« قرارداد »
ایننقراننطاضزازرفیم ن ربننیقرکننطملرومننلرچرد ننلر سننسرچساننارل یت کل ن یت ر ن ی رب ن رکننم ضشرکس ل ن ر :ننار:ر10102739529رمننسر
اا ظنن ز 411148489475ررمننسرت نن ا3319616575ررچرکننم ضشرــنننننننلرر232958ر،ردشنن دار:رراننطارربعض ننطاشرهیننلرا نن رلننؼیس ر
،ربؼننسراظر:ظ ن ار ا ضزاد ن ر،رت ن ر218چرب ن رکننم ضشرر ننقر55250931ر021چرکننم ضشردم ن بطر55248782ر،رب ن ردم یسننس ارها ی ن رر---
-----------ربن رلننملر:ننسیطرػ :ننلرچرػؼننیرهی نلر:ننسیطشررچ----------ربن رلنملرػؼننیرهینلر:ننسیطشرمن راذ ین ضرا:ؼن دایقراننطاضزارزرضارزاضدسرچرزضراینقرانطاضزازرربن رراذ ظن ضر"خريدذار"د :ینسشرررر:نارکنیدسراظین ررؿنط رچرکنطملر------------ربن رکنم ضشرــنلر-----
---ر،رکننم ضشرکس لنن ر :ننار------------مننسراا ظنن ز ر-----------رمست نن ارر----------بنن ردم یسننس ارهانن ر-------------رب ن رلننملر:ننسیطرػ :ننلرچرضئننی رهی ننلر:ننسیطشرچرب ن ردش ن دا:ر2--------------ررر ننقر------------ررچرب ن ردم یسننس اررم ن راذ ی ن ضرا:ؼ دایقراطاضزازرضارزاضدسرم راظراینقرتن رزضاینقرانطاضزازر"فريشدىذٌ"ررر د :ینسشر:یشنیزراظرؿنط رزی طبن رکنط رشینلر:سؼ نسر:نار نطززر
چرؿطفیقر :عمرچر :ؼاسرب راسطا رم ی ر :زرچرکطایؾرهرر:ارب کسس .ر
مبدٌ ( -)1مًضًع قرارداد:
:-1-1یػیعراطاضزازرػـ ضتراللراظرذطیسرادیاعرم ضرقرب رکط رتییللر:ـ بقرب ر:شرظ ترابؼ ز ر:یـ کسر .ر
-2-1ایم ا رم الر:یػیعراطاضزازربطرال سر ی لرفیقرر:ح لـ رچزضرچس رفطچکسسشرتطزاذلرذیاهسرکس.
 -3-1ذطیساضرب رریس رب ردی ظرذیزرزضروص رضزی ا رفیقرچرهمچسیقرم هشرچری رافعایشررؼساز  :/ساض رهطی راظرضزی ا ر:ر ضر:ارب کس .ر
 –4-1م ی را ـا رچم یش ره رال زشرکسشرسالرزضجربطدسر:یضزردظطرذطیساضرر،رادحظ ضاًر:طبیؽرب رم الره ر:یػیعراطاضزازرو ػنطربنیزشرچر
فطچکسسشروقرال زشرهدا رزضرهیچ ید رم الیارب رغیطراظر:یػیعراطاضزازرضاردساضز.زضرطیضتر:شن هسشررر ناراظرس دنررفطچکنسسشر:،یػنیعراظر
ؿطیقر:طاسغرا دیدارتی یط رذیاهسرکس .ر
 -1-5اد م ایقراطاضزازر:طبیؽرب راطاضزازرکم ضشرررررررررررررررر:یضخررررررررررررررررررر:سؼ سشرب رکطملرل یت ریس ر:ارب کس.
تبصرٌ  : 2زضرطیضتررغییطرابؼ ز رزضر:یػیعراطاضزازرب رریافقرؿطفیقرا بلربطضلارچررؼسیلرب رر ییسرم ضفط :رزضر:ـ غراطاضزازرذیاهسربیزر .ر
مبدٌ ( )2مبلغ قرارداد ي وحًٌ پرداخت:
:- 1-2ـ ننغرضی ن اراننطاضزازر:ؼ ن ز ررر-------------رر:یـ کننسرچرت ن راظرهننطرل ن ضیرچرزضی فننلرم ن ال،ررراظرر ن ضیدرطننسچضرضلننیسراـؼننار
ادـ ضرت راظر60رضچظرزضرچس رفطچکسسشرتطزاذلرذیاهسر:ی طزز.
 -2-2م ی رم یضاترا دیداربؼاسشرفطچکسسشر:ارب کسرم راظرطیضرح برچ رم طرچرب رکط رشیلرااسامرذیاهسرکسر ر
 -3-2بطرال ر :زشر38رانیادیقررن :یقراس من ػاراظرهنطرطنیضترچػنؼیلرتیم د ن ضر%5رونقربیمن رریلنؾرمن ضرفط:ن رم نطرچرزضراـن راضائن ر
 :ط رو برل ظ :ررر :یقراس م ػار،ربامطاشرهذطیقرطیضترچػؼیلرتیم د ضرؿارزچر :شرب رتیم د ضرتطزاذلر:ی طززر .ر
 -4-2فطچکننسسشرزضر :بننلرهط ید ن رازػ ن ری ن راػ طاػننارم ن رزضر:ننیضزرایننقراننطاضزازرزضرضابـ ن رب ن ر :ی را ن ر،رهط ید ن رػننیاضعرچری ن رو ننیقر
ر ن :یقراس م ن ػار:طبننیؽرب ن رم ضمس ن ررچ ری ن رهط:ننیضزرزی ننطرػ ی ن رذرطیننساضر:ـننط رکننیزر :ن ی رذیاهننسربننیزرچر :ؼاننسرالننلرهط ید ن ر
ذ ضتری رظی رراو م ارضارم راظرایقرب بلر :یس رذطیساضر:ی طززرسـطارردم یس.
تبصددرٌ : 3ذطیننساضر :نن ظرالننلررنن رلنن

ر%25رر :ننساضرضینن ارچررؼننساز ر:یػننیعراننطاضزازرضارافننعایشرینن رم ن هشرزهننسرچرزضرطننیرضتر

افعایش،فطچکسسشر:یظ رب راد مر:یػیعراطاضزازرب رایم ا راطاضزازرو ػطرذیاهسربیز.همچسیقرم هشررؼسازر:یػیعراطاضزازراظر ر

1

لی رذطیساضربس رب رهطرز ی اربنطا رفطچکنسسشرهیچ یدن رو ناربیسنیزردریاهنسرهچضزرچرفطچکنسسشربن رػ نمربن راینقر:یػنیعرد نـلربن رػ نسر
اطاضزازرااسامردمیزشراللرچررذطیساضرهیچ ید ررؼاس رزضرایقرذظیصردریاهسرزاکل .ر
تبصرٌ : : 4ی تربنطراضظیرافنعچزشرزضرطنیضتراضائن ر نیاهارد :ن رــنلردن مرفطچکنسسشرر زضرلن ظ :ررا:نیضر :ین رارمشنیضرچربن راضائن رفن م یضر
ضلمارا بلرتطزاذلر:نارب کنسر،رهط یدن ررغیینطرزضر:سنسضس تران دیرر:عبنیضر:ـسناربنطرمن هشرین رافنعایشرزضردطذا رن رػنیاضعرچر :ین تر
چرهمچسیقر :ن زرهط یدن ران دیدارمن ر :ؼ اـن رچػنغرکنیزرچر:س نطربن رتطزاذنلر:ـن غرسسینس ررحنلرػسن چیقرزی نطر نطززرزضردطذان ر
اطاضزازراػم ر:ار طززر .ر
تبصرٌ )5چاضیعرچسیشرطیضرح بره رتیم د ضرت راظراذصرر ئیساتر:یضزر عچم،راظرؿطیقرکم ضشرو برس ض رر---------------کم ضشرکنـ ر
 IR------------------ب د ر :لر :ؼ قرب رکطملر ---------------ررا :ررتصیطرذیاهسربیز .رمبدٌ ( )3مذت قرارداد :
:ستراطاضزازراظرر ضیدرر----------ر غ یلر ---------ر:یـ کس .ر
تبصرٌ : 6زضرطنیضری ررحیینلر:یػنیعراینقرانطاضزازرربن رػ نارغینطاظراظنیضرین رر ظنیطرفطچکنسسشررکبسن ربن ررشنریضرذطینساضر رزضر:نستر
 :نطضر:سنسضجرزضر:ن زشر3ذ رمن ردی بنسر،رذطیننساضر :ن ظرالنلرزضرذظنیصرافنعایشر:نستراننطاضزازربمنسترلن رر:ن شرتن راظررن ضیدراد ؼن ر
اطاضزازرااسامردم یسر .ر
مبدٌ ( )5زمبن  ،مکبن  ،وحًٌ تحًيل يمشخصبت کبال مًضًع قرارداد:
 - 1-5فطچکننسسشر :ن رالننلرت ن راظراػ ن مرزضرذیالننلرذطیننسرزضرهننطر:طو ن رریلننؾردم یسننسشرذطیننساضروننسام طررظننط ر:ننستررؼیننیقر
کسشر د ـلربن راضلن رچررحیینلررؼنسازرزضذیالن ارهنطرین راظراان مرکربن رطنیضترم :نلرچرب ن ربسنس ررچربیمن رر:س لنرررچرا بنلررر ین ر
ریلؾر ی طا ر راظر:حلردش دارفطچکنسسشررربن ردشن دارادـ ضهن رذطینساضررزضررانطاررچروی:ن ر من رزضرهنطر:طو ن ربن رطنیضتر :نیبراػن مر
:ی طززرااسامردم یس .ر
: - 2-5شرظ ترابؼ ز رر:یػیعراطاضزازر:ســقرب ر:ساض رفسارچرمی اراضائ رکسشرریلؾرذطیساض:ارب کس.
مبدٌ ( )6تعُذات يمسئًلیتُبی فريشىذٌ :
 -1-6فطچکسسشر :ؼاسر:ی طززرم ین راان مر:یػنیعرانطاضزازرضا:ـن بقر :ن زراینقرانطراضزازرزضرظ:ن ررچر :ن رر :نطضرکنسشراظرؿنط رذطینساض،ر
زضرراننطاررچروی:ن راضلن رچررحییننلردم یننسرچرم ین ر :ن زراننطاضزازرفننیقرضارضػ یننلرچراسننطادردم یننسرزضرػمق.فطچکننسسشرػمن ًربن را:ؼن درایننقر
اطاضزازرچراشػن رربن رریادن یاراد ن مر:یػنیعرانطاضزازرچره ن هاراظرم ین رکنطایؾرچر:ح نیا ر :ن زرانطاضزازرػمن رًرا :ن رردن ره ن هاراظر:نیاضزر
فیقرضاراظرذیزرل ررچرال ؽردمیزشراللر .ر
 -2-6فطچکسسشر :ؼانسر:ی نطززراان مر:یػنیعرانطاضزازرضارطنطف ًرزضر ان ض یبربطد :ن رظ:ن رربسنس راضائن رکنسشراظرلنی رذطینساضررحیینلر
دم یس.رزضرغیطرایقرطیضترذطیساضرهیچ ید ررؼاس رد ـلرب رزضی فلراا مرذ ضجراظربطد  :رظ :دـسس ردساضز .ر
-3-6زضرطیضرارم ربطا ر ذطیساضر:ؼ یمر طززرم رفطچکسسشرریاد یاراسطا ر :زراطاضزازرضاردساک رچی ردساضزرفطچکسسشر:

راللرػ چشربطر

سـطاررذ ضترچاضزشرب رذطیساضرم ی رهعیس ره رذطیساضرضاربطرال سردظطردم یسسشرذطیساضرب رچ رتطزاذلردم یسس .ر
 -4-6دی ظرب رر :یقر :عچمرب رطیضترفظ اراػ مر:ار طززر،رچ ارظ :رررحییلر یط ر :ه د ربطرال سراػ مرذطیساضر:ارب کسرم رایقرظ :رر
رؼسازر ر%25را بلرافعایشری رم هشر:ارب کسر .ر
ر
ر
ر
ر
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 – 5-6وساالرریطاغرری یس ربطرال سردی ظرذطیساضر:ارب کسرچرزضرطیضترزاک قرکطایؾرذ صرریلؾرفطچکسسشرد ـلرب راػ مرم ـارچربطضلار
هررچرریافقرااسامرذیاهسرکس .ر
 -6-6ظ :ررزضی فلرم اله راظرل ػلر8را ار16ر:ارب کسرزضرذ ضجراظرایقرظ :ررػمقرهم هس ا ،زضرطیضترزاک قرهعیس راػ فاربؼاسشر
فطچکسسشرذیاهسربیز .ر
 - 7-6زضرذظیصر :عچ :ترچظدارب ی ارم اله رب رطیضترر ی ارچرب رچظررذ ضربسچرراػ مرچظررت لری رل یطر :ؼ تراػ مر طززرچرزضر
طیضترػسمرضػ یلر:ی یادسر:س طرب رػیزترم الر طزز .ر
 -8-6فطچکسسشر :ؼاسر:ار طززرم ی را عا :ترمی ارذطیساضرضارسالرری یسرچراضل ر:حمیالترضػ یلردم یس .ر
 -9-6فطچکسسشر:یظ رالل،رسالررـ ز راؿ ػ ترمی ارچرضفغر:ش

ترمی اراو م اردم یسسشرمی ارذیزرضارب رذطیساضر:ؼطفاردم یس .ر

 – 11-6فطچکسسشر:یظ راللرهظ:یرره رمی ارضار:ـ بقر:ساض رال دساضزرل ظ رزضرب ظشره رظ :داررؼطی رکسشرریلؾرهظ :یش شره ر
:ؼ ـطراد مرچر عاضیرهررضارب رذطیساضراضائ ردم یس .ر
 -11-6فطچکسسشر:یظ راللرزضرطیضترچسیزرا عامرمی اربطا راا مرری یس ،ر:ساض رال دساضزرل ظ ر SPASرضار:ـ بقرا عا :ترS-SQRر
رسچیقرچرر ییسی رهررضاراظرذطیساضراذصردم یس .ر
 -12-6فطچکسسشر:یظ راللررغییطر :ررری یسری ررغییطرزضر:یازراچ ی ر:ظطفا،رر ایعاتراط ارری یسرم ربطرمی یلراا مرری یس رر ـیطرزاضزرر
ضارب رذطیساضراؿ عرچر :یظرری یسراذصردم یسرزضرغیطرایسظیضتر:ـ بقربسس1-7رػملرذیاهسرکس .ر
 -13-6فطچکسسشر:یظ راللرم ی راا مرری یس رضارب راذصرر ییسی رمی ارچر :یظرری یسرادـیشراظرذطیساضرری یسردم یسرزضرغیطرایقرطیضترم ی ر
رـؼ ترهرربؼاسشرفطچکسسشر:ارب کس.ر ر
– 14-6رفطچکسسشروقرچا صاض ر:یػیعراطاضزازرب رغیطرضاردساضز .ر
مبدٌ ( )7جرائم ي خسبرات :
 -1-7زضرطیضترػسمرادــ قرم الهن ررحیینلرکنسشربن ر:شرظن تر:نساض رفسنارچمی ناررمن ال ر:سنسضجرزضرانطاضزازررچدمیدن رر یینسرکنسشر
ذطیساضر،رفطچکسسشر :ن رالنلررػن چشربنطرتطزاذنلرسطیمن ررن رلن رر%30راضظیر:نیاضزر:ؼینیبرظنط ر:نستر3رضچظرتن راظراػن مرم ـنار
ذطینساضررػیسن ًر:ننیاضزر:ؼیننیبرضاررؼننییغردم یننسرچزضرایسظننیضترهعیسن رومنلراان مر:ؼیننیبرچرسن ی عیسارهدان ربن رػاننسشرفطچکننسسشرذیاهننسر
بننیزرچرزضرطننیضترر ن ذیطرزضرس ن ی عیساربیش ن طراظری ن ره ن رچری ن رػننسمرا :ن ررسن ی عیسارذطیننساضر :ن ظر:یـ کننسر :عچ:ن ترضار:ظن زضشر،ر
ػن یؼ ترچرػننمقرف نندرین رس دـن راننطاضزازرذننیزرذ ن ضاترچاضزشرضاربن ررشننریضرذننیزربننطهچضزرچراظر:حننلررؼن :یقرچرطننیضترو ن با ر
اضل ارفطچکسسشرم طردم یس .ر
 -2-7ر ن ذیطرزضررحییننلرهننطر:حمی ن روننسام طر رل ن رضچظرزضرطننیضترزاک ن قرز یننلر:یس ن راظرؿننط رفطچکننسسشرا بننلربطضلننارچرتننصیطیر
بیزشرچرتن راظرهرررن تس ررضچظربن راظا رهنطرضچظررن ذیطر%1رچراظرتنس ررضچظررن ره نلررضچظر%2راضظیرمن ال ر:نیضزررن ذیطرسطیمن ررؼ نقر:ی ینطزر
م راظرطیضرح برفطچکسسشر م طرذیاهنسرکنسرچرزضرطنیضتررن ذیطربنیشراظر:نستر:نصمیضرذطینسا رضر :ن ظر:یـ کنسرػنمقرف ندرانطاضزازرربن ر
رشریضرذیزرذ ضاترچاضزشرب رذیزرضاربطهچضزرچراظر:حلررؼ :یقرچرطیضرح با راضل ارفطچکسسشرم طردم یس .ر
تبصددرٌ :7زضطننیضری ربس ن رب ن ررشننریضرذطیننساضراا ن مر:ؼیننیبرب کننسسرزضرطننیضتر تننساضربننیزرررم ن ال ر:ننصمیضر:یـ یننست راظراداننسامر
ػیزترکیزر،بسیااراللرذطیساضراظرب بلر:حظیالتر:صمیضرهیچ ید رچساارتطزاذلردریاهسردمیز .ر
ر
ر
ر
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 -3-7هطر شرزضرظ:ن رراضلن رراان مر:یػنیعرانطاضزازربن رز ینلرب ن ربسنس رد :س لنررطنس :رزینسشرین ر:ســنقربن رؿنط رب ن ربسنس ر
رؼطی ن رکننسشردـ کننسررفطچکننسسشر:یظ ن ر:یـ کننسرظننط ر:ننستری ن رضچظر:حمی ن رضاراط ن رین رػیس ن ًراان مرفننیقرضارظننط ر:ننسترل ن رضچظر
سنن ی عیقردم یننسرمنن رم ینن رهعیسنن رهننر ر:طبیؿننننننن ربنن رػاننسشرفطچکننسسشرذیاهننسربننیزرچرزضرطننیضتررنن ذیطربیشنن طراظرلنن رضچظرزضر
س ی عیسارذطیساضر :ظرذیاهسربیزر :عچ :ترضار:ظ زضشر،رػ یؼ ترچربطابطرب ر :زر-2-7رػملردم یس .ر
 -4-7س دچ رفطچکسسشرب رهطرین راظررؼانساترذنیزرزضراینقرانطاضزازررػمنلردسم ینسرذطینساضرر:حنقرذیاهنسربنیزرػن چشربنطرف ندری

دـن ر

انطاضزازررم ین رذ ن ضاترچاضزشربن رذننیزرضاربن ررشننریضرذنیزر:ح لننـ رچراظر:حنلررؼن :یقرفطچکنسسشررچطننی ردم ینسرچرفطچکننسسشربن را:ؼن در
ایقراطاضزازروقرهطر ید راػ طاعرضاراظرذیزرل ررچرل اؾردمیزشرالل .ر
-5-7زضرطیضترد ر:ســقرکسرر :عچ :ترزاضا رهضم،رزاغار :عچ :ترت راظر اداسامرب روؼیضردم یسسشرر :یقرمسسسش،را بلررحییلر:ارب کس.رایقر
:یضزرک :لرم یمره رزضربسچرچضچزردیعر:ار طزز.
 -6-7س دچ ر :عچ :ترب رر ییسی ر:شطچؽرمی ارکر :یظراضف اار رزضی فلرچر:یسرربطچظر:ش
:ش

ترای زرکسشرچرهط ید رػسمرادــ قر:ش هسشرکسشربطا رر :یقرمسسسشرر رل

ترزضرػم ی ترری یسر طزز،راظرب بلرذ ضتر

ر%30راضظیر :عچ :ترسطیم رزضردظطر طف ر:ارکیز .ر

 -7-7زضرطیضتربطچظرافلرمی یلرچرػم طزرد ر:ـ یبرچرػسمرادــ قرب ر:ساض رفسارچرم یمر،راؿ عرضل داراظرلی رذطیساضرب رر :یقرمسسسشر
اد مرچردم یسسشرمی ارر :یقرمسسسشر:یظ رالل،روسام طرظط ر 3رضچظ ر اظرر ضیدراػ مرذطیساض،رسالربطضلا،ررؼییقرر ی راا مرد :ســقرچر
رؼطی رااسامراط وارچراػ مرب رذطیساضرااسامردم یس.رزضرطیضترػسمروؼیضرر :یقرمسسسشرت راظرظ :ررفیقراا مرد ر:ســقرریلؾرذطیساضر
:ظ زضشر،ر:ساسمرچرسطایمرد کاراظرػسمرادــ قرچرم یمرػیس ًرزضرو بربسه ضرر :یقرمسسسشر ح فر:ار طزز.ر
 -8-7زضرطیضرارم ر :ی رػسمرادــ قرچرم یمراظرل یلره رذیزضچل ظر،رذس :ترت

راظرفطچیرچرل یطرل یلره ر:ش ب ر،رفطچکسسشر

رشریضرزازشرکیزرم ی ررـؼ ترد کاراظرهرربؼاسشرفطچکسسشرچرػیس ًرزضرو بربسه ضرر :یقرمسسسشر ح فر:ار طزز.
مبدٌ ( )8تضمیه َبی قرارداد :
فطچکسسشری رف طشر ن ر:ؼن ز ر%120ر:ـ نغرمنلرانطاضزازررضارزضرونیقر:ـ ز ن رانطاضزازرربن رػسنیاررػنم دلرو نقراسنطادرانطاضزازررزضرچسن رر
کننطملرومننلرچرد ننلر سننسرچساننارل یت کل ن یت ر ن ی رط ن زضرچررحییننلرذطیننساضر:یسم یننسرم ن رت ن راضل ن رطننحیورچرم :ننلرم ی ن ر
:یاضزر:یػیعراطاضزازرچرر ییسردم یسسشرذطیساضرچرت راظرکشر :شراظرارم مراطاضزازرب رفطچکسسشر :طزرذیاهسرکس .ر
مبدٌ ( )9شرايط ييژٌ :
زضرطیضتربطچظرچا یغرغینطر :طاـن رمن رؿـنقرانیادیقرون ممرمشنیض راظر:نیاضزرفنیضسر:ن غچضرر نار طزدنسرچرضفنغرچان یغر:نصمیضرذن ضجراظر
ویـ رچراضازشرؿطفیقربیزشرب کنسرچراد ن مررمن مرین ربرشناراظرانطاضزازررضارغینطر:م نقردم ینس.رؿنطفیقرانطاضزازرربن رریافنقری نسی طرد نـلربن ر
ازا :راطاضزازری ررغییطرچرین رف ندرانطاضزازرر اانسامرذیاهسنسردمنیز.رچرزضرطنیضترف ندرهنیزرین راظرؿنطفیقرونقراػ نطاعرچرازػن رذ ن ضتر
د ـلرب ری سی طرضاردریاهسسرزاکل .ر
مبدٌ ( )11ببزرسی:
ذطیساضر:ی یادسرزضرؿنیر راسنطا رانطاضزازرػن چشربنطردم یسنسشرذنیزرهنطرکنرضرین رکنطم ارضاربنطا رب ظضلنارچردظن ضترربنطردحنیشراسنطادرچر
می یلر:یػیعراطاضزازربن ر:حنلرفطچکنسسشراػنعامردم ینسرچرفطچکنسسشر:یظن ربن رهم ن ض رچراضائن ر عاضکن ترالظمربن ردن :ـطزشرچرین رکنطملر
:صمیضر:ارب کسر .ر
ر
ر
ر
ر
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مبدٌ ( )11وحًٌ حل اختالف:
رزضبن ضشرر نیطرچرین راسنطا راینقرانطاضزازرر ،اب ننساراظرؿطینقرزچلن د رونلرچرفظنلرذیاهننسرکنسر.رزضرطنیضترػنسمروظننی ر
هط یدن راذن
د ی ر:،یػیعراظرؿطیقر:طاسغراؼ یارتی یط رذیاهسرکس .ر
مبدٌ ( -)12فسخ قرارداد :
زضطیضترػسمرضػ یلرهطری راظرکطایؾرچر:سسضس تراطاضزازراظرلی رفطچکسسشر،رذطیساضرراذ ی ضر غیرچرف دراطاضزازررضاربظیضتری ـطفن رذیاهنسر
زاکل.رهمچسیقرذطیساضر :ظراللرم ی رذ ضرا رد کاراظراسطاری رف دراطاضزازر ضاراظرو با رفار :بیقرم طردمیزشرین راظر:حنلررؼنمیس تر
ذیزرچری رب رهطرؿطی ارم رط ربسادسرد ـلرب رال ی درچری رچطی ر:ـ ـ ترذیزرااسامردم یس .ر
تبصرٌ  :8زضرهطری راظرو الترشیلرا صمطرذطیساض ر:ارریادسربسچررضػ یلرهیچ ید ررشطی راراظروقرف درذیزرال زشردم یس :ر
الف – زضرطیضتررأذیطرظ :دارر :یقرل ضیربیشراظرکی ر ا ضمر راظرملر:ست،رزضرهغ ظراطاضزاز.
ة – زضرطیضتررر راظرهطری راظر :زراطاضزازرچرػسمراضائ رت لدر :س رچر :سسرزا ربطراظیضرذطیساض ربیشراظر7رضچظر.
ج -ادح

رکطملرفطچکسسش

د -زضرطیضترطسچضرضأ رممی ییررضلیس ارمسسسشرب رر ػ رف د
َد – زضرل یطر:یاضز رم رزضر :قراطاضزازرچرایقرکطایؾرػمی:ارططاو ًروقرف دربطا رذطیساض رایسر طزیسشرالل.ر ر
ي – ػسمرریاد یار :ارفطچکسسشربطا راد مرم ضرؿـقربطد  :رتیشطفلراد مر:یػیعراطاضزازرب ررشریضرذطیساض .ر
ن -چضک

ارفطچکسسش

تبصرٌ  :9ب ر:حغراؿ عرذطیساضراظر:مسیعرا مؼ  :رکسررفطچکسسشر اظرلی رزاضایاری رکطم ا ر نطچشرلن یت رچرلن یطراض دان رشینطبؾرچرین ر
:ح ی:یلرمی ط رفطچکسسشر،ذطیساضر :ظراللراطاضزازرچ رضاربظیضتری ـطفن رف ندردم ینس.زضراینقرطنیضترف ندرانطاضزازرر :ن ؾررؼانساتر
فطچکسسشر:طبیؽرب راطاضزازردریاهسربیز .ر
مبدٌ ( )13اصالحیٍ:
هطر ید ررغییطری راط و ترچرر سیسردظطرزضر :زرایقراطاضزازرب رریافقرؿطفیقرچررسظیمرا ح ای رانطاضزازررتن راظرا:ؼن درؿنطفیقر :ن ظرچر:ؼ ـنطر
ذیاهسربیز .ر
مبدٌ ( )14وسخ قرارداد:
ایقراطاضزازر:ش ملربطری ر :س :رچر ا ضزشر :زشرچرهشلررـظطشر،زضرل ررد ر رم رهطری رو مرچاوسرضارزاضزر:اطرچرا:ؼ درچربیقرؿطفیقر
:ـ ز رکسشرچری رد ر رب رفطچکسسشرچری رد ر رب رذطیساضررحییلر طزیسر .ر

امضبء خريذار:

امضبء فريشىذٌ :

شرکت حمل ي وقل چىذ يجُی سبيپب
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