قرارداد خريد حول زببلِ
ايه هطاضزاز ثٍ استىبز غًضتجلسٍ ًميسيًن مىبهػٍ مًضخ  ...............كيمبثيه سبظمبن ضُطزاضيَب ي زَيبضيَبي ًطًض ثب ضىبسهٍ ملهي
 14003110296ي ضمبضٌ اهتػبزي  411413877198ثٍ ومبيىسگي آهبي ًَضىگ ذىسانزل ضئهي سهبظمبن ًهٍ زض ايهه ههطاضزاز اذتػهبضا
«ذطيساض» وبميسٌ مي ضًز اظ يي ططف ي ضطًت  .............ثب ضىبسٍ ملي  ...........................ي ضمبضٌ اهتػبزي  .........................ثهٍ ومبيىهسگي
آهب/ذبوم  ....................ثب سمت  ..........................ي آهب/ذبوم  ..........................ثب سمت  ًٍ ..........................زض ايه هطاضزاز اذتػبضا «كطيضىسٌ»
وبميسٌ ميطًز اظ ططف زيگط ثطاسبس مًاز ي ضطايط ظيط زض محل اهبمت ذطيساض ثٍ امضب ضسيس ي اظ تبضيد مجبزلٍ آن ثطاي طهطكيه زظ ازجهطا
استَ .طگًوٍ تـييط زض ملبز هطاضزاز ي پيًست كىي آن ثبيستي زض هبلت الحبهيٍ ،اغالحيٍ ،غًضتجلسٍ يب سهبيط ػىهبييه مطهبثٍ ثهٍ امضهبي
امضب ًىىسگبن هطاضزاز يب موب مبْشين اظ ططف ايطبن زض سبظمبن ي غبحجبن امضبي اسىبز تؼُس آيض ضطًت ضسيسٌ ي ًتجهب ثهٍ كطيضهىسٌ اثهالؽ
گطزز .زض ؿيط ايىػًضت َچگًوٍ ػصضي اظ ططف ذطيساض پصيطكتٍ ورًاَس ثًز.
هبدُ  - 1هَضَع قرارداد :
مًضًع هطاضزاز ػجبضت است اظ ذطيس  ..........زستگبٌ حمل ظثبلٍ ويمٍ سىگيه ًٍ زض ازامٍ هطاضزاز اذتػبضا «حمل ظثبلٍ » وبميهسٌ مهيضهًز.
مجىبي تًليس ي تحًيل حمل ظثبلٍ َب پيًست كىي هطاضزاز است ًٍ اظ اجعاي زيىلي هطاضزاز ي اظ تؼُسات ؿيط هبثل اوٌهبض ي اسهوبف كطيضهىسٌ
مي ثبضس.
تجػطٌ :ذطيساض اذتيبض زاضز زض طًل مست اػتجبض هطاضزاز مًضًع هطاضزاز ضا  ( %25ثيست ي پىج زضغس ) ًبَص يب اكعايص زَس.
هبدُ  - 2هبلغ قرارداد ٍ ًحَُ پرداخت :
مجلؾ هطاضزاز ثٍ اظاي َط زستگبٌ حمل ظثبلٍ  ..............ضيبل ي ثطاي ًل  ..............زستگبٌ مًضًع هطاضزاز ..............ضيبل ثًزٌ ي ثهٍ ضهط
شيل تبميه ي پطزاذت ميگطزز:
 -1كطيضىسٌ ظطف مست  7ضيظ ًبضي اظ تبضيد مجبزلٍ هطاضزاز ضمبوت وبمٍ ثبوٌي مؼبزل  %25مجلؾ ًل هطاضزاز ضا ثطاي زضيبكت پيص پطزاذت
ثٍ ذطيساض تحًيل مي ومبيس ي ذطيساض ظطف 10ضيظ ًبضي پ اظ زضيبكت ضمبوت وبمهٍ مهصًًض ،پهيص پطزاذهت ههطاضزاز ضا ثهٍ كطيضهىسٌ
پطزاذت ميًىس .ضمبوتوبمٍ مًضًع ايه ثىس ،تب استُالى ًبمل پيص پطزاذت وعز ذطيساض ثبهي ميمبوس ي كطيضهىسٌ مٌلهق ثهٍ تمسيهس
اػتجبض آن مطبثن ملبز هطاضزاز است .زض غًضت زضذًاست كطيضىسٌ ،ذطيساض ثٍ غالحسيس ذًز ميتًاوس وسجت ثٍ تؼسيل مجلؾ ضمبوتوبمهٍ
پيص پطزاذت متىبست ثب ميعان مستُلي ضسٌ آن اهسا ومبيس.
 -2حول صتالِ ّاي هَضَع ايي قشاسداد تِ ششح ريل تِ دّياسيْا تحَيل خَاّذ شذ.
 -1-2تعذاد  ..............دستگاُ اص حول صتالِ ّا تِ دّياسيّاي تا جوعيت موتش يا هسااٍي ً 1111فاش جوعيات تحَيال
خَاّذ شذ مِ  %55اص تْاي ّش دستگاُ تَسط خشيذاس پشداخت هيگشدد ٍ  %5آى تَسط دّياسي تحَيل گيشًذُ
تاهيي ٍ پشداخت هيگشدد.
 -2-2تعذاد  ..............دستگاُ اص حول صتالِ ّا تِ دّياسيّاي تا جوعيت هساٍي يا تيشتش اص ً 1111فش جوعيت تحَيال
خَاّذ شذ  %51اص تْاي ّش دستگاُ تَسط خشيذاس پشداخت هيگشدد ٍ  %11آى تَسط دّياسي تحَيال گيشًاذُ
تاهيي ٍ پشداخت هيگشدد.
ً -3-2حَُ تَصيع حمل ظثبلٍ ّا تِ تشخيص ٍ اختياس خشيذاس اًجام هيگيشد ٍ تِ اختياس ٍي قاتل تغييش خَاّذ تَد.
 -3پشداخت ٍجِ تِ فشٍشٌذُ دس ّش هشحلِ اص تحَيل حول صتالِ ّا هطاتق تشًاهِ صهااًي هَضاَع هاادُ  3قاشاسداد ،تاِ تٌاساة
تعذادي مِ تِ تائيذ مويتِ فٌي سسيذُ ٍ آهادُ تحَيل تاشذ تششح ريل پشداخت هيگشدد:
 -1-3سْن خشيذاس اص تْاء ّش دستگاُ حول صتالِ  ،تش اساس هفاد تٌذ 2ايي هادُ دس قثال صَستحساب فشٍشاٌذُ ماِ تاِ
تائيذ ًوايٌذُ خشيذاس (هَضَع تٌذ  1هادُ  )6سسيذُ تاشذ ٍ صَستجلسِ مويتِ فٌي دايش تش تائيذ اقامم تحاَيلي ،
پس اص استْمك پيش پشداخت هشتَطِ ( تِ ًحَي مِ مل پيش پشداخت تا صَستحسااب هاا قثال آخاش قاشاسداد
هستْلل شَد) ٍ تا سعايت سايش هفاد قشاسداد ،ظشف هذت 11سٍص ماسي دس ٍجِ فشٍشٌذُ پشداخت هيشَد
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 -2-3سْن دّياسي اص تْاء ّش دستگاُ حول صتالِ  ،تش اساس هفاد تٌذ 2ايي هادُ ،صهاى تحَيل حول صتالاِ تاِ دّيااسي
هشتَطِ ،تَسط دفتش خذهات هالي خشيذاس ٍ يا هستقيواً تَسط دّياسي دسيافت مٌٌذُ حول صتالِ ( تاا تماوين ٍ
اختياس خشيذاس ) دس ٍجِ فشٍشٌذُ پشداخت خَاّذ شذ.
مبليبت ثط اضظش اكعيزٌ ثٍ ػُسٌ ذطيساض مي ثبضس ي ثجع آنَ ،طگًوٍ ًسًضات هبوًوي زيگطي ًٍ ثٍ ايه هطاضزاز تؼلهن ثگيهطز تمبمهب ثهط
ػُسٌ كطيضىسٌ ذًاَس ثًز.
اذص ًليٍ مجًظَبي زظ ثطاي اجطاي هطاضزاز ي تطتيجبت مطثًف ثٍ آن ي َعيىٍ َبي متؼلوٍ تمبمب ثط ػُسٌ كطيضىسٌ مي ثبضس.
ضمبضٌگعاضي حمل ظثبلٍ َب ثب ًليٍ مسئًليتَب ،تطتيجبت ي َعيىٍَبي متطتجٍ تمبمب ثط ػُسٌ كطيضىسٌ مي ثبضس.
ثيمٍ ضرع حبلج حمل ظثبلٍ َب اظ ظمبن تحًيل ثٍ زَيبضي ثب ًليٍ مسئًليتَب ،تطتيجبت ي َعيىٍَبي متطتجٍ تمبمب ثهط ػُهسٌ كطيضهىسٌ
مي ثبضس.

هبدُ - 3هدت قرارداد ٍ ترتيب تحَيل:
 -1هذت قشاسداد  .........هاُ شوسي اص تاسيخ پيش پشداخت هَضَع هادُ ( ٍ ،)2تشًاهِ صهاًي آهادُ ساصي ٍ تحَيل حول صتالِ ّاا
هطاتق جذٍل ريل هي تاشذ ٍ فشٍشٌذُ تا اهضاي ايي قشاسداد اجشاي دقيق آًشا تعْذ ٍ تضويي ًوَدُ است.
« جدٍل برًبهِ زهبًي براسبس برًبهِ پيشٌْبدي برًدُ هٌبقصِ تٌظين ٍ درج هيگردد »
تبصرُ :دس صَست عذم اسائِ ضواًت ًاهِ پيش پشداخت دس هْلت هقشس ،تشًاهِ صهاًي تحَيل حول صتالِ ّا اص تاسيخ پاياى هْلات
تحَيل ضواًت ًاهِ هحاسثِ هيگشدد ٍلَ ايٌنِ ضواًت ًاهِ پس اص هْلت هزمَس اسائِ شَد.
 -2فشٍشٌذُ ينذستگاُ حول صتالِ هطاتق پيَست فٌي تِ عٌَاى ًوًَِ شاّذ طي هذت هقاشس دس تشًاهاِ صهااًي قاشاسداد آهاادُ
ًوَدُ ٍ تِ خشيذاس اعمم هي ًوايذً .وًَِ شاّذ ظشف هذت  5سٍص ماسي اص تاسيخ ثثت ًاهاِ فشٍشاٌذُ دس دتيشخاًاِ خشياذاس
تَسط مويتِ فٌي هَسد تاصديذ ٍ آصهايش قشاس هيگيشد ٍ دسصَست تاييذ ،پلوپ هيشَد .تواهي حول صتالِ ّا تايذ تا سعايات
پيَست فٌي قشاسداد ٍ هطاتق ًوًَِ شاّذ آهادُ ساصي ٍ تحَيل گشددً .وًَِ شاّذ تعٌَاى آخشيي دستگاُ اص تعاذاد هَضاَع
قشاسداد پس اص تاصديذ ٍ تست هجذد تحَيل خشيذاس هيگشدد.
 -3فشٍشٌذُ تايذ طَسي تشًاهِ سيضي ًوايذ مِ ًوًَِ شاّذ سا قثل اص اتوام هْلت تعيايي شاذُ دس تشًاهاِ صهااًي تاشاي آهاادُ
ساصي آى تِ تائيذ ًْايي ٍ پلوپ مويتِ فٌي تشساًذ.
 -4فشٍشٌذُ هطاتق تشًاهِ صهاًي قشاسداد ،حول صتالِّا سا آهادُ ًوَدُ ٍ متثاً تِ خشيذاس اطمع هيدّذ .مويتِ فٌي خشيذاس ظشف
هذت  5سٍص ماسي اص تاسيخ ثثت ًاهِ فشٍشٌذُ دس دتيشخاًِ خشيذاس ،اص حول صتالِ ّا آصهَىّاي تحَيلگيشي تعول هيآٍسد ٍ
دس صَست هطاتقت تا هشخمات فٌي ٍ هقثَليت دس آصهًَْاي تحَيل گيشي صَستجلسِ تائيذ آى سا اهضا هي ًوايذ.
 -5زض غًضتيًٍ ًميتٍ كىي زض جطيبن ثبظزيسَب ي آظمًوُب مًاضزي اظ ػس ضػبيت پيًست كىي ضا مطبَسٌ ومبيهس ،ذطيهساض ًتجهب مهًاضز ضا ثهٍ
كطيضىسٌ اثالؽ ميًىس .كطيضىسٌ مٌلق است ثالزضوگ ايطازات ضا طجن پيًست كىي ثطططف ومًزٌ ي ثطاي ثبظزيس مجسز ًميتٍ كىي زػًت
ًتجي ثؼمل آيضز .كطيضىسٌ مٌلق است طًضي ثطوبمٍ ضيعي ي اهسا ومبيس ًٍ اغالحبت ذًاستٍ ضسٌ تب اذص تبئيسيٍ ًميتٍ كىهي ذللهي زض
ث طوبمٍ ظمبوي هطاضزاز ثًجًز ويبيضز ظيطا ظمبوُبي سپطي ضسٌ ثطاي ضكغ وًاهع ي ايطازات مًضًع ايه ثىس جهعي تهبذيطات مجهبظ كطيضهىسٌ
محسًة وميضًز.
 -6حول صتالِّاي تاييذ شذُ تَسط مويتِ فٌي ،تا صذٍس حَالِ اص طشف خشيذاس ،حذامثش دس هذت يلهاُ اص تاسيخ تائيذ مويتِ
فٌي ،تَسط دّياسي ،اص فشٍشٌذُ دسيافت هيگشدد .فشٍشٌذُ هنلف اسات تاا سعايات اصال اهاًاتداسي اص حوال صتالاِ ّاا
ًگْذاسي ًوَدُ ٍ تِ شخص هعشفي شذُ اص طشف خشيذاس تحَيل دادُ ٍ صَستجلسِ تحَيل آًشا تِ خشيذاس اسائِ ًوايذ.
 -7هحل تحَيل حول صتالِ ّا دسب ماسخاًِ فشٍشٌذُ ٍاقع دس  ..................................................................هي تاشذ.
هبدُ  -4تغييرات هدت قرارداد:
هذت قشاسداد دس پاياى صهاىتٌذي هزمَس دس هادُ ( )3پاياى هي ياتذ .چٌاًچِ دس اجشاي صهاىتٌذي قشاسداد تاخيش تَجَد آياذ،
تِ ششح تٌذّاي ريل اقذام هيگشدد.
 -1اگط ثىب ثٍ العامبت اجطايي ي ًبضثطزي ي ثٍ زستًض ًتجي ذطيساض پيًست كىي تـييطاتي ًىس ًٍ مست هطاضزاز العامب زچبض تـييط ضًز .زض ايه
غًضت كطيضىسٌ اغالحبت پيطىُبزي ذًز زض ظمبوجىسي هطاضزاز ضا ثب ززيل مستسل ثٍ ذطيساض تسليم ميومبيهس ي ذطيهساض مهست ظمهبن

مًضز هجًل ذًز ضا ًتجب ثٍ كطيضىسٌ اثالؽ مي ًىس .زض َط حبل ظمبنثىسي ًٍ اظ ططف ذطيساض ثٍ كطيضىسٌ اثالؽ ميضًز مهالى ػمهل
ذًاَس ثًز.
 -2اگط ثب زستًض ًتجي ذطيساض اجطاي هطاضزاز ثطاي مستي مؼيه ثٍ حبلت تؼلين زضآيس مست مصًًض تبذيطات مجبظ ثطاي طهطكيه محسهًة
ضسٌ ي ثٍ مست هطاضزاز اكعيزٌ ميگطزز ي ثطوبمٍ ظمبوجىسي هطاضزاز پ اظ آن ازامٍ ذًاَس يبكت.
 -3اگط َط يي اظ پطزاذت َبي مبلي ذطيساض يب ثبظزيسَبي ًميتٍ كىي ثب تبذيط وسجت ثٍ مًاػس موطض زض هطاضزاز غًضت پصيطز ،مست تهبذيط
مصًًض اظ تبذيطَبي ؿيط مجبظ كطيضىسٌ ًسط ذًاَس ضس.
 -4مًاضز زيگطي اظ تبذيط زض اجطاي ملبز هطاضزاز ًٍ ثٍ تطريع ذطيساض ذبضج اظ حيطٍ اضازٌ ي اذتيبض كطيضىسٌ ثبضس ثؼىهًان تهبذيط مجهبظ
كطيضىسٌ محسًة ميگطزز ي ػىساللعي (ثٍ تطريع ي اذتيبض ذطيساض) ثٍ مست هطاضزاز اكعيزٌ ميگطزز.
تجػطٌ :ثطاي تـييط مست هطاضزاز ،تـييطات َم ظمبن وبضي اظ ػًامل مرتلق ،كوط يي ثبض محبسجٍ ميضًز.
هبدُ  -5تضويي اًجبم تعْدات :
كطيضىسٌ مسئًليت ًبمل حسه اجطاي ملبز هطاضزاز ضا تؼُس ي تضميه مي ومبيس ي ثسيه مىظًض ضمبوتوبمٍ ثبوٌي ( مؼبزل %10مجلؾ ًهل
هطاضزاز) ثٍ ضمبضٌ  ..............مًضذٍ  ..............ثٍ مجلؾ  ..............ضيبل غبزضٌ ثبوي  ..............ضؼجٍ  ..............زض يجٍ سهبظمبن ضهُطزاضيَهب ي
زَيبضيَبي ًطًض ضا تحًيل ومًز .ذطيساض مريط است زض غًضت هػًض كطيضىسٌ اظ اجطاي تؼُسات هطاضزاز ،ثسين مطاجؼٍ ثٍ مطاجغ هضهبيي،
جطايم ،ذسبضات ي مطبلجبت ذًز ضا اظ محل ضمبوت وبمٍ كًم الصًط يغًل ومبيس .ضمبوتوبمٍ مصًًض تب پبيبن زيضٌ گبضاوتي (مهبزٌ  7ههطاضزاز)
آذطيه حمل ظثبلٍ تحًيلي ثٍ زَيبضي ،وعز ذطيساض ثبهي ميمبوس ي تب َىگبمي ًٍ تؼُسات مًضًع هطاضزاز تمب ي ًمهبل اوجهب وطهسٌ اسهت،
كطيضىسٌ مٌلق است ثطاي تمسيس ضمبوت وبمٍ يبز ضسٌ اهسا ومبيس .اگط كطيضىسٌ تب  15ضيظ پيص اظ اووضبي مست اػتجبض ضمبوتوبمٍ مًججبت
تمسيس آن ضا كطاَم وٌىس ذطيساض حن زاضز ًٍ مجلؾ ضمبوتوبمٍ ضا اظ ثبوي ضبمه زضيبكت ي ثجبي ضمبوت وبمٍ ،ثٍ ػىًان يحيوٍ وعز ذًز وگهٍ
زاضز.
تبصزُ :زض غًضت توبضبي كطيضىسٌ ،ذطيساض مريط است ثٍ غالحسيس ذًز وسجت ثٍ استُالى تضميه مصًًض متىبست ثهب اووضهبي زيضٌي
گبضاوتي حمل ظثبلٍ َب اهسا ومبيس.
هبدُ ً -6ظبرت بر اجراي كبر:
 -1ذطيساض مريط است ثطاي تسُيل زض اوجب امًض مطثًف ثٍ هطاضزاز ،ومبيىسٌ اي ضا ثٍ كطيضىسٌ مؼطكي ومبيس .زض ايىػًضت مٌبتجهبت ازاضي
ي پيگيطيَبي مطثًف ثٍ اجطاي هطاضزاز اظ ططين ومبيىسٌ مؼطكي ضسٌ اوجب ذًاَس ضس.
ً -2ميتٍ كىي مطجغ وظبضت ثط مسبئل كىي هطاضزاز اظ ططف ذطيساض ميثبضس ي مريط است ثطاي اطميىبن اظ حسهه اجهطاي پيًسهت كىهي
هطاضزاز اظ كطآيىس تًليس حمل ظثبلٍ َب ي اجعاء اغلي آن زض ًبضگبَُبي محل تًليس ي مًوتبغ حمل ظثبلٍ َب ي يب محل وگُساي حمل ظثبلٍ
َبيي ًٍ هجال مًضز ثبظزيس هطاضگطكتٍ است چٍ ثب اػال هجلي ي چٍ ثػًضت سط ظزٌ ثبظزيس ثؼمهل آيضزٌ ي اههسا ثهٍ اوجهب آظمًوُهبي
ًىتطلي زظ ومبيس ي كطيضىسٌ مًظق است ويطيي اوسبوي ،تجُيعات ي امٌبوبت مًضز ويبظ ايه امط ضا ثٍ طًض ضايگبن تبميه ي زض اذتيهبض
ًميتٍ كىي هطاض زَس.
َ -3طگًوٍ تـييط زض ملبز هطاضزاز ي پيًست كىي آن ثبيستي ثػًضت مٌتًة ي اظ ططين ذطيساض ثٍ كطيضىسٌ اثالؽ گطزز .زض ؿيط ايىػهًضت
َچگًوٍ ػصضي اظ ططف ذطيساض پصيطكتٍ ورًاَس ثًز.
 -4تبميه يسيلٍ ايبة ي شَبة ي ػىساللعي اسٌبن ي اطؼب تيم ًميتٍ كىي زض ثبظزيسَب ،ثٍ ػُسٌ كطيضىسٌ ذًاَس ثًز.
 -5ثبظزيسَب ي وظبضتَبي ًميتٍ كىي ثٍ َيچ يجٍ اظ ميعان مسئًليتَب ي تؼُسات كطيضىسٌ وميًبَس.
 -6كطيضىسٌ مٌلق است زض غًضت زضذًاست ذطيساض ،پىج ولط اظ ومبيىسگبن ذطيساض ضا ثمىظًض اطميىبن يي اظ امٌبوهبت ،ظيهط سهبذتَهب،
تًاومىسيُبي زظ زض ظميىٍ اجطاي مطلًة هطاضزاز ي ثمىظًض اوتوبل زاوص كىي زض َط ظمبوي ًٍ ذطيهساض ثرًاَهس ،زض يهي زيضٌ حهسيز
يي َلتٍاي ثٍ يٌي اظ ًطًضَبي مجساء تًليس ًىىسٌ اجعاء حمل ظثبلٍ (ثٍ اوتربة ذطيساض) اػعا ومبيسً .ليهٍ اههسامبت ي َعيىهٍ َهبي
متطتجٍ ايه سلط ثٍ ػُسٌ كطيضىسٌ ذًاَس ثًز.
هبدُ  - 7هسئَليت ّبي دٍرُ گبراًتي :
 -1گبضاوتي ،ذسمبت پ اظ كطيش ي تبميه لًاظ يسًي حمل ظثبلٍ َب مطبثن ضطايط ي مستي ًٍ زض پيًست كىي هطاضزاز شًهط ضهسٌ اسهت
تًسط كطيضىسٌ تؼُس ي تضميه گطزيسٌ ي اظ مًاضز مسلّم ي ؿيط هبثل اوٌبض ي اسوبف تًسط كطيضىسٌ ميثبضس.

 -2زض غًضت ثطيظ َطگًوٍ ووػي زض حمل ظثبلٍ َب (زض زيضٌ گبضاوتي) ،كطيضىسٌ مًظق اسهت ظهطف  48سهبػت وسهجت ثهٍ ضكهغ ووهع
گعاضش ضسٌ اهسا ومبيس.زض ؿيط ايىػًضت ذطيساض مي تًاوس تؼميطات ضا ثٍ تطتيجي ًٍ موتضي ثساوس اوجب زازٌ ي زي ثطاثهط َعيىهٍ َهبي
متطتجٍ ضا ثؼىًان جطيمٍ اظ كطيضىسٌ مطبلجٍ ومبيس ي كطيضىسٌ مًظق است ظطف  10ضيظ َعيىٍ اػال ضسٌ ضا ثسين َيچگًوٍ ػصضي ثٍ
ذطيساض يب زَيبضي زضيبكت ًىىسٌ حمل ظثبلٍ (ثٍ تطريع ي اذتيبض ذطيساض) پطزاذت ومبيس .زض غًضت استىٌبف كطيضىسٌ اظ پطزاذت آن،
ذطيساض اجبظٌ زاضز ثسين مطاجؼٍ ثٍ مطاجغ هضبيي اظ محل تضبميه يب مطبلجبت كطيضىسٌ ثطزاضت مي ومبيس.
 -3ضطيع زيضٌ گبضاوتي ي ذسمبت پ اظ كطيش ،اظ تبضيد تحًيل حمل ظثبلٍ ثٍ زَيبضي زاضاي حًالٍ محبسجٍ ذًاَس ضس.
هبدُ  -8تبييدات فرٍشٌدُ:
كطيضىسٌ مًاضز ظيط ضا تبييس ي اهطاض ومًزٌ ي َطگًوٍ اػتطاضي ضا وسجت ثٍ آن اظ ذًز سلت ي اسوبف ميومبيس:
 -1تبييس مي ًىس اظ هًاويه ي موطضات مطثًف ثٍ تُيٍ يب تًليس حمل ظثبلٍ َبي مًضًع هطاضزاز وظيهط مجًظَهبي زظ ثهطاي تًليهس آن يهب
ياضزات هطؼبت آن ي َمچىيه ًسًضات متطتجٍ ي هًاويه ي موطضاتي ًٍ تب تبضيد مجبزلٍ هطاضزاز مؼمًل ي جبضي ثًزٌ است ي زض مًضز ايه
هطاضزاز غسم مي ومبيسً ،بمال مطلغ ثًزٌ ي متؼُس است ًٍ َمٍ آوُب ضا ثمًهغ ضػبيت ومبيس.
 -2تبييس مي ًىس ًٍ هجل اظ مجبزلٍ هطاضزاز ،مطبلؼبت ًبكي زض جميغ جُبت اوجب زازٌ ي َيچ مًضزي ثبهي ومبوسٌ است ًٍ ثؼسا زض مًضز آن
استىبز ثٍ جُل ذًز ومبيس.
 -3تبئيس مي ًىس حن ياگصاضي تمب يب هسمتي اظ مًضًع هطاضزاز ثٍ اضربظ حبلج ضا ثسين مجًظ ذطيساض وساضز ي زض غهًضت اضتٌهبة آن،
ذطيساض حن كسد هطاضزاز ي مطبلجٍ ذسبضات احتمبلي ياضزٌ ضا ذًاَس زاضت.
 -4تبئيس مي ًىس زض غًضت ترلق اظ ملبز هطاضزاز ملتع ثٍ ججطان ضطض ي ظيبن ياضزٌ ثٍ ذطيساض يب اضربظ حبلج مطبثن محبسجٍ ذطيساض ثط
مجىبي ملبز هطاضزاز ميثبضس .
 -5اهطاض ميومبيس ًٍ مطمًل ممىًػيت مصًًض زض هبوًن مىغ مساذلٍ ًبضًىبن زيلت زض مؼبمالت زيلتي مػًة زيمبٌ  1337ومهيثبضهس .ي
چىبوچٍ ذالف آن حبثت ضًز تجؼبت هبوًوي آن متًجٍ كطيضىسٌ ذًاَس ثًز ي مبزامي ًٍ هطاضزاز ذبتمٍ ويبكتٍ است ،كطيضهىسٌ مطهمًل
هبوًن مىغ مساذلٍ ًبضًىبن زيلت زض مؼبمالت زيلتي ضًز هطاضزاز كسد ميضًز.
 -6اهطاض مي ومبيس يضؼيت اهتػبزي ي تحطيم َبي مًجًز ي مطبثٍ زليل مًجُي ثطاي هػًض زض اوجب تؼُسات هطاضزاز وميثبضس.
 -7تبئيس مي ومبيس ًٍ زضغًضت اجطاي وبمطلًة هطاضزاز ي ػس حػًل ضضبيتمىسي ذطيساضيب زَيبضيَب زض كطآيىس اجطاي ههطاضزاز ي اضائهٍ
ذسمبت پ اظ كطيش(گبضاوتي ي ياضاوتي) ،ذطيساض مي تًاوس اظ حضًض كطيضىسٌ زض مىبهػبت ثؼسي ذًز ممبوؼت ثؼمهل آيضز ي كطيضهىسٌ
حن اػتطاؼ زض ايه ذػًظ ضا ورًاَس زاضت.
هبدُ  -9فسخ ٍ قرارداد ،ضرر ٍ زيبى ٍ جراين :
 -1زض غًضت ترلق يب هػًض كطيضىسٌ زض اجطاي ملبز هطاضزاز ،ذطيساض اذتيبض زاضز ،ثسين مطاجؼٍ ثٍ مطاجغ هضبيي ،ثٍ كطيضهىسٌ اذطهبض
ًتجي متىبست ثب مًضًع مطثًطٍ ثسَس .چىبوچٍ تؼساز اذطبضَب ثٍ سٍ ( )3ثبض ثطسس ،ذطيساض مريط است زض پبيبن مُلت تؼييه ضهسٌ
زض اذطبض س ً  ،كسد هطاضزاز ضا ثٍ كطيضىسٌ اػال ومًزٌ ي جطايم هطاضزاز ي مطبلجبت ذًز ضا ثط اسبس يٌي اظ ضيضُبي شيل ايه ثىس
ضأسب محبسجٍ ومًزٌ ي ثسين مطاجؼٍ ثٍ مطاجغ هضبيي اظ محل تضبميه يب غًضتحسبةَبي كطيضىسٌ ًٍ تحت َط ػىًان ي ثبثت َط
هطاضزازي وعز ذطيساض ثبضس ً ،سط ي يغًل ومبيس ي كطيضىسٌ حن َطگًوٍ اػتطاضي ضا تحت َط ػىًان زض ايه ظميىٍ اظ ذًز سهلت ي
سبهط ومًز .ظمبن اوجب اهسامبت مًضًع ايه ثىس ثٍ اذتيبض ذطيساض ذًاَس ثًز.
 -1-1اگط كطيضىسٌ وتًاوس ومًوٍ ضبَس مًضًع هطاضزاز ضا مطبثن ثطوبمٍ ظمبوجىسي هطاضزاز ثٍ تبئيس ًميتٍ كىهي ضسهبوسٌ ي تحًيهل
ذطيساض زَس ،مطمًل جطيمٍ اي مؼبزل يٌػس ثُبي يٌسستگبٌ حمل ظثبلٍ ثٍ اظاي َط ضيظ تبذيط ؿيهط مجهبظ زض تحًيهل
ومًوٍ ضبَس مطبثن ثطوبمٍ ظمبوجىسي هطاضزاز ميگطزز ًٍ ثٍ ضيضُبي مصًًض زض ثىس  1ايه مبزٌ يغًل ذًاَس ضس.
 -2-1اگط كطيضىسٌ وتًاوس ثرطي اظ مًضًع هطاضزاز ضا مطبثن ثطوبمٍ ظمبوجىسي هطاضزاز تحًيل ذطيساض زَس ،مطهمًل جطيمهٍ اي
مؼبزل يي پبوػس ثُبي يٌسستگبٌ حمل ظثبلٍ ثٍ اظاي َط ضيظ تبذيط ؿيط مجبظ زض تحًيل َط يهي زسهتگبٌ حمهل ظثبلهٍ
مطبثن ثطوبمٍ ظمبوجىسي هطاضزاز ميگطزز ًٍ ثٍ ضيضُبي مصًًض زض ثىس  1ايه مبزٌ يغًل ذًاَس ضس.
 -3-1اگط كطيضىسٌ َيچ يي حمل ظثبلٍ َبي مًضًع هطاضزاز ضا تحًيل ذطيساض وسَس ،مطمًل جطيمٍ اي ثٍ ميعان يي پبوػس
مجلؾ ًل هطاضزاز ثٍ اظاي َط ضيظ سپطي ضسٌ اظ تبضيد مجبزلٍ هطاضزاز تب تبضيد اػال كسد ميگطزز ًٍ ثٍ ضيضهُبي مهصًًض
زض ثىس  1ايه مبزٌ يغًل ذًاَس ضس.

 -4-1زض غًضت كسد هطاضزاز ذطيساض مريط است ثسين مطاجؼٍ ثٍ مطاجغ هضبيي تضبميه كطيضىسٌ ضا ًٍ تحت َهط ػىهًان وهعز
ذطيساض ثبضس ضا ضجط ي پيص پطزاذتَبي مستُلي وطسٌ ي سبيط جطايم ي ذسبضات مًضًع ههطاضزاز ضا اظ محهل تضهبميه
مصًًض ًسط ي يغًل ومبيس ي زض غًضتيٌٍ تضبميه ي مطبلجبت كطيضىسٌ ًلبف جطايم ضا وىمبيهس اظ سهبيط امهًال ي زاضايهي
َبي كطيضىسٌ مطبلجٍ ي يغًل ومبيس ي ذطيساض حن َطگًوٍ اػتطاضي ضا زض ايه ظميىٍ اظ ذًز سلت ي سبهط ومًز.
 -2اگط زض َط ظمبوي حتي پ اظ تحًيل وُبيي حمل ظثبلٍ َب ي حتي پ اظ ذبتمٍ هطاضزاز ويع احجهبت ضهًز ًهٍ كطيضهىسٌ زض تحًيهل
مًضًع هطاضزاز ،پيًست كىي هطاضزاز ضا ضػبيت وٌطزٌ است ،كطيضىسٌ مٌلق است يٌي اظ اههسامبت شيهل ضا (ثهٍ اوترهبة ي اذتيهبض
ذطيساض) ثالزضوگ ي ثسين َيچگًوٍ ػصض ي ثُبوٍاي ثٍ اوجب ضسبوس .زض غًضت امتىبع كطيضىسٌ اظ اوجب آن ،ذطيساض مريط است ضاسب
ثٍ َط ًسا اظ ضيضُبي شيل ًٍ ثرًاَس ،اهسا ومًزٌ ي ثسين مطاجؼٍ ثٍ مطاجغ هضبيي زي ثطاثط موساض جطايم شًط ضسٌ زض ثىسَبي
شيل ضا اظ محل تضبميه يب مطبلجبت كطيض ىسٌ ًٍ تحت َط ػىًان ي ثبثت َط ههطاضزازي وهعز ذطيهساض ثبضهس ي يهب اظ سهبيط امهًال ي
زاضاييَبي كطيضىسٌ (ثٍ تطريع ذطيساض) ًسط ي يغًل ومبيس ي كطيضىسٌ حن َطگًوٍ اػتطاضي ضا تحت َط ػىًان زض ايه ظميىهٍ
اظ ذًز سلت ي سبهط ومًز.
 -1-2وًاهع ي ًبستي َب ضا ظطف مست  15ضيظ ثب ضػبيت مطرػبت كىي هطاضزاز ثسين زضيبكت َطگًوٍ يجُي تحت َط ػىًان
ضكغ ومًزٌ ي ثٍ تبئيس ًميتٍ كىي ثطسبوس ي  %25هيمت ضيظ آن هطؼٍ يب هطؼبت ضا ثؼىًان جطيمٍ ثٍ كطيضىسٌ پطزاذت ومبيس.
 -2-2ظطف مست  15ضيظ زي ثطاثط ًل َعيىٍ َبي متطتجٍ ضكغ وًاهع ي ًبستي َب ضا ثٍ هيمهت ضيظ ي ثطاسهبس مجلهؾ اػالمهي
ذطيساض ثؼىًان جطيمٍ ثٍ ذطيساض پطزاذت ومبيس
هبدُ  -11برٍز حَادث قْري :
زض طًل م ست هطاضزازَ ،طگبٌ جىگ ،اػم اظ اػال ضسٌ يب وطسٌ ،اووالة َب ي اػتػبة َبي ػمًمي ،ضيًع ثيمبضي َبي ياگيط زاض ،ظلعلٍ،
سيل ،ي طـيبن َبي ؿيط ػبزي ،آتص سًظي َبي زامىٍ زاض ي مُبض وطسوي ،طًكبن ،ي حًازث مطبثٍ ذبضج اظ ًىتطل زي ططف ههطاضزاز يههًع
يبثس ي ازامٍ ًبض ضا ثط اي َطيي اظ ططكيه وبممٌه سبظز اظ مػبزين حهًازث هُهطي ثهٍ ضهمبض مهي آيهس ي َهيچ يهي اظ زي طهطف مسهئًل
ذسبضت َبي ياضزٌ ثٍ ططف زيگط زض احط ايه حًازث ويست .زض غًضت ثطيظ حًازث هُطي ططكيه زض ذػًظ وحهًٌ ازامهٍ ههطاضزاز تػهميم
گيطي ي اهسا ذًاَىس ومًز.
هبدُ  : 11اقبهتگبُ طرفيي:
اهبمتگبٌ ذطيساض :تُطان  -ذيبثبن ًبضگط ضمبلي – ثبزتط اظ ثلًاض ًطهبيضظ  -وهجص ًًچهٍ ميهط  -پهالى  - 224سهبظمبن ضهُطزاضيُب ي
زَيبضيُبي ًطًض ًس پستي 1418733516
اهبمتگبٌ كطيضىسٌ ...................................................................................................... :غىسيم پستي .............................
ططكيه مًظلىس هجل اظ تـييط اهبمتگبٌ ذًز ثٍ ططف موبثل اطالع زَىس .زض ؿيط ايىػًضت َطگًوٍ مٌبتجٍ ثٍ وطبوي اهبمتگبٌَبي مىسضج زض
ايه مبزٌ زض حٌم اثالؽ ثٍ ططف موبثل ذًاَس ثًز.
ايي قزارداد هشتول بز ( )11هادُ بِ اًضوام يك جلذ دفتزچِ پيَست فٌي ،درً 5سخِ تٌظين ٍ بِ اهضاء طزفيي
رسيذُ ٍ هبادلِ شذ ٍ توام ًسخ اعتبار ٍاحذ دارًذ ٍ اس سهاى هبادلِ ،بزاي طزفيي ًافذ ٍ السم االتباع خَاّذ بَد.
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