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 تهران قرارداد تامین کارکنان خدماتی

  موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

 

 طرفین قرارداد :  –ماده یک

سه    س صادی       ی فرهنگی موزهاین قرارداد ما بین مو سالمی با کد اقت ضعفان انقالب ا ست با  455113133114های بنیاد م

سه ملی    شماره ثبت   53533314115شنا مدیر عامل و عضو   قنبری همدانی اهللحشمت  به نمایندگی آقایان  53381و 

سه              هیئت مدیره س ضو هیئت مدیره مو سایی ع شم سین  سه و ح س به عنوان طرف اول قرارداد )کارفرما( خوانده  ی مو

و شناسه     455435433444با کد اقتصادی   145543به شماره ثبت پاک وطن ایرانیان و شرکت  طرف از یك  ند،شو می

سنامه        به نمای  54333184431ملی شنا شماره  شیری فرزند عباس به  ست سید علی اکبر م مدیر عامل   431ندگی آقای 

صوبه      شرکت که از این پس طرف دوم قرارداد و به عنوان پیمانکار نامیده می  ستناد م سوی دیگر و به ا سه  شود از ی جل

شماره      صه به  سیون برگزاری مناق صوبه هیئت مدیره   55/33/43مورخ  53/53/48448کمی شماره    و م سه به  س   138مو

 گردد.با شرایط ذیل منعقد می 88/31/43مورخ

 موضوع قرارداد : –ماده دو

 .موقعیت های زیر می باشد شامل اکن کارفرما در شهر تهرانتامین نیروی خدماتی ام

به تفکیك اعالم و به رویت طرف دوم رسیده است و طرف    سوی طرف اول  الزم به ذکر است که محل ارائه خدمات از   )

 (.دوم به تمام جوانب آن آگاهی کامل پیدا کرده است 

 موزه پول ایران واقع در پارک ارم. -

 موزه زمان واقع  در خیابان سرلشگر فالحی )زعفرانیه(. -

 مستضعفان.ستاد موسسه واقع در میدان آفریقا، ابتدای بلوار آفریقا ستاد مرکزی بنیاد  -

  81نبش بن بست  -جاده مخصوص کرج  55موزه خودروهای تاریخی ایران واقع در کیلومتر  -

 روبروی کالنتری جامی  –موزه هنر ایران واقع در خیابان ولی عصر  -

 مدارک : اسناد و –ماده سه 

 .قرارداد حاضر -5-1

 اسناد و مدارک مناقصه. -8-1

 .شرایط عمومی پیمان - 1-1
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 مدت قرارداد : – چهارماده 

این قرارداد از تاری  گردد. انجام می  13/34/5433لغایت  35/33/44این قرارداد به مدت یك سااال شاامساای از تاری   

 مبادله آن )ابالغ از سوی کارفرما( نافذ است .

 :   مبلغ قرارداد –پنجماده 

برای هر یك  وظایف و تعهدات مندرج در قرارداد،موضوع قرارداد و انجام شرح مبلغ قرارداد برای انجام کلیه امور  -5-1

 تعیین و توافق گردید .تومان  33333333333 ریال معادل333333333نفر نیرو  ماهیانه

ی وزارت کار و امور اجتماعی توافق گردیده است و هرگونه مصوبه 5144بلغ فوق براساس حقوق و دستمزد سالم  -8-1

و   و با پیشنهاد پیمانکار 5433براساس مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی در سال  افزایش دستمزد کارکنان پیمانکار

 .بر مبلغ فوق اضافه گردیده و انجام خواهد پذیرفت پس از تایید کارفرما

 به مبلغ قرارداد فوق هیچگونه وجهی بعنوان تعدیل و یا سایر موارد اضافه نخواهد شد .   -1-1

نفر ساعت برای  333333در صورت خواست کارفرما مبنی بر انجام اضافه کار توسط عوامل پیمانکار تا سقف مجموع -4-1

ضمنآ در صورت افزایش مبلغ حقوق و ریال قابل پرداخت می باشد.  333333333کل مدت قرارداد و با نرخ هر ساعت 

 واهد یافت. این بند نیز متناسب با آن افزایش خ 5433دستمزد در سال 

 باشد.کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می -1-1

 : ماده شش : کسورات قانونی

ضمان  وجه عنوان به %53 انهیماه پرداخت هر از -5-3 سر  ال ست      گرددیم ک صورت حسن انجام تعهدات ) ارائه لی و در 

 بیمه و ...( توسط پیمانکار و تایید ناظر با تصویب کارفرما در ماه بعد به پیمانکار مسترد خواهد شد.  

 مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد . -8-3

قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نموده و          53: پیمانکار موظف اسااات مقابق با مفاد ماده         یك  تبصاااره

مستندات مربوط به ثبت نام و مشمول بودن خود را به کارفرما ارائه نماید و بر این اساس مبلغ درصد مالیات بر ارزش 

 افزوده به خالص هر صورت وضعیت پیمانکار اضافه می گردد .

ستناد ماده   -1-3 صوب   13به ا ضعیت     13/4/14قانون تامین اجتماعی م صورت و سر و در پایان قرارداد با   %1از هر  ک

صویب           سط قرارداد و پس از تائید ناظر قرارداد و ت سازمان تامین اجتماعی به همراه آخرین ق ساب از  صا ح ارائه مفا

در هر مرحله به انضمام قسط     %1ائه مفاصا حساب کل کسورات    در صورت عدم ار  کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.  

 قانون تامین اجتماعی از ناحیه کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد. 13آخر حسب تبصره ذیل ماده 

 ورات قانونی قابل پرداخت می باشد.مبلغ کارکرد پس از کسر کس -4-3
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 : : تضمین حسن انجام کار هفت ماده

 معادلکل مبلغ قرارداد  %583همزمان با  انعقاد قرارداد  چکی به  مبلغ  پیمانکاربه منظور  تضمین  حسن  انجام کار،  

به تعهدات  پیمانکارچك مذکور  درصورتی که الضمان قرارداد در وجه کارفرما تحویل نماید. بابت وجه ریال 3333333

های وارده به و کلیه خسارات و ضرر و زیانقراردادی خود عمل ننماید برابر قرارداد به نفع طرف اول ضبط خواهد شد 

 حق هر گونه  اعتراض را در این خصوص از خود سلب و  پیمانکارگردد و اموال در اختیار وی  از این محل  تامین  می

و تصویب طرف  پیمانکارچك  مربوطه  پس از اتمام قرارداد  با  درخواست کتبی نماید و در غیر  اینصورت  ساقط می

 شود.عودت داده می پیمانکاردر قبال اخذ رسید به  اول و

 :پیمانکارتعهدات  – هشت ماده

 نیروی خدماتی آموزش دیده به تفکیك در  نفر 54 تامین حداقل -5-3 

 نفر 4 موزه زمان 

 نفر 4 موزه هنر ایران 

 نفر 8 ایران موزه  پول

 نفر 8 ستاد موسسه

 نفر  8موزه خودرو                                 

 قابل افزایش و یا کاهش می باشد.  % 81تعداد نیروهای مورد نیاز با تایید کارفرما به میزان  :یك  تبصره

بط و مقررات مربوط به قانون کار و ضواقوانین جاری جمهوری اسالمی ایران  خصوصا  موظف است کلیه  پیمانکار  -8-3

ماهه مفاصاحساب بیمه را تحویل امور مالی موسسه  سازمان تامین اجتماعی را در مورد کارکنان شاغل اعمال نموده و همه

 نماید.

 باشد.ها میمتعهد به ارائه خدمات در روزهای دایر بودن موسسه فرهنگی موزه پیمانکار  -1-3

گمارد به صورت کتبی با مشخصات کامل و تصویر د که تمامی افرادی که به کار میمتعهد می گرد پیمانکار -4-3

شناسنامه وکارت ملی به انضمام برگ عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به طرف اول قرارداد  معرفی نماید که پس 

 مجاز به بکارگیری افراد مذکور خواهد بود. پیمانکاراز تایید حراست موسسه، 

سوءپیشینه کیفری برجسته و مجوزهای الزم به میزان مدت قرارداد را به گردد گواهی عدم متعهد می پیمانکار -1-3

 طرف اول ارائه کند.

پیمانکار متعهد می گردد در اسرع وقت نسبت به تهیه بیمه تکمیلی نیروهای خدمات اقدام نماید. -3-3

 مانکارپیها نداشته و مسائل خود را فقط از طریق هیچگونه ارتباط مالی با موسسه فرهنگی موزه پیمانکارکارکنان -4-3

 نمایند . حل و فصل می
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از محل چك تضمینی   محل خدمت به اماکن و اموال  پیمانکارهر گونه خسارت وارده از طرف پرسنل و عوامل  -3-3

 تامین خواهد گردید .  و از وجه الضمان هفتحسن انجام کار ماده 

خدمات  محل ارائهمتعهد به حفظ موازین فرهنگی و شئونات اسالمی و تقابق تام و تمام با شرایط حاکم بر  پیمانکار -4-3

  می باشد .

طبق صورتجلسه تغییر و تحول منضم  به آن و حفظ شرایط و  پیمانکارفظ کامل سالمت مکان تحویل شده به ح -53-3

چنانچه در طول اجرای موضوع پیمان  است. پیمانکارمقررات ایمنی کار موضوع موارد مقروحه در قانون کار به عهده 

محوطه یا  خسارتی از طرف پیمانکار و هر یك از عوامل وی اعم از خسارت جانی و مالی به اموال کارفرما و افراد حاضر در

مشکلی از  همچنین با توجه به شرایط محیقی در صورت بروز هرگونه مل کارفرما و شخص ثالث وارد آید،هر یك از عوا

وی شخصا تمامی مسئولیت های مالی و جانی مربوط به خسارت را به عهده گرفته و هیچگونه  سوی کارکنان پیمانکار،

 مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد .

به هیچ عنوان حق واگذاری عین یا قسمتی از مکان تحت اختیار امانی خود را به شخص حقیقی و یا  یمانکارپ -55-3

 ندارد . چه به صورت نمایندگی یا مشارکت بدون اخذ موافقت کارفرما  اًکال و یا جزحقوقی 

   .گردد توسط کارفرما تعیین و ابالغ می و نحوه انجام وظایف پیمانکار و کارکنان اومحدوده ساعات فعالیت   -58-3

 حق بکارگیری نیرو بیش از ساعات مجاز ابالغی را ندارد. پیمانکار  -51-3

 هد.د بایست در اختیار طرف اول قرارباشد که میمی پیمانکاراخذ پروانه فعالیت به میزان مدت قرارداد به عهده   -54-3

 متعهد است از افراد توانمند و آموزش دیده استفاده نماید. پیمانکار   -51-3

 موظف است  با کارکنان خدماتی عقد قرارداد نموده و یك نسخه از قراردادها را به کارفرما ارائه نماید . پیمانکار -53-3

ر دنماید . هر ماه دیرتر پرداخت  بیست و پنجم از  را  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خدماتینباید  پیمانکار -54-3

ارائه  همچنین  و باشدکل قرارداد می %5غیر اینصورت جریمه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل به ازاء هر روز تاخیر 

 .الزامی است  و بیمه پرداخت شده به کارفرمافیش حقوقی پرسنل  تصویری از لیست حقوق،

شده    -53-3 سانی به کار گرفته  صوص قانون کار و تامین اجتماعی و کارفرما در ازای مقالبات نیروی ان  ی پیمانکار در خ

 نخواهد داشت. ذیصالح هیچگونه مسئولیتی نداشته، ندارد و سایر مراجع قانونی ذیربط و

شته  وکلیه حقوق  و    نیروهای خدماتی،   -54-3 ستخدامی  وکارگری با کارفرما ندا مزایایی  که به موجب    هیچ گونه رابقه ا

گیرد به عهده پیمانکار اسااات وجوابگویی به هرگونه ادعای کارگران و کارمندان به عهده                مقررات به آنها تعلق می   قوانین و

 ارکنان  خود به سازمان مربوطه می باشد.پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف به پرداخت حق بیمه خود وک
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هیچکدام  از عوامل  او مشاامول  قانون منع  مداخله  کارکنان دولت  در  پیمانکار اعالم نموده اساات که خود و -83-3

صوب   شد و هیئت وزیران نمی 5114معامالت دولتی م شمول  مقررات قانون      با ست در طول قرارداد نیز عدم   متعهد ا

 در صورت احراز  خالف آن  مسئولیت  آنرا پذیرا  خواهد بود. رعایت نماید ومذکور را 

مدت زمان های تعیین شده نسبت به تامین نیروی خدماتی اقدام نماید و میزان پیمانکار در صورتیکه نتواند در  -85-3

 قرارداد را به صورت یك جانبه،خواهد بود کل قرارداد باشد ، کارفرما محق  درصد مبلغ 13بیش از های کارفرما پرداختی

بدون مراجعه به دادگاه با تنظیم صورت جلسه، فس  نماید و نسبت به احقاق حقوق قانونی خود از طریق مجاری قانونی 

 اقدام نماید و پیمانکار  با امضای ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ها و و جود اشیای با ارزش در آنها، پیمانکار موظف به توجیه نیروی خدمات در موزهبا توجه به حضور نیروهای  -88-3 

ت باشد که مبلغ خسارانگاری با تشخیص کارفرما به عهده پیمانکار میخدمات بوده و کلیه خسارات وارده ناشی از سهل

ور زوم با حضو واحد محل بروز خسارات و عندالل پس از بررسی و تایید نمایندگان کارفرما متشکل از مدیران مالی، اداری

نمایندگان پیمانکار تعیین و از اولین پرداخت به پیمانکار و یا مقالبات یا سپرده تضمین حسن انجام کار و یا هرگونه 

 طلبی که نزد موسسه دارد، قابل کسر خواهد بود.

روانی و همچنین نحوه کار کارکنان مورد تایید  درصورتی که طرز رفتار و صالحیت اخالقی، سالمت جسمانی و      -81-3

پیمانکار موظف اساات، حداک ر ظرف و یا درصااورت غیبت نیروهای خدماتی، طبق اعالم کتبی کارفرما، کارفرما نباشااد 

 در صورتیکه پیمانکار ظرف مدت تعیین اقدام نماید.  ، روز نسبت به جایگزینی فردی مناسب و مورد تایید کارفرما   4مدت 

  دویسااتریال معادل  333/333/8مجاز خواهد بود به ازای هرروز مبلغ    کارفرما، نتواند نیروی جایگزین معرفی نماید شااده

سا هزینه نماید و پیمانکار با امضای ذیل این قرارداد حق    ،قرارداد کسر و جهت نیروی جایگزین   هزار تومان از مبلغ ونه  هرگرا

سلب می   ضی را از خود  سه روز    در ماید.ناعترا پیمانکار موظف  ، در یك ماه غیبت نیروهای خدماتی صورت تکرار بیش از 

 به جایگزینی نیروی جدید خواهد بود .

 .پیمانکار موظف است در کلیه موارد هماهنگی الزم را با عوامل کارفرما داشته باشد  -84-3

هرگونه تضمین و مقالبات پیمانکار   را از محل  ناکارآمدی در انجام امورکارفرما مختار است در صورت تشخیص     -81-3

 کسر نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید .

برای اجرای موضااوع قرارداد باید با موافقت  هرگونه تغییر و اصااالح کمی و کیفی در پرساانل بکار گرفته شااده  -83-3

 قرارداد مشکلی پیش نیاید و امور محوله با دقت و سرعت انجام گیرد .کارفرما بوده و به نحوی باشد که در اجرای 

پیمانکار موظف اساات برای اجرای موضااوع این قرارداد یك نفر نماینده تام االختیار را بعنوان مساائول کارکنان   -84-3

اسخگو له موضوع پیمان پخود تعیین و کتبا به کارفرما معرفی نماید که نماینده معرفی شده می بایست در برابر امور محو

 باشد . 
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کلیه تعهدات و هزینه های پرسااانل اعم از بیمه ا مالیاتا حقوق ا اخراجا خدمات درمانیا پرداخت بن ا عیدی ا  -83-3

پاداش ا حق مسکن ا حق اوالد ا بازنشستگی ا سنوات ا مانده مرخصی پرسنل ا وسایل ایمنی و حفاظتی ا بروز حوادث         

 . ین زمینه هیچگونه مسئولیتی نداردبر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در ا جرای کار و .... تماماًدر محل کار و حین ا

ای باشد در ابتدای قرارداد کلیه نیروهای تحت امر و افراد تحت تکفل آنها را از طریق شرکت بیمهموظف میپیمانکار-84-3

و بیمه نامه مربوطه را حداک ر یك ماه پس از انعقاد قرارداد به که از طرف کارفرما معرفی خواهد شد، بیمه تکمیلی نماید 

مدیر امور توسعه مدیریت و منابع تحویل نماید و در غیر این صورت کارفرما رأساً اقدام نموده و از سوی کارفرما چك در 

لی ه بیمه تکمیگر پرداخت و از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.)نسبت تسهیم هزینوجه شرکت بیمه

از سوی موسسه خواهد بود( طبق لیست پیوست تعداد نیروها و اعضاء تحت تکفل پرسنل  %33از نیروهای خدمات و  83%

ریال در نظر گرفته شود. در هر حال اقدامات مذکور رافع مسئولیت پیمانکار در  483.333با حق بیمه هر نفر حداک ر 

 تکمیلی نخواهد بود.ایفای تعهدات خود نسبت به خرید پوشش 

در صورتیکه کارفرما اقدامات الزم در جهت بیمه نمودن نیروها انجام داده باشد، پیمانکار موظف است مبلغ  : سه تبصره

 حق بیمه را پرداخت و در غیر اینصورت در اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

 : کارفرما تعهدات  –نهماده 

 کارکنان خدماتی در اماکن تابعه خود به پیمانکار اقدام نماید. گیرینسبت به اعالم محل بکارکارفرما متعهد است  -5-4

ستم هر ماه به اطالع پیمانکار      -8-4 ست میزان ایام عدم حضور و کارکرد نیروهای خدماتی را قبل از بی کارفرما متعهد ا

 نماید.برساند تا پیمانکار مراتب را در پرداخت حقوق عوامل خدماتی اعمال 

 .کارفرما متعهد است پس از تایید خدمات پیمانکار، نسبت به پرداخت حق الزحمه پیمانکار)موضوع ماده پنج( اقدام نماید -1-4

ه و محاسب ،باشد که طبق قوانین مالیاتی در هر صورت وضعیتمالیات بر ارزش افزوده قرارداد به عهده کارفرما می -4-4

  .داخت آن را به کارفرما تحویل دهدو پیمانکار موظف است رسید پر گرددپیمانکار پرداخت می به

 :  نظارت بر اجرای کار  -هد ماده

تقبل نموده اساات از طرف  پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسااناد و مدارک پیوساات   ی که نظارت بر اجرای تعهدات

ها فی مابین کارفرما و که کلیه هماهنگیمی باشاااد  )مسااائول تدارکات و کارپردازی(کارفرما به عهده نماینده کارفرما 

پذیرد. کارفرما مجاز خواهد بود نماینده خود را در صااورت نیاز تغییر داده و مراتب را پیمانکار از این طریق صااورت می

 بصورت کتبی به اطالع پیمانکار برساند.

 :  شرح وظایف: یازدهماده 

 هاانتقال هفتگی زباله شغال به صورت منظم ودوبار در روز وآهای وتخلیه سقلها وری زبالهآنظافت محوطه،گرد -5-55

 .از محوطه های فوق به بیرون
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 .نماینده طرف اولهای بهداشتی محوطه بنا به نظر نظافت منظم سرویس  -8-55

 .ماینده کارفرماپذیرایی از کارکنان و مهمانان طبق برنامه تدوین شده توسط ن -1-55

نظافت محوطه ، سالن ، ویترین ها ، اشیاء موجود در موزه ها ) با نظارت نماینده طرف اول(  ، خودروها ، سالن   -4-55

 اجتماعات

 انجام اقدامات دیگر مورد نظر طرف اول که توسط نماینده کارفرما تبیین می گردد. -1-55 

 حل اختالف : – هدوازد ماده

قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فس ، نقض، تغییر یا اجرای آن به هیئت داوری اختالفات ی اختالفات ناشی از این در کلیه

 1/1/44مورخ  551414/53ی شود که مقابق دستورالعمل شمارهاشخاص با بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ارجاع می

ت جاریه کشور به موضوع اختالف رسیدگی های عمومی و انقالب در امور مدنی و سایر مقرراو مقررات آئین دادرسی دادگاه

ای نامهاالجراستا شرط داوری حاضر، موافقتو مبادرت به صدور رای خواهد نمود. رای صادره برای طرفین ققعی و الزم

 االتباع است.شود و در هر حال الزممستقل از قرارداد اصلی تلقی می

 فسخ قرارداد : -  دهسیزماده 

طرف اول  مجاز خواهد بود بدون مراجعه  در قرارداد حاضر را رعایت ننماید،تعهدات مندرج  پیمانکاردر صورتیکه   -5-51

حق هیچگونه اعتراضی و اقدامی در این  پیمانکاربه مراجع قضایی و به صورت یك طرفه این قرارداد را فس  نماید و 

طرف اول   باشد . ضمناًمیاص دیگر مختار خصوص نخواهد داشت و طرف اول در واگذاری محل مورد قرارداد به اشخ

نیز  رپیمانکانماید. یابد  اقدام به فس  قرارداد حاضر را  امکان پذیر ن پیمانکارمجاز خواهد بود در صورتیکه ادامه کار 

 .داد اقدام نمایدبه فس  قرار تواند در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با اعالم قبلی یك ماهه به صورت کتبیمی

داد ورشکست و یا شرکت وی منحل گردد و یا شخصاً قرارداد در دوره اجرایی این قرار پیمانکاردر صورتیکه که  -8-51

داد گردد یا در اجرای تعهدات خود مسامحه و نسبت به یا به عللی منصرف از اجرای قرار محجور و ممنوع از مداخله و

 یا  استانداردهای طرف اول را در مورد نحوه انجام کار رعایت ننماید وانجام خدمات  موضوع  قرارداد  تاخیر نماید و 

مجاز استفاده نماید و یا به نحوی از انحاء از موضوع و تعهدات ذکر شده در  این یا از کارکنان موسسه به نحو غیر

 قرارداد اقدام و قرارداد  تخلف نماید  طرف اول مجاز و  مختار است بدون هیچگونه تشریفات قضایی نسبت به فس 

دعا حق هیچگونه ا پیمانکاربه نفع خود خسارات وارده را جبران نماید و در اینصورت  پیمانکارهای ضمن ضبط تضمین

 و اعتراضی را در هیچ مورد نخواهد داشت.

لغ با مب پیمانکارو یا همقراز شدن بدهی  پیمانکاردر صورت تاخیر در  پرداخت بیش از یك  ماه دستمزد عوامل    -1-51

 وجه الضمان، طرف اول مجاز خواهد بود نسبت به فس  یك جانبه قرارداد اقدام و وجه مذکور را ضبط نماید.  
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 :  قرارداد نشانی طرفین -دهچهارماده 

ی فرهنگی نشانی کارفرما : بزرگراه رسالت ابتدای بزرگراه آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان طبقه چهارم موسسه

 موزه های بنیاد.

کد  4مجتمع پارس طبقه دوم واحد  5خیابان نمایندگی پالک  -چهار راه خوش   –تهران خیابان آزادی نشانی پیمانکار:

  33413434تلفن  – 5414444315پستی 

 های قرارداد :شماره نسخه -  هپانزدماده 

شامل   صره   ماده  پانزدهاین قرارداد  سخه در ، یك تب و مفاد آن برای طرفین قرارداد تنظیم  که حکم واحد دارندا چهار ن

 . باشدالزم االجراء می

   

 

 

 

 طرف دوم قرارداد                   طرف اول قرارداد                              

 حسین شمسایی قهیازی                       سید علی اکبر مستشیری     حشمت ا... قنبری همدانی           

 مدیر عامل                   مدیر عامل و عضو هیئت مدیره           عضو هیئت مدیره                          

 

 

 



دبیرخانه  امورمالی قرارداد طرف دوم      طرف اول قرارداد 

 


