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 .……مىاقصٍ   قزارداد ضمارٌ      :مًضًع
 ارٌ صفحٍضم

 7اس    1
 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

 4111-6859-7447كي هبثيي ضطًت پباليص ًلت ضيطاظ ثب ًدس اهصػدبز    ............ ....زض تبضيد ..................يي هطاضزاز ا

 -63115خبزُ ضيطاظ/اغلْبى ، ًس پسصي 22ًِ ازاضُ هطًع   آى زض ًيلَهصط 10101874709ٍ ضوبضُ ضٌبسِ هلي 

ًبهيسُ هيطدَز( ثِ ًوبيٌسگي آهبيبى ثبثي قبٍسدي)هسيط   "زیدارخ "ٍاهغ هيجبضس)ٍ ثؼساظايي زضايي پيوبى  73491

 ٍ mdkala@sorc.ir آزضس ايويدل  ٍ 38217561ضدوبضُ تللدي   ثدب   ػبهل( ٍ ثْعاز هلي ظازُ )ػؿَ ّيئدت هدسيطُ(   

 ..….............…ثب ًدس اهصػدبز     (سْبهي ذبظ) پصطٍ كدطهطًع  اظيددي قطف ٍ ضطًت 38215630ضوبضُ كبًس 

 .…………… .: پسدددصيغدددٌسٍم   .……………ثدددِ ًطدددبًي  ..............................ضٌبسدددِ هلدددي ثدددِ ضدددوبضُ 

 .…………آهبيددددبى ًبهيددددسُ هيطددددَز(.ثِ ًوبيٌددددسگي    "فزيضننننىدٌ"ثؼددددساظايي زضايددددي پيوددددبى  

اظقدطف  ٍ ………ًسبضدوبضُ كد   …………-ضوبضُ تللي ٍ..………آزضس ايويل............ ًس هلي ثب  (  هسيطػبهل) 

 هٌؼوسگطزيس:زض هحل ضطًت پباليص ًلت ضيطاظ يف هططٍحِ ظيطزيگط ثِ خْبت ٍضطا

 مًضًع قزارداد  -1مادٌ 

هي ثبيست هكبثن ثب  زهيوبً  ٍ  كيوبثيي ًليِ هٌبتجبت ثؼول آهسُثطاسبس   .……………خزید ست اظا ػجبضت

 اليٌلي خعء ًِ ػِهٌبه اسٌبز زض هَخَز ؾوبئن ٍ هٌسضج هلبز سبيطهساضى ،  اسٌبز ٍ توبؾب، هطرػبت كٌي ذطيساض ، 

 ثبضس. گطزز هي هحسَة 2قجن هبزُ  هطاضزاز

تأهيي تدْيعات ٍ ًيطٍ  اًسبًي ، اثعاض ٍ لَاظم هَضز  هكؼبت ٍ، ساض ّيچگًَِ تؼْس  ًسجت ثِ تْيِ هَاز اٍليِ ددطيدذ-1تجػطُ 

قجن هلبز ايي  هسصولض ثِ قٍَ   ايي اسبس كطٍضٌسُ ضاسبً ثط خْت تبهيي هَؾَع هطاضزاز ًساضصِ ٍهَاضز سبيط  ًيبظٍ

 ًوَز.اهسام ذَاّس  هطاضزاز

تأييس ًْبيي ًبال  هَؾَع هطاضزاز تَسف ذطيساض ،هٌَـ ثِ ثطضسي ٍ تست هحوَلِ اضسبلي زض هحل سبيت ذطيساض ٍ  -2تجػطُ 

 ّوچٌيي تؿويي ًيليت ًبال اظ سَ  كطٍضٌسُ ذَاّس ثَز .

 اسىاد ي مدارك قزارداد -2مادٌ 
 ثِ ضطح شيل هي ثبضس: ازهطاضزهساضى اسٌبز ٍ 

 ثطٍ . 7سٌس هطاضزاز هطصول ثط  1-2

 ..………… ضوبضُكيوبثيي ٍ پيطٌْبز كٌي ثِ  ًليِ هٌبتجبتثط اسبس هطرػبت ًبال  زضذَاسصي  2-2

 ………ثطٍ پيطٌْبز ًطخ ثِ ضوبضُ  3-2

 .ثطٍ زٍ – ضطايف ػوَهي 4-2

 ازبسٌبهِ ٍ آذطيي آگْي تـييطات قطكيي هطاضزاسًپي         5-2

ًليِ اسٌبز ٍ هساضى ٍ ؾوبئن هٌسضج زض ايي هبزُ خعء اليٌلي هطاضزاز ثَزُ ٍ ّطگًَِ زذل ٍ تػطف ؿيطهدبظ -تجػطُ 

 ٍ يب ترلق ًسجت ثِ ضػبيت ٍ اخطا  ّطيي اظ آًْب ثؼٌَاى ترلق قطكيي زض اخطا  اغل هطاضزاز تلوي ذَاّس ضس .

   قزارداد  مبلغ -3مادٌ 

 ٍ ثسٍى  تحَيل زض هحل ضطًت پباليص ًلت ضيطاظ ،ضيبل …………طاضزاز ، دددؾ هددهجل

 ي ثبضس.ه  احصسبة هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ
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 : وحًٌ پزداخت : 3-1     
ٍسبيط  هؼصجط ثبًٌي زض هجبل اضائِ ؾوبًصٌبهِ زضذَاست كطٍضٌسُزضغس پيص پطزاذت زض غَضت .……… -1

 هطاضزاز 10هَاضز گلصِ ضسُ زض هبزُ 

زض هجبل اضائِ گَاّي تحَيل هكؼي اظ پس اظ تحَيل هَضز هؼبهلِ هبثوي هجلؾ پيص پطزاذت  يب زض غَضت پطزاذت ًل ٍ  -2

 9هبزُ سبيط تؼْسات اًدبم  ٍ  ذطيساض ثبظضس ٍ تأييس آى تَسفٍ اضائِ هساضى اظ قطف كطٍضٌسُ ثِ ذطيساض  سَ  ذطيساض

 هطاضزاز

يت ثِ گًَِ ا  هسصْلي هي ضَز ًِ زض آذطيي زض غَضت زضيبكت پيص پطزاذت، هجلؾ هصًَض اظ ّط غَضت ٍؾؼ -1تبصره

غَضت ٍؾؼيت ثِ قَض ًبهل هسصْلي ضسُ ثبضس .  زض غَضت اسصْالى ًبهل ، ؾوبًت ًبهِ يبزضسُ پس اظ تأييس ًبضكطهب هبثل 

 اسصطزاز هي ثبضس.

ًَى زض ّط غَضتحسبة زضغَضت اضائِ گَاّي ثجت هَزيبى هبليبتي تَسف كطٍضٌسُ ، هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ هكبثن هب -2تبصره

 هحبسجِ ٍ ثِ هجلؾ آى غَضتحسبة اؾبكِ ضسُ ٍ اظ خبًت ذطيساض زض ٍخِ كطٍضٌسُ پطزاذت هي گطزز.

كطٍضٌسُ ضًٍس اكعايص هيوصْب ضا ثب زضًظط گطكصي ًليِ ّعيٌِ ّب اظ خولِ   ايي هطاضزاز هطوَل تؼسيل هيوصْب ًجَزُ ٍ -3تبصره

 ط ّعيٌِ ّب زض هيوت پيطٌْبز  هٌظَض ًوَزُ است .ّطگًَِ حوَم ٍ ػَاضؼ ٍ سبي  هبليبت ،
 

 كاَص ي افشایص مقدار تقاضا -4مادٌ 
% هوبزيط ٍ اضظش هطاضزاز ثَزُ ٍ كطٍضٌسُ هَظق ثِ 25ذطيساض هريط ثِ اكعايص/ ًبّص هوبزيط اهالم تب هيعاى 

 پصيطش آى قجن هيوت ّب  هَؾَع هطاضزاز هي ثبضس.

 اال:سماوبىدی ي محل  تحًیل ك -5مادٌ 
 22ٍاهغ زض ًيلَهصط  ٍ هحل تحَيل ضطًت پباليص ًلت ضيطاظ   هطاضزازپس اظ تٌليص  ……… حساًثطظهبى تحَيل ًليِ اهالم 

تحَيل ًبال هي ثبضس.ثِ ػْسُ كطٍضٌسُ تب هحل سبيت ٍ اًجبض ذطيساض  ٍ حول بضگيط ث هي ثبضس .اتَثبى ضيطاظ ثِ اغلْبى 

 ًپصيط هي ثبضس.ذطيساض اهٌب تبييسثرص ثب -ثػَضت ثرص

 اظ اهؿب ٍ هجبزلِ هطاضزاز. است   ػجبضت ،تٌليص هطاضزاز تبصره:

  ضزيع ي مدت سمان قزارداد -6مادٌ 
زض غَضت  هي ثبضس. كطٍضٌسُ الظم االخطا ٍ ًبكص،هؼصجط ، …………ثِ هست  هطاضزازتٌليص ايي هطاضزاز اظ ظهبى 

هطاضزاز ًسجت ثِ اضايِ ؾوبًصٌبهِ پيص  اهؿب  يد اظ تبض ّلصِيي هي ثبيست ظطف هست  زضذَاست پيص پطزاذت

 ثِ ذطيساض اهسام ًوبيس. ، پطزاذت

پطزاذت پيص پطزاذت هططٍـ ثِ اضائِ ؾوبًت ًبهِ ثبًٌي هَضز تبييس ظهبى ضطٍع هطاضزاز ػجبضتست اظ 

 تٌليص هطاضزاز ثبيس اضائِ گطزز .تبضيد ذطيساض  ًِ حساًثط پس اظ يي ّلصِ اظ 
 

كطٍضٌسُ ًسجت ثِ اضائِ ؾوبًت ًبهِ پيص پطزاذت ثيص اظ يي ّلصِ تبذيط زاضصِ ثبضس  تجػطُ : چٌبًچِ

 ،ضطٍع هطاضزاز اظ تبضيد تٌليص هي ثبضس.

اًوؿب  هست هطاضزاز ضاكغ هسئَليت ّب  ضطًت كطٍضٌسُ ًجَزُ ٍ هسئَليت ّب  ٍ  تب تحَيل ًل 

 هَؾَع هطاضزاز ثِ هَت ذَز ثبهي ذَاّس هبًس.

 اخيز در قزاردادجزیمٍ ت -7مادٌ 
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 هطاضزاز هَؾَع ًوبل ٍ توبم تحَيل ثِ ًسجت هطاضزاز زض ضسُ ثيٌي پيص هوطض ظهبى زض كطٍضٌسُ چٌبًچِ

% هجلؾ ًل هَؾَع 5تب سوق  هطاضزاززضغس هجلؾ  1ّط ّلصِ تبذيط هؼبزل  اظا  ثِ ًٌوبيس، اهسام ثِ ذطيساض

 ضػبيت ثسٍى ٍ ًسط كطٍضٌسُ هكبلجبت يب بتهحل تؿويٌ اظ تبذيط ذسبضت ػٌَاى ًطسُ ثِ تحَيل هطاضزاز

زاضت.  ًرَاّس اػصطاؼ حن ٍ كطٍضٌسُ گطزيس ذَاّس ثطزاضت ذطيساض ًلغ ثِ ازاض  ٍ هؿبيي تططيلبت

ؾجف ،  هطاضزاز كسد ثِ هدبظ هطاضزاز 18 هبزُ هكبثن اذكبضًصجي ثب ذطيساض ثبضس، هبُ زٍاظ ثيص تأذيط چٌبًچِ

اظ هكبلجبت كطٍضٌسُ هي ثبضس ٍ زض ٍاضزُ  ذسبضت ًليِ زضيبكت ِ ّب ٍٍ ثطزاضت توبهي ٍخَُ ؾوبًت ًبه

 هطاضزاز اهسام هي گطزز . 18غَضت ػسم تٌبكَ اظ قطين هطاخغ شيػالح هكبثن هبزُ 

 (زض هست ظهبى هطاضزاز1اهالم ذطيساض  ضسُ )هَؾَع هبزُ ّط هيعاى اظ چٌبًچِ كطٍضٌسُ اظ تحَيل

 اظ زضغس ّعيٌِ ثبالسط  30اض ًسجت ثِ تبهيي ًبال ثب احصسبة ذطيس 7، ثط اسبس هبزُ ًوبيساّوبل 

 .ثسٍى ّيچگًَِ تططيلبت هؿبيي اهسام هي ًوبيس هحل ؾوبًت ًبهِ ٍ هكبلجبت احصوبلياظ  كطٍضٌسُ

 ديرٌ تضميه ي وگُداری -8مادٌ 
س اظ پ هب12ٍُ يب   پس اظ تحَيل ًبال  هب18ُ هست ثطا  آى ػولٌطز غحت ٍ هطاضزاز هَؾَع ًبضايي

 گطزز. هي كطٍضٌسُ تؿويي قطف اظ ًػت ّط ًسام ظٍزتط سپط  ضَز ،
 آى ػولٌطز غحت زض يب ٍ هطاضزاز هَؾَع غحت زض ًَاهػي ٍ هؼبيت ، هبزُ ايي زض هصًَض هست ذالل زض چٌبًچِ

 يب ٍ ةًبهطؿَ ٍ ًبهٌبست هػبلح ٍ هَاز ثطزى ًبض ثِ يب ٍ ضسُ تؼييي هطرػبت ضػبيت ػسم اظ ًبضي ًِ هطبّسُ ضَز

 ييثبضس، كطٍضٌسُ هَظق است قجن اػالم ًصجي ذطيساض حساًثط ظطف هست  هطثَقِ اسصبًساضزّب  ثب هكبثوت ػسم

ثِ ّعيٌِ ذَز اهسام ًوبيس، ٍ يب خبيگعيٌي آى ثب ًبال  سبلن  ّلصِ پس اظ اثالؽ ًصجي ًسجت ثِ ضكغ هؼبيت ٍ ًَاهع 

ّعيٌِ هي تَاًس ذَز ضأسبً اهسام ًوَزُ ٍ  ذطيساض ض ايي هبزُزض اخطا  تؼْسات هٌسضج ز زض غَضت اهصٌبع كطٍضٌسُ

ّب  هطثَقِ ضا اظ هحل هكبلجبت ٍ سبيط ؾوبًت ًبهِ ّب  كطٍضٌسُ ثطزاضت ًوبيسٍ زض غَضت ػسم تٌبكَ حن 

 پيگيط  هبًًَي هَؾَع ثطا  ايطبى هحلَل است .

زض  ػيت اظ قطف كطٍضٌسُ، ضا زض غَضت ػسم ضكغ ذطيساض هرصبض است ًوبيع هطثَـ ثِ ًبالّوچٌيي 

هكبلجِ ًوبيس ٍ كطٍضٌسُ زض ايي ذػَظ حن  زضغس ّعيٌِ ثبالسط  اظ كطٍضٌسُ 30ثب غَضت غالحسيس، 

  ّيچ اػصطاؾي ًساضز .

زض غَضتيٌِ ثِ ّط زليلي ذطيساض زض زٍضُ تؿويي هَؾَع سلبضش ضا ثِ ثْطُ ثطزاض  ًطسبًسُ ٍ هَضز آظهبيص هطاض ًسّس ٍ  -تبصره

اضظيبثي ٍ سٌدص هَؾَع سلبضش پبيبى پصيطز ٍ سپطزُ حسي اًدبم تؼْسات ًيع ثِ كطٍضٌسُ هسصطز گطزز  ًيع ثسٍى

ايي هَؾَع ًبكي هسئَليصْب  كطٍضٌسُ ًرَاّس ثَز ٍ ّطگبُ ذطيساض زض ظهبى ثْطُ ثطزاض  هصَخِ ػيَة ٍ ًوبيع ًبضي 

ًبهل ًوبيع ذَاّس ثَز زض غَضتٌيِ ًوع اظ اّوبل كطٍضٌسُ گطزز كطٍضٌسُ هسئَل خجطاى ذسبضات ٍاضزُ ٍ ضكغ 

حبغلِ ثٌب ثِ تطريع ذطيساض اظ كؼل يب تطى كؼل كطٍضٌسُ ًجبضس ٍ  هسئَل ضكغ ًوبيع ثِ ّعيٌِ ذطيساض ذَاّس 

 . ثَز

 تعُدات فزيضىدٌ -9مادٌ 
سُ كطٍضٌسُ هَظق است ًليِ هَؾَع ايي هطاضزاز ضا هكبثن ًليِ هٌبتجبت كيوبثيي ًِ ثِ تبييس ذطيساض ضسي -1

 است ٍ ثِ غَضت ًبهل ٍ ثسٍى ػيت ٍ ًوع ٍ تحَيل ًوبيس.

 كطٍضٌسُ هَظق است ّوِ گًَِ ّوٌبض  زض ضاثكِ ثب ًبال  هَؾَع هطاضزاز ضا ثب ًوبيٌسُ ذطيساض ثٌوبيس . -2



                                                                                                    

 117-16579111، افكس:  117-16571917-5، تلفن:  17119-7449:  صندوق پستي11475 - 57419كدپستي:   آردس : شيراز،

 .……مىاقصٍ   قزارداد ضمارٌ      :مًضًع
 ارٌ صفحٍضم

 7اس    4
 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

كطٍضٌسُ ثبيس توبهي اسصبًساضزّب، هَاضز ًيليت ٍ اًصربة خٌس ٍ هَاز اٍليِ هٌبست ضا ثِ گًَِ ا  ًِ زض  -3

هطاضزاز هيس گطزيسُ است ضػبيت ًوَزُ ٍ ّط گًَِ ػسٍل اظ هَاضز كَم ضا هجل اظ ّط اهسام ، ًصجبً ثِ اقالع 

 ذطيساض ضسبًيسُ ٍ توبؾب  ثطضسي ٍ تبييس آى ضا ثٌوبيس .

 طٍضٌسُ ظهبًي ثِ قَض ًبهل اًدبم ضسُ ًِ گَاّي تحَيل هكؼي ًبال ضا اظ ذطيساض زضيبكت ًوبيس .ْسات كؼت -4

  ز.ثبيست ؾويوِ هطاضزاز گطزهيپيطٌْبز كٌي ًْبيي   -5

 پزداختپيص  -11مادٌ 
زضغس هجلؾ اٍليِ  .……هؼبزل)كطٍضٌسُ ٍ هَاكوت ذطيساض  ًصجي  پيص پطزاذت ثٌب ثِ زضذَاست

 :اًدبم ذَاّس پصيطكت ظيط هَاضزاضايِ زض هجبل  هطاضزاز(

ؾوبًصٌبهِ ثبًٌي ثسٍى هيس ٍ ضطـ ، ؿيط هبثل ثطگطت ٍ زاضا  اػصجبض ٍ هبثل  2-10

 ضيبل، ………ثِ هجلؾ توسيس)اظ تبضيد غسٍض تب ظهبى اتوبم هطاضزاز( 

ثِ هجلؾ  %(25)هبظاز پيص پطزاذت تٌويليثؼٌَاى ؾوبًت چي هؼصجط ثبًٌي ضطًصي  2-11

 ضيبل.………

اظ قطف ذطيساض ؾوبًت ًبهِ پيص  هكؼي ًبال ، ٍ اضايِ گَاّي تحَيل يل ٍ تبييس ًبال پس اظ تحَ 2-12

هجلؾ پيص پطزاذت ثِ تسضيح ٍ ثِ قَض گطزز.ثِ كطٍضٌسُ هسصطز هيچي هؼصجط ثبًٌي ٍ پطزاذت 

زضغس اخٌبس  90هي گطزز ثِ قَضيٌِ پس اظ تحَيل  ِ كطٍضٌسُ ، ًسطًسجي اظ هطاحل پطزاذت ث

 ، ًل هجلؾ پيص پطزاذت تسَيِ ضسُ ثبضس . هَؾَع هطاضزاز

 ضطايف چي هؼصجط ثبًٌي ضطًصي::  1تجػطُ 

 .               . ثسٍى تبضيد, كبهس هلن ذَضزگي ٍ پطت چي تَسف ؾبهي اهؿب ضَز چي خسيس قطح غيبز ثبضس -

 گعيٌِ ثبثت ًَضصِ ًطَز ٍ ذبلي ثبضس.  كوف زض ٍخِ ضطًت پباليص ًلت ضيطاظ ثبضس ٍ -

 تعُداتسپزدٌ حسه اوجام  -11مادٌ 

ثبًٌي ، ثِ % هجلؾ ًل هطاضزاز( ثِ غَضت ؾوبًت ًبهِ هؼصجط 10)هؼبزل  ،ضيبل..……كطٍضٌسُ هجلؾ 

ثِ ّط زليلي ؿيط اظ هَاضز هَُ  م تؼْسات تسلين ذطيساض ًوَزُ است.زض غَضتيٌِ كطٍضٌسُبػٌَاى سپطزُ حسي اًد

يب زض اًدبم آًْب هطتٌت هػَض ٍ ايف هٌسضج زض هطاضزاز حبؾط ًگطزز،هَكن ثِ اًدبم تؼْسات ذَز قجن هَاز ٍ ضط هْطيِ

بهِ   هطثَقِ ضا ثِ ًلغ ذَز ً ؾوبًت ذطيساض حن ذَاّس زاضت ضاسب ٍ ثسٍى ًيبظ ثِ تططيلبت هؿبيي ترللي ضَز

ز ٍ ؾجف ٍ هكبلجِ ٍخِ ًوبيس. ّوچٌيي تؿويي هصًَض زض غَضت تحَيل هكؼي ٍ پس اظ اًدبم تؼْسات هَؾَع هطاضزا

 ّوچٌيي اًوؿب  زٍضُ   تؿويي ثِ كطٍضٌسُ هسصطز ذَاّس ضس.

 ثب اًؼوبز هطاضزاز تسلين ذطيساض ًوبيس. عهبىكطٍضٌسُ ثبيس ؾوبًصٌبهِ هصًَض ضا ّو - 1تبصره

هبزاهي ًِ كطٍضٌسُ زض ّط هَضز اظ هطاضزاز ، ًليِ تؼْسات ذَز ضا اًدبم ًسّس،شيٌلغ حن زاضز ؾوبًت ًبهِ كَم  - 2تبصره

 ؾجف ًوبيس .ثسٍى ّيچ گًَِ تططيلبت هبًًَي ٍ هطاضزاز  ، صًط ضا ال

 بيمٍ ، ماليات ي سایز كسًر قاوًوي  -12مادٌ 
 ًسَضات هبًًَي هطثَـ ثِ هبليبت، ثيوِ، حوَم ٍ ػَاضؼ زٍلصي قجن هَاًيي خبض  هولٌصي ذَاّس ثَز.

 

 ضزایط باسرسي  -13مادٌ 
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هطاضزاز زاضا  ػيت ٍ ًوع ثَزُ ٍ يب قجن هطرػبت هططٍحِ زض  زض غَضتيٌِ زض ٌّگبم ثبظضسي هَؾَع( الق 

هطاضزاز ًجبضس ذطيساض هدبظ ذَاّس ثَز ًسجت ثِ ػسم هجَل هَؾَع هطاضزاز ٍ زضذَاست اغالح يب تؼَيؽ آى اظ 

كطٍضٌسُ اهسام ًوبيس ؾوٌب ّطگًَِ تبذيط ًبضي اظ ايي ثبثت هَخت اكعايص هست هطاضزاز ًگطزيسُ ٍ ّعيٌِ ّب  

ذطيساض ، كطٍضٌسُ هلعم ثِ زض غَضت زضذَاست ضكغ ّط گًَِ ًوع اػالهي تَسف  َقِ ثؼْسُ كطٍضٌسُ هي ثبضس.هطث

اغالح هي ثبضس ٍ زض ؿيط ايٌػَضت ذطيساض هرصبض ذَاّس ثَز ًوبيع ضا هطتلغ ًوَزُ ٍ ّعيٌِ ّب  آى ضا ثب احصسبة 

/ اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاسصي قي هٌبتجبت  ضػبيتزضغس ّعيٌِ ثبالسط  ثِ حسبة كطٍضٌسُ هٌظَض ًوبيس .  30

 كيوبثيي العاهي هي ثبضس.

كطٍضٌسُ هي ثبيست توبهي تطتيجبت الظم خْت اًدبم ثبظضسي ًبضضٌبسبى هؼطكي ضسُ تَسف ذطيساض ثِ هٌظَض ة(             

كطاّن ًوبيس ٍ ّطگًَِ  ًظبضت ثط سبذت ٍ حسي اخطا  هَؾَع هطاضزاز ٍ زسصطسي ثِ ًوطِ ّب ٍ هساضى هٌْسسي ٍ ... ضا

 اضٌبل ٍ ًوع كٌي ضا ًِ زض اثط ًٌصطل  كٌي ثبظضس اػالم هي گطزز ثِ سطػت ثطقطف سبظز .
 

 گشارش پيطزفت كار  –14 مادٌ
كطٍضٌسُ هيجبيست ًسجت ثِ اضايِ گعاضش كطآيٌس ذطيس ثِ ذطيساض  زض ّط  هطحلِ هكبثن كطهت هَضز 

 تبييسذطيساض،اهسام ًوبيس.

 اختالف حل  -15مادٌ 
 ًليِ اذصالكبتي ًِ هوٌي است ثيي قطكيي هطاضزاز ثطٍظ ًوبيس ثِ غَضت ظيط اهسام هي گطزز :

 ثِ زٍسصبًِ قَض ، ثِ هطاضزاز ايي ثب ضاثكِ زض ذَز ثيي اذصالف حل ثطا  ضا ذَز ًَضص ًْبيت ثبيس ، قطف زٍ -1

 .ثطًس ًبض

 ًسام ّط ) هطاضزاز قطف ًوبيٌسگبى زٍ اظ طٌلهص زض غَضت ػسم حػَل ًصيدِ اخطا  ثٌس يي ، هَؾَع ثِ ّيأتي -2

  .ضَزهي اضخبع ، ًلط( يي

هبثل قطح زض هطاخغ  هَؾَع ًطَز ، حبغل اذصالف تَاكن هَضز ثِ ًسجت ًِ ظطف هست يي ّلصِ غَضتي زض -3

 غبلحِ هبًًَي ذَاّس ثَز . 

ات ًبضي اظ ايي هطاضزاز ضا كطٍضٌسُ هَظق است تب اذص تػوين ًْبيي خلسبت يب آضاء ًْبيي هطاخغ هصًَض، تؼْس -4

 ثسٍى ٍهلِ ٍ ثب ًوبل خسيت اًدبم زّس.

 ( صيرحًادث قُزیٍ ي غيز متزقبٍ) فًرس ما -16مادٌ 

كَضس هبغٍض ثِ ٍهبيؼي اظ هجيل سيل ، قَكبى ، ظلعلِ ٍ اهثبل آى اقالم هي گطزز ًِ ؿيط هبثل پيص ثيٌي ٍ ؿيط 

ت هطاضزاز  ضا هَهصبً يب ثِ قَض زائن ؿيط هوٌي هي گطزاًس. ّطگبُ هدبثل ًٌصدطل يدب خلدَگيدط  ثَزُ ٍ اخطا  تؼْسا

ثؼلت كَضس هبغٍض ، ّطيي اظ قطكيي هطاضزاز ًصَاًٌس تؼْسات ذَز ضا قجن هطاضزاز اًدبم زٌّس ّيچگًَِ هسئَليصي 

قطكيي  ثطا  قطكيي هطاضزاز ايدبز ًٌوَزُ ٍ هطاضزاز هٌؼوسُ ًوبًبى ثوَت ذَز ثبهي ٍ پس اظ ضكغ ضطايف كَم،

هبُ  ضطايف كَضس هبغٍض ثطقطف  2هطاضزاز، هصؼْس ثِ ازاهِ اًدبم تؼْسات ذَز هي ثبضٌس. چٌبًچِ پس اظ هست 

ضٍظ پس اظ آى ثب اػالم ًصجي هطاضزاز ضا كسد  5ًگطزيس ّط يي اظ قطكيي هطاضزاز حن ذَاٌّس زاضت زض ذالل هست 

 ًوبيس. 

 عدم ياگذاری بٍ غيز -17مادٌ 
 اًس ثسٍى هَاكوت ًصجي اظ ذطيساض، توبم يب هسوصي اظ هَؾَع هطاضزاز ضا ثِ ؿيط ٍاگصاض ًٌس.كطٍضٌسُ ًوي تَ
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 قزارداد فسخ -18 مادٌ
 كسد ثِ هدبظ يٌكطكِ غَضت ثِ هؿبيي تططيلبت ضػبيت ثسٍى اػالم ًصجي ثب ثطٍظ هَاضز ظيط  ذطيساض   غَضت زض

  ثبضس. هي هطاضزاز
  هبُزٍ هطاضزاز اظ قطف كطٍضٌسُ ثيص اظ  9بزُ تبذيط زض اًدبم تؼْسات هٌسضج زض ه -1

 ٍضضٌسصگي،هػبزضُ اهَال ٍ اًحالل ضطًت كطٍضٌسُ -2

 ٍاگصاض  هطاضزاز ثِ غَضت ًبهل يب خعيي ثسٍى اقالع ٍ تبييس ًصجي ذطيساض ،ثِ ؿيط   -3

 ًوؽ توبم يب هسوصي اظ هلبز هطاضزاز تَسف كطٍضٌسُ -4

 ٍخَز ٍاسكِ ٍ اضتطب -5

 كطٍضٌسُ ثطا  تحَيل ًبال قجن ثطًبهِ ذطيساض ثٌب ثِ تطريع ذطيساضػسم تَاًبيي هبلي يب كٌي  -6

 .ثبضس هي كطٍضٌسُ ػْسُ ثِ هطاضزاز ايي ًل اخطا  ػسم اظ ًبضي ّب  ّعيٌِ ٍ ذسبضات ًليِ غَضت زضايي

 تبعيت ي َماَىگي با قًاويه  – 91مادٌ 
آييي ًبهِ ّب  هطاخغ شيػالح كطٍضٌسُ هيجبيست زض ّوِ هَاضز اظ هَاًيي، هوطضات ٍ زسصَضالؼولْب ٍ 

هولٌصي تجؼيت ًوبيس ٍ ذطيساض زض هوبثل ّطگًَِ زػبٍ  ًبضي اظ ترلق اظ هَاًيي ٍ هوطضات ٍ زسصَضالؼولْب 

 ٍ آييي ًبهِ ّب كبضؽ ٍ ثط  ثساضز.

 محزماوٍ بًدن قزارداد  – 21مادٌ 
بثيي ضا هحطهبًِ تلوي ًوَزُ ٍ آًْب ضا زض اذصيبض كطٍضٌسُ تؼْس هي ًوبيس ًِ ًليِ اقالػبت ٍ هساضى هطثَـ ثِ هطاضزاز كي ه

اكطاز يب اضربظ حوَهي هطاض ًسّس .زض غَضت اثجبت ذالف ، ذطيساض حن ذَاّس زاضت  خْت اسصيلب  حن ذَز، ّط گًَِ 

 اهسام هبًًَي الظم ضا ثِ ػول آٍضز .
 

 اخطار ي وطاوي طزفيه قزارداد -21مادٌ 
اظ قطكيي ّوبًست ًِ زض هوسهِ ايي هطاضزاز شًط ضسُ ٍ زض يي يل ّط ضوبضُ تللي ، آزضس ّب ، كبًس ٍ ايو

غَضت تـييط ثبيس ًصجبً ثِ اقالع قطف هوبثل ضسبًيسُ ضَز ٍ هبزاهيٌِ ثِ تطتيت كَم ػول ًطسُ ، اضسبل ّطگًَِ ًبهِ 

 . يب اذكبض ثِ اهبهصگبُ قطكيي اثالؽ ضسُ هحسَة ٍ ػصض ػسم اقالع، هسوَع ًرَاّس ضس

ظق است ًليِ هٌبتجبتي ًِ اظ قطين كبًس يب ايويل خْت ذطيساض اضسبل هي ًوبيس ًسرِ اغلي آى كطٍضٌسُ هَ

 ضا ثِ آزضس ذطيساض اضسبل ًوبيس

 وسخ قزارداد -22مادٌ 
تجػطُ تٌظين ٍ ًليِ ًسد ثِ ّوطاُ هَاضز شًط ضسُ زض هبزُ  14ٍ هبزُ  22 ايي هطاضزاز زض سِ ًسرِ هطصول ثط ،

  ْط ٍ اهؿب ضسُ ٍ حٌن ٍاحس ضا زاضز.زٍ  هطاضزاز حبؾط، ه

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 117-16579111، افكس:  117-16571917-5، تلفن:  17119-7449:  صندوق پستي11475 - 57419كدپستي:   آردس : شيراز،

 .……مىاقصٍ   قزارداد ضمارٌ      :مًضًع
 ارٌ صفحٍضم

 7اس    7
 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(
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