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 قرارداد 
بوه   شوود   كه دراین قرارداد كارفرما نامیده می  این قرارداد بین شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

امیور  با نماینودیی ققایوا     8101و شماره ثبت  11111880181و شناسه ملی  511884114114شماره اقتصادی 

--و كد اقتصادی   -------ت به شماره ثب ---------------- و از یك طرفنریمانی و طاهر میرزائی 

 پیمانکوار در ایون قورارداد   كه ---------ققای نمایندیی به  ---------،  شناسه صنفی     ----------

 یردد. شود از طرف دیگر منعقد می نامیده می

 موضوع قرارداد -ماده یك
صتباان  اارااتاش اترا   بتر ت رذت  غتاارج مات ر  در        پتر    73و  ناهتار و اتا    غتاا   رتر    پتر   073رو انت    پخت   موضوع قرارداد عبارتست  ا  

 پر  در رو  خواه  ا  . 153و اذتثاائا در ماه مبارک رمضاش تع اد غاا  ذرو ا ه ح ود  قرارداد مج باا  0و 2 ، 1ها  اماره  پیوذ 

 مبلغ قرارداد -ماده دو
. ك   براا اق قیهای اش مح رول  ی ل      رددگ  برآورد میریال ( --------------) ریال --------------مبلغ كل قرارداد 

 3و2و 1) طب   پیوا ت    پیهانک ار برمبن اش قیه ت پیح نیادش    ، مالك پرداخت صورتحساب هرپرق غذا محااب  گردیده اات.

 باشد   قرارداد( براش هرنوع غذا می

 شرح ردیف
میانگین دستمزد مبلغ كل 

 هر پرس )ریال(
   پرق غذاش گرم نوع اول333بابت خرید روزان   1

  پرق غذاش گرم نوع دوم 03بابت خرید روزان   2

  پرق صبحان   03بابت خرید روزان   3

   

 مدت تحویل -ماده سه
 باشد. ب  مدت یك اال می -----------لغایت -----------از تاریخ   تحویل موضوع قراردادپخت و مدت 

 محل تحویل  -ماده چهار 
ب ر  ش یید مح اه ب   نح انی       اد را درمحل كاناین ش ركت م دیریت تولی د   موضوع قرارد پختموظف اات  پیهانکار

 نهاید.  تحویل کارفرمانیروگاه شیید محاه ب  كاركنان  -جاده تیران 54كیلومار  -ههدان

 پیمانکارنماینده  -ماده پنج
اداره خ دمات  ه  ب   هی د   کارفرم ا طب  این قرار داد تقبل نهوده اات از ط ر    پیهانکار نظارت بر اجراش تعیداتی ك 

شود واگذار گردی ده اا ت    ك  در این قرارداد دااگاه نظارت نامیده می 5شركت ب  نحانی مندرج در ماده ههومی 

 شرایط پرداخت و  كارفرماتعهدات  -ماده شش.

ه تسلیم دا اگا  را تنظیم و فروشهاش تحویل غذا صورتحساب  روز یك بار مانااب با صورتجلس  14هر  پیهانکار  -الف

 اراال خواهد نهود. جیت پرداخت ب  امور مالی مراتب را رایدگی و نظارت دااگاه  نهاید. نظارت می

 نهاید. پرداخت می پیهانکار،  بیاش آن را ب   پیهانکارامور مالی پس از بررای ااناد وصورتحسابیاش  

 02ب  غی ر از ط ر  ق رارداد مع ادل      می تواند  ب  ازاش هر پرق از فروش غذاش نقدش کاناین ب  افراد  کارفرما -ب

 درصد ب  هنوان هزین  هاش باالارش تجییزات از هر صورت وضعیت کسر نهاید.
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 تضمین حسن انجام تعهدات -ماده هفت
مكلف اات ههزمان ب ا امض اش ق رارداد ض هانانام       پیهانکارب  منظور تضهین حسن اجرا ش تعیدات  موضوع قرارداد، 

تسلیم نهوده یا معادل مبلغ مذكور را نقدا" ب  حس ابی ك      کارفرمامبلغ قرارداد ب   درصد 4دل معا کارفرماقابل قبول 

 نهاید واریز وراید آن را ارائ  نهاید. تعیین می کارفرما

با تایی د دا اگاه    ضهانانام  حسن انجام تعیدات یا اپرده مذكور ظر  مدت یك هحا  پس از انقضاش مدت قرارداد و

                                                                                                                    گردد. می HSEمور و ا نظارت آزاد

 پیمانکارتعهدات  -ماده هشت
 پ رق    233وب راش روزه اش تعلی ل ح دود     ناهار و ش ام  پرق  303غذاش مورد نیاز براش روزهاش معهولی  پخت -1

 .باشد می

وب  طور كامال" بیداشای طب  نظ ر   کارفرماموظف اات غذاش آماده شده را باكیحیت مللوب وقابل قبول  پیهانکار( 2

 تحویل نهاید. کارفرمانهاینده 

ق رارداد ملابق ت    3و2، 1 شهاره یاشكهیت وكیحیت غذاش تحویلی باید با جدول غذایی مندرج در پیواانوع هذا،  ( 3

 داشا  باشد .

اهالم خواهد ش د   پیهانکارمراتب حداقل یك هحا  قبل ب   کارفرمادر صورت نیاز ب  تغییر در فیرات غذا از طر  ( 5

 کارفرم ا بایسای مراتب با  كر دلیل وب  موق   ب      پیهانکاربرنام  غذایی از طر  در ههچنین در صورت نیاز ب  تغییر 

غییر صورت گیرد . ب  هر حال تغییر بیش از یك بار در هحا   از  ت ودااگاه نظارت،  کارفرمااهالم شود وپس از موافقت 

 مجاز نخواهد بود. پیهانکارطر  

 نهاین دگانی را اه زام نهای د و   ، ح  دارد در هر زمانی ك  صالل بداند جیت بررای محل ونحوه طبخ غذا  کارفرما( 4

 موظف اات نیایت ههكارش را با آنیا ب  ههل آورد. پیهانکار

ح  دارن د از قب ول غ ذاش ا رد خ وددارش       کارفرمارم واالم ارو نهاید وكار كنان گباید غذا را ب  طور   رپیهانکا( 6

باش د .در ص ورت    موظف ب  جایگزینی غذاش قابل قبول ب   ج اش غ ذاش برگح ای م ی      پیهانکارنهایند ودر این صورت 

ه اش مربوط      ل پرداخ ت كلی   هزین     مس وو  پیهانک ار تحویل غذاش نامللوب وغیر االم وایجادمسهومیت احاه الی،  

 باشد. می

مجاز ب  تامین غذاش محاب  از نزدیكارین رااوران  کارفرما( در صورت كهبود غذاش تحویلی )براااق آمار روزان ( 0

 باشد.  می پیهانکارهاش باالارش از صورتحساب  % هزین 23وكسر مبلغ پرداخای ب  هالوه 

ااهت قب ل ب   دا اگاه نظ ارت      25از روزها غذا تحویل نهاید باید مراتب را حداقل  ناواند در یكی پیهانکار ( چنانچ 8

پرانل براش ههان روز وكسر مب الغ پرداخا ی ب   ه الوه      گرم  مجاز ب  تیی  غذاش کارفرمااهالم نهاید. در این صورت 

ه اش ی اد ش ده     ر كسر هزین   باشد ودر صورت اهالم مراتب پس از موهد مذكور، هالوه ب می پیهانکار% از ملالبات 23

 گردد. قرارداد نیز می 11مراتب محهول جرایم ماده 

 باشد. موظف ب  اجراش برنام  تنظیهی می پیهانکاردر ماه مبارك رمضان بر اااق برنام  ریزش ناظر كاناین،  -9

ر مصر  ب  ازاش هر باشد. )ماات در بسا  بندییاش یكبا گرم می 133میزان ماات و ااالد مصرفی براش هر نحر  -13

 باشد  نحر یك هدد می
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روزماوالی در نظر گرفا  شده   25باشد ك  براش  می  کارفرمابرنام  غذایی  3و 2،  1جداول پیوات شهاره  -11

یابد و در صورت لزوم تغییرات برنام  غذایی،  مراتب تواط دااگاه  اات ك  پس از اتهام دوره فو  مجددا تكرار می

 اهد شد.نظارت اهالم خو

 یددار باشد باشد. نهك مصرفی باید تسوی  شده و اااحاده از روغن جامد بلور كلی مهنوع می -12

 باشد. اناخاب صبحان  ب  صورت الف ارویس می -13

  .دهد موظف اات آبلیهو طبیعی ) غیر صنعای ( ویا لیهوش تازه  روش میز هذاخورش قرار پیهانکار-15

 .  وچنگال را درداخل كاور ب  ههراه خالل دندان قراردهدموظف اات قاش پیهانکار -14

 اوپ در تهام غذاها بجز غذاهاش خورشای ارو گردد. -16

 اها  و نهک ههیح  روش میزها موجود باشد.روغن زیاون ،فلحل ،آبلیهو،  -10

و زیاون مرغوب ب   دارها شامل: دلسار مرغوب، ماات )ااده و موایر(، ااالد تک نحره، نوشاب  تک نحره، دوغ -18

 باشد( باشد. )اناخاب دار ب  هیده محارش می هدد می 13تعداد 

 کلی  مواد غذایی وارد شده ب  واحد کاناین ههزمان باید ب  تائید ناظر کاناین و ناظر بیداشت براد. -19

 گرم باشد. 1833حداکثر  گرم و 1533مرغ بایدگرم و از مارکیاش هها ، زر بال، خانگی و یا  مالیر با حداقل وزن  -23

 باشد. اوپ شامل انواع: هدای، قارچ، ورمحیل و یا جو پرک شده می -21

 صورت گیرد. پیهانکارتیی  غذا باید تواط ار آشپز ماهر  از اوش  -22

 باشد. ارای  دار ، نان و پیاز شامل تهام غذاها می  -23

خواهد  پیهانکاربل تواط دااگاه نظارت کابًا ب  اطالع ااهت ق 25آمار تعداد غذاش روزان  مورد نیاز حداقل  -25

 باشد. ملزم ب  اجراش آن می  پیهانکارراید و 

 تغییر مدت قرارداد -نهماده 
 در موارد  یل مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود.

 تغییر كند. 13در صورتیك  مقدار كاال طب  ماده  -1

 در موارد بروز حوادث قیری  -2

 ك  قوانین ومقررات جدیدش  وض  ویا محدودیایایی ایجاد شود ك  در تیی  ویا تحویل كاال موثر باشد. در صورتی -3

 طب  موارد مندرج در قرارداد تاخیر نهاید. پیهانکاردر انجام تعیدات مالی خود نسبت ب   کارفرمادر صورتیك   -5

ب  مدت قرارداد  تغییرات مدت را تعیین و پیهانکار  موضوع را مورد ملالع  قرارداده وبا تواف کارفرمادر موارد فو  

 نهاید . اضاف  ویا از آن كسر می

 كار مقادیرتغییر  -دهماده 
و قرارداد ب  موض وع ق رارداد    مقادیر% 24تا میزان  پیهانکارتواند در طول مدت قرارداد با اطالع كابی ب   می کارفرما

 پیهانک ار  شرایط قرارداد تغیی رش حاص ل ش ود و    و بیاءن آنك  در واحد اضاف  ویا از آن كسر نهاید بدومدت قرارداد 

مدت قرارداد ب ا تواف   ط رفین ماناا با" اص الل       غذا ،باشد. در صورت افزایش یا كاهش مقدار  ملزم ب  قبول آن می

بیاش موضوع  تواند ب  میزان می کارفرما، پیهانکارخواهد گردید .در صورت هدم قبول افزایش موضوع قرارداد تواط 

 ب  هنوان جریه  برداشت نهاید. پیهانکارقرارداد از محل ملالبات 
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 جریمه تاخیر -یازدهماده 
در صورت هدم اجراش ب  موق  محاد ق رارداد وت اخیر در تحوی ل ب   موق   ب راش ه ر روز مع ادل ی ك ص دم مبل غ            

دچار  کارفرماكار كنان  پیهانکاراثر قصور  گردد وچنانچ  در كسر می پیهانکارب  هنوان جریه  از هر دوره  حسابصورت

از  کارفرم ا موظف ب  جب ران هزین   وخس ارت وارده  خواه د ب ود. ب دییی اا ت         پیهانکار ،مسهومیت غذایی گردند

 پرداخت بیاش مربوط ب  غذاش آن وهده خوددارش نهوده ومعادل هه ان مبل غ را نی ز ب   هن وان جریه   از ملالب ات       

 انجام تحریحات قضایی یا ادارش برداشت خواهد نهود. بدون نیاز ب  پیهانکار

 حوادث قهریه -دوازدهماده 
ث اوال" غیر قاب ل  ادنگون  حوآاز مسوولیت مبراات محروط بر آنك   پیهانکاردر موارد تاخیرات ناشی از حوادث قیری  

در بروز آن موثر  پیهانکارعل یا ترك فعل خارج بوده، ثالثا" ف پیهانکارپیش بینی بوده، ثانیا" جلوگیرش یا رف  آن از هیده 

را از بروز اینگون  حوادث ملل  نهاید وتهدی د   کارفرمامكلف اات در اارع وقت  پیهانکارنبوده باشد، در چنین حالای 

 مدت ویا )در صورت هدم امكان ادام  قرارداد( خاته  دادن ب  قرارداد را در خواات نهاید.

 قرارداد فسخ و یا خاتمه -سیزدهماده 
 باشد: قابل فسخ می کارفرمادر موارد  یل قرارداد از طر  

 بار ماناوب. 13بار ماوالی یا  3( كسرش غذاش روزان  نسبت ب  تعداد غذاش مقرر بیش از 1

، در پیهانک ار ( پایین بودن كهیت وكیحیت موضوع قرارداد ویا نااالم بودن آن وهدم رهایت اصول بیداش ای توا ط   2

ابالغ نهوده، در خواات رف  نقیص  وه دم تك رار م وارد را     پیهانکاراگاه نظارت مراتب مذكور را كابا" ب  این مورد دا

توان د ق رارداد را فس خ     م ی  کارفرماروز بعد از ابالغ ویا تكرار آن  3نهاید. در صورت هدم رف  نقص ظر  مدت  می

 نهاید.

 کارفرما( واگذارش قرارداد ب  غیر بدون اجازه كابی 3

 رااوران( انحالل شركت ویا تعلیلی 5

  پیهانکار( ورشكساگی 4

وب دون   را انیده  پیهانک ار قرارداد را ب  یكی از هلل محروح  فو  فسخ كند مراتب را كابا" ب   اط الع    کارفرماهر گاه 

وصول وضبط  خود نح ش اپرده حسن انجام تعیدات را ب   احایاج ب  انجام دادن تحریحات قضایی وادارش مبلغ ضهانانام 

آزاد خواه د   پیهانکارنهاید، ب  محض انجام تسوی  حساب ضهانانام  پیش پرداخت  حساب می تسوی  پیهانکارنهوده وبا 

 شد.

، قرارداد را خاته   ده د و ای ن در    پیهانکاراجراش قرارداد با اطالع قبلی ب   در طول مدت تواند  می کارفرما :8تبصره

   هیچگون  اهاراضی را نخواهد داشت.ح  پیهانکارباشد ك   صورتی می

 عدم واگذاری قرارداد -چهاردهماده 
ب  ش خص   کارفرمابدون موافقت كابی ح  واگذارش یا اناقال تهام یا قسهای از تعیدات موضوع این قرارداد را  پیهانکار

 .حقیقی یا حقوقی دیگرش ندارد 

 ممنوعیتهای قانونی -پانزدهماده 
 1330دیه اه   22 مص وب  مهنوهی ت من درج در ق انون من   مداخل         مح هول  نهای د ك     یرا ها" اه الم م     پیهانکار

 باشد. هاش بعدش آن نهی واصالحی 
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 و بیمهعوارض   مالیات،  -شانزدهماده 
تكلیحی دركسر  کارفرماوباشد می پیهانکارمالیات در ارتباط با اجراش قرارداد ب  هیده  هزین  هاش ، بیه  و پرداخت كلی 

 قانونی ندارد.كسورات 

،  مالی ات ارزش  پیهانک ار درصورت ارائ  گواهینام  ثبت نام در نظام مالی ات ب ر ارزش اف زوده كحورتوا ط      :5تبصره

 باشد. قابل پرداخت می کارفرماافزوده ازطر   

 اختالف    - هفدهماده 
دمات موضوع قرارداد ی ا مرب وط ب      بروز كند اهم از اینك  مربوط ب  خ پیهانکار و کارفرمادر صورتیك  اخاالفاتی بین 

تحسیر وتعبیر هر یك از مواد وااناد ومدارك پیوات آن باشد چنانچ  طرفین ناوانند موض وع اخ اال  را ازراه تواف      

ملزم اات ك  تا حل اخاال  تعیداتی را ك   پیهانکاررف  نهایند از طری  مراجع  ب  مراج  صالح  حل وفصل خواهد شد. 

ب  تحخیص خ ود طب   ق رارداد نس بت ب         کارفرمااد ب  هیده دارد اجرا نهاید ودر غیر این صورت ب   موجب قرارد

 ههل خواهد نهود. پیهانکار

 نشانی طرفین - هیجده  ماده
جاده  54كیلومار  -، ههدان کارفرما و ---------------------------------------------را نحانی خود  پیهانکار

هاش مذكور در فو  ارا ال   وگاه شیید محاه، تعیین نهوده وكلی  مكاتبات وابالغیاش قانونی ب  نحانینیر تیران  -ههدان

روز در مقابل اخ ذ را ید ب       13خواهد گردید. طرفین قرارداد باید در صورت تغییر نحانی مراتب را كابا" در مدت 

ها وابالغیاش ارا الی ب      ابالغ نحود كلی   نام  طر  دیگر اطالع دهند. تا زمانی ك  نحانی جدید ب  طر  دیگر قرارداد

 هاش تعیین شده ارزش واهابار قانونی خواهد داشت. نحانی

تحوی ل    تنظیم گردیده اات ك  یك نس خ  آن پ س از امض ا   تبصره   چیارو ماده هیجدهاین قرارداد در چیار نسخ  با 

 د.نگردد. كلی  نسخ قرارداد حكم واحد را دار می پیهانکار

 
 

  كارفرما       
  رهیمد اتیه سیعامل و رئ ریمد      یمانینر  ریام

 
 هر یمد ئتیعضوه     ییرزایطاهر م      

  پیمانکار
------------------- 
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  پیمانکارسایر تعهدات  4پیوست شماره 
باشند باید داراش کارت بیداشای بوده و  و افرادش ک  ب  نحوش در ارتباط با طبخ غذا می  پیهانکارکلی  کارکنان  -1 

 هنگام کار حسب مورد از روپوش و کاله احید و دااکش مخصوص و چکه  اااحاده نهایند.

باید داراش شناانام  کار بوده و طب  قانون کار صالحیت انجام کار را داشا  باشند و ههچنین از   پیهانکارکارکنان  -2

در اجراش صحیه کارها  پیهانکارحیث مقررات مربوط  مهنوهیت اااخدام را نداشا  باشند. در صورتیک  کارکنان 

 کارفرما را فراهم آورند کارفرماند و یا ب  طریقی نارضایای مسامح  ورزیده و یا باهث اخاالل نظم محیط کار گرد

مکلف ب  اجراش این دااور بوده و بایسای بالفاصل  ب  کار آنیا  پیهانکاربخواهد و  پیهانکارتواند بر کنارش آنیا را از  می

 خاته  داده و کارکنان دیگرش را جایگزین نهاید.

 دااگاهیاش دولای و شیردارییا را ندارد. ح  بکارگیرش کارکنان شاغل در  پیهانکار-3

تیی  و تأمین کلی  مواد بیداشای و پاک کننده و ههچنین لوازم بیداشای مانند پاکت زبال ، دااکش، حول  حهام و  -5

  پیهانکار چکه  و روپوش پالاایکی قابل شساحو و کاله کش دار و لباق کار کارکنان مااک ب  تعداد کافی ب  هیده

 باشد. می

بایست در شب  می پیهانکارباشد ک   می23الی  19و شام از ااهت  13:33الی  12از ااهت ااهت توزی  غذاش ناهار -4

الی  33/6یک نحر آشپز یا کهک آشپز در ااهات مقرر و ههچنین در صبه نیز یک نحر جیت ارو صبحان  از ااهت 

 در محل کاناین ب  کار گهارد. 33/0

باشد. ضهنًا زمان  مکلف ب  اجرا می  پیهانکارر ااهات فو  ب  تحخیص دااگاه نظارت بوده و : هرگون  تغییر د4-1بند

 ارو غذا در ماه مبارک رمضان با ههاهنگی دااگاه نظارت خواهد بود.

  پیهانکار تواط و امکانات روش میزها  کلی  امور مربوط ب  ارویس غذا از قبیل ، شساحوش ظرو  و توزی  آب -6

شود و بایسای یک نحر بلور ثابت در ااهات توزی  غذا در محل االن غذا خورش ب  کارکنان ارویس دهی  انجام می

 نهاید.

مکلف اات روزان  تعداد کافی کارکنان مجرب و ورزیده ک  تعداد و صالحیت آنان مورد تائید دااگاه   پیهانکار-0

کاناین( در  ظرو  و واحد  نظافت میزها، ، شساحوشهاش مربوط  از قبیل ) باشد براش انجام ارویس کارفرمانظارت 

  پیهانکاراز کار و رفاار هر یک از کارکنان رضایت نداشا  باشد،  کارفرمامحل ب  کار گهارده و هر گاه دااگاه نظارت 

  مکلف خواهد بود شخصی صالحیادار دیگرش را بجاش نامبرده ب  کار گهارده و نظر دااگاه نظارت در تهام مواد قاط

 نهاید. ح  هرگون  اهاراضی را از خود الب می پیهانکارو 

شوند، مساخدمین  از طر  محارالی  منصوب و ب  کار گهارده می پیهانکارکارگرانی ک  براش اجراش تعیدات  -8

مسوول پرداخت حقو ، دااهزد و اایر مزایایی ک  طب  مقررات و مصوبات قانون کار و   پیهانکاربوده و پیهانکار

 گیرد، خواهد بود. تأمین اجاهاهی ب  آنان تعل  می

مکلف اات ب  منظور نظارت بر حسن انجام تعیدات این قرارداد، شخصًا در محل کار حضور داشا  و در   پیهانکار-9

قرار گرفا  باشد، کابًا ب  دااگاه کارفرمایار خود را ک  مورد تائید دااگاه نظارت غیر این صورت نهاینده تام االخا

 معرفی نهاید. کارفرما نظارت

باشد و نظافت ههومی کارکنان مذکور نیز بایسای  می  پیهانکارب  هیده و هزین    پیهانکارتیی  لباق کارکنان  -13

 قرار گیرد. کارفرمامورد تائید دااگاه نظارت 
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انجام دهد و  کارفرمامکلف اات شسان و تهیز کردن ظرو  را طب  نظر و دااورات دااگاه نظارت  پیهانکار-11

 حهل نهاید.نظارت ههچنین زبال  مربوط  را روزان  ب  محل تعیین شده تواط دااگاه 

رده آید، جبران مکلف اات هرگون  خسارتی را ک  بر اثر ههل وش و یا کارکنانش ب  اموال شرکت وا پیهانکار -12

  پیهانکار نهوده و مسوولیت هر نوع صدم  و آایب بدنی ب  اشخاص ناشی از ههلیات موضوع این قرارداد ب  هیده

 کسر نهاید.  پیهانکارح  دارد رااا خسارت وارده ب  خود را تعیین و از ملالبات کارفرمابوده و  

ارکنان خود را برابر مقررات جارش کحور ک  ب  تائید مکلف اات در شروع کار، گواهی تندراای ک  پیهانکار -13

راانیده و نسبت ب  معاین  و اخذ گواهی بیداشای  کارفرمامقامات صالحیادار رایده باشد، ب  رویت دااگاه نظارت 

 مجدد کارکنان خود برابر موازین جارش اقدام نهاید.

دات یهیمکلف اات ت  پیهانکار اجبارش اات و  انکارپیهبراش کارگران   کارفرمارهایت مقررات و ضوابط ههومی  -15

تخلحاتی نظیر ورود غیر مجاز در محل هایی ک  نباید  کارفرماالزم را در این خصوص ب  کارگران خود بدهد و چنانچ  

رنگ محاهده نهاید، بال د  پیهانکار وارد شوند اااعهال الحاظ رکیک و هدم رهایت شوونات ااالمی و اخالقی از کارگران

ناشی از این اقدام نیز ب  هیده   هاش از ادام  کار آنان جلوگیرش و اجازه ورود آنان را لغو خواهد کرد و کلی  مسوولیت

 خواهد بود.  پیهانکار

 انجام دهد. کارفرما شود موارد بیداشای  یل را ب  نحو احسن و تحت نظر دااگاه نظارت ماعید می  پیهانکار -14

 الف( بهداشت عمومی:

 نظافت االن غذا خورش )کاناین( -
 نظافت و شساحوش دیوارها و کف االن با مواد شوینده و ضد هحونی کننده -
 نظافت کلی  رومیزییا با مواد شوینده و پاک کننده -
 نظافت ارویسیاش بیداشای ، فاضالب و آبروها -

 ب( سالن قشپزخانه:

 ها و آبروها و جلوگیرش از هرگون  گرفاگی نظافت کلی  کححوش -
 هاش خوراک پزش پاکیزگی و نظافت ارویس -
 ااهت 5هدم تجه  زبال  و باقی مانده مواد غذایی در اله آشپزخان  بیش از  -
 جلوگیرش از ورود گل و خاک آلوده ب  محیط آشپزخان  -
 اهپاشی محیط آشپزخان  هر دو هحا  یک بار -
 جلوگیرش از نحو  ححرات -
 بی در الول دااگاه کباب پزش پس از هر بار مصر شساحوش کامل دااگاه کباب پزش و هدم وجود چر -

 های بهداشتی: ج( سرویس

 هاش بیداشای کاناین بایسای تهیز و فاقد هرگون  آلودگی باشد. ارویس -
 وجود صابون یا مای  شوینده در محل الزامی اات. -
 هاش ظرفحویی جدًا خوددارش شود. از شسان هرگون  البس  در دااحویییا و اینگ -
 هاش بیداشای دائهًا اااحاده شود. تیوی  ارویساز ایسام  -
 اااحاده از پاشوی  کلره در مدخل ورودش دااحویییا الزامی اات. -

 د( بهداشت فردی:
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 کوتاه بودن موش ار و صورت و ناخنیا. -
 هدم وجود هرگون  بریدگی و خراش و دمل در اله بدن -
 اگر خحیف باشد. االمت کامل، هارش بودن از هرگون  بیهارش یا هارض  خاص حای -
 اااحهام روزان  قبل از شروع کار و در پایان کار -
 شساحوش کامل داایا با آب و صابون هنگام خروج از دااحویی ها. -

 ر( پوشش بهداشتی کاریرا :

کلی  کارگران ب  هنگام کار و تهاق با مواد غذایی چ  خام و چ  پخا  بایسای حاهًا از کاله، روپوش با پیش بند  -

 دااکش اااحاده کنند.منااب و 
 بایسای ملبس ب  پیش بند و دااکش بوده و هنگام کار از چک  اااحاده کنند.رها کلی  ظرفحو -
   و واایل شخصی کارگران تهیز باشد.کلی  البث -
 .بایسای کارت بیداشای معابر، ک  مورد تائید وزارت بیداشت باشد تیی  کنند کلی  کارگران می -

 یحی جات بایسای تازه، االم و فاقد هرگون  آلودگی باشد.میوه جات، ابزیجات، ص -16

 غالت و حبوبات بایسای فاقد هرگون  آلودگی و آفات انبارش باشد. -10

 انواع اس ها، ارک  و آبلیهو، روغن زیاون، مواد لبنی و مواد غذایی طبخ شده در صورت مصر  مجدد روزان  -18

 رج  نگیدارش شود.+ د4میوه جات و مواد غذایی در اردخان   ،

 ابزیجات بایسای بصورت روزان  مصر  شده و از نگیدارش آن بیش از یک روز جلوگیرش شود. -19

بایسای در مکانی ک  از تیوی  منااب و کافی برخوردار بوده واق  شده و از  پیهانکارغالت و حبوبات مورد تعید  -23

 انبارش کنارل گردد. تابش مساقیم آفااب ب  دور باشد و نسبت ب  وجود آفات

ش شده و در کارفرمااقالمی نظیر پیاز و ایب زمینی ک  مورد مصر  زیادش دارند، بایسای ب  صورت هحاگی  -21

 جاش تاریک و خنک نگیدارش گردد.

 شرایط طبخ و توزی  غذا: -22

 از حرارت دادن بیش از یک بار مواد غذایی جدًا پرهیز شود. -
 هیچ هنوان مجددًا اااحاده نگردد.روغن یک بار مصر  شده و ب   -
هنگام ارخ کردن مواد غذایی بایسای ماهی تاب  از ماده مورد نظر مهلو بوده و در صورت کااا  شدن  -

 ماده غذایی مزبور، حرارت گاز کم گردد.
 حای الهکان خورشایا و انواع اوپ و آشیا ب  مدت طوالنی و با حرارت مالیم طبخ شود. -
 ی بایسای درپوش منااب روش آن قرار داد.هنگام طبخ مواد غذای -
از مخلوط کردن مواد غذایی باقیهانده یا مواد غذایی ک  کیحیت خود را از دات داده با غذاش اصلی جدًا خود  -

 دارش شود.
 کنند نباید با مواد غذایی در تهاق باشند. هنگام توزی  غذا افرادش ک  بن دریافت می -
 س ب  کاله، روپوش، دااکش، پیش بند و مااک باشند.افراد توری  کننده غذا باید ملب -
کلی  مواد غذایی طبخ شده باید داراش پوشش منااب بوده و ب  طور رو باز در جریان هواش اردخان  قرار  -

 نگیرد.
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نظیر: یک و یک و بزرگهیر ) با اله کیحیت هالی(  یهای بایست از مارک رب گوج  فرنگی مورد مصر  می -

 بایست مورد تایید دااگاه نظارت قرار گیرد. می بوده و در هر صورت
 کلر زنی میوه جات و ابزیجات: -23

 کلی  میوه جات و ابزیجات باید کلر زنی شود و اپس با آب مجددًا شساحو گردد. -
 اند بایسای با آب تهیز شسا  شده و کلر زنی گردند. اگر ابزش جات گل آلوده -
 نگیدارش و شست و شوش کلی  ظرو : -
رو  اهم از ااایل، مسی، آلهینیومی و چینی بایسای شسا  و تهیز بوده و فاقد هر گون  چربی کلی  ظ -

 باقیهانده و زنگ زدگی باشند.
 کلی  ظرو  بایسای در جاش خاص مساقر بوده و از پراکندگی آنیا در اله آشپزخان  چلوگیرش ب  ههل آید. -
نهاید از این  بوده و تصریه می OHSAS 18001و  9001،  14001مات ایزو الزامکلف ب  رهایت کلی    پیهانکار -25

 الزامات آگاهی کافی دارد.
هاش ههومی)ایاب و  هاب( کارکنان  از ارویس کارفرما توانند در صورت تهایل و موافقت می  پیهانکار کارکنان -24

 شرکت مدیریت تولید بر  شیید محاه اااحاده نهایند.
 و ب  تایید دااگاه نظارت براد.)نان پخت روز( بایست منااب کیحیت نان می -26
موظف اات در صورت درخواات دااگاه نظارت نسبت ب  تیی  میوه فصل بنا بر تحخیص دااگاه  پیهانکار -20

مربوط  اقدام و نسبت ب  ارو آن ههراه با غذا )هحا  اش دو بار( اقدام نهوده و نسبت ب  ارائ  فاکاور میوه با نظارت 

 ن  ارو در پایان هر ماه اقدام نهاید.احاساب هزی

. باشد موظف ب  اجراش برنام  تنظیهی می پیهانکاركاناین،  اظردر ماه مبارك رمضان بر اااق برنام  ریزش ن -81

 ضهنًا از نان انگگ ب  جاش نان لواش اااحاده گردد .

 گردد. اوپ در تهام غذاها بجز غذاهاش خورشای ارو می -29

 باشد. ، نهك ههیح  روش میزها موجود میآبلیهو، اها  -33

دارها شامل: دلسار مرغوب، ماات )ااده موایر بلور نصف با نصف(، ااالد تك نحره، دوغ و  زیاون مرغوب  -31

 باشد. ب  تعداد چیار هدد می

ازاش هر . )ماات در بسا  بندییاش یكبار مصر  ب  باشد گرم می 133میزان ماات و ااالد مصرفی براش هر نحر  -32

باشد و اناخاب نوع دار ك  شامل ماات ااده یا ماات موایر یا دوغ لیوانی یا دلسار تك نحره  نحر یك هدد می

 باشد ب  هیده محارش اات( می
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 باشد و  نهك مصرفی باید تسوی  شده و ید دار باشد. اااحاده از روغن جامد بلور كلی مهنوع می -34

گرم برنج پخا  شده  343بایست جیت تیی  غذا از برنج نوع ایرانی اااحاده  نهاید و بازاش هرپرق  می پیهانکار -36

 نظر گرفا  خواهد شد.در 
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 ) غذای نوع اول (پیوست شماره یك
 لیست سرو غذا

مبلغ كل میانگین دستمزد هر پرس  سایر موارد حبوبات روغن گوشت شرح غذا ردیف
 )ریال(

  لیهو ترش، گوج  فرنگی، پیاز، زهحران، فلحل ابز كره یك هدد، -- گرم كره 14 % نرم  گواال 43 –% گواحندش 43 چلو كباب كوبیده 1

  رب، پیاز، آبلیهو، زرشك، هویچ فلحل دله  -- گرم 24 گرم گوشت مرغ تهیز شده 333 زرشك پلو با مرغ 2

  حران، آبلیهوایب زمینی، پیاز، لیهوش ههانی، زه گرم لپ  53 گرم 53 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 چلو خورشت قیه  3

 لوبیا پلو 5
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 گواال 
 ااالد،رب، پیاز، لوبیا ابز، ادوی   گرم 24

 

 گرم 53 گرم گوشت مرغ 123 ت  چین مرغ 4
گرم ت   333

 چین
 زهحران، پیاز، ماات، تخ مرغ، ادوی 

 

  لیهو ههانی، پیاز، ادوی ، ابزش ارخ شده، آبلیهو لوبیا چیای گرم 33 بعالوه قلم و دنه  خالصگرم گواحندش خرد شده  63 چلو خورشت قورم  ابزش 6

  پیاز، روغن زیاون، فلحل دله ، ادوی ، آبلیهو، زهحران -- گرم كره 24 گرم شنسل مرغ بدون اااخوان 233 جوج  كباب 0

 ماكارونی 8
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 اال گو
 گرم 24

-- 
 ااالد ، رب گوج  فرنگی، پیاز، ادوی 

 

  هدد(، اس ماهی، ابزش 5نارنج یا لیهو ترش، خرما ) -- گرم 24 گرم گوشت ماهی پاک شده و بدون اااخوان 233 ابزش پلو با ماهی 9

  گرم، رب،  پیاز، آبلیهو، شكر 43آلو   گرم لپ 53 گرم 24 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 چلو خورشت آلو بخارا 13

 هدق پلو 11
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 گواال 
 گرم 24

 گرم هدق 53
 خرما، ااالد ، رب، پیاز، كحهش، زهحران

 

  گرم، رب انار 63مغز گردو  -- گرم 24 گرم مرغ 233 چلو خورشت فسنجان 12

  پیاز، فلحل دله ، ادوی  -- گرم 24 گرم ماهیچ  333 چلو ماهیچ  13

 اااانبولی پلو 15
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 گواال 
 گرم 33

-- 
 ااالد ، پیاز، ادوی ، ایب زمینی، رب، زهحران

 

  وی ، گوج  فرنگی، قوره، پیازهدد، رب، اد 2بادنجان  -- گرم 24 گرم گواحندش ران یا اردات بدون اااخوان و چربی 133 مسها بادنجان 14

  پیاز، ادوی ، گوج  فرنگی، اها ، زهحران -- گرم 24 گرم شار مرغ43گرم گواحندش و 43كوبیده )گواحندش،  شار   16
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مبلغ كل میانگین دستمزد هر پرس  سایر موارد حبوبات روغن گوشت شرح غذا ردیف
 )ریال(

 مرغ(

  پیاز، ادوی ، رب، آبلیهو -- گرم 24 گرم بوقلهون خالص پاک شده 233 چلو بوقلهون 10

  ایب زمینی، فلحل ابز، پیاز، گوج  فرنگی، ابزش گرم نخود 53 -- ه قلم و دنب  گرم گواحندش خالص بیهرا 83 آبگوشت 18

19 
قلی  ماهی 

 دریایی)شیر،حلوا،....(
 -- گرم ماهی پاک شده بدون اااخوان233

گحنیز. جعحرش. شنبلی . رب انار. گوج  فرنگی . ایر. پیاز. رب گوج .  
 دار الزمگرم(بقی  موادبیهق113)براش هرنحر ابزش پاک شده 

 

  پیاز، كره، گوج ، اها ، فلحل، زهحران، فلحل ابز، لیهو -- گرم كره 24 گرم رااا  و فیل  گواحندش خالص 123 چلو كباب برگ 23

  گرم، رب، پیاز، آبلیهو، فلحل دله ، شوید 33باقالی  -- گرم 24 گرم گواحندش خالص ران یا اردات 233 باقالی پلو با گوشت 21

  مثل: كرفس، كنگر، ریواق -- گرم 24 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 شت فصلچلو خور 22

  پیاز، اها ، فلحل، آبلیهو، زهحران، گوج  فرنگی -- گرم 24 گرم گواحندش رااا  یا فیل  143 چلو كباب چنج  23

  هدد 5لیهو ترش،  زیاون، کحهش ،خرماپیاز، ادوی ، آبلیهو،  -- گرم 24 گرم میگو پاک شده 143 میگو پلو 25

 و نگینی چلوکباب وزیرش 24
گرم چرخ کرده 33گرم گواال  و43 –گرم گواحندش 43

 این  مرغ 
 گرم  14

-- 
 كره یك هدد، لیهو ترش، گوج  فرنگی، پیاز، زهحران، فلحل ابز

 

26 
ماهی کباب و ارخ 

 کرده)قزل آال، شوریده،...(

 بدون اااخوان)شوید پلو(   گرم ماهی پاک شده233هرنحر 

 هدد+ ترشی + دار5خرما
 

 ادوی  -زهحران -ابلیهو -ارک  -پیاز -فلحل دله +ایر 

 کلی  مواد ب  مقدار الزم

 

  کرفش + ادوی  +لیهو امانی  گرم24 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 خورشت کرفس 20

 و شود.هر هفته حداقل یک نوبت خوراک دریایی سر-
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 دو) غذای نوع دوم (پیوست شماره 
 لیست سرو غذا

ر 
د
ی

 ف

 سایر موارد روغن گوشت شرح غذا

هر پرس میانگین دستمزد مبلغ كل 
 ()ریال

1 
 درصد گوشت 84هدد ههبرگر مخصوص  2 خوراك ههبرگر

-- 
گوج  فرنگی، خیار شور، اس گوج ، ااالد 

 هدد، پیاز، ایب 2فصل، اس مایونز، نان باگد 
 زمینی

 

2 
گرم گوشت ) نصف گواحندش ونصف  163 خوراك كوبیده

 ایخ 2گواال  (
  ریحان، فلحل ابز، گوج  ، پیاز، خیار شور --

   -- گرم مرغ 343 خوراك مرغ 3

5 
 133تخم مرغ، ابزش معلر و ادوی )ا  قلع   كوكوش ابزش

 گرمی(
 گرم 53

هویج، ایب زمینی، گوج  فرنگی، خیار شور، 
 ز، ااالد فصل، پیازاس مایون

 

  ااالد گرم 23 گرم گوشت گواحندش 83 ابز خوراك لوبیا 4
  ااالد، پیاز گرم 23 گرم لوبیا 43گرم قارچ،  43 خوراك قارچ و لوبیا 6

0 
 گرم چرخ شده 43 خوراك كحك بادنجان

-- 
كحك، نعنا داغ، پیاز داغ، گوشت چرخ كرده، 

 ایر، مغز گردو، ااالد
 

8 
 گرم 83 ونیخوراك ماكار

 گرم 53
ااالد فصل، اس قرمز، اس احید، نخود 

 فرنگی، ایب زمینی، پیاز، رب ،  رت
 

9 
 گرم گوشت قیه  گواحندش 83 خوراك راگو

 گرم 33
ایب زمینی، هویج، ابزیجات، ااالد فصل، 

 خیار شور، اس مایونز
 

 زمینی، جعحرش، ادوی ، ااالد تخم مرغ، ایب  گرم 43 قلع ( 3گرم مرغ )نحرش  143 خوراك كوكوش مرغ 13
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ر 
د
ی

 ف
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 ()ریال

 فصل، اس مایونز، اس گوج ، خیار شور

  بادنجان، تخم مرغ، گوج ، ادوی ، ااالد فصل -- گرم 63گوشت  خوراك میرزا قااهی 11

12 
 گرم 233 خوراك شنسل مرغ

-- 
زهحران، پیاز، ایب زمینی، هویج، ااالد فصل، 

 خیار شور، گوج 
 

13 
 گرم 233 خوراك جوج  كباب

-- 
زهحران، پیاز، ایب زمین، هویج، ااالد فصل، 

 خیار شور، گوج 
 

  برنج، لپ ، ابزیجات معلر، ااالد فصل -- گرم 03 خوراك دله  15

14 
 گرم گوشت خالص مرغ 233 خوراک الوی 

-- 
تخم مرغ ، اس مایونز ، ایب زمینی ، خیار 

 شور
 

16 
 گرم گوشت خالص مرغ 143 خوراک ابزیجات

-- 
رشای ، هویج ، ایب زمینی ، قارچ ، کدو خو

 گوج  ، ابزش معلر
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 ) انتخاب نوع صبحانه با نظر پرسنل نیروگاه می باشد(                         لیست صبحانه - سهیوست شماره پ

 ادوی  جات نان  مواد شرل صبحان  
میانگین دستمزد مبلغ كل 

 ()ریال صبحانه

  ب  مقدار مورد نیاز نهك،  فلحل،  ادوی  هدد دونان  گرم 11روغن مای   یا كره  هدد 0گوج  فرنگی  هدد 0تخم مرغ  1

  ---- هدد دونان  هدد مغز گردو دو هدد 1گوج  فرنگی  گرم 12پنیر  0

  ---- هدد دونان  ---- ()یك نحرهماواط  مربایک هدد گرم 11كره  3

  ---- هدد دو نان ---- ()یك نحرهماواط هسل یک هدد گرم 11كره  4

  ---- نان دو هدد ---- گرم 11كره  گرم 12حلوا ارده  1

 برنامه هفتگی اول هر ماه به پیمانکار به پیمانکار ابالغ می گردد.-
 ریال   ---------------به ازای هر پرس صبحانه پیشنهادی میانگین قیمت 
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