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 های تابعـه مدیران عامل محترم شرکت

 

 موضوع : حوادث قهریـه ناشی از شیوع ویروس کرونـا

 

 سالم با

مشاورین  و اجرایی یـامور نظام فن 26/1/1399مورخ  20511با عنایت به نامه شماره 

ـ  به پـی   توجه و باپیوست(، تصویر ) بودجه کشور سازمان برنامه و پیمانکارانو   هـاي  بیمـاري ی ـبین

هاي مشمول  ی انواع پیمانـشرایط عمومر ـاکثمندرج در ه ـحوادث قهری در ماده ردارـواگی

قرارداد خرید )موضوع  «17» مادهر به ـهمچنین تسري این امو ی کشور ـو اجرایی ـحوزه نظام فن

2مورخ  919/11نامه شماره  7/2/1 3 9 ی که ـهای درخصوص پیمان رساند می اطالعبه  ،(6

، سالمت و بهداشت کاره، اولویت و ساختار پروژه و با رعایت الزامات ـبه شرایط منطق با توجه

امکان انجام کار در زمان شیوع بیماري کرونا میسر باشد، قرارداد ادامه یافته و استفاده از ظرفیت 

ذکر است در صورت تطویل پیمان ه الزم بگردد.  ه مشمول این قراردادها نمیـمفاد حوادث قهری

د کارفرما، ـیبا هماهنگی و تائ ،در شرایط مذکورالزامات سالمت و بهداشت کار ناشی از رعایت 

  گردد. ی میـخیرات مربوطه مجاز تلقأت

سـالمت  الزامات رعایت  علیرغم)ار توسط پیمانکار ـدر صورت عدم امکان ادامه کهمچنین 

ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، ) د کارفرماـیئو با اعالم پیمانکار و تا( ارـو بهداشت ک

ق ـا به مصادیـتسري شیوع بیماري واگیردار کرون (، ها الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژه

خیرات أتشرایط  این باشد. در ر میـمیساد مذکور ـه و استفاده از ضوابط مفـشرایط حوادث قهری

 ،به پیمانکـار لیق یا نگهداري کارگاه عهاي ت پرداخت هزینهناشی از این امر مجاز تلقی گردیده و 

 اساس ضوابط مـذکور و بر ه قراردادـحوادث قهریمفاد مندرج در ماده  در یـبین در صورت پی 
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 «922»و  «227» ن موادـاس ضوابط فوق و همچنیـاسبرر است ـذکه الزم ب .ردـپذی می  انجام

 قهریـه پرداخت و دریافت هرگونه جریمه و خسارت توسط طرفین در زمان بروز حوادث قانون مدنی، 

رعایت )با ی است پس از کاه  مخاطرات مذکور و امکان ادامه کار ـبدیه باشد. میسر نمی

ار ـکسازي مجدد  ، هماهنگی الزم توسط طرفین قرارداد جهت فعال(الزامات سالمت و بهداشت کار

 پذیرد.  میصورت 

ضمن هماهنگی با معاونت  الزم است، ارـاز جهت پیک بـنی هاي مورد پروژه خصوصدر

ـ ـات سالمت و بهداشت کـرعایت الزام ادي این شرکت وـریزي و امور اقتص برنامه ی ـار، ترتیب

 . دشوایجاد ن رسانی پایدار در تابستان سال جاري تا خللی در برقاتخاذ گردد 

 

  

 محمد حسن متولي زاده

 رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
 

 
 

 رونوشت:

 مدیره سندیکاي صنعت برق ایران جهت اطالع رئیس محترم هیأت -

 ریزي و امور اقتصادي جهت اطالع معاونت برنامه -

 معاونت محترم هماهنگی مالی و پشتیبانـی و امور مجامع جهت اطالع -

 معاونت تحقیـقات و منابع انسانـی جهت اطالع -

 معاونت هماهنگی توزیع جهت اطالع -


