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ٍ  4111-6859-7447ثاب ًاس اهاػابز      شركت پااليش نفت شيرازايي هطاضزاز زض تبضيد .............................. كي هبثيي 

 7341991475 خبزُ ضيطاظ/اغلْبى ، ًس پساي22ًِ ازاضُ هطًع  آى زض ًيلَهاط 10101874709ضوبضُ ضٌبسِ هلي 

 ًبهياااسُ هيطااااَزم ثاااِ ًوبيٌاااس ي آهبيااابى    "خزيددددار "ٍاهاااغ هيجبضاااساٍ ثؼاااساظايي زضاياااي پيوااابى    

م  ثاب ضاوبضُ   ساوت ا .…………ثاِ ضاوبضُ هلاي:     ……………م ٍ سوتا ..…………ثِ ضوبضُ هلي:  ..………… 

 ……ٍ اظيااي قطف  071-38215630ٍ ضوبضُ كبًس  mdkala@sorc.irٍ آزضس ايويل  071-38217561 -9تللي

زضاياي   ثؼاساظايي ا .…پسااي :   ……:  ًطابًي ثاِ    .… ثجات   ثاِ ضاوبضُ   …ضٌبساِ هلاي     .…بز  اهاػا ثب ًاس  م .…ا

هكابثن ثاب   غبحجبى اهؿب  هدبظ م سوتا .…ثِ ضوبضُ هلي:  .… بىآهبيثِ ًوبيٌس ي يسُ هيطَزم ًبه "فزيضىدٌ"پيوبى

 .......ٍ ضاوبضُ كابًس    ..........لاي  ٍ ضاوبضُ تل ....... ايويال  آزضس   ثاب ٍ   آذطيي تـييطات هٌسضج زض ضٍظًبهِ ضسوي ًطاَض 

 هٌؼوس طزيس:زض هحل ضطًت پباليص ًلت ضيطاظ  ضطايف هططٍحِ ظيط زيگط ثِ خْبت ٍ اظقطف
 

 مًضًع قزارداد  -1مادٌ 

 ثط اسبس ًليِ هٌبتجبت ثؼول آهسُ كيوبثيي ٍ زهيوبً imulsifiersDليتز مادٌ ضيميايي  36000خزيد  ست اظا ػجبضت

توبؾب، هطرػبت كٌي ذطيساض، اسٌبز ٍ هساضى ٍ سبيط هلبز هٌسضج ٍ ؾوبين هَخَز زض اسٌبز  هي ثبيست هكبثن ثب

 هحسَة هي  طزز ثبضس. 2هٌبهػِ ًِ خعء اليٌلي هطاضزاز قجن هبزُ 

اضسبلي ٍ تؿويي ًيليت ًبال اظ  هٌَـ ثِ ثطضسي ٍ تست هحوَلِ ،تبييس ًْبيي ًبال  هَؾَع هطاضزاز تَسف ذطيساض

 زض هحل سبيت ذطيساض ذَاّس ثَز. سَ  كطٍضٌسُ ٍ

 ثط خْت تبهيي هَؾَع هطاضزاز ًساضاِ ٍ هَاضزسبيط  ٍ  ِ تؼْس  ًسجت ثِ تْيِ هَاز اٍليِساض ّيچگًَااطياذ :تبصره

 ًوَز.اهسام ذَاّس  قجن هلبز ايي هطاضزاز ثب ّعيٌِ ذَزٍ  هساولثِ قَض ٍ   ايي اسبس كطٍضٌسُ ضاسبً
 

 داداسىاد ي مدارك قزار -2مادٌ 
 ثِ ضطح شيل هي ثبضس: هطاضزازاسٌبز ٍ هساضى 

 ثطٍ . 9ثط سٌس هطاضزاز هطاول   -1-2

هَضخ  ... ضوبضُ  ًبهِ هٌبتجبت كيوبثيي ًليِ هَاضز كٌي اػالم ضسُ زضهطرػبت ًبال  زضذَاساي ثط اسبس  -2-2

 زض يي ثطٍ. 00/000/1400

 هطاض  طكاِ است. ييطكًِ هَضز تَاكن ق  ثؼس ِيالحبه بيّط ًَِ غَضتدلسِ  -3-2

 زض يي ثطٍ. 1400/../..هَضخ  ..............ضوبضُ ثِ ثطٍ پيطٌْبز ًطخ  -4-2

 . ثطٍ يي –ضطايف ػوَهي  -5-2

زض ضٍظًبهِ ضسوي ًطَض  طاتييتـ يآ ْ ييآذط ،  َاّي اهؿب  غبحجبى هدبظ اهؿب  هطاضزاز ٍاسبسٌبهِ يًپ -6-2

 هطاضزاز. ييقطك
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زاضا  اػاجبض ّوبًٌس اػاجبض هطاضزاز ساضى ٍؾوبئن هٌسضج زض ايي هبزُ خعء اليٌلي هطاضزاز ثَزُ ٍ ًليِ اسٌبز ٍ ه تبصره:

ّط ًَِ زذل ٍ تػطف ؿيطهدبظ ٍ يب ترلق ًسجت ثِ ضػبيت ٍ اخطا  ّطيي اظ آًْب ثؼٌَاى ترلق قطكيي زض اغلي است ٍ 

 اخطا  اغل هطاضزاز تلوي ذَاّس ضس. 

 

   قزارداد  مبلغ -3مادٌ 

 .ثبضس يه ثسٍى احاسبة هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ ضيبل ......... ....حطٍفم اثِ...........اثِ ػسزم  طاضزازاااؾ هااهجل

 

 وحًٌ پزداخت  - 1-3مادٌ  
 زضغس پيص پطزاذت زض غَضت زضذَاست كطٍضٌسُ زض هجبل اضائِ ؾوبًاٌبهِ هؼاجط ثبًٌي 25 -1

پس اظ تحَيل هَضز هؼبهلاِ زض هجابل اضائاِ  اَاّي تحَيال       ًل ٍ يب زض غَضت پطزاذت پيص پطزاذت هبثوي هجلؾ -2

هكؼي اظ سَ  ذطيساض ٍ اضائِ هساضى اظ قطف كطٍضٌسُ ثِ ذطيساض ٍ تأييس آى تَسف ثبظضس ذطيساض ٍ اًدابم  سابيط   

 هطاضزاز 10تؼْسات هبزُ 

هاي ضاَز ًاِ زض    زض غَضت زضيبكت پيص پطزاذت، هجلؾ هصًَض اظ ّط غَضت ٍؾؼيت ثِ  ًَاِ ا  هسااْلي    -1تبصره

، ؾوبًت ًبهِ يبزضاسُ پاس   ؼيت ثِ قَض ًبهل هساْلي ضسُ ثبضس. زض غَضت اساْالى ًبهلآذطيي غَضت ٍؾ

 اظ تأييس ًبضكطهب هبثل اساطزاز هي ثبضس.

زضغَضت اضائِ  َاّي ثجت هَزيبى هبليبتي تَسف كطٍضٌسُ ، هبليابت ثاط اضظش اكاعٍزُ هكابثن هابًَى زض ّاط        -2تبصره

ِ ٍ ثِ هجلؾ آى غَضتحسبة اؾبكِ ضسُ ٍ اظ خبًت ذطيساض زض ٍخاِ كطٍضاٌسُ پطزاذات هاي     غَضتحسبة هحبسج

  طزز.

كطٍضٌسُ ضًٍس اكعايص هيواْب ضا ثب زضًظط  طكاي ًليِ ّعيٌِ ّاب اظ    ايي هطاضزاز هطوَل تؼسيل هيواْب ًجَزُ ٍ -3تبصره

 بز  هٌظَض ًوَزُ است .ّط ًَِ حوَم ٍ ػَاضؼ ٍ سبيط ّعيٌِ ّب زض هيوت پيطٌْ  خولِ هبليبت ،

 ثبضس. ثبتَخِ ثِ هؼيي ثَزى هجلؾ ٍ هلبز هطاضزاز ّيچگًَِ ّعيٌِ خبًجي زضايي هطاضزاز هبثل پطزاذت ًوي  -4تبصره

 

 

 پيص پزداخت -4مادٌ 
زضغس هجلؾ اٍليِ هطاضزازم  25پيص پطزاذت ثٌب ثِ زضذَاست ًاجي  كطٍضٌسُ ٍ هَاكوت ذطيساض اتب حساًثط 

ؾوبًاٌبهِ ثبًٌي ثسٍى هيس ٍ ضطـ ، ؿيط هبثل ثط طت ٍ زاضا  اػاجبض ٍ هبثل توسيسااظ تبضيد  زض هجبل اضايِ

تب ظهبى اتوبم هطاضزازم اًدبم ذَاّس پصيطكت ًِ پس اظ تحَيل ٍ تبييس ًبال  ٍ اضايِ  َاّي تحَيل هكؼي  غسٍض

جلؾ پيص پطزاذت ثِ تسضيح ٍ ًبال ، اظ قطف ذطيساض ؾوبًت ًبهِ پيص پطزاذت ثِ كطٍضٌسُ هساطز هي  طزز.ه

زضغس اخٌبس  90هي  طزز ثِ قَضيٌِ پس اظ تحَيل  ثِ قَض ًسجي اظ هطاحل پطزاذت ثِ كطٍضٌسُ ، ًسط

 ثبضس . ضسُ، ًل هجلؾ پيص پطزاذت تسَيِ  هطاضزازهَؾَع 
 

 

 

 

 كاَص ي افشايص مقدار تقاضا -5مادٌ 
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% هوبزيط ٍ اضظش هطاضزاز ثَزُ ٍ كطٍضٌسُ هَظق 25ذطيساض هريط ثِ اكعايص/ ًبّص هوبزيط اهالم تب هيعاى 

 ثِ پصيطش آى قجن هيوت ّب  هَؾَع هطاضزاز هي ثبضس.

 

 سماوبىدی ي محل  تحًيل كاال -6مادٌ 
 طاظيًلات ضا   صيضطًت پبال ليهػَة ٍ هحل تحَ  هطاضزاز ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌس 7اهالم هكبثن ثب هبزُ  ِيًل ليظهبى تحَ

ٍ  تيتاب هحال ساب   حول، ثبض يط  ٍ اضسبل اهالم هَؾَع هطاضزاز . ثبضس يى ضيطاظ ثِ اغلْبى هاتَثب 22ٍاهغ زض ًيلَهاط 

   .ذَاّس ثَزّعيٌِ ًطايِ حول ثػَضت پس ًطايِ ثط ػْسُ ذطيساض هي ثبضس. كطٍضٌسُ  ثِ ػْسُ ساضياًجبض ذط
 

  ضزيع ي مدت سمان قزارداد -7مادٌ 

ُ زض غَضت زضذَاست ثبضس. كطٍضٌس هيهؼاجط ٍ الظم االخطا  ،ًبكص ... .......هست ثِ  هطاضزازايي هطاضزاز اظ ظهبى تٌليص 

زاز ًسجت ثِ اضايِ هطاضظطف هست يي ّلاِ اظ تبضيد اهؿب  ثبيست  هي پس اظ اػالم ًاجي ثِ ًبضكطهب پطزاذت پيص

 ، ثِ ذطيساض اهسام ًوبيس.پطزاذت ؾوبًاٌبهِ پيص

زاذت هططٍـ ثِ اضائِ ؾوبًاٌبهِ ثبًٌي هَضز تبييس ذطيساض ًِ ضطٍع هطاضزاز ػجبضتست اظ ظهبى پطزاذت پيص پط

 حساًثط پس اظ يي ّلاِ اظ تبضيد تٌليص هطاضزاز ثبيس اضائِ  طزز.

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

 ثِ هَت ذَز ثبهي ذَاّس هبًس.

 هطاضزاز، ػجبضتست اظ اهؿب ٍ هجبزلِ هطاضزاز. صيتٌل :1تبصره

پطزاذت ثيص اظ ياي ّلااِ تابذيط زاضااِ ثبضاس، ضاطٍع        ِ ؾوبًاٌبهِ پيصيثِ اضا ًچِ كطٍضٌسُ ًسجتچٌب :2تبصره

 هطاضزاز اظ تبضيد تٌليص هي ثبضس.

تحَيل ًل  اًوؿب  هست هطاضزاز ضاكغ هسئَليت ّب  ضطًت كطٍضٌسُ ًجَزُ ٍ هسئَليت ّب  ٍ  تب: 3تبصره

 هَؾَع هطاضزاز ثِ هَت ذَز ثبهي ذَاّس هبًس.
 

 جزيمٍ تاخيز در قزارداد -8مادٌ 
چٌبًچِ كطٍضٌسُ زض ظهبى هوطض پيص ثيٌي ضسُ زض هطاضزاز ًسجت ثِ تحَيل توبم ٍ ًوبل هَؾَع هطاضزاز ثِ ذطيساض 

% هجلؾ ًل 5ّلاِ  ٍ تب سوق  5ط زضغس هجلؾ هطاضزاز تب حساًث 1اهسام ًٌوبيس، ثِ اظا  ّط ّلاِ تبذيط هؼبزل 

هَؾَع هطاضزاز تحَيل ًطسُ ثِ ػٌَاى ذسبضت تبذيط اظ هحل تؿويٌبت يب هكبلجبت كطٍضٌسُ ًسط ٍ ثسٍى ضػبيت 

تططيلبت هؿبيي ٍ ازاض  ثِ ًلغ ذطيساض ثطزاضت ذَاّس  طزيس ٍ كطٍضٌسُ حن اػاطاؼ ًرَاّس زاضت. چٌبًچِ 

هطاضزاز هدبظ ثِ كسد هطاضزاز ، ؾجف ٍ  17ساض ثب اذكبضًاجي هكبثن هبزُ تأذيط ثيص اظيي چْبضم هست ثبضس، ذطي

ثبضس ٍ زض غَضت ػسم  ثطزاضت توبهي ٍخَُ ؾوبًت ًبهِ ّب ٍ زضيبكت ًليِ ذسبضت ٍاضزُ اظ هكبلجبت كطٍضٌسُ هي

 هطاضزاز اهسام هي  طزز . 17تٌبكَ اظ قطين هطاخغ شيػالح هكبثن هبزُ 

تأذيطزض تحَيل توبم يب ثرطي اظ هَؾَع هطاضزاز ثب تَخِ ثِ اسٌبز ٍ هساضى اضايِ تطريع هدبظ ثَزى  :1 تبصره

ضاسُ اظ سَ  كطٍضٌسُ ثطػْسُ ذطيساض ثَزُ ٍ كطٍضٌسُ هلعم ثِ پصيطش ٍ اخطا  ًظط ذطيساضهي ثبضس. 

بل زض هست ظهبى هطاضزاز اّو م1چٌبًچِ كطٍضٌسُ اظ تحَيل ّط هيعاى اظ اهالم ذطيساض  ضسُ اهَؾَع هبزُ
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ًوبيس، ذطيساض ًسجت ثِ تبهيي ًبال ثب احاسبة سي زضغس ّعيٌِ ثبالسط  اظ كطٍضٌسُ اظ هحل ؾوبًت ًبهِ 

 ٍ هكبلجبت احاوبلي ثسٍى ّيچگًَِ تططيلبت هؿبيي اهسام ذَاّس ضس.

، هاست ظهابى تاأذيط خاعء ظهابى هاطاضزاز       ٍ تأييس آى تَساف ًبضكطهاب   زضغَضت هدبظ ثَزى زاليل تأذيط :2 تبصره

 سجِ ًرَاّس ضس.هحب

 

 ديرٌ تضميه ي وگُداری -9مادٌ 
ّط ًبال  هػطفهبُ پس اظ  12هبُ پس اظ تحَيل ًبال ٍ  18ًبضايي هَؾَع هطاضزاز ٍ غحت ػولٌطز آى ثطا  هست 

 ًسام ًِ ظٍزتط سپط   طزز اظ قطف كطٍضٌسُ تؿويي هي  طزز.

 آى ػولٌطز غحت زض يب ٍ هطاضزاز هَؾَع غحت زض ًَاهػي ٍ هؼبيت ، هبزُ ايي زض هصًَض هست ذالل زض چٌبًچِ -1-9

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

 ييثبضس، كطٍضٌسُ هَظق است قجن اػالم ًاجي ذطيساض حساًثط ظطف هست  هطثَقِ اسابًساضزّب  ثب هكبثوت

ثِ ّعيٌِ ذَز اهسام  ٍ يب خبيگعيٌي آى ثب ًبال  سبلنؽ ًاجي ًسجت ثِ ضكغ هؼبيت ٍ ًَاهع ّلاِ پس اظ اثال

 اَاًسهيذَز ضأسبً اهسام ًوَزُ ٍ  ذطيساضزض اخطا  تؼْسات هٌسضج زض ايي هبزُ  غَضت اهاٌبع كطٍضٌسًُوبيس، زض

ًوبيس ٍ زض غَضت ػسم تٌبكَ حن  ّب  كطٍضٌسُ ثطزاضت ّب  هطثَقِ ضا اظ هحل هكبلجبت ٍ سبيط ؾوبًاٌبهِ ّعيٌِ

 .ًًَي هَؾَع ثطا  ايطبى هحلَل استپيگيط  هب

هكطٍحِ  هؼبيتاهسام ًٌوبيس ٍ يب  ًبال خبيگعيٌيٍ اػالم ذطيساض ًسجت ثِ  زضغَضتيٌِ كطٍضٌسُ ثِ هحؽ اقالع -2-9

ًوبيع هؼبيت اهسام قي هست هؼوَل ثكَض ًبهل تَسف كطٍضٌسُ هطتلغ ًگطزز ذطيساض هي تَاًس ًسجت ثِ ضكغ 

زضغس ّعيٌِ ثبالسط  ضا اظ  سي%م 30ًوَزُ ّعيٌِ ّب  توبم ضسُ ضبهل ّعيٌِ ّب  تؼويط ٍ ...  ٍاضزُ ثِ اؾبكِ ا

تؿبهيي ٍ يب ّط ًَِ هكبلجبت كطٍضٌسُ حاي زض سبيط هطاضزازّب ٍ سلبضضبت ضأسبً اسايلب ًطزُ ٍ زض غَضت ػسم 

 ل ًوبيس.ٍغَ ٍ هؿبيي تٌبكَ اظقطين هطاخغ هبًًَي

غَضتيٌِ ثِ ّط زليلي ذطيساض زض زٍضُ تؿويي هَؾَع سلبضش ضا ثِ ثْطُ ثطزاض  ًطسبًسُ ٍ هَضز آظهبيص هطاض زض -4-9

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

ثطزاض  هاَخِ  ثَز ٍ ّط بُ ذطيساض زض ظهبى ثْطَُاّس هساطز  طزز ايي هَؾَع ًبكي هسئَلياْب  كطٍضٌسُ ًر

كغ ًبهل ًوبيع ذَاّس ػيَة ٍ ًوبيع ًبضي اظ اّوبل كطٍضٌسُ  طزز كطٍضٌسُ هسئَل خجطاى ذسبضات ٍاضزُ ٍ ض

ِ ًوع حبغلِ ثٌب ثِ تطريع ذطيساض اظ كؼل يب تطى كؼل كطٍضٌسُ ًجبضس ٍ  هسئَل ضكغ ًوبيع ثَز زض غَضتيٌ

 . زض ؿيطايٌػَضت هَؾَع هبثل قطح زض هطاخغ شيػالح هؿبيي ذَاّس ثَز.ض ذَاّس ثَزثِ ّعيٌِ ذطيسا

تطريع ًبضايي ٍ غحت ػولٌطز ًبال  هَؾَع هطاضزاز زض چبضچَة هطرػبت كٌي هٌؿن ثِ هطاضزاز ثِ ػْسُ  -5-9

هطاضزاز تَسف تبييس ًْبيي ًبال  هَؾَع  ذطيساض هي ثبضس ٍ ًظط ذطيساض زض ايي ذػَظ هبقغ اذاالف هي ثبضس.

هٌَـ ثِ ثطضسي ٍ تست هحوَلِ اضسبلي ٍ تؿويي ًيليت ًبال اظ سَ  كطٍضٌسُ ٍ زض هحل سبيت ذطيساض  ذطيساض

 ذَاّس ثَز.

 

 تعُدات فزيضىدٌ -10مادٌ 
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 )سهامي عام(

 

 از ضا ثب ًوبيٌسُ ذطيساض ثٌوبيس.كطٍضٌسُ هَظق است ّوِ  ًَِ ّوٌبض  زض ضاثكِ ثب ًبال  هَؾَع هطاضز -1-10

ا  ًِ زض هطاضزاز هيس  طزيسُ  سُ ثبيس توبهي اسابًساضزّب، هَاضز ًيليت ٍ اًاربة خٌس هٌبست ضا ثِ  ًَِكطٍضٌ -2-10

ًاجبً ثِ اقالع ذطيساض ضسبًيسُ ٍ توبؾب  ، اظ هَاضز كَم ضا هجل اظ ّط اهساماست ضػبيت ًوَزُ ٍ ّط  ًَِ ػسٍل 

 ثطضسي ٍ تبييس آى ضا ثٌوبيس .

 ضا ٍ ذبضخي َؾَع هطاضزاز ثِ هٌظَض حول زاذليكطٍضٌسُ ثبيس زضذػَظ ثساِ ثٌس  ٍ حلبظت ًليِ اهالم ه -3-10

 ضػبيت ًوبيس. هَخَز  ثكَضًبهل هكبثن ثب اسابًساضزّب 

هكبثن ًليِ هٌبتجبت كيوبثيي ًِ ثِ تبييس ذطيساض هطاضزاز ضا  ايي كطٍضٌسُ هاؼْس است ًليِ ًبال  هَؾَع -4-10

ٍ ثِ غَضت ًبهل، اغلي ٍ ثسٍى ػيت ٍ ًوع تحَيل ًوبيس. زض غَضتي ًِ هطرػبت كٌي ًبال  ضسيسُ است 

تحَيل ضسُ تَسف كطٍضٌسُ هكبثن هطرػبت كٌي هطاضزاز ًجبضس، كطٍضٌسُ هاؼْس است ثب زضذَاست ذطيساض، 

 ت ًوبيس.ًبال  هَؾَع هطاضزاز ضا تؼَيؽ ًوَزُ ٍ ًليِ ذسبضت ّب  اػالم ضسُ اظ قطف ذطيساض ضا پطزاذ

ّب  ػالهت  صاض  ضسُ هكبثن ثب ًظط ذطيساض  ثطٌِ ػَضتثكطٍضٌسُ هَظق است ًبال  هَؾَع هطاضزاز ضا   -5-10

ضبهل ضوبضُ سلبضش ذطيساض، ًبم ذطيساض، ًس هحػَل، ٍظى  ذبلع ثط حست ًيلَ طم ٍ حدن ذبلع ثط حست 

 تحَيل ًوبيس.لياط ٍ تبضيد اًوؿب  هحػَل هي ثبضس، ثب اػالم هجلي ثِ ذطيساض 

 .ًبال ضا اظ ذطيساض زضيبكت ًوبيس تؼْسات كطٍضٌسُ ظهبًي ثِ قَض ًبهل اًدبم ضسُ ًِ  َاّي تحَيل هكؼي -6-10

 اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاساي قي هٌبتجبت كيوبثيي العاهي هي ثبضس. ٍ يبضػبيت  -7-10

 

 

 تعُداتسپزدٌ اوجام  -11مادٌ 

ثِ غَضت ؾوبًت ًبهِ هؼاجط ثبًٌي % هجلؾ ًل هطاضزازم 10اهؼبزل   ....................: فثِ حطٍ...............كطٍضٌسُ هجلؾ 

ثسٍى هيس ٍ ضطـ، ثب هبثليت ؾجف ٍ ثطزاضت ٍ ثط طت ًبپصيط ٍ هبثل توسيس ثِ زكؼبت، ثِ ػٌَاى سپطزُ اًدبم تؼْسات 

هْطيِ هَكن ثِ اًدبم تؼْسات ذَز قجن هَاز  زض غَضتيٌِ كطٍضٌسُ ثِ ّط زليلي ؿيط اظ هَاضز هَُ. ًوبيستسلين ذطيساض 

ٍ ضطايف هٌسضج زض هطاضزاز حبؾط ًگطزز،يب زض اًدبم آًْب هطتٌت هػَض ٍ ترللي ضَز ذطيساض حن ذَاّس زاضت ضاسب ٍ 

ثسٍى ًيبظ ثِ تططيلبت هؿبيي ؾوبًت ًبهِ   هطثَقِ ضا ثِ ًلغ ذَز ؾجف ٍ هكبلجِ ٍخِ ًوبيس. ّوچٌيي تؿويي 

تحَيل هكؼي ٍ پس اظ اًدبم تؼْسات هَؾَع هطاضزاز ٍ ّوچٌيي اًوؿب  زٍضُ   تؿويي ثِ كطٍضٌسُ  هصًَض زض غَضت

 هساطز ذَاّس ضس.

 اًؼوبز هطاضزاز تسلين ذطيساض ًوبيس. هجل اظكطٍضٌسُ ثبيس ؾوبًاٌبهِ هصًَض ضا  : 1تبصره

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

 ؾجف ًوبيس.،  ًَِ تططيلبت هبًًَي ٍ هطاضزاز  ثسٍى ّيچ كَم الصًط ضا 

 
 

 بيمٍ ، ماليات ي سايز كسًر قاوًوي  -12مادٌ 
ّط ًَِ ثيوِ، هبليبت، ػَاضؼ ٍ سبيط ًسَضات هبًًَي ٍ هطاضزاز  اثِ خع هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ قجن هبزُ پطزاذت 

 .ًوبيس كطٍضٌسُ است ًِ ضأسبً پطزاذت هي  طززم هاؼلن ثِ ايي هطاضزاز ثِ ػْسُهي  ػول 3
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 ضزايط باسرسي َا ي كىتزل كيفي -13مادٌ 
هَؾَع هطاضزاز زاضا  ػيت ٍ ًوع ثَزُ ٍ يب قجن ًبال  زض غَضتيٌِ  ،ثب تَخِ ثِ ضطايف ذبظ ػوليبتي  -1-13

هطرػبت هططٍحِ زض هطاضزاز ًجبضس ذطيساض هدبظ ذَاّس ثَز ًسجت ثِ ػسم هجَل هَؾَع هطاضزاز ٍ زضذَاست اغالح 

اظ ايي ثبثت هَخت اكعايص هست هطاضزاز ًگطزيسُ ٍ  يب تؼَيؽ آى اظ كطٍضٌسُ اهسام ًوبيس ؾوٌبً ّط ًَِ تبذيط ًبضي

 ثبضس.  ّب  هطثَقِ ثؼْسُ كطٍضٌسُ هي ّعيٌِ

كطٍضٌسُ هٌلق است زضهست اخطا  هطاضزاز ازضغَضت زضذَاست ذطيساضم ٍ  ّوچٌيي زض هست ظهبى اسالبزُ  -2-13

ٍ ّوچٌيي حل هَضز ًظط ذطيساض ذطيساض اظ ًبال  هَؾَع هطاضزاز توْيسات الظم ضا خْت حؿَض ًوبيٌسُ ذَز زض ه

هٌظَض اًدبم تست ٍ آظهبيطبت ًيلي ٍ كٌي هَضز ًظط آظهبيطگبُ ِ زساطسي ثِ هساضى ٍ اسٌبز هَؾَع هطاضزاز ث

 ذطيساض ضا كطاّن ًوبيس ٍ ّط ًَِ اضٌبل ٍ ًوع كٌي اػالم ضسُ ضا  ثسطػت ثطقطف سبظز. 

ًبال پس اظ  تيليهدسز ً سييٍ تب هػطف ييح يليًًٌاطل  تَسف كطٍضٌسُ، تيثِ ضكغ ػ بظيزض غَضت ً -3-13

 ثبضس. يه ساضياتوبم ًبض اظ حوَم ذط

ظزا ثِ   ط، هيعاى ًوي هَخَز زض ذطٍخي ًويهَلسيلبيز 5ضppm5  گطزز ثب هػطف حساًثطكطٍضٌسُ هاؼْس هي -4-13

هبظاز هػطف اثيص كطٍضٌسُ هَظق است زض اسطع ٍهت ًسجت ثِ تحَيل ًبال   ًبّص ذَاّس يبكت. PTB2ًواط اظ 

اظ هوساض اػالم ضسُ ٍ هَضز تبييس ذطيساضم ثػَضت ضايگبى اهسام ًوبيس. زض غَضت ػسم تبهيي ًبال  هبظاز اظ سَ  

هبظاز هػطف، اظ هكبلجبت تبييس ضسُ كطٍضٌسُ ثِ  ppmكطٍضٌسُ، ثِ هيعاى يي ضطن هجلؾ ًل هطاضزاز ثِ اظا  ّط 

كطٍضٌسُ  ppm8. زض غَضت هػطف ًبال  هَؾَع هطاضزاز ثيص اظ ػٌَاى خطيوِ ثِ ًلغ ذطيساض ًسط هي  طزز

ثبيست زض ًَتبّاطيي ظهبى هوٌي ًسجت ثِ تؼَيؽ ٍ يب خبيگعيٌي ًبال  هَضز تبييس ذطيساض ثِ غَضت ضايگبى  هي

 30آى ضا ثب احاسبة   ّب ٌِيضا هطتلغ ًوَزُ ٍ ّع عيهرابض ذَاّس ثَز ًوب ساضيذط ٌػَضتيا طيزض ؿاهسام ًوبيس 

 .سيثِ حسبة كطٍضٌسُ هٌظَض ًوب  ثبالسط ٌِيزضغس ّع

 ضػبيت / اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاساي قي هٌبتجبت كيوبثيي العاهي هي ثبضس. -5-13

تطريع ًبضايي ٍ غحت ػولٌطز ًبال  هَؾَع هطاضزاز زض چبضچَة هطرػبت كٌي هٌؿن ثِ هطاضزاز ثِ  -تبصره

 ذػَظ هبقغ اذاالف هي ثبضس.ػْسُ ذطيساض هي ثبضس ٍ ًظط ذطيساض زض ايي 

 

 

 حل اختالف  -14مادٌ 
 يط اهسام هي  طزز :ثِ غَضت ظ ًليِ اذاالكبتي ًِ هوٌي است ثيي قطكيي هطاضزاز ثطٍظ ًوبيس

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

 .ثطًس ًبض

 ّط ا هطاضزاز قطف ًوبيٌس بى زٍ اظ هاطٌل زض غَضت ػسم حػَل ًايدِ اخطا  ثٌس يي ، هَؾَع ثِ ّيأتي -2

  .ضَزهي اضخبع ، ًلطم يي ًسام

هبثل قطح زض  هَؾَع ًطَز ، حبغل اذاالف تَاكن هَضز ثِ ًسجت ًِ ظطف هست يي ّلاِ تيغَض زض -3

 ذَاّس ثَز . ٍ هؿبيي هطاخغ غبلحِ هبًًَي 
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 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

هَظق است تب اذص تػوين ًْبيي خلسبت يب آضاء ًْبيي هطاخغ هصًَض، تؼْسات ًبضي اظ ايي كطٍضٌسُ  -4

 هطاضزاز ضا ثسٍى ٍهلِ ٍ ثب ًوبل خسيت اًدبم زّس.

 

 
 

 ( صيرحًادث قُزيٍ ي غيز متزقبٍ) فًرس ما -15مادٌ 

ٍهبيؼي اظ هجيل سيل ، قَكبى ، ظلعلِ ٍ اهثبل آى اقالم هي  طزز ًِ ؿيط هبثل پيص ثيٌي ٍ ؿيط هابثل ًٌااطل ياب 

ًَسبًبت اهاػبز ، اخطا  تؼْسات هطاضزاز  ضا هَهابً يب ثِ قَض زائن ؿيط هوٌي هي  طزاًس ٍ ًِ خلاَ ياط  ثَزُ 

. ّط بُ ثؼلت كَضس هبغٍض ، ّطيي اظ قطكيي هطوَل آى ًوي ثبضس 19ّب ٍ ثيوبضيْب  ٍا يطزاض ّوچَى ًٍَيس  حطينت

هطاضزاز ًاَاًٌس تؼْسات ذَز ضا قجن هطاضزاز اًدبم زٌّس ّيچگًَِ هسئَلياي ثطا  قطكيي هطاضزاز ايدبز ًٌوَزُ ٍ هطاضزاز 

يف كَم، قطكيي هطاضزاز، هاؼْس ثِ ازاهِ اًدبم تؼْسات ذَز هي هٌؼوسُ ًوبًبى ثوَت ذَز ثبهي ٍ پس اظ ضكغ ضطا

ضطايف كَضس هبغٍض ثطقطف ًگطزيس ّط يي اظ قطكيي هطاضزاز حن ذَاٌّس زاضت زض  هبُ 3ثبضٌس. چٌبًچِ پس اظ هست 

 كسد ًوبيس.  ضٍظ پس اظ آى ثب اػالم ًاجي هطاضزاز ضا 5ذالل هست 

ضا ثِ تٌبست ايٌٌِ كَضس هبغٍض هبًغ اظ اخطا  تؼْسات ًسام يي اظ قطكيي  س ٍهَع كَضس هبغٍضً طز هاؼْس هي يقطكي

 ضٍظ ثِ يٌسيگط اػالم ًوبيٌس . 2هطاضزاز ضسُ است حساًثط ظطف هست 

 

 عدم ياگذاری بٍ غيز -16مادٌ 
 . اض ًٌسكطٍضٌسُ ًوي تَاًس ثسٍى هَاكوت ًاجي اظ ذطيساض، توبم يب هسواي اظ هَؾَع هطاضزاز ضا ثِ ؿيط ٍا ص -1-16

زض غَضت هَاكوت ذطيساض هجٌي ثط ٍا صاض  هسواي اظ تؼْسات ثِ ضرع ثبلث ، اظ هسئَليت ٍ تؼْسات  -2-16

 پيوبًٌبض ثِ ّيچ ػٌَاى ًبساِ ًرَاّس ضس .

 

 قزارداد فسخ -17 مادٌ
 هطاضزاز كسد ثِ هدبظ يٌكطكِ غَضت ثِ هؿبيي تططيلبت ضػبيت ثسٍى اػالم ًاجي ثب ثطٍظ هَاضز ظيط  ذطيساض   غَضت زض

  ثبضس. هي

 ّلاِ 5هطاضزاز ثيص اظ  8تبذيط كطٍضٌسُ زض تحَيل ًبال  هَؾَع هطاضزاز ثِ ذطيساض هكبثن ثب هبزُ  -1

  ّلاِ 5كطٍضٌسُ ثيص اظ هطاضزاز اظ قطف  11 تبذيط زض اًدبم تؼْسات هٌسضج زض هبزُ -2

 ٍضضٌساگي،هػبزضُ اهَال ٍ اًحالل ضطًت كطٍضٌسُ -3

   هطاضزاز ثِ غَضت ًبهل يب خعيي ثسٍى اقالع ٍ تبييس ًاجي ذطيساض ،ثِ ؿيط  ٍا صاض -4

 كطٍضٌسُ تَسف ًوؽ توبم يب هسواي اظ هلبز هطاضزاز -5

 ٍ اضتطب ٍخَز ٍاسكِ -6

 ثٌب ثِ تطريع ذطيساض ػسم تَاًبيي هبلي يب كٌي كطٍضٌسُ ثطا  تحَيل ًبال قجن ثطًبهِ ذطيساض

 .ثبضس هي كطٍضٌسُ ػْسُ ثِ هطاضزاز ايي ًل اخطا  ػسم اظ ًبضي ّب  عيٌِّ ٍ ذسبضات ًليِ غَضت زضايي
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 تبعيت ي َماَىگي با قًاويه  – 18مادٌ 
 ًبهِ ّب ٍ هبًٌس ، هوطضات ٍ  زساَضالؼولْب ٍآئيي كطٍضٌسُ هَظق است زضّوِ هَاضز هطثَـ ثِ اخطا  هطاضزاز اظ هَاًيي

ط ًَِ  طزز تجؼيت ًوبيس ٍ هسئَل ّ تسٍيي ٍ تػَيت  طزيسُ يب هيآى ًِ اظ سَ  هطاخغ شيػالح هولٌاي ٍ هبًًَي 

ّب هي ثبضس ٍ ذطيساض زض هوبثل ّط ًَِ زػبٍ  ًبضي اظ ترلق اظ هَاًيي ، هوطضات ٍ   توػيط يب هػَضزض ايي ظهيٌِ

 زساَضالؼولْب ٍآئيي ًبهِ ّب ، هجط  اظ ّط ًَِ هسئَلياي هي ثبضس.

 

 محزماوٍ بًدن قزارداد  – 19مادٌ 
كطٍضٌسُ تؼْس هي ًوبيس ًِ ًليِ اقالػبت ٍ هساضى هطثَـ ثِ هطاضزاز كي هبثيي ضا هحطهبًِ تلوي ًوَزُ ٍ آًْب ضا زض    

اذايبض اكطاز يب اضربظ حوَهي هطاض ًسّس .زض غَضت اثجبت ذالف ، ذطيساض حن ذَاّس زاضت  خْت اسايلب  حن ذَز، 

 سام هبًًَي الظم ضا ثِ ػول آٍضز.ّط  ًَِ اه

 قاوًن مىع مداخلٍ در معامالت ديلتي  -20ادٌ م

ًوبيس ًِ هطوَل هوٌَػيت هصًَضزض هبًَى هٌغ هساذلِ ًوبيٌس بى هدلسيي، ٍظيطاى ٍ  كطٍضٌسُ ضسوبً اػالم هي

ثبضس ٍ تؼْس هي ًوبيس ًِ تب پبيبى اخطا  هطاضزاز ثِ  ًوي 1337هبُ  ز  22ًبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلاي هػَة 

اضربظ هصًَض زض هبًَى كَم الصًط ضا زض اخطا  هطاضزاز سْين ٍ شيٌلغ ًٌٌس . زض غَضتيٌِ هحطظ ضَز ّيچ ػٌَاى 

كطٍضٌسُ هطوَل هبًَى هعثَض ثَزُ ٍ يب ثطذالف تؼْسات كَم الصًط ضكابض ًوبيس، ذطيساض حن ذَاّس زاضت هطاضزاز ضا 

ع ثِ تطريع ذَز تؼييي ٍ اظ هكبلجبت ٍ اهَال كسد ٍ تؿويي اًدبم تؼْسات ٍ  ضا ؾجف ٍ ًليِ ذسبضات ٍاضزُ ضا ًي

 طزز ّط بُ زض خطيبى اخطا  هطاضزاز يٌي اظ ثساگبى هصًَض زض  كطٍضٌسُ اسايلبء ًوبيس ٍ ّوچٌيي كطٍضٌسُ هاؼْس هي

تجػطُ يي هبزُ يي هبًَى كَم االضؼبض زض تطٌيالت ٍظاضت ًلت ٍ يبضطًاْب  ٍاثساِ ثِ آى ثِ يٌي اظ ػٌبٍيي هصًَض 

زُ يي ّوبى هبًَى هٌػَة ضَز ، كَضاً هَؾَع ضا ثِ ذطيساض اقالع زّس ًِ زض ايٌػَضت ذطيساض حن ذَاّس زاضت زض هب

هطاضزاز ضا كسد ًوَزُ ٍ كطٍضٌسُ حن ّيچگًَِ اػاطاؼ ٍ يب ازػبئي ثِ ّط ػٌَاى ًِ ثبضٌس ًساضز. ا ط كطٍضٌسُ ذَز 

، ػالٍُ ثطكسد هطاضزاز ، هدبظ ٍ هرابض است تؿويي اًدبم  هطاتت ضا اقالع ًسّس ذطيساض ثِ هحؽ اقالع اظ حويوت اهط

 تؼْسات ٍ  ضا ثِ ًلغ ذَز ؾجف ٍ ذسبضت ًبضي ضا ضأسبً تطريع ٍ اظ اهَال كطٍضٌسُ اسايلبء ٍ ٍغَل ًوبيس.

 
 

 اخطار ي وطاوي طزفيه قزارداد -21مادٌ 

ايي هطاضزاز شًط ضسُ ٍ زض غَضت تـييط  قطكيي ّوبًست ًِ زض هوسهِ ضوبضُ تللي ، آزضس ّب ، كبًس ٍ ايويل ّط اظ

ثبيس ًاجبً ثِ اقالع قطف هوبثل ضسبًيسُ ضَز ٍ هبزاهيٌِ ثِ تطتيت كَم ػول ًطسُ ، اضسبل ّط ًَِ ًبهِ يب اذكبض ثِ 

كطٍضٌسُ هَظق است ًليِ هٌبتجبتي ًِ اظ . اهبهاگبُ قطكيي اثالؽ ضسُ هحسَة ٍ ػصض ػسم اقالع، هسوَع ًرَاّس ضس

 .ضا ثِ آزضس ًبضكطهب اضسبل ًوبيسًسرِ اغلي آى  ًوبيس هياضسبل  ذطيساضب ايويل ثِ قطين كٌس ي

 وسخ قزارداد -22مادٌ 
ٍ ًليِ ًسد ثِ ّوطاُ هَاضز شًط ضسُ زض هبزُ زٍ   تجػطُ تٌظين 13 هبزُ ٍ 22 هطاول ثط ،ايي هطاضزاز زض سِ ًسرِ 

 .هطاضزاز حبؾط، هْط ٍ اهؿب ضسُ ٍ حٌن ٍاحس ضا زاضز
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