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 ...................مورخ  ..........کمیسیون معامالت و مستخرجه شماره  ....................ورخ م ..............تجلسه شمارهبراساس صور قرارداداین 

های  در اداره ثبت شرکت 3191 به شماره ثبت (عام)سهامی  سيرجان شرکت مجتمع جهان فوالدبین مایفهیات مدیره 

علی عباسلو  انگی آقایندمایبا ن 4113-7736-8343 صادی، شماره اقت10630161649 ، شناسه ملیسيرجانشهرستان 

نامیده  "خریدار"این قرارداد به اختصار  که دریره مد يئتهعطاء معرو خانی رئيس و  ت مدیرهئعضو هي مدیرعامل و

 تاموسس ا وشرکت ه اداره ثبت در ................ثبت به شماره  ..……………………شرکت می شود از یک طرف و 

 نمایندگیبا   ................................اقتصادی  ، شماره..............................ی لمشناسه  ،.... ........ شهر  غیر تجاری

اء تعهد دارای امضرئيس هيات مدیره  ...................................و  ت مدیرهئهي عضو مدیرعامل و ........................... انآقای

  به شرح زیر منعقد می گردد: یگرنامیده می شود، از طرف د "فروشنده "اربه اختص ارداداین قر که در ورآ
 

 تعاریف: -1ماده 

 و ... است. ، شرایط گارانتی، مشخصات فنی، پیوست هاشامل کلیه ضمائم منظور از قرارداد قرارداد:  -1-1

 آنها. رسمی ندگانعبارتند از خریدار و فروشنده یا نمای طرفين:  -2-1

ر اجرای قرارداد، توسط خریدار معرفی که جهت نظارت ب حقوقی است ص حقیقی یاخش خریدار: ندهنمای   -3-1

 گردد.می

، کتباً به هفروشندانجام تعهدات قراردادی  پیگیری در آغاز قرارداد و جهت تسریع در مراجعات و نماینده فروشنده:  -4-1

 معرفی می گردد. خریدار

شرکت مجتمع جهان فوالد   یگر هیختکارخانه ذوب و ر ی)ده هزار( تن کک نفت10000  یدخر کاال:  -5-1

 .ردادقرا یکشماره رج در پیوست مند بشرح یرجانس

منظور از درخواست خرید، درخواست خریدار برای خرید به انضمام مدارک فنی و کلیه  درخواست خرید:  -6-1

 باشد.ها و ملحقات آن حسب تشخیص خریدار میپیوست

 قرارداداین با  ت های مرتبطاصله زمانی کلیه فعالیآن فمنظور، جدول زمانی است که در  :برنامه زمانی  -7-1

 قرارداد (. 8) برنامه زمانی ماده  .مشخص گردیده است

ماه و سال و تاریخ   -8-1

 ها:

 منظور ماه و سال شمسی است و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور ایران است.

زن خالص می و بر اساس وستم متریک ن سیمنظور از کلیه اوزان و مقادیر، طبق قوانین ایرا اوزان و مقادیر:  -9-1

 . باشد

 ینده رسمی دستگاه نظارت و یا نماینده مورد تایید خریدار می باشد.منظور نما :بازرس خریدار  -10-1
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 موضوع قرارداد: -2ماده 

شرکت   یگر یختهکارخانه ذوب و ر ی)ده هزار( تن کک نفت10000 یلو تحو ينتام"از عبارت است  دادموضوع قرار

 .خریدارساس برنامه زمانی اعالمی بر ا وقرارداد  یکندرج در پیوست شماره مخصات با مش "يرجانهان فوالد سمجتمع ج

: فروشنده با امضاء قرارداد حاضر اقرار مینماید که از کلیه شرایط و ضوابط کیفی موضوع قرارداد و مدنظر خریدار اطالع تبصره

 ود.ر شالع معتذر عدم اطتواند به عذکامل دارد و نمی

 ک قرارداد:و مداراسناد  – 3ماده 

از این قرارداد تلقی شده و بدین نحوه تعبیر و تفسیر خواهد شد و در صورت بروز  الینفک ءاسناد و مدارک ذیل به عنوان جز

 : سناد به ترتیب زیر مقدم می باشندهرگونه اختالف بین اجزاء قرارداد، ا

 .تن قرارداد حاضرم -1-3

 ( یک ارهشم یوست) پ .یفن صاتمشخ -2-3

  .برسد ینو به امضاء طرف یمکه در مدت قرارداد تنظ یگریوع سند دو هر نصورت مجلس  -3-3

 ."خریدار " منی و صیانت از محیط زیستای "کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی واحد  -4-3

 شرایط تنفيذ قرارداد : – 4ماده 

 گردد. لقی میه تتنفیذ شدخریدار، این قرارداد با ابالغ رسمی از سوی 

 لغ قرارداد:مب – 5ماده 

( با احتساب مبلغ ........................................................... ) ریال ارزی/................................مبلغ کل ناخالص قرارداد 

با مشخصات مندرج  تن کک نفتی 10000و جهت  کیلوگرمبه ازاء هر  (.........................................؛ )0.........................واحد 

قرارداد در  7که به شرح مندرج در ماده باشد، یه تعهدات مربوط به این قرارداد میقرارداد و انجام کل یکدر پیوست شماره 

  باشد.وجه فروشنده قابل پرداخت می

  :تعدیل – 6ده ما

 احجاماز طول مدت دوره قرارداد، در صورتیکه تحویل یشتر ت قرارداد و حتی بقرارداد در طول مد ال موضوعهر تن کا قیمت

االهای موضوع قرارداد بیشتر از مدت زمان قرارداد به طول بینجامد، ثابت و مقطوع است و به آن پیشبینی شده برای ک

 هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

 :تداخيش پرو پ  نحوه پرداخت -7ماده 

 مبالغ پیش پرداخت انجام می گردد.پس از دریافت کاال و صدور صورتحساب و کسر ارداد پرداخت مبالغ قر -1-2-7

 کیقبال اخذ ضمانتنامه بان را درسقف مبلغ کل قرارداد درصد(  پنجاه) %50 حداکثر تاخریدار موافقت می نماید  -2-2-7

 پرداخت فروشنده رداخت بهبه عنوان پیش پ ر،افع خریدنمعتبر بدون قید و شرط و قابل تمدید به  )بصورت ریالی(

خواهد گردید. در صورت عدم  مسترد مذکور ضمانتنامه قرارداد، با تأیید دستگاه نظارت خریدار، پایان از پس که نماید
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 در .باشدمی آن کامل تسویه به ملزم فروشنده آن، فسخ یا قرارداد مدت پایان پرداخت درپیش  استهالک کامل مبلغ

 . بود خواهد وصول به مجاز شده، واگذار ضمانتنامه محل زا خریدار صورت این غیر

، پرداخت ها به صورت ریالی بر اساس نرخ فروش اسکناس سنای بانک مرکزی در روز در صورت ارایه قیمت ارزی  -3-2-7

یه را ارا الی خودیرپس از تحویل کاال صورتحساب روز  10پرداخت می باشد. فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت 

 نای صدور صورتحساب روز تحویل کاال می باشد.بمنماید. 

 :و زمان تحویلمدت قرارداد  – 8ماده 

 ......................... یختاراز  روز تقویمی (یکصد و پنجاه) 150 ؛جهت تحویل کاالی موضوع قرارداد اردادقرزمان مدت  -1-8

تصریح شده کاالهای موضوع  قرارداد که در اینبی به ترتیبایست و فروشنده می شدبامی ................................... یتلغا

گاه نظارت در محل تحویل به خریدار بر اساس برنامه زمانی ابالغی دست و یا یکجا پارترارداد را به صورت پارت به ق

 تحویل نموده و تعهدات قرارداد را به انجام برساند.

 .د می باشدرسمی قرارداابالغ  باو  بودهنت تابع پرداخت پیش پرداخ : شروع بکار فروشندهیک تبصره

مشخصات مندرج در قرارداد  با مقادیر و ه متعهد شده است که کلیه موارد موضوع این قرارداد را مطابقوشند: فردو تبصره

 بپذیرد. قرارداد ( انجام و کلیه جرایم ناشی از عدم انجام بموقع موضوع قرارداد را 2) موضوع ماده 

تحویل داده نشود، فروشنده موظف  شده یینعتل مدت قرارداد، حجم فروشنده در طو قصوراثر  رد کهیصورتدر  :سهتبصره 

ماده جرایم تاخیر و خسارات، حجم و مقادیر باقیمانده را با مبالغ واحد قرارداد  در شده است ضمن پرداخت جرائم تعیین

 تحویل دهد. 

د، در صورت ضای مدت زمان قرارداد تحویل داده شوتر از انقزودارداد، اده موضوع قره کل حجم مدر صورتیک :چهارتبصره 

مورد توافق طرفین، اقدام می و شرایط  رارداد با مبلغریدار به حجم بیشتر، فروشنده نسبت به تحویل کاالی موضوع قنیاز خ

 نماید.

 محل تحویل کاال: -9ماده 

 می باشد.ان فوالد سیرجان در انبار شرکت جهحویل کاال ت 

 اهش:یش و کافزا -10 ماده

بیست با اطالع کتبی و به هر میزان تا را  موضوع قراردادقرارداد، تواند در طول مدت قرارداد و در چارچوب موضوع می خریدار

 رارداد کاهش یا افزایش دهد.ق مبلغ % ( 25)  درصد و پنج

 :ت هداتعم ت انجاانضمو دوره تضمين – 11ماده 

ماه از ارسال آخرین محموله( توسط  یکرخانه )حداکثر و استفاده کاال در کا هر محمولهپس از ارسال  : دوره تضمين -11-1

 و تطابق با کارت استاندارد می باشد. خریدار
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 ی تحویلیفروشنده می بایست بر اساس مشخصات فنی درخواست شده توسط خریدار نسبت به تضمین کیفی کاال -11-1-1

بط ضمانت نامه بانکی توسط خریدار، فروشنده در لیست سیاه شرکت بر ض عالوه، اتو در صورت عدم ایفای تعهد دباشهد تعم

 سیرجان قرار خواهد گرفت.مجتمع جهان فوالد 

 ضمانت انجام تعهدات:

ـبانکی نتنـضما صورت اد را بهرد( مبلغ کل قـراددرص % )ده 10د از امضای قرارداد، معادلمتعهد است بع فروشنده -11-2 امه 

ـبل  خریدار به عنوان ضمانت انجام تعهداتبه نفع  تمدید و قابل رطبدون قید و ش ـست قا ـمی بای ـفو   ارائه نماید که تضمین 

 )ده درصد( %10 ، معادلاز هر پرداختو یا  قرارداد( باشد 11تا پایان مدت دوره تضمین )ماده  خریدارتمدید یکطرفه از سوی 

 .میگردد سرک تعهداتن انجام سپرده حس نوانبه ع پرداختی لغمب

 باشد. قابل آزاد سازی می )واحد بهره بردار( و تایید خریدار انجام تست در کارخانهموصوف پس از  یا سپرده ضمانتنامه

  فروشنده:تعهدات  –12ماده 

 را داشته و از مشخصات ردادقرا موضوعهای کاال لو تحوی تامین ،که توان فنی و مالی تهیه متعهد می گرددفروشنده  -12-1

 دارد. و کافی نظر خریدار و همچنین زمان و تاریخ تحویل کاال علم و اطالع کامل ، کیفیت موردفنی کاال

بر اساس مشخصات مندرج در را مطابق با استانداردهای کیفی،  موضوع قرارداد کاالیدد گرمتعهد می فروشنده -2-12

  نماید. نتامی یکپیوست شماره 

مورد  Certificateبه همراه را هر محموله  بازرسی در کارخانه ها وتست، شاتکلیه نتایج آزمایتعهد است ده مفروشن -3-12

 .به خریدار ارائه نماید ،ویل هر محمولههنگام تح را گواهی کیفیت کاالی ارسالی وتایید 

 ماید.سته بندی نفروشنده متعهد می گردد،کاالی موضوع قرارداد را به هزینه خود ب -4-12

هر گونه سند و اطالعات، از جمله  به موقع و بنا به درخواست خریداربه مورد، ه متعهد می گردد، بسته شندفرو -5-12

کاال و یا حمل آن ها به مقصد نهایی الزم دارد در اختیارش قراردهد یا اطالعات امنیتی کاال را که خریدار برای ورود 

 در گرفتن آن ها به وی کمک کند.

 گیرد: مورد بازرسی قرارفروشنده با همکاری و  خریداربازرس میبایست توسط ر د زیموار زرسیمنظور باه ب -6-12

• Certificate وع این قراردادتمامی دستگاه های مرتبط با آزمایشات بازرسی محصوالت موض 

 کاال.سالم بودن  •

 کاال.کیفیت بسته بندی  •

 کاال.وضعیت ظاهری  •

 . و ... کاالنوع  ،اره سفارشم، شاخالصخالص و نن وزها:  بسته بندیروی  ئمعال •

 بصورت کامل روی آن مهار شده باشد. ها بستها: پالت ها باید سالم و نو بوده و پالت هوضعیت  •

حتماً رطوبت گیر مناسب قرار  ها بسته بندیبا بست مناسب استفاده گردد. داخل  کیفیتمواد با از  برای بسته بندی •

 .داده شده باشد

 .رکمدا کنترلی کیفی و سرباز •
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توسط خریدار را به آزمایشگاه ثالث )که  درخواست خریدار، نمونه مشخص شدهدر صورت  فروشنده متعهد می گردد -7-12

 می باشد. Claimبازنده هزینه آزمایش به عهده  توسط خریدار مشخص می گردد( ارسال نماید.

بر  جایک یا ه و بصورت پارت به پارتوشندبه فررت خریدار ارسال بار با توجه به اعالم دستگاه نظافروشنده موظف به  -12-8

ید در صورتی که فروشنده کاال را زودتر از موعد مقرر تحویل نماید، با تائ .میباشد برنامه زمانی اعالمی خریدار اساس

 ، تسویه حساب انجام می پذیرد.خریداردستگاه نظارت 

 باشد.می  یرجانان فوالد سباسکول های ورودی مجتمع جهمالک وزن بار بر اساس  -12-9

، نسبت به خریدار از تأییدیدار اطالع دهد تا پس ازی هر محموله مراتب را به خرز آماده سفروشنده بایستی پس ا -12-10

 ارسال کاال اقدام نماید.

تولید کننده  کارخانهتشخیص دهد امکان بازدید نمایندگان خریدار را از  اردر هر زمان که خریداست متعهد فروشنده  -12-11

 .فراهم آورد

بطور کامل  ی موضوع قراردادکیفی کاالکمی و یا افت  ت و یا فساد وخسار گونههر  خریدارکاال به تحویل  نزماتا  -12-12

 بعهده فروشنده است 

ت محیطی نداشته باشد. نماید که اثرات سوء زیس تامینفروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را به نحوی  -12-13

های حفاظتی، دستورالعمل به ارائهفروشنده موظف  باشد،محیطی یست وب زلاثرات نامطکاال دارای  چنانچه ماهیت

می بایست قوانین ایمنی، بهداشت  فروشنده باشد.ایمنی و هشدارهای الزم در خصوص به حداقل رساندن این اثرات می

 .ایدت نمرعای حویلتا زمان ت در مراحل تولیدشته و کلیه الزامات قانونی آنرا و محیط زیست کشور را در اختیار دا

ه دعاوی، غرامات و خسارت قانونی درخصوص هر نوع حادثه و یا جراحت یا مرگ ال هرگونرا در قب خریدار، فروشنده  -12-14

 .مصون و مبری می داردیا هر نوع خسارت وارد بر اموال خود 

با ارتباط  جهت خود رتیاخاال امت وضوع قرارداد، فروشنده موظف به معرفی نمایندهدر ابتدای شروع اجرای کار م -12-15

هی است نماینده معرفی شده می بایست بصورت شبانه روزی در دسترس باشد و از این دیب .ی باشددستگاه نظارت م

 پرداخت نخواهد شد. فروشندهبابت هیچگونه هزینه اضافی به 

ه وجهی گون هیچ ،می شودسوب به عنوان پشتیبانی تامین و فروش مح فروشندهسوی از  ی کهانجام کلیه خدماتجهت  -12-16

به منظور  تا پایان دوره تضمین قرارداد فروشنده مکلف است. همچنین ت نخواهد شدداخپر وشندهرفبه  خریدارز سوی ا

بطور   یکارشناس-یخدمات فن ارائهارائه خدمات فنی پس از فروش با درخواست تلفنی یا کتبی خریدار نسبت به 

 همکاری نماید.دار اد با خریتبط با این قراردوضوعات مروص مدر خصو  ت اقدامدر اسرع وق و پیوسته و رایگان

فروشنده موظف به رعایت مصوبات و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور جمهوری اسالمی ایران می  -12-17

 باشد. 

 تصوردر . عایت نمایدقوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران را رفروشنده بایستی در اجرای قرارداد کلیه  -12-18

هزینه ها و مخارج و مسئولیت های ناشی از قصور، دار در قبال هر گونه دعاوی، قررات خرییشان از قوانین و متخلف ا

 فروشنده دراین خصوص مصون و مبری می باشد.
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موارد هیچ مرجع  .. را محرمانه تلقی نموده و مجاز به انعکاست و.یه اطالعات، مکاتبات، اتفاقاموظف است کل فروشنده -12-19

 باشد.ول جبران خسارات وارده به خریدار میئین ماده مسعدم رعایت ار صورت و د سازمان دیگری نخواهد بودیا 

قرارداد مطالعات کافی را بعمل آورده و هـیچ نکـته ای باقی نمانده است که  ءنماید که هنگام امضا تائید می فروشنده -12-20

 .جهل خود گردد بتواند در مورد آن مستند به بعداً

روز هرگونه حادثه ای خود مسئول برای انجام موضوع قرارداد بوده و در صورت بمسئول هماهنگی الزم فروشنده  -12-21

 خواهد بود. 

 ن و خسارات ناشی از قصــور یــا اشــتباه یا سهل انگاری خویش در مقابل خریدار وفروشنده مسئول کلیه ضرر و زیا -12-22

تواند خسارات وارده را از محل تضامین یباشد. )خریدار مـمیقرارداد این  بار رابطه دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی د

 اید(.قرارداد و یا مـطالبات و اموال منقول و غیر منقول فـروشنده تامیـن و وصول نم

فروشنده بوده قرارداد و پیوست آن در تعهد ات مندرج در این ماده و سایر مفاد و شرایط این : هزینه کلیه تعهدیک تبصره

از تعهدات و شرایط مسئولیتی را برای خریدار در قبال پرداخت هزینه جداگانه ایجاد  رج تعهد هزینه هر یککن عدم دلی

 نخواهد نمود.

 خریدار:تعهدات  -13ماده 

  خواهد بود.دهد، بق شرایط این قرارداد انجام اقرارداد در صورتیکه فروشنده تعهدات خود را مط خریدار متعهد به پرداخت مبلغ

 د منضم به بسته ها:اسناد حمل و اسنا -41ماده 

اخذ نماید. خریدار معرفی شده فروشنده متعهد است پیش از حمل، مجوز ارسال کاال را از نماینده خریدار و یا بازرس فنی 

 :منوط به ارائه مدارک ذیل خواهد بود ضوع قراردادهای مو پرداخت
  

 :د بازرس با تائي(Packing List) ليست بسته بندی 

 : نتایج تست ها و تایيد بازرسی واهی کنترل کيفی،گ

 نسخه کپی 1نسخه اصل +  1

 نسخه کپی 1نسخه اصل +  1

یک نسخه لیست بسته بندی شده بایستی به پیوست صورت حساب های فروشنده ارائه باشد. با هر محموله باید یک نسخه 

 دیگری که محموله را معرفی نماید قید و  یا بسته و مشخصاتماره صندهریک از آنها ش بسته بندی همراه باشد که در لیست

شده باشد. یک نسخه از لیست بسته بندی مذکور در داخل صندو  یا بسته و نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن 

باشد. سه نسخه ود شدن نل جداشدن یا مفقا  گردد که در اثنای حمل قابنفوذ نکند، در خارج صندو  و یا بسته به نحوی الص

خریدار تحویل گردد که یک نسخه پس از تایید دستگاه نظارت خریدار به  ست بسته بندی ضمیمه بارنامه شده و بهاز لی

 فروشنده بازگشت می شود.

 : مواد کيفيت – کاالسالم بودن  -15ماده 

ن به خریدار ی آارداد و پیوست هارج در قرفنی مندمشخصات  را دقیقاً مطابق قراردادضوع موکاالی فروشنده موظف است 

 تحویل دهد. 
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 تگاه نظارت:دس -16ماده 

 خریدارطبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمــوده است از طرف  بر فروشندهنظارت بر اجرای تعهداتیکه 

و اصـول فنی و  ارها را طبق قراردادظف است کمو فروشندهشد و نماینده معرفی شده وی می با یا "معاون بازرگانی"به عهده 

انجام امور بازرسی این  اجراء نماید. ،هائی که دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهد ت و روشطبق دستورا همچنین بر

 قرارداد با نماینده معرفی شده خریدار خواهد بود.

  (:و ...  تامين اجتماعی حق بيمه ،) مالياتات قانونی کسور -17ماده 

پرداخت می گردد ، لیکن در صورت تعلق هرگونه مالیات و  فاکتور صادره  د و فروش می باشد و بر اساسقرارداد بصورت خری

  .عوارض و بیمه بغیر از مالیات بر ارزش افزوده ، مسئولیت و هزینه بعده فروشنده می باشد

 

 

 :غيره اگذاری و انتقال بو-18ماده 

عهدات خود را که موضوع تمتی از تقیم تمام یا قسمس ر مستقیم و یا غیربطو خریدارازه کتبی ون اجدبـنمی تواند  شندهفرو

 .ا منتقل نمایدغیر واگذار و یه قرارداد حاضر است ب

  جرائم تاخير و خسارت : - 19ماده 

 :جریمه تاخیر در تحویل کاال موضوع قرارداد  -1-19

تاخیر نسبت به زمان  هفتهر غیر مجاز، به ازاء های تاخیرتشخیص خود و بر بهخریدار مجاز خواهد بود،  -1-1-19

را بعنوان جریمه از مبلغ صورتحساب  ل سفارشبهای ک (درصد یک) %1ادل عمغ شده به فروشنده تحویل ابال

 نماید.امین تضامین قراردادی فروشنده تو یا از محل کسر فروشنده یا دیگر مطالبات وی 

ردادی به شرح مندرج در امین قراموقع تضتسلیم به  صورت تاخیر غیر مجاز در درهد بود خریدار مجاز خوا -2-1-19

را بعنوان جریمه از مبلغ صورتحساب  مبلغ تضمین ارائه نشده )نیم درصد( %0.5ادل عمبه ازاء هر روز تاخیر  قرارداد،

 د.نمای ینتام تضامین قراردادی فروشندهو یا از محل  کسر فروشنده یا دیگر مطالبات وی

 خواهد بود.  کل قراردادمبلغ  د()ده درص%10سقف جریمه تاخیر حداکثر معادل  -3-1-19

 می باشد. خریداریرهای به وجود آمده به عهده دستگاه نظارت تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخ -4-1-19

 جریمه کیفی :  19-2

وست شماره یک قرارداد ج در پیدر صورت عدم تطابق کاالی ارسالی با کیفیت و شرایط مشخصات فنی مندر 19-2-1

، نسبت به اعمال ئه شدهمطابق با کارت استاندارد ارا ارد طبق تشخیص دستگاه نظارتدار حق دد(، خری)کارت استاندار

 جرایم کیفی کاالی نامنطبق ارسالی اقدام نماید. 

موارد موضوع این ص کلیه در خصو (ع جهان فوالد سیرجانکنترل کیفی مجتم)گزارش واحد  خریدار تشخیص: یک تبصره

 نماید.نیز حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب میفروشنده بود و  ماده مالک عمل خواهد
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ده است، خریدار باتوجه به : در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده که برای آن جریمه تعیین نشتبصره دو

 .هد نمودو مبلغ جریمه را از فروشنده اخذ خوا ه اقدامحساسیت موضوع و میزان خسارت وارده، نسبت به تعیین جریم

 قرارداد: و خاتمه خفس -20ماده 

 رد فروشنده و پس از اخطار کتبی و تامین نشدناز عملکخریدار در هر مرحله از قرارداد مختار است در صورت عدم رضایت 

ماید و د انجام دهد و یا به فروشنده دیگری واگذار نروز تقویمی، قرارداد را متوقف و ادامه آن را خو 5ریدار بعد از رضایت خ

 ضا این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود.فروشنده با ام

نسبت به فسخ قرارداد اقدام اند میتو دارخری، خریدار(به تشخیص فاد و مواد قراردادی )ده از مفروشن در صورت تخلف -20-1

سال قرارداد منفسخ ال نماید و به محض ارابالغ و یا از طریق پست سفارشی ارس فروشنده و نامه فسخ را بدون ذکر دلیل به

 میگردد.

اری شده و دیگر مبالغ نگهد یا سپرده های بانکیتنامهلغ ضمانمی تواند مبا خریداردر هر صورت با فسخ قرارداد  -20-2

و با آن از خسارات اصلی نبوده  ضمانت نامه بانکی بدلمبالغ وصول شده از طریق نزد خود را ضبط و وصول نماید.  فروشنده

 .قابل جمع است

می تواند فسخ قرارداد را به عنوان نبه هیچ فروشنده در موارد فسخ قرارداد مالک عمل خواهد بود و  خریدارتشخیص -20-3

 نماید. رسیدگی در مرجع حل اختالفف تلقی و تقاضای ارد اختالعنوان یکی از مو

را از وضعیت کار  خریداردرنگ ف نموده و بیدامه کار خود را متوقبا دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است اه، فروشند-20-4

تحویل  خریداربه اریخ را آن تالزم تا شود، اصل مدارک و گزارشهای می اعالم رخریدامطلع سازد و طی مهلتی که از طرف 

 دهد.

رایط تا تاریخ فسخ، طبق ش الزحمه خدمات انجام شدهبت به تعیین مبلغ حقپس از ابالغ فسخ قرارداد، نس خریدار-20-5

 کند.قرارداد اقدام می

 منع قانونی: -21ماده 

رتیکه در طول مدت قرارداد، و در صو باشدد قرارداد مشمول ممنوعیت در معامله نمیزمان عقفروشنده اعالم می نماید که در 

 م خواهد نمود.اعال خریدارمشمول گردد، مراتب را به 

 عناوین: -22ماده 

 مائی وبه منظور راهن د قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاًصول و موااراتی که در عناوین فعبکلیات و 

 از آن ها در تفسیر مواد استفاده کرد. نمی تواناطالع یافتن از مفاد فصول و مواد می باشد و 

 حل اختالف:  -23ماده 
ه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط اینک آمد کند اعم از پیش فروشنده و خریدارصورتیکه اختالفاتی بین در

 دا به صورت دوستانه و از طریقدر ابت ،اد و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشدد قراردبه تفسیر و تعبیر هریک از موا

ع نمایند موضوع به ف را از راه توافق رفواهد شد و چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالمذاکره و توافق طرفین حل و فصل خ

 ارجاع خواهد شد.  شهرستان سیرجان قضاییمراجع ذیصالح 
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 خریداراینصورت  غیر نماید و در ارد اجراعهده ده موجب قرارداد ببه ف تعهداتی را که حل اختالملزم است که تا  فروشنده

  عمل خواهد نمود. فروشندهتشخیص خود نسبت به  طبق قرارداد به

 کليت قرارداد:-24ماده 

ز آن نمی تواند ماده ا مربوط به حل و فصل اختالفات یک بخش یا یک 23غیر از ماده ه ت و مجموعه است و بکلیقرارداد یک 

ی گردد. چنانچه مشخص گردد یک یا هیچ ماده ای ازاین قرارداد با ماده دیگر نقض نمگیرد و  به تنهایی مورد استفاده قرار

ین جاری جمهوری اسالمی ایران و یا غیرقابل اجرا یا متناقض با سایر قرارداد این قرارداد کال یا جزئا مخالف قوان چند ماده از

الح ماده نسبت به اص و خریدار متعاقباً فروشندهن مواردی . در چنیبه سایر موارد قرارداد خدشه وارد نخواهد کردین امر است ا

 د مربوطه اقدام خواهد نمود.ریا موا

 ين:قانون حاکم بر روابط طرف  – 25ماده 

 جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.ی دولت قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جار

 ر )حوادث قهری(ورس ماژوف – 26ماده 

ر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز و عبارت است از اتفاقات غیطبق اصول کلی حقوقی )حوادث قهری(  فورس ماژور -26-1

ه ای که مانع انجام هر یک یا به گون لیتهای طرفین قرارداد داشتهثیر مستقیم و قابل توجهی بر مسئوغیر قابل کنترل که تا

 صورت کلی گردد.اردادی بتمام تعهدات قر

ی باعث عدم انجام دیگر تعهدات قرارداد در انجام بخشی از تعهدات قراردادی نبایستی رفورس ماژومانعیت ناشی از  -26-2

 گردد.

 دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد. -26-3

 مود. ط تمدید زمان قرارداد با یکدیگر توافق خواهند نورد شرایرت تداوم آن برای بیش از دو ماه، طرفین در مدر صو -26-4

موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزء ها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و افزایش قیمت کاال یا سطح دستمزد -26-5

 موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد.

و طرفین ین قرارداد از موارد فورس ماژور محسوب نمی شود ت به طرفنسبدر زمان ابالغ قرارداد ریمهای کشور ثالث تح -26-6

 وده و از اجرای تعهدات خود امتناع نمایند.تحریم کشور ثالث استناد نم آنها د بهقرارداد نمی توانند در اجرای قراردا

ق فورس ماژور مدعی تحقفروشنده براین مبنا در صورتیکه  خواهد بود.رخریدا اتشخیص تحقق مصادیق فورس ماژور ب -26-7

فروشنده عای تحقق فورس ماژور ازسوی بدیهی است صرف اد جهت بررسی اعالم نماید.دارخریبه  باشد بایستی مراتب راکتباً

باشد، مگر اینکه  روشندهفز سوی مستندی برای توقف یکطرفه انجام تعهد ا افع مسئولیتهای قراردادی نبوده ونمی تواندر

درخواست را بررسی  خریدارارک مذکور، ماژور را تائید نماید. پس از دریافت اسناد و مدقق فورس بصورت کتبی تحخریدار

دید مدت قرارداد زمان مناسبی در نظر گرفته و یا مراتب خاتمه قرارداد را اعالم حسب مورد با توافق و تراضی یا با تم نموده و

قدامات اجرایی در خصوص قرارداد اعالم نظر نماید، عدم ا خریدارمانی که مادامی که حالت مذکور ادامه دارد و تا زلذا  نماید.می

 چشود.قرارداد محسوب میتعهدات قرارداد تخلف از مفاد 

 های اپیدمی در زمان عقد قرارداد از موارد فورس ماژور محسوب نمی شود. بیماری -26-8
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نخواهند داشت و عدم انجام  فورس ماژورز د ناشی ااد هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم اجرای تعهن قراردطرفی -26-9

 گردد. از مفاد قرارداد تلقی نمیمیباشد تخلف  فورس ماژورکه عرفاً متأثر از  تعهداتی

 :آدرس قانونی – 27ه ماد

محل جدید خود را بالفاصلـه  متعهد است وشندهفرکند  که این محل تغییرصورتی رو د نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد

طرف  ای که ازاین تعهد خود عمل نکند هر نامه ه ب فروشنده کهصورتی دستگاه نظارت اطالع دهد.در و خریدارـه بـ کتباً

 شد.خواهد  ارسال شود ابالغ شده تلقیفروشنده رسان یا پست به آدرس قانونی سابق  بوسیله نامه یا دستگاه نظارت خریدار

 

 : شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان خریدار
 

 جاده اختصاصی گل گهر 2تر کیلوم، رازشی -جاده سیرجان 55، کیلومترن سیرجانشهرستا
 

 (034)-41423625تلفن :  78185445صندو  پستی 
 

  :فروشنده
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 رداد:تعداد نسخ، مواد، تبصره ها و پيوست های قرا – 28ماده 

فین رسیده طر ءه نسخه تهیه و تنظیم شده و به مهر و امضادر س ها ه با کلیه تبصره ها و پیوستماده همرا 28در  قرارداداین 

و الک گرفتگی دارای اعتبار یکسان بوده و حکم واحد را داراست و یک نسخه از آن است که تمامی نسخ بدون خط خوردگی 

 ماند.باقی می ارخریدزد نسخ دیگر نقرار گرفته و  فروشندهدراختیار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فروشنده: خریدار:

 )سهامی عام( ن فوالد سيرجانشرکت مجتمع جها

 

       لوعلی عباسدگی: نام و نام خانوا

 

 هيات مدیره مدیرعامل و عضوسمت: 

 

 : امضاء

 

 

 

  عطاء معروف خانینام و نام خانوادگی: 
 

 مدیره يئته رئيسسمت: 

 
 

 : امضاء
 

 

 

 ادگینام و نام خانو
 

 مدیر عامل سمت: 
 

 : امضاء

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 

 

 مدیره يئته عضوسمت: 

 
 

 : امضاء



 
تمع جهان فوالد ت مجشرک

 سيرجان

 

 شماره قرارداد : 

   :یختار

 قرارداد:

شرکت   یگر یختهکارخانه ذوب و ر یک نفت)ده هزار( تن ک10000 یلو تحو ینتام

 یرجانمجتمع جهان فوالد س

 

 14از  13صفحه 

 
 

 ه یک:رپیوست شما  
 ی()مشخصات فن                                                            
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