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 برنامه  تولیدمشارکت در قرارداد 
 (های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه "73"ماده  "چ"بند موضوع ) 

 

هیای کلییه دسیتهاه"اینکیه های توسعه کشور مبنیی بیر قانون احکام دائمی برنامه "73"ماده  "چ"در راستای اجرای بند 

ای خیود بیه اسیتینای ل یول ( اعتبارات هزینه%1قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد ) 5اجرایی مشمول ماده 

-سازی، آگاهی بخشی و اطیع ( را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت لرهنگ6( و )4(، )1)

مابین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسعمی اییران بیه دستورالعمل اجرایی قانون ، این قرارداد لیو براساس  "رسانی نمایند

برنامه ریزی استان لارس به نماینیدگی آقیای ساسیان سازمان مدیریت وبه عنوان طرف اول و  ....................................نمایندگی 

 با شرایط ذیل منعقد می گردد. تاجهردون به عنوان طرف دوم،
 

 موضوع قرارداد -ماده یک
رسیانی و اطع بخشی سازی، آگاهیبرنامه تلویزیونی با هدف لرهنگو پخش موضو  قرارداد عبارتست از مشارکت در تولید 

 در ارتباط با  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 اسناد و مدارک  -ماده دو
میور   122236های توسعه کشور )ابعغیه شیماره قانون احکام دائمی برنامه "73"ماده  "چ"بند دستورالعمل اجرایی  -1-2

 های بعدی آن(و اصعحیه 17/7/1733

 های محتوایی و موضوعی شناسنامه طرح برنامه م وب شورای طرح و برنامه سازمان صدا و سیما براساس اولویت -2-2

 و موضو  قرارداد.  ، مدت، قالب و ساختار و نحوه برنامهسایر مشخ ات قرارداد شامل تعداد -7-2

 الف: مستند پانرده دقیقه ای تک قسمتی . 

 مدت قرارداد -ماده سه
باشد و در صورت توالق طرلین قابل تمدید بیرای میدت معیین می .................مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ انعقاد لغایت 

 خواهد بود. 

 قراردادمبلغ  -ماده چهار
 باشد .ریال می...........................درصد مالیات بر ارزش الزوده جمعاً  3قرارداد با احتساب کل مبلغ 

 هاترتیب پرداخت -ماده پنج
های توسعه قانون احکام دائمی برنامه "73"ماده  "چ"دستورالعمل اجرایی بند  3نحوه پرداخت مبلغ قرارداد با رعایت بند 

 شد:باکشور به ترتیب زیر می

، توسط طرف دوم در وجه اتمام قراردادکل مبلغ قرارداد به صورت خالص و بدون کسر کسورات قانونی پس از  -1-5

 شود.طرف اول اعمال حساب و پرداخت می

( از پرداخت، به عنوان مالیات برارزش الزوده محاسبه و توسط طرف دوم به شماره حساب %3نه درصد ) -2-5

 بانک مرکزی به نام حسابداری مالیاتی سازمان صدا و سیما، پرداخت خواهد شد.نزد  4101023131203553
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 تضمینات -ماده شش
 در صورت تعلق هر نو  سپرده یا تضمین ، حسب آئین نامه تضمین معامعت دولتی اعمال خواهد شد . 

 کسورات قانونی -ماده هفت
 قیانون  173)میاده باشید دار امیور لرهنهیی و هنیری مییعهیدهبا توجه به معالیت مالییاتی سیازمان صیدا و سییما کیه  -1-3

غ اییین قییرارداد، بییه صییورت خییالص و بییدون کسییر مالیییات بییه حسییاب شییماره شییبای لیی، مبهییای مسییتقی (مالیییات

700100004001023104003103IR صیدا و سییما، محاسیبه و پرداخیت  داری کل نزد بانک مرکزی به نام سیازمانخزانه

 شود. می

 کسر بیمه صرلاً با استععم از سازمان تأمین اجتماعی امکان پذیر می باشد .  -2-3

 تعهدات طرف اول -ماده هشت
 ه طرف دوم برای همکاری و هماهنهی.موضو  قرارداد ب بندی تولید برنامهرنامه زماناععم ب -1-8

 قرارداد. دوم طرف هماهنهی با طرح مجری انت اب و انتخاب -7-8

پس از تطابق با سیاسیت هیا و ضیوابط پخیش سیازمان و تاییید   زمان پخش با اطع  و هماهنهی طرف دومتعیین  -4-8

 برنامه تولیده شده

 تلویزیونی( موضو  قرارداد، در اختیار سازمان صدا و سیما خواهد بود. -های)رادیوییحق پخش برنامه : 1تبصره 

 تعهدات طرف دوم -ماده نه
 (.4قرارداد )مطابق ماده  پرداخت به موقع مبلغ -1-3

 های محتوایی و موضوعی تهیه و در اختیار قراردادن طرح و پیشنهادهای موردنظر، براساس اولویت -2-3

 های ذیربط، به منظور سرعت بخشیدن به لرآیند تولید. لراه  نمودن به موقع تسهیعت و ایجاد هماهنهی با دستهاه -7-3

 .)حسب درخواست سازمان صدا و سیما(معرلی و اعزام مسئوالن، کارشناسان و سایر الراد مطلع در راستای موضو  قرارداد  -4-3

 های تولیدی موضو  قرارداد.پشتیبانی محتوایی برنامه -5-3

   مه سازمان صدا و سیما.االختیار برای پیهیری و هماهنهی الزم و یا حضور در شورای طرح و برنامعرلی نماینده تام -6-3

 تعلیق و فسخ قرارداد -دهماده 

 ، طیرلین12 میاده در مندرج سازوکار براساس طرلین از هریک سوی از تعهدات ایفای عدم تخلف اثبات صورت در -1-10

 بدیهی. گیردنمی تعلق اول طرف به باالسری هزینه تعلیق، مدت در. نماید تعلیق را قرارداد توانند می کتبی اخطار با

 اقیدام قیرارداد ادامیه بیه نسیبت و برطرف را تعلیق موجب عوامل وقت اسر  در هستند موظف قرارداد طرلین است

 .است قرارداد طرلین مقام باالترین برعهده کشور، موضوعه مقررات و قوانین براساس امر، این مسئولیت و نمایند

 دیهیر طیرف بیه را مراتیب روزه 15 کتبیی اعیعم با باید نمایند، لسخ را قرارداد بخواهند طرلین از هریک چنانچه -2-10

 خواهید پرداخیت و محاسبه آنها نمایندگان یا قرارداد طرلین بین توالق با وارده خسارات صورت این در. دهند اطع 

 قیرارداد طیرلین مقام باالترین برعهده کشور، موضوعه مقررات و قوانین براساس امر، این مسئولیت است بدیهی. شد

 .است
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 حل اختالف -یازدهماده 
در صورتی که بین طرلین قرارداد در تفسیر، تعبیر، تأویل و یا اجیرای مفیاد آن اخیتعف حاصیل شیود، ابتیدا از طرییق 

 "چ"های آنها و پس از آن در شورای برنامه ریزی هر استان موضو  دستورالعمل اجراییی بنید مذاکره بین طرلین و یا نماینده

روز از تاریخ بروز اختعف، مسئله همچنان الینحل باقی  45شود و چنانچه ظرف مدت ، موضو  اختعف بررسی می "73" ماده

 دستورالعمل اجرایی مذکور ارجا  خواهد شد. 2بماند. حل آن به کارگروه موضو  بند 

 حوادث قهریه  -دوازدهماده 
یار طرلین خارج باشد، به نحوی که موجب عدم اجیرای تعهیدات طیرلین در کلیه موارد اضطراری که پیشامد آنها از اخت      

قرارداد بشود )مانند سیل، زلزله، حوادث غیرمترقبه و یا هر نو  عامل پیش بینی نشده دیهر که موجب عدم امکان دسترسیی 

 به محل انجام کار شود(، انجام موضو  قرارداد با توالق طرلین به زمان دیهری موکول خواهد شد.

 اقامتگاه قانونی -سیزدهماده 
اقامتهاه قانونی طرلین به شرح نشانی مندرج در قرارداد است و در صورت تغییر آن، طرلین موظفند تغییر اقامتهاه خود 

را با قید لوریت و به صورت کتبی به یکدیهر اععم نمایند. بدیهی است تا زمانی که تغییر اقامتهاه قانونی اععم نشده است، 

 شود. شود، ابعغ قانونی و صحیح محسوب میمکاتبات اداری و قضایی که به نشانی مندرج در قرارداد ارسال می تمام

 شیراز بلوار جمهوری میدان جام ج  صدا و سیمای مرکز لارس نشانی سازمان صدا و سیما )طرف اول( :

 برنامه ریزی استان لارس و  چهار راه حالظیه روبروی باغ ملی سازمان مدیریت نشانی طرف دوم :

 

 

 ساسان تاج گردون              .................................           

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس    مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس 

 
 


