و
٩٠/٢.١٩۶١۵٢٩٠/۴/۴١٢٩

۵٣٣۶-٩٠وھزينه تجھيز و برچيدن کارگاه۶٣
٩٠-۵٢٩٠

٩٠/٢/٢٠و
٩٠/٢/١٠۶١۵٢٩٠/۴/۴١٣٣

بخشنامه ھای شماره ۵٠٩٠ مورخ ۶۴
۵٢١۶٩٠/١/٢٢۶١۵٢٩٠/۴/۴١٣۶-۶٠/٩/٢٩٠و ١٣٠٠مورخ ٨/۴/۶١

صفحه4
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تغيير ارتفاع و ضريب ارتفاع وراه حل ۶۵
۴۵۴۵٢٩١/٣/٨٢۵/١۶٩۵١٩١/۴/١٢١٣٧-٩١قراردادی

نحوه جبران ھزينه اضافی تمديد ضمانتنامه  ۶۶
٢١٨٢٨٨/٧/٢٩٢٢/٧٩۴٠٨٨٨/٨/١٩١٣٩-٨٨ناشی از تأخير در رسيدگی صورت و ضعيت

۵١٣/١٣٠۴٠۴٨۴/٨/٢٧١۴١حل اختالف و مراجعه به شورای عالی فنی۶٧

 مشکالت ناشی از عدم تحقق تعھدات ۶٨
۴٧١۵۶٩٢/٣/٢١١١۴٠۴٢٩٢/١١/٢۶١۴٣-٩٢پيمانکاران

۴۶١۴۶٩١/٧/٢٩٢۵/۶٠۴۴٩٩١/١٠/١٣١۴۵-٩١ ھزينه تسريع۶٩

نحوه اقدام در ارتباط با بند الف -١ماده ۵٣ ٧٠
١٧٢٢٨٩٠/۶/٢٢٢۵/۵٧٢۵٧٩٠/٨/١١١۴٧-٩٠شرايط عمومی پيمان

بند "و" ماده ١١ پيمان اجرای کارھای ٧١
۴۴٧٣٨٩/۶/٣١۵١٣٩۵٨٩/٨/٢٢١۴٩-٨٩ساختمانی با نرخ متر مربع زير بنا

 جبران خسارت  دير کرد در پرداختھای قرارداد ٧٢
۴۶٣٩٧٩١/٩/۶٢۵/٧٢۴٧۶٩١/٩/٢٨١۵١ھای سرجمع و متر مربع زير بنا

صفحه5




