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در ادارث ت ا    3191  با  مامارث ت ا   می خاا( ها)س   انسیرج  فوالدمع جهان  شرکت مجتبین  فیماد  این قراردا

باا   4113-7736-8343  اقتصاادی، مامارث  10630161649  ، مناسا  میایسیرجانهای مهرستان    مرک 

 این ک  در هیئت مدیره  اد شیخ عضومحمد جوو  ت مدیره ئهیعضو  علی عباسلو مدیرعامل و  انآقاینمایندگی  

ت ا  با  مامارث    ................................ شدرکت  از یا  رارو      مادد  نامیادث مای  "خریددار"  ارداد با  اختصاارقر

 ، مامارث  ...... ..........................   مییمناس   ،  ................................   مهر  مرک  های  ادارث ت    در  ................................ 

ایان قارارداد با   ک  در  دارای امضاء تعهد آ ر  ................................ آقایان    گید ننمایبا    ............... .................   اقتصادی

  منعقد می گردد.  ، از ررو دیگرنامیدث می مدد "فروشنده  "اختصار

 

 تعاریف:  -1ماده 

 خصاتشمدس  ها، پیضمائم،  منظدر از قرارداد این تدافقنام  مامل کیی  قرارداد:  -1-1

  ... اس . یتاران، مرایط گفنی

 ا.آنه رسمی از خریدار   فر مندث یا نمایندگانع ارتند  طرفین: -1-2

در آغاز قرارداد   جه  نظارت بر اجرای قرارداد، کت اً تدسط خریادار معرفای مای  خریدار: نماینده  -1-3

 گردد.

کت اً  اردادی فر مند،رقدات عات   انجام تعهاجع در مراد   جه  تسریدر آغاز قرارد نماینده فروشنده: -1-4

 ردد.ب  خریدارمعرفی می گ

 درخداس  بشرح مشخصات مندرج در  تاندیش نازل  تعدیضس  مکانیزم    24خرید  کاال: -1-5

 .CONCASTضمیم    قابل استفادث در مامین ریخت  گری  خرید 

قشا  ن  زااعام  حقات  دس  ها   میمنظدر از درخداس  خرید، مدارک فنی   کیی  پی درخواست خرید: -1-6

 می بامد. ها   کارت استاندارد

ن   زمانی کیی  فعالی  های مرت ط با ایامنظدر، جد ل زمانی اس  ک  در آن فاصی :برنامه زمانی -1-7

  . قرارداد 5مادث ) برنام  زمانی اس  یدث مشخص گرد قرارداد

 م رسمی کشدر ایران اس .یدها ر ق تقس    تاریخ منظدر ماث   سال ممسی ا ماه و سال و تاریخ ها: -1-8
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  بار اسااو  زن ن سیستم متری   کیی  ا زان   مقادیر، ر ق قدانین ایرا  ر ازظدمن اوزان و مقادیر: -1-9

 خالص می بامد .

          دار ییااد خریاابااازرو ماادرد تا یااا    ت کارفرمااا دسااتگاث نظااار ر نمایناادث ظاادمن               :یداربازرس خر  1-10

 .بامد می 

 موضوع قرارداد: -2ماده  

 درخداس بشرح مشخصات مندرج در    تاندیشنازل  تعدیض  س  مکانیزم    24خرید  مدضدع قرارداد ع ارت اس  از           

گری    خرید  ریخت   مامین  در  استفادث  قابل  مرک     CONCASTضمیم     گری  ریخت   ذ ب    ی   ممارث  کارخان  

ری     حداکثر  تحدیل      بر اساو برنام  زمانی    داد راین قراث در  د م دابط درج  ط   ضمرای      سیرجان د  مجتمع جهان فدال

   . ماث 6

مدضادع    بازرسای ضدابط کیفای مرایط  کیی  ک  از  مینماید رار حاضر اق با امضاء قرارداد  فر مندث:  یک  تبصره 

 مدد.نمی تداند ب  عذر عدم ارالع معتذر    ارالع کامل دارد نظر خریدار مد  قرارداد

افی از عمیکرد فر مندث   پس  مختار اس  در صدرت عدم رضای  ک  اد رداز قرا  مرحی  ر ر در هخریدا  :دوتبصره  

انجام    خدد ادام  آن را    د را متدقف   ، قرارداتقدیمی   ر ز  5ار بعد از  ضای  خرید از اخطار کت ی   تأمین نشدن ر

 ماید.می ن بیخدد س  اعتراضی را از  ر گدن ث حق هدهد   یا ب  فر مندث دیگری  اگذار نماید   فر مند 

 اسناد و مدارک قرارداد: – 3ه  ماد

در  نحدث تع یر   تفسیر خداهد ماد   دث   بدیناز این قرارداد تیقی م   الینف   اسناد   مدارک ذیل ب  عندان جز

 : سناد ب  ترتیب زیر مقدم می بامند صدرت بر ز هرگدن  اختالو بین اجزاء قرارداد، ا

 .حاضر اردادتن قرم -1-3

 ین برسد.ر مدت قرارداد تنظیم   ب  امضا ررفری ک  دد دیگ دع سنن س   هرمجیصدرت  -2-3

 . آنالیز قیم    پیشنهاد مالی -3-3

 . پرداخ  مرایط   نحدث -4-3

  فنی. مشخصات -5-3

 .س از فر ش   خدمات پ بیم  ،لیتحد .مشخصات کاال برچسب، یبند  ت سبمرایط  -6-3

 .مرایط گارانتی -7-3

 ."رخریدا "  منی   صیان  از محیط زیسای "حد تدرالعمل های ابالغی  اکیی  آیین نام  ها   دس  -8-3
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 .دیییمربدر  تح مدارک زمایشات   آایط بازرسی، کنترل کیفی   مر -9-3

 

 : االتحویل کمحل  -4ده  ام

 می بامد. تا بندر ع او بر عهدث فر مندث ،  مسئدلی  حمل کاالCFRدر صدرت ارائ  پیشنهاد قیم  ب  صدرت  -4-1

مای   عهادث فر ماندث  بر  گمرک مهریار تا  ،  مسئدلی  حمل کاالCPTدر صدرت ارائ  پیشنهاد قیم  ب  صدرت    -4-2

 بامد.

 سای  جهاان فادالد   تحدیال با  ان اار تا ،  مسئدلی  حمل کاالDDPم  ب  صدرت یقدر صدرت ارائ  پیشنهاد   -4-3

 می بامد. عهدث فر مندثبر

مای   15الای    8ن   تا چهار من   )ب  جز ر زهای تعطیل  باین سااع   ی کاری م در ر زهاب  ان ار سای   زمان تحدیل   

 بامد.

 برای ر زهای دیگر  جدد خداهد دام . ل باریدحن ترما امکانمایندث کارفا ب در صدرت هماهنگی  :سهصره بت

ایز   معاین گر متماایس   قیم  کاال   سایر هزین  هاا از همادیمدث حتما می بارائ     پیشنهاد قیم     در  تبصره چهار:

 مدث بامد.

 :و زمان تحویل راردادمدت ق – 5ماده  

 ممسای ماث 12دت م ب حداکثر   ،مر ع بکارالغ  بادریاف     یختاراز    ی مدضدع قراردادکاال  دادمدت قرار  -1-5

با   قرارداد را ای مدضدعالهکا این قرارداد تصریح مدثی بایس  ب  ترتی ی ک  در مندث   م فر   می بامد  

 م برساند.تحدیل نمددث   تعهدات قرارداد را ب  انجا ب  خریدار ای  جصدرت 

آغااز   محاسا   مای  نهایی دادابالغ قرار  ن  ث از زمار مند تنفیذ قرارداد   مر ع تعهدات ف:  پنج   تبصره 

 .  مندط ب  پرداخ  پیش پرداخ  نخداهد بدد گردد
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 تمدید خداهد بدد.ی قابل های بعد  قرارداد برای د رث ،فق ررفیندر صدرت تدا :شش تبصره 

 :لبرنام  زمانی تحدی -2-5

 

  د.می بایس  انجام مدماث  6حداکثر ری ی  جا  تحدیل کاال بصدرت

 

 ایط تنفیذ قرارداد :رش – 6ماده  

  :مد  د ذ خداهزیر تنفی مدارد رایجاقرارداد با این 

 تنفیذ مدث تیقی می گردد.  ،راسدی خرید  ابالغ رسمی از این قرارداد با -

 مبلغ قرارداد: – 7ماده  

درج باا مشخصاات منا  انادیشت  ناازل  تعادیض  زم  یمکاانعادد    24  تاامین   تحدیالبارای      ناخاالصم یغ ا لی

ییا  انجام ک      CONCASTدر مامین ریخت  گری پیدست   قابل استفادث     یم  اسناد   مض  درخداس  خرید در

 تدافق گردیادث  ک  بر اساو مرایط   امد می ب  ر یدریال/  ...............................................    قرارداداین  ط ب   ربدت متعهدا

ارائا     ان اار د رسای، تحدیل کااالپس ازناد مث ت  حمل کاال، حدیل اس پس از ت  ،پس از تحدیل تضامین مربدر    

 پرداخ  می گردد.ث ند فر م ب   رحی  اییب  صدرت م قاندنیفاکتدر های 

، سامان  بانا  مرکازی جمهادری حدال  فر ش   پرداخ  ریالی، نرخ اسکناو   ی  مالک قاندن  ام ن:    تهف  تبصره 

 اسالمی   تاریخ صد ر فاکتدر می بامد.

 مالیات بیم  بیکاری، بیم ، ی کی ) قاندنیکسدرات  سدد  ی ، باالسر  بردارندث  اد دراردقر  ءآحاد بها  :هشتصره  بت

 .بامد ی   م ...   عدارضکیی  ، ها

نام در نظام     ت  ی معت رگداهافز دث درصدرت ارائ   لزامات قاندن مالیات بر ارزش  اجرای اراستای    در:  نه  تبصره 

، مالیات بر ثمند فر تدسط تی لیامامان امدر تایید سازر ق نمدن  مدرد   ارائ  صدرتحساب    دثافزر ارزش  مالیات ب

غیار  در     پرداخ  خداهد ماد   فر مندث  ب   دادمحل این قرارز  ارزش افز دث   عدارض صدرتحساب های مربدر  ا

 خداهد بدد. ندثفر م عهدث  بر اینصدرت مالیات بر ارزش افز دث
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، متیبهدای   حفاظ  فن  عی،امتهای اجبیم قاندن کار،  رات مربدط ب   قدانین   مقر  کیی   از  ندثفر م   :ده   تبصره 

کامال مطیع بددث   متعهد اس   د،ا قراردارت ط بت جاری کشدر مرا، عدارض   دیگر قدانین   مقرها  مالیات  قدانین

 اس . ندث م فرعهدث  مدث، بر یاد رراتین   مقمسئدلی  عدم رعای  قدان ر هر حال،. دک  هم  آنها را رعای  کند 

کاالهاای   مشخصاات     تحدیال  ی، برنام  زمااناحجاممندث از  ر ف  فیکاانش   ارالع  دتدج  ب     اب:  ده یاز  تبصره 

قیم  مندرج   ک     ، بدیندسیی  فر مندث تایید می نماید    قرارداد  س ی       ارثمم  های   پیدس   )د  قرارداضدع  مد

د، ردامادت د رث قارابیشتر از ردل  اد )   حتیتا پایان قرارداهد بدد   قطعی خدتاب     ضرایب آن     رداد  در قرا

رادل    باقرارداد  دت زمان  ر از مقرارداد، بیشت  های مدضدعاالک  احجام پیش بینی مدث برای  تحدیلصدرتیک     رد

 .دییی تعیق نخداهد گرف عتهیچگدن   بیانجامد  ، مقطدع بددث   ب  آن

  میا  را از ج هاای ذیالهزینا   یی ، کپیشنهادیید می نماید ک  در م یغ یتا اذعان   فر مندث :ده دواز  تبصره 

  ن قید محد دی  لحاظ نمددث اس :بد 

 رارداد.دضدع قمدیری  بر اجرای م  های ینکیی  هز -1-7

 مربدط می بامد.د قراردا هایی ک  ب  ندعی ب  این هزین  مخاررث ها   مسئدلی  -2-7

ل مادت دیل   در رادمی از تغییر قیما  هاا ) تعام کارها ناهزین  های انجاافزایش  هر گدن    -3-7

 .بامد کاال   مداد ا لی   قیم  جهانی  تغییرک  حتی نامی از  دادقرار

    بدط ب  قراردادمر، مالیات   عدارض متعیق     مدرد نیاز  ایه  عم از بیم ا  ت قاندنیکیی  کسدرا     -7-4

 ضمنتنام  ها

 .  غیرث آب   هدا، صعدب ، پراکندگی ، منطق  ای  یمل باالسرکیی  ضرائب ما      -5-7

  ساایر هزینا  هاای   لتحدیاتا محل  کاال    بیم      حمل،  ریبارگیبندی،    ت بس  های  ن یزهکیی          -7-6

 . ط مرت

عهدات مندرج در قرارداد   سایر مدارد   هزین  هایی ک  ب  ندعی با  قارارداد ت  ی  هاهزینی   یک      -7-7

 مرت ط بامند.

باار، پرداخا   تخییا  از  بعاد    اظهار گمرگای ق العدارض گمرکی،    کیی  هزین  های مربدط ب      -7-8

 ی   ... .ض، گمرکعدار

 .ی ها  بازرس  ها ، تس هازمایش ط ب  آمربد کیی  هزین  های     -7-9

 .بامد  می فر مندثخدماتی ک  در تعهد  ی انی فنی  ی  امدر پشت  کیهزین   -7-10
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 کاهش: ایش وافز -8ده  ام

ب  هر را با ارالع کت ی      ندث م فرمات  د خ،  ارچدب مدضدع قراردادتداند در ردل مدت قرارداد   در چمی  خریدار

 دهد. ش یا افزایشداد کاهسقف قرار %   25)  درصد  بیس    پنجیزان تا م

 :پرداخت نحوه پیش پرداخت و  – 9  ماده 

 

یدر یی   برای تامین کنندگان ایرانای نندگان خارجی بصدرت  پرداخ  برای تامین ک                       -1-9

 بصدرت ریالی خداهد بدد.

مهادری بان  مرکازی جسامان  سنا    ل  فر ش مالک پرداخ  ریالی، نرخ اسکناو حدا -2-9

 بامد. ی م اسالمی

یاا      ت ارنکی معابا  نام تضاماناخاذ  ق اال    در  قارارداد  کال  م یغ  درصد  پنجاث  )50 -3-9

  با  ب  عنادان پایش پرداخا نماید  آن را ق دلآلمان  کشدر  در  رک  گل تایی ک  م   هرضمان  نام 

نظاارت د دساتگاث  یاباا تایپایاان مادت قارارداد    تحدیل کاالها    پس از  فر مندث پرداخ  خداهد مد.  

 دار، ضمان  نام  مذکدر مسترد خداهد مد. خری

با  فر ماندث س از تحدیل اسناد مث ت  حمل کاال  پ  ،قرارداددرصد   م یغ    سی  )30  -4-9

 خداهد مد.پرداخ  

داد پس از تحدیل کاال ب  گمارک یاا ان اار )بیس  درصد  باقیماندث م یغ کل قرار20 -5-9

رسادم قابال پرداخا  خداهاد بادد.   اداری م  امادر ان اار  انجاام    جهان فدالد سیرجان   ارائ  فاکتدرها

سان انجاام کاار را درصاد ح  10درصد درصدرتی ممکن اس  ک  فر مندث ضمان  باانکی  20پرداخ   

 دلیییب  هر    یا  امدر مالی مجتمع نمددث بامد. اگر مشتری نتداند ر ز پس از ابالغ تحدیل   15حداکثر  

م اذ ل نمایاد مای   را    اقدام الزمحسن انجام کار    ی مربدط ب درصد 10ضمین  نس   ب  ارائ  ت  د نخداه

درصد آخر برای مدت  20محل پرداخ   درصد مذکدر از  10داند کت ا ب  مالی مجتمع اعالم نماید ک   ت

ب  ع اارتی در ایان د نمدد.  هاپایان مدت مذکدر دریاف  خد  درصد آخر را در  10 ط   مشتری  ماث ض  6

 ارداد خداهد بدد. کل قر د م یغدرص 10حال  پرداخ  مرحی  سدم 
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 خریدار ان کارخ ی باسکدلق ض ها، DDPبرای تحدیل بصدرت  خالص   با ا زان  زن محمدل  )بارک  مال -6-9

مدظف اس  پس از تخیی  کامل بار، ق ض هاای مربدرا  را  بار رانندثنظارت می بامد   دستگاث      تایید 

 .هد د خریدار تحدیل نمایندث

با   رناما  تحدیال گردیادث،  زن خالص مندرج در اسناد   با CFR   CPT  در صدرت تحدیل بصدرت

، کییا    گمارک  کامال محمدلا  با تحدیال    مدظف اسا  پاس از    فر مندث  گمرک مالک خداهد بدد

، ق ض ان اار   ترخیصای ، را تحدیال ، بارنام   Invoice ،Packing list ،اسناد) گداهی بازرسی م داء

 خریدار نماید. نمایندث 

 حسن انجام کار:و  دوره تضمین – 10ماده  

ب در کمیتا  فنای   مدرد تصادی مشخصات فنی ب  با تدج ) مدضدع قرارداد را  یکاال   مرایط   کیفی   فر مندث

   مرح ذیل تضمین می نماید:ب  ت گاث نظاراساو نظر دست رب دثگردی عیینت ارانتیمرایط گ   بازرگانی

از  تضامین  ) د رث  ماث ممسی 6رداد را ب  مدت کاالهای مدضدع قرا  ط ای  مرکیفی   فر مندث   -1-10

 گردیادثئ   مندث بر اساو اسناد اراکیی فربطدر    د.می نمای  دار تضمینب  خریکاال    تحدیل  اریخت

با  خریادار مای دهاد   در   مینان کاافیخصات فنی مدرد درخداس  خریدار ارشدر خصد( م

کاالی مذکدر   خریدار،    رد درخداس نیازهای مد  عدم برآ ردث کردن    صدرت عدم ایفای تعهدات

 بدد.  د خداهال بصدرت مجانی   فر مندث  ظف ب  جایگزینی کاعددت تدسط خریدار 

  با  تضامین خریادار نسا   صات فنی درخداس  مدث تدساط او مشخندث می بایس  بر اس  م فر -2-10

ندث ما فر،  مشکالت   ایارادات مشاهدد   زبر  در صدرت  د بامد  ی متعهدییتحمکانیزم های     یکیف

 . ن می بامد رت مجانی   رایگامدظف ب  جایگزینی کاال بصد

گاارانتی  رایط در م مندرج  مرایط ی  از حصدل هر عدم ت درص  ، در   یگارانت)  تضمین  در ری د رث    -1-2-10

دامات   یفای  ک ظااهری ن  نقص   عیبهرگد دارای تحدییی اگر کاالی رتنظا اثدستگ    تایید  صخیتشب   ا  ی   

 ثر ماند در اینصدرت فجایگزین گردد ک   ،خص می نماید خریدار مش ک ب  نحدی  می بایس   بدری مزکاال،  بامد 

 د.نمایمی  تامینا ر جایگزین کاالی مرجدعی ،رز خریدادن  هزین  ای ابد ن اخذ هیچگ 
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 انجام تعهدات:ین تضم  – 11ماده 

  ا لیام یاغ    درصاد    دث% )    10دل  معاا  ،خرید   ابالغ    ر ز از    15حداکثر پس از  متعهد اس     ندثفر م   -11-1

ضمین ارائ  نماید ک  ت  خریدارد ب  نفع    مرطِ قابل تمدی  قید  ن  معت ر بد   بانکی  تنامصدرت ضمان  ب قارارداد را  

. باماد      ردادقارا  10دث  اما)    ضامیند رث تدت  یاان ماتا پا  خریدارسدی  از    رف ابل تمدید یکطیس  قمی بافدق  

خ در صادرت فساداهاد بادد. خ   تسدی  حساب مالی قابل استرداد  تضمینن د رث  س از پایاضمانتنام  مدصدو پ

 .نماید ب  نفع خدد ض ط  ام  فدق الذکر رامی تداند ضمانتن خریدار ،رحی  ق ل از اتمام کاهر مدر  اردادقر

 

انجاام درصدی مربدط با  حسان 10ضمین نس   ب  ارائ  ت د نخداه ب  هر دلییی   یا   اگر مشتری نتداند    -11-2

درصد ماذکدر از محال پرداخا    10داند کت ا ب  مالی مجتمع اعالم نماید ک   ید می تم ذ ل نما  اقدام الزمکار  

اها  م  6پایاان مادت    را درث مذکدر  ض ط مد درصد    10مشتری  نماید.     ط ماث ض  6ی مدت  درصد آخر برا  20

غ کل قارارداد درصد م ی  10رحی  سدم  ب  ع ارتی در این حال  پرداخ  مد نمدد.  هادریاف  خد  حسن انجام کار

 خداهد بدد. 

 

  ه:فروشندتعهدات  –12  ماده 

را  مدضادع قاراردادهاای الاک یالتحد    نتامی  ،تهی   مالی    ان فنیک  تد  ددمتعهد می گرث  مند فر  -1-12

عیام تحدیل کاال  زمان   تاریخ  همچنین  ارنظر خرید   دامت    از مشخصات فنی کاال، کیفی  مدرد

 دارد.   کافی ل  ارالع کام

تاییاد در   کیفای مادرد  هایارداساتاند   را مطابق با  دادرارع قضدمد  کاالی  گردد  متعهد می  دثفر من -2-12

  نماید. تامین مدث تدافق بازرگانی    -کمیت  فنی

ب  همراث را    هر محمدل    در کارخان  سی  تس  ها   بازر  یج آزمایشاتفر مندث متعهد اس  کیی  نتا -3-12

Certificate  ث از رارو مارک در ماد یز صاابرگ  آنال)سالی    کاالی ارگداهی کیفی   یید  مدرد تا 

 .د رائ  نمایایدار خر ب  ،ل هر محمد هنگام تحدیل ا  رسازندث



 الد سيرجان فو   شرکت مجتمع جهان ………رکت ش
 

 13527ید خر موضوع درخواست    CNCتاندیش  نازل تعویض زم مکانیعدد   24خرید  قرارداد :  1400.04.02تاریخ:  

 

Page 10 of 25 

 

 رد:گی سی قرارزرمدرد بافر مندث بازرو خریدار   با همکاری بایس  تدسط  میارد زیر دم -4-12

 کاال.ن سالم بدد •

 کاال.کیفی  بست  بندی  •

 .کاال ضعی  ظاهری  •

 . ...   کاالندع  ،ث سفارش ناخالص، ممار الص   زن خ مامل: ها بندی بست ر ی  ئمعال •

بصادرت کامال ر ی  قطعااتدث   الم   ند بدس باید ا کس ها  ب ها  : پال یا باکس ها ها پال    ضعی  •

 پال  ها   باکس ها می بایس  متناسب با اندازث    زن قطعات رراحی   ساخت   د.نآن مهار مدث بام 

 مل  زن قطعات   جابجایی های متعدد را دارا بامند. مدند بطدریک  تح

با  حتماً ررد ها بست  بندیخل دا دد.ادث گرب استف  مناس با بس یفی ک مداد بااز    بندی  برای بست  •

 .بامد  گیر مناسب قرار دادث مدث

 . ی   کنترل مدارککیفسی زربا •

متعهد می گرد فر م  -5-12 درخدد در صدرندث  تدنمدن   ،  ارید اس  خر ت  ب   مشخص مدث  را  سط خریدار 

 د. ای  ارسال نم ک  تدسط خریدار مشخص می گردد آزمایشگاث تالث ) 

 صتشخیمدث  بازرگانی  -تایید گردیدث تدسط کمیت  فنی    صاتر با مشخمغای  حدیییکاالی تچنانچ    -6-12

دساتگاث ییاد د تأدرم دریک   ر؛ ببامد  کیفی یا   ریاهظ دن  نقص   عی یرای هرگمدد   یا دا  دادث

االی از باب  کا  هی ج  چیهزینی کاالی مزبدر بددث    مدظف ب  جایگ   فر مندث  ،ریدار ن امد نظارت خ

میزم فر مندث   ،خسارتهر گدن    ارد آمدن   در صدرت   ب  فر مندث پرداخ  نخداهد مد   عیمرجد

 .اید کسر نم مندث ای فی مابین با فرداند از حساب ه ران آن می بامد   یا خریدار می تب  ج

 از تأییاد   رالع دهد تاا پاسا  مراتب را ب  خریدارمحمدل   کل  ازی  س ز آمادث  فر مندث بایستی پس ا -7-12

 نس   ب  ارسال کاال اقدام نماید.، خریدار

 مایدساتگاث نظاارت  تاییاد       خریدار  ای س    ر دی  ق ض های باسکدل   زن خالص  ،مالک  زن بار -8-12

 یادارخرنماینادث  ق ض های مربدرا  را تحدیال    ،بار    کاملپس از تخییدظف اس   مبامد   رانندث  
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  مادارک ماندث سادی فر درث از ااسناد مث تا  صا عمل،  مالک  DDPدر مدارد تحدیل بجز    دهد.

 گمرکی کاال می بامد. 

امکان بازدیاد نماینادگان خریادار را از  تشخیص دهد  ارخرید  در هر زمان ک    مدظف اس   فر مندث -9-12

 آ رد.فراهم تدلید کنندث  کارخان 

 بیما   ،ب  هزین  خددبا پدمش کامل    حل تحدیلمرا تا    ادقراردبایستی کاالی مدضدع    فر مندث -10-12

 نماید.

مدضدع ی  کاال  کیفییا    کمی  فساد   اف     هر گدن  خسارت   یا  خریدار  حدیل کاال ب تا زمان ت -11-12

بار را  مادث تحدیال کااالیهای خریدار بتنها در صدرتی بطدر کامل بعهدث فر مندث اس       قرارداد

صحیح    ،پرداخ  خداهد نمدد ک  کاالدث  ارداد  ب  فر منقر  9ادث  مرج در  ساو نحدث پرداخ  )مند ا

 گردد. تحدیلخریدار  ب  یلمحل تحد در بد ن عیب سالم  

نمایاد کا  اتارات سادء زیسا    تامیندضدع قرارداد را ب  نحدی  عهد اس  کاالی مفر مندث مت -12-12

 ماندث طای اسا  فرسا  محیارای اترات ناامطیدب زی  کاال دانچ  ماهیطی ندامت  بامد. چنمحی

اقل رسااندن د( ب  حد ی الزم در خصارائ  دستدرالعمل های حفاظتی، ایمنی   هشدارهامدظف ب   

نین ایمنی، بهدام    محیط زیس  کشدر را در اختیار می بایس  قدا  دثفر من  رات می بامد.این ات

صادرت   در هار  .یاد یا  نمارعاماان تحدیال  لید تاا زمراحل تددر  آنرا    الزامات قاندنییی   دامت    ک

را تحدیال قرارداد  کاالی مدضدع    MSDS فر مندث می بایس  دستدرالعمل های ایمنی، بهدامتی

 نماید. خریدار ب

ل هرگدن  دعا ی، غرامات   خسارت قاندنی درخصد( هر ندع حادت  در ق ارا    ریدارخ،  فر مندث -13-12

 .دری می دارن   م مصدیا هر ندع خسارت  ارد بر امدال خدد    یا جراح  یا مرگ

خدد  تیارخالتام ا دثنماین معرفی  مدظف ب   فر مندثرداد،  در ابتدای مر ع اجرای کار مدضدع قرا -14-12

یهی اس  نمایندث معرفی مدث می بایس  بصدرت م ان  بد   .مد ارت می باط با دستگاث نظجه  ارت ا

 خداهد مد.داخ  نپر فر مندثباب  هیچگدن  هزین  اضافی ب  ر زی در دسترو بامد   از این 
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می محسدب ش   فر  تامین شتی انیب  عندان پ ندثفر م از سدی  ی ک انجام کیی  خدماتجه   -15-12

فر مندث مکیاف . همچنین  اخ  نخداهد مد پرد  دثفر منب     خریداراز سدی    هیچ گدن   جهی  مدد،

یاا   تیفنی  فنی پس از فر ش با درخداس ارائ  خدمات    ب  منظدر  تا پایان د رث تضمین قرارداد  اس 

  ق اسرع    در  ایگانت    رخدد را بطدر پیدس   یناس کارم -  خدمات فنی  ارائ خریدار نس   ب   کت ی  

 همکاری نماید.ا خریدار رداد با این قرادضدعات مرت ط بدر خصد( م   اقدام

 ، معادن   تجاارت کشادر فر مندث مدظف ب  رعای  مصدبات   بخشانام  هاای  زارت صانع -16-12

 بامد. ان می جمهدری اسالمی ایر

ا ران رایا ساالمیمهادری اانین   مقاررات د لا  جکیی  قد ، مندث بایستی در اجرای قراردادفر -17-12

ات خریدار در ق ال هر گدن  دعا ی، هزین  ها مقرر  ز قدانین  تخیف ایشان ا  در صدرترعای  نماید.  

 .امد ، فر مندث دراین خصد( مصدن   م ری می بر  مخارج   مسئدلی  های نامی از قصد

با  از    مجا  ی نمددث  ... را محرمان  تیقظف اس  کیی  ارالعات، مکات ات، اتفاقات  مد  ر مندثف -18-12

 ا سازمان دیگری نخداهد بدد.رجع یت ب  هیچ می دستگاث نظارعکاو مدارد بد ن هماهنگ ان

لعات کافی را بعمل آ ردث   هاایچ نکاات  اقرارداد مط  ءنماید ک  هنگام امضا  تائید می  فر مندث -19-12

 .  جهل خدد گرددبتداند در مدرد آن مستند ب اس  ک  بعداًی نماندث ای باق

در فر مندث     ی پرسنلغذا       ذهاب، اقام   مل ایاب داد مااین قرارمترتب بر  هزین  های    کیی  -20-12

 بر عهدث فر مندث می بامد. خریدار صدرت نیاز ب  حضدر در سای  

داد می بامد. کیی  ضارر   زیاان هاای ندث مسئدل هماهنگی الزم برای انجام مدضدع قرارفر م  -21-12

 فر مندث عهدث خدد    ربمدضدع این قرارداد    در  انگاری فر مندث  نامی از قصدر   یا امت اث   یا سهل  

   خریدار می تداند در صدرت  ارد آمدن هر گدن  خسارت آن را از محل تضامین   یا مطال ااتبددث  

 فر مندث  صدل نماید.
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در تعهد فر مندث بددث   لایکن عادم   داداین قرار    مرایط   در مفاد  هزین  کیی  تعهدات مندرج -22-12

 زینا    از تعهدات   مرایط، مسئدلیتی را برای خریدار در ق اال پرداخا  ههر ی  هد هزین   درج تع

 جداگان  ایجاد نخداهد نمدد.

 ماید. را تضمین می نماث  24ب  مدت الی مدرد قرارداد کا دکی مدرد نیازلدازم یفر مندث تامین  -23-12

کارکرد مکانیزم ها بر آن اسااو   مکانیزم ها را در اسناد فر ش مشخص  فر مندث نرخ مصرو   -24-12

 ضمین می نماید.را ت

جهاان فادالد سایرجان برناد مجددا اعالم می گاردد ماماین ریختا  گاری پیدسات  مجتماع   -25-12

CONCASTاین اساو دستدرالعمل هاای نصاب   راث انادازی     بددث   فر مندث می بایس  بر

 تهی    تضمین بدهد.  استفادث از آن را

ز در ساای  جهاان دفتر فنی   بهرث بارداری نساددرصدرت نیاز ب  ارالعات بیشتر با مسئدلین   -26-12

 فدالد سیرجان تماو حاصل نمایید. 

  

 دار:خریهدات تع -13ماده  

گاذاردث مادث اش  هادث  ع  رب  اردادصراحتاٌ در قرک     اس تی  ب  ردر کیی تعهداتعهدات خریدار   -1-13

  .اس 

 اسناد حمل و اسناد منضم به بسته ها: -14ماده  

خریدار  معرفی مدثی مایندث خریدار   یا بازرو فنال کاال را از نرس ر مندث متعهد اس  پیش از حمل، مجدز اف

 دد:اهد بک ذیل خد  مدارمندط ب  ارائ دادقرار ضدعای مده اخذ نماید. پرداخ 

 برابراصل   نسخه کپی   1 : وارداتی بودن کاال  در صورت(Release note)کاال   ترخیص  مدارک

 نسخه کپی   2نسخه اصل +    2 ب: صورت حسا

 :   با تائید بازرس(Packing List)بندی    تهبسلیست  

 حمل:  مدارک

 ینسخه کپ   + بدوننسخه اصل    5

 سخه کپی ن  1
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 ی . بازرسید  و تایکنترل کیفی ، نتایج تست ها    گواهی

ر محمدلا  بامد. باا هاارائ  صدرت حساب های فر مندث  پیدس  بایستی ب خ  لیس  بست  بندی مدث  نج نسپ

مشخصات دیگری یا بست       در هری  از آنها ممارث صند قهمراث بامد ک     دیباید پنج نسخ  لیس  بست  بن

    ل صند ق یا بست ر داخدی مذکدر دت  بنلیس  بس  سخ  ازد مدث بامد. ی  نید قینماعرفی  ک  محمدل  را م

 ک صند ق   یا بست  ب  نحدی الصاق گردد  نسخ  دیگر در پاکتی ک  آب   رردب  در آن نفدذ نکند، در خارج  

  ث   باماد  رنام از لیس  بست  بندی ضمیم  با  مد. س  نسخ ابل جدامدن یا مفقدد مدن ن ادر اتنای حمل ق

 نظارت خریدار ب  فر مندث بازگش  می مدد.تگاث دس  ز تایید پس ا ی  نسخ  ک  رددخریدار تحدیل گ

 :تعدیل – 15ماده 

قیم  ها   بصدرت پیش پرداخ   م یغ قرارداد درصد 50با تدج  ب  پرداخ   DDPب  ر ش  برای خرید

 پرداخ  نخداهد مد.  چ مرایطی هیچگدن  تعدییی تح  هی قطعی بددث   تاب   

داخ  بصدرت یدر یی صدرت می گیرد نیز ر یعتا هیچگدن  تعدییی ک  پردر ر ش های دیگر خرید 

 پرداخ  نخداهد مد. 

 : مواد فیتکی – کاالسالم بودن  -16ماده  

ی پیدسا  هاا  داد  راردر ق  فنی مندرجیقاً مطابق مشخصات  را دق  اردادقرمدضدع  کاالی  ندث مدظف اس   فر م 

ای رگش    عددت محمدل  تأییاد نشادث باا هزینا  هامسئدلی  بصدرت  در غیر اینر تحدیل دهد.  خریدا  آن ب 

یاا تضاامین  فر ماندثاز محال مطال اات ا بامد ک  خریدار می تداند م یاغ آنهاا رمربدر  بعهدث فر مندث می  

 کسر نماید.قراردادی 

 

 دستگاه نظارت: -17ماده  

ق ل نمااددث اس  تیدس  آن  دارک پ  مسناد  رارداد   ا ق مفاد این قر  بر  ثفر مند ک   تعهداتیجرای  ر اارت بظن 

اس    مدظف  فر مندثث  ی می بامد    مایندث معرفی مد ن  یا  "  معاونت بهره برداری"عهدث  ب     خریداررو  از ر

ن نادث آرت یا نمایدستگاث نظاک  هائی  تدرات   ر ش دس   ق ر  رب  نینمچ  هرا ر ق قرارداد   اصادل فنی  کارها  

 اجراء نماید. ،ارائ  می دهد 
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  (:و ...  حق بیمه تامین اجتماعی ، ) مالیاتورات قانونی کس -18ماده  

، ان ار داری،   عدارض گمرکای دیماند  عدارض   ها یات، مالها  قاندنی مامل بیم تای  کسدرپرداخ  کی  -18-1

  د.بام می  فر مندثداد ب  عهدث یق  ب  مدضدع قرارمتع   ترخیص 

ت بر ارزش افز دث را در صدرتحساب فار ش اندنی، مالیامدظف اس  مطابق ضدابط   مقرارت قفر مندث    -18-2

سائدلی    خریدار می بامد لیکن ماالی خدد منظدر نماید. پرداخ  این مالیات خارج از سقف قرارداد بر عهدث ک

دث می بامد   فر مندث مسائدلی    هماهنگی های الزم جه  سایر اقدامات ازق یل  اریز   غیرث بر عهدث فر من

 این تعهد را می پذیرد.انجام هزین  عدم 

 :غیره تقال بواگذاری و ان-19  ماده 

عهدات خدد را تتقیم تمام یا قسمتی از  مس  بطدر مستقیم   یا غیر  خریدار ن اجازث کت ی  د نمی تداند با  ثفر مند 

 .قل نماید ا منت اگذار   یر یغ  ک  مدضدع قرارداد حاضر اس  ب

  اخیر و خسارت :جرائم ت - 20ماده  

 :قرارداد  مدضدع در تحدیل کاال یم جر  -1-20

، مدقع کاال   یر در تحدیل برات نامی از تاخحدید   تحمل خسااهد بدد در صدرت صالخریدار مجاز خد -1-1-20

مادث ان تحدیل ابالغ  زم   ب   نس  ب  ازاء هر ر ز تاخیر  ،ر ز    7  برای تاخیر بیش از    ب  تشخیص خدد

از م یاغ ن جریما  را بعنادااالی تحدیال نشادث بهاای کا %    0.5)  صاد نایم درادل  عام  دثب  فر مان

 نماید.ی فر مندث تامین ن قراردادتضامییا از محل   کسر ال ات  ی فر مندث یا دیگر مط صدرتحساب

در  دی با  مارح منادرجدان قارارتسییم ب  مدقع تضاامی  صدرت تاخیر در  خریدار مجاز خداهد بدد در -2-1-20

  از را بعنادان جریما ثرائ  نشد تضمین ا م یغ %   0.5صد )نیم در  ادلعمتاخیر    ب  ازاء هر ر ز  قرارداد،

 تاامین فر ماندث تضامین قراردادی  یا از محل  کسر مطال ات  ی فر مندث یا دیگرم یغ صدرتحساب 

 نماید.

 اهد بدد .خدارداد % م یغ قر20معادل تاخیر حداکثر  جریم سقف  -3-1-20
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مطابق مادث خریدار  د ب  صالحدی ،نجام نپذیرداکاال تدسط فر مندث  یل بمدقعانچ  تحدچن  :دثسیز  ت صرث

 د.ث رفتار خداهد م با فر مند  ن قراردادای 20

 جریم  کیفی :  20-2

در صدرت عدم تطابق کاالی ارسالی با کیفی    مرایط مشخصاات فنای منادرج در پیدسا    20-2-1

 ایاد.مرجادع نم  را  کااالی ارساالی  ارتدساتگاث نظاق تشخیص  حق دارد ر   خریدار  ،قرارداد  ممارث س 

 . یید نشدث جایگزین نماید کاالی تاجریم   ب  عندانرا محمدل   همان مجاناًبدد  ف خداهد ظفر مندث مد

ندث نیاز فر م اهد بدد    مالک عمل خددار در خصد( کیی  مدارد مدضدع این مادث  خریتشخیص    :دثرچها  ت صرث

 .ماید ا از خدد سیب می ناعتراضی ر  حق هرگدن

، در صدرت عدم اجرای هر ی  از تعهدات فر مندث ک  برای آن جریم  در نظر گرفتا  نشاد اسا :  ت صرث پانزدث

اقادام   م یاغ جریما  را   جریم   تعیین    نس   ب   ان خسارت  اردث  مدضدع   میز  خریدار با تدج  ب  حساسی   

 ازفر مندث اخذ خداهد نمدد. 

 قرارداد: فسخ  -21  ماده 

ایان حاق را  خریدار ل گردد،یکی از مدارد ذیمشمدل  ستگاث نظارتدبا تایید    یدارخرخیص  تشب     فر مندثاگر  

یاز حاق یکجان   قرارداد اقادام نمایاد   فر ماندث ننس   ب  فسخ  ،ق ل هفت   یحداکثر اعالم کت ی با    دارد تا

 :خدد سیب می نماید اضی را از راعت هرگدن 

 ارد.این قرارداد را ند  یفنی یا مالی اجراتدان  دثخریدار محرز گردد ک  فر منچ  برای چنان -الف

 این قرارداد.   تعهدات عدم رعای  هر ی  از مرایط  در صدرت -ب

 ن ایراد خسارت.در صدرت عدم رضای  خریدار از کیفی  کاال   ب  منظدر متدقف ساخت -ج

کااالی   ر رسااندنندث داز رارو فر ما  تقدیمی  ر ز   بیس )    20ش از  بی  اهی   یا تاخیرقصدر، کدت  -د

 .  هر عی رداد ب  محل تحدیل بدع قرامدض

  م یغ % ) دث درصد  10معادل م یغ از     20-1-1ر صدرت تجا ز میزان م یغ جرائم مدضدع بند  د  -ها

 .کل قرارداد
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دد را ضا ط   نزد خا  فر مندث  ت  مطال ا  م الغ    دیگر  امین قراردادیتض  ریداخرفسخ قرارداد،    اب  :مانزدثت صرث  

 ید. ماصدل می ن 

هیچ عندان نمی تداند ب     فر مندثاد مالک عمل خداهد بدد    مدارد فسخ قرارددر    خریدارتشخیص    :ثهفد ت صرث  

 ی دا ری نماید.فسخ قرارداد را ب  عندان یکی از مدارد اختالو تیقی   تقاضا

رای درنا   بیکند    خددداری دام  کارفسخ قرارداد، مدظف اس  از ا  ف  ابالغ، با دریافر مندث  :هیجدثصرث  ت 

تی ک  از ررو دساتگاث نظاارت  را از  ضعی  کار مطیع سازد   ری مهی  ارت  دستگاث نظ  دارگزارمی کامل، خری

دهاد. دساتگاث نظاارت تحدیال  خ را با   مدث تا آن تاری  مهای خدمات انجااصل مدارک   گزارش    مدد،اعالم می

 اث نظارت خداهد بدد.تدسط دستگ رش فدق ید گزاأیندط ب  تم فر مندثدی  حساب با دن  تسهرگ

حق الزحم  خدمات انجام مادث تاا تااریخ ، نس   ب  تعیین م یغ  دادت صرث ندزدث: خریدار پس از ابالغ فسخ قرار

 رارداد اقدام می کند. فسخ قرارداد ر ق مرایط ق

 

 

 قانونی: منع -22ماده  

دی مااث  22) قااندن مصادب مندعیا  در معامیا  زمان عقد قرارداد مشامدل ماعالم می نماید ک  در    فر مندث

اعاالم   رخریادا، مراتاب را با   گردد  ندناین قا  لمشمدل مدت قرارداد،  ک  در رد  در صدرتیی بامد  نم     1337

 .ددخداهد نم

 وین:عنا -23ه  ماد

با   اًدس  آن ندمات  مادث اسا  صارفد قرارداد   اسناد   مدارک پیفصدل   مدای ک  در عنا ین ع اراتکییات   

 ادث کرد.داد استفاز آن ها در تفسیر ممی تدان مداد می بامد   ن ارالع یافتن از مفاد فصدل   منظدر راهنمائی  

 ف:حل اختال  -24ماده  
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مدضادع نک  مربادط با  اجارای عمییاات  ای  د کند اعم ازپیش آم  فر مندث     ارخرید بین    تالفاتیاخ  رتیک درصد 

دا در ابتا ،یدس  قرارداد بامد   سایر اسناد   مدارک پ تع یر هری  از مداد قراردادیر    تفس  ربدط ب د   یا مقراردا

انناد مدضادع رارفین نتد چنانچ هد مد   فصل خدا  ق مذاکرث   تدافق ررفین حل    از رریب  صدرت د ستان   

 . خداهد مد ستان سیرجان ارجاع نی مهررفع نمایند مدضدع  ب  مراجع ذیصالح قانداز راث تدافق ا اختالو ر

 غیار  رمایاد   دعهادث دارد اجارا ن   باقارارداد  مدجاب  ب   تی را ک   میزم اس  ک  تا حل اختالو تعهدا  فر مندث

 . عمل خداهد نمدد دثفر منب   دد نس  تشخیص خ ارداد ب ر ق قر خریداراینصدرت 

 قرارداد:کلیت -25ماده  

ب  حل   فصل اختالفات ی  بخش یا ی  مادث از  مربدط 24غیر از مادث     ب    مجمدع  اس  قرارداد ی  کیی

 مای گاردد.گار نقاض نای ازاین قرارداد با ماادث دییچ مادث  تفادث قرار گیرد   همدرد اس   ی تداند ب  تنهاییآن نم

می ایران    یا جزئا مخالف قدانین جاری جمهدری اسالاین قرارداد کال  د ی  یا چند مادث ازمشخص گرد  چنانچ 

 نخداهد کرد. در چناینم   ارد مدارد قرارداد خد  را یا متناقض با سایر قرارداد اس  این امر ب  سایریا غیرقابل اج

   اقدام خداهد نمدد.د مربدرراث یا مدصالح مادس   ب  ان   خریدار متعاق اً فر مندثمداردی 

 ون حاکم بر روابط طرفین:قان  – 26ماده  

اسالمی ایاران رارداد منحصراً قدانین   مقررات جاری د ل  جمهدری ر ابط ررفین در مدرد این ققاندن حاکم بر  

 د بدد.خداه

 فورس ماژور) حوادث قهری( – 27اده  م

یی حقدق ع ارت اس  از اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز    حدادث قهری ر ق اصدل ک -27-1

قرارداد دامت  ب  گدن  ایی ک  مانع انجام هر    قابل تدجهی بر مسئدلی  های ررفین   ک  تاتیر مستقیم کنترل 

 یا تمام تعهدات قراردادی بصدرت کیی می گردد.   ی  

عدم انجام دیگر   اعث نمی بایست ی قراردادتعهدات در انجام بخشی از انع مربدط ب  حدادث قهری مد -27-2

 تعهدات قراردادی مدد.  

در صدرت تدا م مرایط حدادث  اهد مد.  رداد افز دث خدد رث زمانی مربدط ب  حدادث قهری ب  زمان قرا  -27-3

 قرارداد با یکدیگر تدافق خداهند نمدد.  رایط تمدید زمان  در مدرد م  ، ررفین  قهری برای بیش از د  ماث ممسی
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زدها، تدرم   تغییرات نرخ  ها، سطح دستمن  مداد ا لی  مدرد مصرو در ساخ  آ افزایش قیم  کاالها -27-4

 مدارد این چنینی تح  هیچ عندان جزء مداد حدادث قهری   فدرو ماژ ر محسدب نخداهد مد.     برابری ارزها  

تحریم های کشدر تالث نس   ب  ررفین قرارداد از مدارد فدرو ماژ ر   حدادث قهری محسدب نمی   -27-5

جرای تعهدات خدد  ااز ی قرارداد ب  تحریم کشدر تالث استناد نمددث   ارداد نمی تدانند در اجرامدد   ررفین قر

 امتناع  رزند.  

ق  تشخیص مدارد فدرو ماژ ر با خریدار خداهد بدد. بر این اساو در صدرتیک  فر مندث مدعی تحق -27-6

. بدیهی اس  صرو ادعای تحقق فدرو ماژ ر از  فدرو ماژ ر بامد بایستی مرراتب را کت ا  ب  خریدار اعالم نماید 

یکطرف  انجام تعهدات  از    دث   نمی تداند مستندی برای تدقف قراردادی ن دسدی فر مندث رافع مسئدلی  های 

 قق فدرو ماژ ر را تایید نماید. ، مگر اینک  خریدار ب  صدرت کت ی تحسدی فر مندث بامد 

پس از دریاف  اسناد   مدارک مذکدر، خریدار درخداس  را بررسی نمددث   حسب مدرد با تدافق   تراضی یا با  

تب خاتم  قرارداد اعالم می  اگرفت  می مدد   یا مردر نظر برای اتمام کار د زمان مناس ی ا قرارد تمدید مدت

   گردد. 

لذا مادامی ک  حال  مذکدر ادام  دارد   تا زمانی ک  خریدار در خصد( قرارداد اعالم نظر ننماید، عدم اقدامات 

 محسدب می مدد از مفاد قرارداد اجرایی تعهدات قرارداد تخیف 

اهند دام     دن قرارداد هیچ گدن  مسئدلیتی در ق ال عدم اجرای تعهد  نامی از فدرو ماژ ر نخ ررفی -27-7

 ب نمی گردد.  فاد قراردادی محسدتاتر از فدرو ماژ ر می بامد تخیف از م م عدم انجام تعهداتی ک  عرفا 

 رارداد:تغییرات ق  -28ماده  

 

ت کت ی مذاکرث   ب  صدرییرات باید از رریق  گردد، تغ  د ضر ریراردان قمفاد ای  چنانچ  هرگدن  تغییر   تصحیح

 دنی الزم تدسط ررفین امضاء گردد.پس از تشریفات قان انجام گرفت   

 :آدرس قانونی – 92ماده  

 هساتند متعهاد      خریادار  فر مندثند  تغییر ک  ها  این محل  ک صدرتی  ر  د  ذیل می بامد   نشانی ررفین ب  مرح

در صدرت عدم دسترسی حضدری   .د نظارت ارالع دهدستگاث ن     یکدیگر   باا  فاصیا  کت اًالا بد رمحل جدید خد

رو ماذکدر   آد ا پس  سفارمای با   یا استنکاو هر ی  از ررفین قرارداد از دریاف  ابالغ، صرو ارسال نام  ب

  الغ تیقی می گردد.  مدت عرفی  صدل ب  منزل  ابگذم 

 یرجاند سالفو : شرکت مجتمع جهان ریدارخ
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 جادث اختصاصی گل گهر 2کییدمتر ، رازمی -ث سیرجانجاد 50، کییدمترنرجامهرستان سی

  034)-41423625تیفن :  78185445صند ق پستی 

 : فروشنده 

........................................ 
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 قرارداد: صره ها و پیوست هایواد، تبتعداد نسخ، م –30ده  ما

رسایدث  رارفین ءمدث   ب  مهر   امضا نظیم  نسخ  تهی    تدر س ث ت صر 19همراث با ادث م 30این قرارداد در 

  ی  م  احد را داراس  اعت ار یکسان بددث   حکدگی   الک گرفتگی دارای س  ک  تمامی نسخ بد ن خط خدرا

 .ماند می باقی خریدار    نسخ دیگر نزد قرار گرفت  مندثفرراختیار نسخ  از آن د

 

 :ده فروشن :خریدار

 می خاص()سها  ن فوالد سیرجانشرکت مجتمع جها

 

       لواسعلی عب: نام   نام خاندادگی

 عضو هیات مدیره مدیرعامل و : سم 

 

 : امضاء

 

 محمد جداد میخ نام   نام خاندادگی: 

 ت مدیره هیا عضد :سم 

 

 : امضاء

.................................................... 

 ....................................................ادگی: ام خاندنام   ن

 ....................................................: سم 

 

 : امضاء
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