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 مًضًع قزارداد  -1مادٌ 
 :ذطيس ست اظا ػجبضم

  GOVERNOR COMPLETEعدد  02
ٗي ثبيست ٗكبثن ثب  توبؾب، ٗطرػبم كٜي ذطيساض ، زهيوبً  ٝ  كي٘بثيٚ ًٔي٠ ٌٗبتجبم ثؼْ٘ آٗسٟثطاسبس 

 2قجن ٗبزٟ  هطاضزاز اليٜلي خعء ٠ً ٜٗبهػ٠ اسٜبز زض ٗٞخٞز ؾ٘بئٖ ٝ ٜٗسضج ٗلبز سبيطٗساضى ،  اسٜبز ٝ 

 ثبضس. ُطزز ٗي ٗحسٞة

 

ت ٗيٚ تد٢يعام ٝ ٛيطٝ  اٛسبٛي ، اثعاض ٝ  هكؼبم ٝ، ساض ١يچ٠ِٛٞ تؼ٢س  ٛسجت ث٠ ت٢ي٠ ٗٞاز اٝٓي٠ ددطيدذ -تجػطٟ 

ث٠ قٞض ٝ   ايٚ اسبس كطٝضٜسٟ ضاسبً ثط خ٢ت تبٗيٚ ٗٞؾٞع هطاضزاز ٛساضص٠ ٝٗٞاضز سبيط  ٓٞاظٕ ٗٞضز ٛيبظٝ

 ٛ٘ٞز.اهسإ ذٞا١س  قجن ٗلبز ايٚ هطاضزاز ٗسصوْ
 

 اسىاد ي مدارك قزارداد -0مادٌ 
 ث٠ ضطح شيْ ٗي ثبضس: هطاضزازٗساضى اسٜبز ٝ 

 ثطٍ . .....سٜس هطاضزاز ٗطصْ٘ ثط  1-2

 ض٘بضٟكي٘بثيٚ ٝ پيط٢ٜبز كٜي ٢ٛبيي تبييس ضسٟ ث٠  ًٔي٠ ٌٗبتجبمثط اسبس ٗطرػبم ًبال  زضذٞاسصي  2-2

 ثطٍ .......زض –.....................................................................................

 ثطٍ......زض – ....................................................................ثطٍ پيط٢ٜبز ٛطخ ث٠ ض٘بضٟ  3-2

 ........ثطٍ - ضطايف ػ٘ٞٗي 4-2

 بسٜب٠ٗ ٝ آذطيٚ آ٢ُي تـييطام قطكيٚ هطاضزازاسًپي         5-2

 ضتدٔس٠ يب آحبهي٠ ثؼس  ٠ً ٗٞضز تٞاكن قطكيٚ هطاض ُطكص٠ است .١ط٠ُٛٞ غٞ  6-2
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   قزارداد  مبلغ -3مادٌ 

 (ث٠ حطٝف) ، ضيبّ .…………………………………)ث٠ ػسز( ، طاضزاز دددؾ هددٗجٔ

 .ثبضس يٗ ثسٝٙ احصسبة ٗبٓيبم ثط اضظش اكعٝزٟ  ضيبّ ..………………………………

 : وحًٌ پزداخت : 3-1     

 ٗؼصجط ثبٌٛي زض هجبّ اضائ٠ ؾ٘بٛصٜب٠ٗ زضذٞاست كطٝضٜسٟض غٞضم زضغس پيص پطزاذت ز 25 -1

زض هجبّ اضائ٠ پس اظ تحٞيْ ٗٞضز ٗؼب٠ٔٗ ٗبثوي ٗجٔؾ يب زض غٞضم پطزاذت پيص پطزاذت  ًْ ٝ  -2

 ٝ ت ييس آٙ تٞسفٝ اضائ٠ ٗساضى اظ قطف كطٝضٜسٟ ث٠ ذطيساض  ُٞا١ي تحٞيْ هكؼي اظ سٞ  ذطيساض

 هطاضزاز 9ٗبزٟ تؼ٢سام سبيط اٛدبٕ  ٝ  ذطيساض ثبظضس

 

زض غٞضم زضيبكت پيص پطزاذت، ٗجٔؾ ٗصًٞض اظ ١ط غٞضم ٝؾؼيت ث٠ ٠ُٛٞ ا  ٗسص٢ٔي ٗي ضٞز ٠ً زض  -1تبصره

آذطيٚ غٞضم ٝؾؼيت ث٠ قٞض ًبْٗ ٗسص٢ٔي ضسٟ ثبضس .  زض غٞضم اسص٢الى ًبْٗ ، ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ يبزضسٟ پس اظ 

 ت ييس ًبضكطٗب هبثْ اسصطزاز ٗي ثبضس.

زضغٞضم اضائ٠ ُٞا١ي ثجت ٗٞزيبٙ ٗبٓيبتي تٞسف كطٝضٜسٟ ، ٗبٓيبم ثط اضظش اكعٝزٟ ٗكبثن هبٛٞٙ زض ١ط  -2تبصره

 غٞضتحسبة ٗحبسج٠ ٝ ث٠ ٗجٔؾ آٙ غٞضتحسبة اؾبك٠ ضسٟ ٝ اظ خبٛت ذطيساض زض ٝخ٠ كطٝضٜسٟ پطزاذت ٗي ُطزز.
 

ص هي٘ص٢ب ضا ثب زضٛظط ُطكصٚ ًٔي٠ ١عي٠ٜ كطٝضٜسٟ ضٝٛس اكعاي  ايٚ هطاضزاز ٗطّ٘ٞ تؼسيْ هي٘ص٢ب ٛجٞزٟ ٝ -3تبصره

 ١ط٠ُٛٞ حوٞم ٝ ػٞاضؼ ٝ سبيط ١عي٠ٜ ١ب زض هي٘ت پيط٢ٜبز  ٜٗظٞض ٛ٘ٞزٟ است .  ١ب اظ خ٠ٔ٘ ٗبٓيبم ،
 

 

 كاَص ي افشایص مقدار تقاضا -0مادٌ 
% ٗوبزيط ٝ اضظش هطاضزاز ثٞزٟ ٝ كطٝضٜسٟ 25ذطيساض ٗريط ث٠ اكعايص/ًب١ص ٗوبزيط اهالٕ تب ٗيعاٙ 

 ٗٞظق ث٠ پصيطش آٙ قجن هي٘ت ١ب  ٗٞؾٞع هطاضزاز ٗي ثبضس.

 سماوبىدی ي محل  تحًیل كاال: -5مادٌ 
ٝاهغ زض  ٝ ٗحْ تحٞيْ ضطًت پباليص ٛلت ضيطاظ   هطاضزازپس اظ تٜليص  .......ضٝظ/ٗبٟظٗبٙ تحٞيْ ًٔي٠ اهالٕ حساًثط

ث٠ ػ٢سٟ كطٝضٜسٟ ، ٝ ٗحْ سبيت ٝ اٛجبض ذطيساض  تب ٝ حْ٘ بضُيط ث ٗي ثبضس .اتٞثبٙ ضيطاظ ث٠ اغل٢بٙ  22ًئٞٗصط 

 . ٗي ُطزز تٞسف ذطيساض پطزاذت  ،پس ًطاي٠ پطزاذتث٠ غٞضم حْ٘ ١عي٠ٜ 

 ػجبضتست اظ اٗؿب ٝ ٗجبز٠ٓ هطاضزاز ٗي ثبضس . ،تٜليص هطاضزاز تبصره:

  ضزيع ي مدت سمان قزارداد -6مادٌ 
زض  ٗي ثبضس. كطٝضٜسٟ الظٕ االخطا ٝ ٛبكص،ٗؼصجط ، /ٗبٟ....ضٝظث٠ ٗسم  هطاضزازتٜليص ايٚ هطاضزاز اظ ظٗبٙ 

هطاضزاز ٛسجت ث٠ اضاي٠  اٗؿب  اظ تبضيد  ........ٗي ثبيست ظطف ٗسم  غٞضم زضذٞاست پيص پطزاذت

 ث٠ ذطيساض اهسإ ٛ٘بيس. ، ؾ٘بٛصٜب٠ٗ پيص پطزاذت
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٠ٗ ثبٌٛي ٗٞضز تبييس پطزاذت پيص پطزاذت ٗططٝـ ث٠ اضائ٠ ؾ٘بٛت ٛبظٗبٙ ضطٝع هطاضزاز ػجبضتست اظ 

 تٜليص هطاضزاز ثبيس اضائ٠ ُطزز .تبضيد ذطيساض  ٠ً حساًثط پس اظ يي ١لص٠ اظ 
 

تجػطٟ : چٜبٛچ٠ كطٝضٜسٟ ٛسجت ث٠ اضائ٠ ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ پيص پطزاذت ثيص اظ يي ١لص٠ تبذيط زاضص٠ ثبضس 

 ،ضطٝع هطاضزاز اظ تبضيد تٜليص ٗي ثبضس.

ب  ضطًت كطٝضٜسٟ ٛجٞزٟ ٝ ٗسئٞٓيت ١ب  ٝ  تب تحٞيْ ًْ اٛوؿب  ٗسم هطاضزاز ضاكغ ٗسئٞٓيت ١

 ٗٞؾٞع هطاضزاز ث٠ هٞم ذٞز ثبهي ذٞا١س ٗبٛس.
 

 جزیمٍ تاخيز در قزارداد -7مادٌ 
 هطاضزاز ٗٞؾٞع ً٘بّ ٝ ت٘بٕ تحٞيْ ث٠ ٛسجت هطاضزاز زض ضسٟ ثيٜي پيص ٗوطض ظٗبٙ زض كطٝضٜسٟ چٜبٛچ٠

ٝ تب  ١لص٠  پٜح ١لص٠تب حساًثط  هطاضزاززضغس ٗجٔؾ  1تبذيط ٗؼبزّ  ١ط ١لص٠ اظا  ث٠ ٜٛ٘بيس، اهسإ ث٠ ذطيساض

 ٗكبٓجبم يب ٗحْ تؿ٘يٜبم اظ تبذيط ذسبضم ػٜٞاٙ ٛطسٟ ث٠ تحٞيْ % ٗجٔؾ ًْ ٗٞؾٞع هطاضزاز5سوق 

 حن ٝ كطٝضٜسٟ ُطزيس ذٞا١س ثطزاضت ذطيساض ٛلغ ث٠ ازاض  ٝ هؿبيي تططيلبم ضػبيت ثسٝٙ ٝ ًسط كطٝضٜسٟ

 هطاضزاز 18 ٗبزٟ ٗكبثن اذكبضًصجي ثب ذطيساض ثبضس، زٝ ٗبٟ اظ ثيص ت ذيط زاضت. چٜبٛچ٠ ٛرٞا١س اػصطاؼ

اظ ٝاضزٟ  ذسبضم ًٔي٠ زضيبكت ، ؾجف ٝ ثطزاضت ت٘بٗي ٝخٟٞ ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ ١ب ٝ هطاضزاز كسد ث٠ ٗدبظ

ز اهسإ هطاضزا 18ٗكبٓجبم كطٝضٜسٟ ٗي ثبضس ٝ زض غٞضم ػسٕ تٌبكٞ اظ قطين ٗطاخغ شيػالح ٗكبثن ٗبزٟ 

 ٗي ُطزز .

(زض ٗسم ظٗبٙ هطاضزاز 1اهالٕ ذطيساض  ضسٟ )ٗٞؾٞع ٗبزٟ ١ط ٗيعاٙ اظ چٜبٛچ٠ كطٝضٜسٟ اظ تحٞيْ

اظ  زضغس ١عي٠ٜ ثبالسط  30ذطيساض ٛسجت ث٠ تبٗيٚ ًبال ثب احصسبة  7، ثط اسبس ٗبزٟ ٛ٘بيسا١٘بّ 

 .بم هؿبيي اهسإ ٗي ٛ٘بيسثسٝٙ ١يچ٠ِٛٞ تططيلٗحْ ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ ٝ ٗكبٓجبم احص٘بٓي اظ  كطٝضٜسٟ
 

 ديرٌ تضميه ي وگُداری -8مادٌ 
پس اظ  ٗبٟ 12ٝ يب   پس اظ تحٞيْ ًبال  ٗبٟ 18 ٗسم ثطا  آٙ ػٌ٘ٔطز غحت ٝ هطاضزاز ٗٞؾٞع ًبضايي

 ُطزز. ٗي كطٝضٜسٟ تؿ٘يٚ قطف اظ ٛػت ١ط ًسإ ظٝزتط سپط  ضٞز ،

 غحت زض يب ٝ هطاضزاز ٗٞؾٞع غحت زض يٛٞاهػ ٝ ٗؼبيت ، ٗبزٟ ايٚ زض ٗصًٞض ٗسم ذالّ زض چٜبٛچ٠

 ٗػبٓح ٝ ٗٞاز ثطزٙ ًبض ث٠ يب ٝ ضسٟ تؼييٚ ٗطرػبم ضػبيت ػسٕ اظ ٛبضي ٠ً ٗطب١سٟ ضٞز آٙ ػٌ٘ٔطز

ثبضس، كطٝضٜسٟ ٗٞظق است قجن اػالٕ ًصجي  ٗطثٞق٠ اسصبٛساضز١ب  ثب ٗكبثوت ػسٕ يب ٝ ٛبٗطؿٞة ٝ ٛبٜٗبست

ٝ يب خبيِعيٜي آٙ  ثالؽ ًصجي ٛسجت ث٠ ضكغ ٗؼبيت ٝ ٛٞاهع ١لص٠ پس اظ ا ييذطيساض حساًثط ظطف ٗسم 

 زض اخطا  تؼ٢سام ٜٗسضج زض ايٚ ٗبزٟ ث٠ ١عي٠ٜ ذٞز اهسإ ٛ٘بيس، زض غٞضم اٗصٜبع كطٝضٜسٟثب ًبال  سبٖٓ 

١عي٠ٜ ١ب  ٗطثٞق٠ ضا اظ ٗحْ ٗكبٓجبم ٝ سبيط ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ ١ب  ٗي تٞاٛس ذٞز ضأسبً اهسإ ٛ٘ٞزٟ ٝ  ذطيساض

 ثطزاضت ٛ٘بيسٝ زض غٞضم ػسٕ تٌبكٞ حن پيِيط  هبٛٞٛي ٗٞؾٞع ثطا  ايطبٙ ٗحلٞل است .كطٝضٜسٟ 

زض  ضا زض غٞضم ػسٕ ضكغ ػيت اظ قطف كطٝضٜسٟ، ذطيساض ٗرصبض است ٛوبيع ٗطثٞـ ث٠ ًبال١٘چٜيٚ 

ٗكبٓج٠ ٛ٘بيس ٝ كطٝضٜسٟ زض ايٚ ذػٞظ حن  زضغس ١عي٠ٜ ثبالسط  اظ كطٝضٜسٟ 30ثب غٞضم غالحسيس، 

  اػصطاؾي ٛساضز .١يچ 
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زض غٞضتي٠ٌ ث٠ ١ط زٓئي ذطيساض زض زٝضٟ تؿ٘يٚ ٗٞؾٞع سلبضش ضا ث٠ ث٢طٟ ثطزاض  ٛطسبٛسٟ ٝ ٗٞضز آظٗبيص  -تبصره

هطاض ٛس١س ٝ ٛيع ثسٝٙ اضظيبثي ٝ سٜدص ٗٞؾٞع سلبضش پبيبٙ پصيطز ٝ سپطزٟ حسٚ اٛدبٕ تؼ٢سام ٛيع ث٠ 

كطٝضٜسٟ ٛرٞا١س ثٞز ٝ ١طُبٟ ذطيساض زض ظٗبٙ ث٢طٟ  كطٝضٜسٟ ٗسصطز ُطزز ايٚ ٗٞؾٞع ٛبكي ٗسئٞٓيص٢ب 

ثطزاض  ٗصٞخ٠ ػيٞة ٝ ٛوبيع ٛبضي اظ ا١٘بّ كطٝضٜسٟ ُطزز كطٝضٜسٟ ٗسئّٞ خجطاٙ ذسبضام ٝاضزٟ ٝ ضكغ 

ًبْٗ ٛوبيع ذٞا١س ثٞز زض غٞضتٌي٠ ٛوع حبغ٠ٔ ثٜب ث٠ تطريع ذطيساض اظ كؼْ يب تطى كؼْ كطٝضٜسٟ 

 . ١عي٠ٜ ذطيساض ذٞا١س ثٞزٛجبضس ٝ  ٗسئّٞ ضكغ ٛوبيع ث٠ 

 

 تعُدات فزيضىدٌ -9مادٌ 
كطٝضٜسٟ ٗٞظق است ًٔي٠ ٗٞؾٞع ايٚ هطاضزاز ضا ٗكبثن ًٔي٠ ٌٗبتجبم كي٘بثيٚ ٠ً ث٠ تبييس ذطيساض  -1

 ضسيسٟ است ٝ ث٠ غٞضم ًبْٗ ٝ ثسٝٙ ػيت ٝ ٛوع ٝ تحٞيْ ٛ٘بيس.

زاز ضا ثب ٛ٘بيٜسٟ ذطيساض كطٝضٜسٟ ٗٞظق است ٠٘١ ٠ُٛٞ ١ٌ٘بض  زض ضاثك٠ ثب ًبال  ٗٞؾٞع هطاض -2

 ثٜ٘بيس .

بٗي اسصبٛساضز١ب، ٗٞاضز ًيليت ٝ اٛصربة خٜس ٝ ٗٞاز اٝٓي٠ ٜٗبست ضا ث٠ ٠ُٛٞ ا  كطٝضٜسٟ ثبيس ت٘ -3

٠ً زض هطاضزاز هيس ُطزيسٟ است ضػبيت ٛ٘ٞزٟ ٝ ١ط ٠ُٛٞ ػسّٝ اظ ٗٞاضز كٞم ضا هجْ اظ ١ط اهسإ ، 

 ًصجبً ث٠ اقالع ذطيساض ضسبٛيسٟ ٝ توبؾب  ثطضسي ٝ تبييس آٙ ضا ثٜ٘بيس .

قٞض ًبْٗ اٛدبٕ ضسٟ ٠ً ُٞا١ي تحٞيْ هكؼي ًبال ضا اظ ذطيساض زضيبكت  ٢سام كطٝضٜسٟ ظٗبٛي ث٠ؼت -4

 ٛ٘بيس .

 پيص پزداخت -12مادٌ 
زضغس ٗجٔؾ اٝٓي٠  25)تب حساًثط كطٝضٜسٟ ٝ ٗٞاكوت ذطيساض  ًصجي  پيص پطزاذت ثٜب ث٠ زضذٞاست

  اػصجبض ٝ هبثْ زض هجبّ اضاي٠ ؾ٘بٛصٜب٠ٗ ثبٌٛي ثسٝٙ هيس ٝ ضطـ ، ؿيط هبثْ ثطُطت ٝ زاضا هطاضزاز(

ٝ  ت٘سيس)اظ تبضيد غسٝض تب ظٗبٙ ات٘بٕ هطاضزاز( اٛدبٕ ذٞا١س پصيطكت ٠ً پس اظ تحٞيْ ٝ تبييس ًبال 

اظ قطف ذطيساض ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ پيص پطزاذت ث٠ كطٝضٜسٟ ٗسصطز  هكؼي ًبال ، اضاي٠ ُٞا١ي تحٞيْ

     ٠ كطٝضٜسٟ ، ًسط ٗجٔؾ پيص پطزاذت ث٠ تسضيح ٝ ث٠ قٞض ٛسجي اظ ٗطاحْ پطزاذت ثٗي ُطزز.

زضغس اخٜبس ٗٞؾٞع هطاضزاز ، ًْ ٗجٔؾ پيص پطزاذت  90ٗي ُطزز ث٠ قٞضي٠ٌ پس اظ تحٞيْ 

 تسٞي٠ ضسٟ ثبضس .

 تعُداتسپزدٌ حسه اوجام  -11مادٌ 

 ضيبّ  .........................................................ث٠ حطٝف: ضيبّ..........................................كطٝضٜسٟ ٗجٔؾ 

ٕ تؼ٢سام ب% ٗجٔؾ ًْ هطاضزاز( ث٠ غٞضم ؾ٘بٛت ٛب٠ٗ ٗؼصجط ثبٌٛي ، ث٠ ػٜٞاٙ سپطزٟ حسٚ اٛد10)ٗؼبزّ 

ٗٞكن ث٠ اٛدبٕ  ث٠ ١ط زٓئي ؿيط اظ ٗٞاضز هٟٞ ه٢طي٠ تسٔيٖ ذطيساض ٛ٘ٞزٟ است.زض غٞضتي٠ٌ كطٝضٜسٟ

يب زض اٛدبٕ آ٢ٛب ٗطتٌت هػٞض ٝ ترٔلي ؾط ِٛطزز،تؼ٢سام ذٞز قجن ٗٞاز ٝ ضطايف ٜٗسضج زض هطاضزاز حب

ب٠ٗ   ٗطثٞق٠ ضا ث٠ ٛلغ ذٞز ٛ ؾ٘بٛت ذطيساض حن ذٞا١س زاضت ضاسب ٝ ثسٝٙ ٛيبظ ث٠ تططيلبم هؿبيي ضٞز
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ؾجف ٝ ٗكبٓج٠ ٝخ٠ ٛ٘بيس. ١٘چٜيٚ تؿ٘يٚ ٗصًٞض زض غٞضم تحٞيْ هكؼي ٝ پس اظ اٛدبٕ تؼ٢سام 

   تؿ٘يٚ ث٠ كطٝضٜسٟ ٗسصطز ذٞا١س ضس.ٗٞؾٞع هطاضزاز ٝ ١٘چٜيٚ اٛوؿب  زٝضٟ 

 ثب اٛؼوبز هطاضزاز تسٔيٖ ذطيساض ٛ٘بيس. عٗبٙكطٝضٜسٟ ثبيس ؾ٘بٛصٜب٠ٗ ٗصًٞض ضا ١٘ - 1تبصره

ٗبزاٗي ٠ً كطٝضٜسٟ زض ١ط ٗٞضز اظ هطاضزاز ، ًٔي٠ تؼ٢سام ذٞز ضا اٛدبٕ ٛس١س،شيٜلغ حن زاضز ؾ٘بٛت  - 2تبصره

 ؾجف ٛ٘بيس .ططيلبم هبٛٞٛي ٝ هطاضزاز  ،ثسٝٙ ١يچ ٠ُٛٞ ت ٛب٠ٗ كٞم آصًط ضا 

 بيمٍ ، ماليات ي سایز كسًر قاوًوي  -10مادٌ 
 ًسٞضام هبٛٞٛي ٗطثٞـ ث٠ ٗبٓيبم، ثي٠٘، حوٞم ٝ ػٞاضؼ زٝٓصي قجن هٞاٛيٚ خبض  ٌٗ٘ٔصي ذٞا١س ثٞز.

 

 ضزایط باسرسي  -13مادٌ 
ع ثٞزٟ ٝ يب قجن ٗطرػبم ٗططٝح٠ زض غٞضتي٠ٌ زض ١ِٜبٕ ثبظضسي ٗٞؾٞع هطاضزاز زاضا  ػيت ٝ ٛوآق ( 

زض هطاضزاز ٛجبضس ذطيساض ٗدبظ ذٞا١س ثٞز ٛسجت ث٠ ػسٕ هجّٞ ٗٞؾٞع هطاضزاز ٝ زضذٞاست اغالح يب تؼٞيؽ 

آٙ اظ كطٝضٜسٟ اهسإ ٛ٘بيس ؾٜ٘ب ١ط٠ُٛٞ تبذيط ٛبضي اظ ايٚ ثبثت ٗٞخت اكعايص ٗسم هطاضزاز ِٛطزيسٟ ٝ 

زض غٞضم زضذٞاست ضكغ ١ط ٠ُٛٞ ٛوع اػالٗي تٞسف  ضس.١عي٠ٜ ١ب  ٗطثٞق٠ ثؼ٢سٟ كطٝضٜسٟ ٗي ثب

ذطيساض ، كطٝضٜسٟ ٗٔعٕ ث٠ اغالح ٗي ثبضس ٝ زض ؿيط ايٜػٞضم ذطيساض ٗرصبض ذٞا١س ثٞز ٛوبيع ضا ٗطتلغ 

ضػبيت / زضغس ١عي٠ٜ ثبالسط  ث٠ حسبة كطٝضٜسٟ ٜٗظٞض ٛ٘بيس .  30ٛ٘ٞزٟ ٝ ١عي٠ٜ ١ب  آٙ ضا ثب احصسبة 

 ٞاسصي قي ٌٗبتجبم كي٘بثيٚ آعاٗي ٗي ثبضس.اضاي٠ ًٔي٠ ٗٞاضز زضذ

ة( كطٝضٜسٟ ٗي ثبيست ت٘بٗي تطتيجبم الظٕ خ٢ت اٛدبٕ ثبظضسي ًبضضٜبسبٙ ٗؼطكي ضسٟ تٞسف ذطيساض ث٠ 

ٜٗظٞض ٛظبضم ثط سبذت ٝ حسٚ اخطا  ٗٞؾٞع هطاضزاز ٝ زسصطسي ث٠ ٛوط٠ ١ب ٝ ٗساضى ٢ٜٗسسي ٝ ... ضا 

ٜي ضا ٠ً زض اثط ًٜصطّ  كٜي ثبظضس اػالٕ ٗي ُطزز ث٠ سطػت كطا١ٖ ٛ٘بيس ٝ ١ط٠ُٛٞ اضٌبّ ٝ ٛوع ك

 ثطقطف سبظز .

ٝ سبيط اسٜبز ٝ  ت٘بٗي اهالٕ ٗٞؾٞع هطاضزاز ضا ثػٞضم ٗبضًيَٜ ضطًت سبظٛسٟ ثبيست ج ( كطٝضٜسٟ ٗي

 ث٠ ذطيساض تحٞيْ ٛ٘بيس.اظ هجيْ ُٞا١ي ٗجسا، ُٞا١ي ًبال، تؿ٘يٚ ًبضًطز ٝ ُبضاٛصي  ٗساضى ٗطثٞق٠

تٞسف  كٜي ٝ آظٗبيص ًبال  ٗٞؾٞع هطاضزاز طضسي ٝ ًٜصط١ّط ضطايف اٛدبٕ يب ػسٕ اٛدبٕ ثزض ز( 

 ثب ٗطرػبم كٜي هطاضزاز ٛ٘ي ثبضس. ضاكغ ٗسئٞٓيت كطٝضٜسٟ زض هجبّ تكبثن ٗحػّٞ  ًبضضٜبسبٙ ذطيساض

٠ ث پيٞست ضسٟتطريع ًبضايي ٝ غحت ػٌ٘ٔطز ًبال  ٗٞؾٞع هطاضزاز زض چبضچٞة ٗطرػبم كٜي  -تبصره

 هطاضزاز ث٠ ػ٢سٟ ذطيساض ٗي ثبضس ٝ ٛظط ذطيساض زض ايٚ ذػٞظ هبقغ اذصالف ٗي ثبضس.
 

 گشارش پيطزفت كار  –10 مادٌ
كطٝضٜسٟ ٗيجبيست ٛسجت ث٠ اضاي٠ ُعاضش كطآيٜس ذطيس ث٠ ذطيساض  زض ١ط  ٗطح٠ٔ ٗكبثن كطٗت ٗٞضز 

 تبييسذطيساض،اهسإ ٛ٘بيس.

 
 

 حل اختالف  -15مادٌ 
 ٠ً ٌٗ٘ٚ است ثيٚ قطكيٚ هطاضزاز ثطٝظ ٛ٘بيس ث٠ غٞضم ظيط اهسإ ٗي ُطزز : ًٔي٠ اذصالكبتي
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 قٞض ، ث٠ هطاضزاز ايٚ ثب ضاثك٠ زض ذٞز ثيٚ اذصالف حْ ثطا  ضا ذٞز ًٞضص ٢ٛبيت ثبيس ، قطف زٝ -1

 .ثطٛس ًبض ث٠ زٝسصب٠ٛ

 هطاضزاز فقط ٛ٘بيٜسُبٙ زٝ اظ ٗصطٌْ زض غٞضم ػسٕ حػّٞ ٛصيد٠ اخطا  ثٜس يي ، ٗٞؾٞع ث٠ ١ي تي -2

  .ضٞزٗي اضخبع ، ٛلط( يي ًسإ ١ط )

هبثْ قطح زض  ٗٞؾٞع ٛطٞز ، حبغْ اذصالف تٞاكن ٗٞضز ث٠ ٛسجت ٠ً ظطف ٗسم يي ١لص٠ غٞضتي زض -3

 ٗطاخغ غبٓح٠ هبٛٞٛي ذٞا١س ثٞز . 

كطٝضٜسٟ ٗٞظق است تب اذص تػ٘يٖ ٢ٛبيي خٔسبم يب آضاء ٢ٛبيي ٗطاخغ ٗصًٞض، تؼ٢سام ٛبضي اظ ايٚ  -4

 ضا ثسٝٙ ٝهل٠ ٝ ثب ً٘بّ خسيت اٛدبٕ ز١س. هطاضزاز

 ( صير) فًرس ما حًادث قُزیٍ ي غيز متزقبٍ -16مادٌ 

كٞضس ٗبغٝض ث٠ ٝهبيؼي اظ هجيْ سيْ ، قٞكبٙ ، ظٓع٠ٓ ٝ اٗثبّ آٙ اقالم ٗي ُطزز ٠ً ؿيط هبثْ پيص 

يب ث٠ قٞض زائٖ ؿيط ثيٜي ٝ ؿيط هدبثْ ًٜصدطّ يدب خٔدُٞيدط  ثٞزٟ ٝ اخطا  تؼ٢سام هطاضزاز  ضا ٗٞهصبً 

ٌٗ٘ٚ ٗي ُطزاٛس. ١طُبٟ ثؼٔت كٞضس ٗبغٝض ، ١طيي اظ قطكيٚ هطاضزاز ٛصٞاٜٛس تؼ٢سام ذٞز ضا قجن هطاضزاز 

اٛدبٕ ز١ٜس ١يچ٠ِٛٞ ٗسئٞٓيصي ثطا  قطكيٚ هطاضزاز ايدبز ٜٛ٘ٞزٟ ٝ هطاضزاز ٜٗؼوسٟ ً٘بًبٙ ثوٞم ذٞز 

ث٠ ازا٠ٗ اٛدبٕ تؼ٢سام ذٞز ٗي ثبضٜس. چٜبٛچ٠ پس  ثبهي ٝ پس اظ ضكغ ضطايف كٞم، قطكيٚ هطاضزاز، ٗصؼ٢س

ٗبٟ  ضطايف كٞضس ٗبغٝض ثطقطف ِٛطزيس ١ط يي اظ قطكيٚ هطاضزاز حن ذٞا١ٜس زاضت زض ذالّ  2اظ ٗسم 

 ضٝظ پس اظ آٙ ثب اػالٕ ًصجي هطاضزاز ضا كسد ٛ٘بيس.  5ٗسم 

 عدم ياگذاری بٍ غيز -17مادٌ 
 اظ ذطيساض، ت٘بٕ يب هس٘صي اظ ٗٞؾٞع هطاضزاز ضا ث٠ ؿيط ٝاُصاض ًٜس.كطٝضٜسٟ ٛ٘ي تٞاٛس ثسٝٙ ٗٞاكوت ًصجي 

 

 قزارداد فسخ -18 مادٌ
 ٗدبظ يٌكطك٠ غٞضم ث٠ هؿبيي تططيلبم ضػبيت ثسٝٙ اػالٕ ًصجي ثب ثطٝظ ٗٞاضز ظيط  ذطيساض   غٞضم زض

  ثبضس. ٗي هطاضزاز كسد ث٠
 كطٝضٜسٟ ثيص اظ .......ٗبٟ هطاضزاز اظ قطف  9تبذيط زض اٛدبٕ تؼ٢سام ٜٗسضج زض ٗبزٟ  -1

 ٝضضٌسصِي،ٗػبزضٟ اٗٞاّ ٝ اٛحالّ ضطًت كطٝضٜسٟ -2

 ٝاُصاض  هطاضزاز ث٠ غٞضم ًبْٗ يب خعيي ثسٝٙ اقالع ٝ تبييس ًصجي ذطيساض ،ث٠ ؿيط   -3

 ٛوؽ ت٘بٕ يب هس٘صي اظ ٗلبز هطاضزاز تٞسف كطٝضٜسٟ -4

 ٝخٞز ٝاسك٠ ٝ اضتطب -5

 ْ ًبال قجن ثطٛب٠ٗ ذطيساض ثٜب ث٠ تطريع ذطيساضػسٕ تٞاٛبيي ٗبٓي يب كٜي كطٝضٜسٟ ثطا  تحٞي -6

 .ثبضس ٗي كطٝضٜسٟ ػ٢سٟ ث٠ هطاضزاز ايٚ ًْ اخطا  ػسٕ اظ ٛبضي ١ب  ١عي٠ٜ ٝ ذسبضام ًٔي٠ غٞضم زضايٚ

 تبعيت ي َماَىگي با قًاويه  – 19مادٌ 
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خغ شيػالح كطٝضٜسٟ ٗيجبيست زض ٠٘١ ٗٞاضز اظ هٞاٛيٚ، ٗوطضام ٝ زسصٞضآؼ٢ٔ٘ب ٝ آييٚ ٛب٠ٗ ١ب  ٗطا

ٌٗ٘ٔصي تجؼيت ٛ٘بيس ٝ ذطيساض زض ٗوبثْ ١ط٠ُٛٞ زػبٝ  ٛبضي اظ ترٔق اظ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضام ٝ زسصٞضآؼ٢ٔ٘ب 

 ٝ آييٚ ٛب٠ٗ ١ب كبضؽ ٝ ثط  ثساضز.

 محزماوٍ بًدن قزارداد  – 02مادٌ 
ٔوي ٛ٘ٞزٟ ٝ آ٢ٛب ضا زض كطٝضٜسٟ تؼ٢س ٗي ٛ٘بيس ٠ً ًٔي٠ اقالػبم ٝ ٗساضى ٗطثٞـ ث٠ هطاضزاز كي ٗبثيٚ ضا ٗحطٗب٠ٛ ت

اذصيبض اكطاز يب اضربظ حوٞهي هطاض ٛس١س .زض غٞضم اثجبم ذالف ، ذطيساض حن ذٞا١س زاضت  خ٢ت اسصيلب  حن 

 ذٞز، ١ط ٠ُٛٞ اهسإ هبٛٞٛي الظٕ ضا ث٠ ػْ٘ آٝضز .
 

 اخطار ي وطاوي طزفيه قزارداد -01مادٌ 
بٛست ٠ً زض ٗوس٠ٗ ايٚ هطاضزاز شًط ضسٟ ٝ زض ض٘بضٟ تٔلٚ ، آزضس ١ب ، كبًس ٝ اي٘يْ ١ط اظ قطكيٚ ١٘

غٞضم تـييط ثبيس ًصجبً ث٠ اقالع قطف ٗوبثْ ضسبٛيسٟ ضٞز ٝ ٗبزاٗي٠ٌ ث٠ تطتيت كٞم ػْ٘ ٛطسٟ ، اضسبّ 

 . ١ط٠ُٛٞ ٛب٠ٗ يب اذكبض ث٠ اهبٗصِبٟ قطكيٚ اثالؽ ضسٟ ٗحسٞة ٝ ػصض ػسٕ اقالع، ٗس٘ٞع ٛرٞا١س ضس

 وسخ قزارداد -00مادٌ 
تجػطٟ تٜظيٖ ٝ ًٔي٠ ٛسد ث٠ ١٘طاٟ ٗٞاضز شًط ضسٟ  8ٗبزٟ ٝ 22از زض س٠ ٛسر٠ ٗطصْ٘ ثط ، ايٚ هطاضز

  زض ٗبزٟ زٝ  هطاضزاز حبؾط، ٢ٗط ٝ اٗؿب ضسٟ ٝ حٌٖ ٝاحس ضا زاضز.
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 GOVERNOR COMPLETEعدد  02

 ضمارٌ صفحٍ

 8اس    8
 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

  

 بابك طاوسينام: 

 مدیرههیات عضو :  سمت

 : امضا   : تاریخ

 حميدرضا دهقاننام: 

 مدیرعامل و  نایب ریيس هيأت مدیره سمت :

 : امضا   : تاریخ

 

 مدیرعاملسمت:   :و نام خانوادگينام 

  :تاریخ      امضا:

  تایيد كىىدگانتایيد كىىدگان
 محمد مهدی تقوایينام : 

 

 و حقوقي ریيس امور پيمان هاسمت : 
 

 
: امضا                  تاریخ :

 بهنام گشتاسبينام : 

 

 ماليامور  مدیرسمت : 

 
: تاریخ :                  امضا


