
 

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 قرارداد

 گطزز :  ايي هطاضزاز ثيي شطًت سيوبى ّگوتبى ثؼٌَاى ًبضكطهب ٍ آهبي .......................... ثؼٌَاى پيوبًٌبض ثِ شطح شيل هٌؼوس هي

 كارفرما3

 بيا ،  350100012701 مليي  شىاسٍ   ي 1555-1755-3517 اقتصادي كذ با( عام سُامي) َگمتان سيمان شركت

 (مذيرٌ َيات عضً) ثىايي آرمان آقاي  ي( مذيرٌ َيات عضً ي مذيرعامل) گرشاسبي اصغر علي آقاي  مذيريت
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 هوضوع قرارداد:   -هاده يك 

ي، ًِ پيوبًٌبض ثاب ضاًٌاسُ رْات كؼبهيتْابي رابضي ًبضذبًاِ سايوبى        تٌ 20 هَضَع هطاضزاز ػجبضتست اظ ثِ ًبض گيطي يي زستگبُ رطحويل

 زّس. ّگوتبى زض اذتيبض ًبضكطهب هطاض هي

تٌي ثسيي شطح هيجبشس ًِ تٌبغ تبييس شسُ زض گَاّي سالهت زستگبُ ثب هساضى كٌاي زساتگبُ يٌسابى ٍ ثاِ     20:هٌظَض اظ رطحويل 1تجظطُ 

 تي ثبشس. 20هيعاى 

 هدت قرارداد :  -هاده دو 

زضطاس تـيياط    25تَاًس ثٌب ثِ ضطٍضت، ظهبى هاطاضزاز ضا تاب ساوق     ًبضكطهب هي ثبشس. هبُ هي 12ثِ هست  ..../..../....تب  ..../.../...هست هطاضزاز اظ 

 ثبشس. )اكعايش يب ًبّش( زّس ٍ پيوبًٌبض هتؼْس ثِ اػوبل ايي تـييطات ثب شطايظ ّويي هطاضزاز هي

 هبلغ قرارداد :   -هاده سه 

ضيبل است ًِ ثط اياي اسابر ضهان ًال هاطاضزاز ثاطاي        وعز پيوبًٌبض هبّيبًِ ثطاثط ............................... ).............................................................(زست

 گطزز. ..............................( ضيبل ثطآٍضز هي.......................... )................................................  ،هبُ 12هست 

 :  و تضوين انجام تعهداتنحوه پرداخت  -هاده چهار 

زضطاس سادطزُ    پاٌذ  زستوعز پيوبًٌبض ثط اسبر ًبضًطز تأييس شسُ اظ سَي زستگبُ ًظبضت ٍ هسيطيت ًبضذبًِ هحبسجِ ٍ پس اظ ًسط -4-1

 ّوطاُ ٍضؼيت طَضت اٍهيي ًبض اًزبم حسي سدطزُ پطزاذت شَز. پطزاذت هي سي اًزبم ًبض،ح ًسَض هبًًَي ٍ زُ زضطس سدطزُ ثيوِ، ًسط

 طاَضت  ياي  ًابض  اًزابم  حسي سدطزُ ّوَاضُ ًِ ًحَي ثِ يبثس؛ هي ازاهِ تطتيت ّويي ثِ ٍ ثبشس هي ثؼسي زٍضُ ٍضؼيت طَضت پطزاذت ثب

   .هبًس هي ثبهي ًبضكطهب ًعز پيوبًٌبض شسُ تأييس ٍضؼيت



 

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 پيوبًٌبض، ٍضؼيت طَضت آذطيي ٍ هطاضزاز هست عي زض شسُ ًسط ثيوِ حن سدطزُ ٍ هبًسُ ثبهي ًبض اًزبم حسي ي سدطزُ سبظيآظاز -4-2

 .است ارتوبػي تأهيي سبظهبى اظ هلبطبحسبة اضائِ ثِ هٌَط

 هَضاَع ) هاطاضزاز  هبُ يي وِاهعح حن هؼبزل چي كوطُ يي ،احتوبهي ذسبضات تأهيي ٍ هطاضزاز ايي هلبز اظ يي ّط اًزبم حسي ثبثت -4-3

 اظ پيوبًٌابض  اساتٌٌبف  ٍ هاطاضزاز  اياي  هلابز  اظ پيوبًٌابض  ترلاق  طَضت زض تب شس ذَاّس تسلين ًبضكطهب ثِ ٍ طبزض پيوبًٌبض عطف اظ( 3 هبزُ

ِ  ًساجت  هضبيي هطارغ زض ضسيسگي ّيچگًَِ ثِ ًيبظ ثسٍى ٍ ذَز تشريض عجن ًبضكطهب ،ذسبضات ٍ رطاين پطزاذت  ٍ اتذسابض  ٍطاَل  ثا

ِ  ثٌاب  چٌبًچِ ًبهل حسبة تسَيِ ٍ هطاضزاز ذبتوِ زض. ًوبيس اهسام هطاضزاز ايي عجن هتؼلوِ ّبي رطيوِ  ثاطاي  هاَضزي  ًبضكطهاب  تشاريض  ثا

 .   شس ذَاّس هستطز پيوبًٌبض ثِ ػيٌبً ًجبشس، هصًَض چي اظ استلبزُ

 ساير شرايط :  -هاده پنج 

ِ   رطحويل زض عَل هست هطاضزاز زض هحل ًبضذبً–5-1 شاٌجِ اظ سابػت    ِ هستوط گطزيسُ ٍ ضاًٌسُ آى زض سبػبت ضٍظًبض )اظ ضٍظ شاٌجِ تاب سا

( ثب آهبزگي ًبهل زض اذتيبض ًوبيٌسُ ًبضكطهب يب ًبظط هطاضزاضز. زض طَضت استوطاض 20/15تا 30/7ٍ چْبضشٌجِ ٍ پٌزشٌجِ اظ  20/16تا  30/7

ًبضذبًِ زض سبػبت ضٍظًبض تؼطيق شسُ، توابهي زساتوعز هبّيبًاِ هٌاسضد زض      ٍ آهبزگي ًبهل رطحويل ٍ ضاًٌسُ آى ثِ اضائِ ذسهبت زض هحل

ِ  هبثل پطزاذت ثِ پيوبًٌبض است. زض طَضت ًيبظ ًبضكطهب ثِ اضائِ ذسهبت زض ذبضد اظ سبػبت ضٍظًبض كَم 3هبزُ ًابضي ثاِ    اهصًط، سبػبت اضابك

 ثبشس. طَضت تجظطُ شيل هبثل هحبسجِ هي

ًابضًطز اضابكِ    ّوچٌايي  ؛هجال اظ ًبظط هطاضزاز هزَظ هطثَعِ ضا اذص ًوبيس ،ًبضي اظ اهسام ثِ ّطًَع اضبكِ پيوبًٌبض هَظق است هجل تبصره:

   ذَاّس شس:ًبضي ثِ طَضت شيل هحبسجِ ٍ پطزاذت 

ضد ًبضي سبػبتي است ًِ ذاب  . هٌظَض اظ اضبكِهيگطزز يسبػت تؼيي 234زستوعز هبّيبًِ ثط ػسز ًبضي هؼبزل  ًطخ سبػتي اضبكِ -اهق 

ِ  ضاًٌسُ ثِ زستَض ًبظط زض ًبضذبًِ حضَض زاشتِ ٍ آهبزُ ثِ ًاب  اهصًط، اظ سبػبت ازاضي تؼطيق شسُ كَم  ًابضي تاب سابػت     ض اسات. اضابك

چْابض سابػت هٌظاَض     ضساوي  تؼغيلجِ، پٌزشٌجِ، روؼِ ٍ ضٍظّبي شٌجِ هؼبزل سِ سبػت ٍ ضٍظّبي چْبضشٌ ضٍظّبي شٌجِ تب س30/19ِ

 شَز. هي

 گطزز. ًبضي هٌظَض هي سبػت اضبكِ پٌذضٍظ ثؼس ثِ ّط هيعاى حضَض ضاًٌسُ زض ًبضذبًِ هؼبزل  30/7تب  30/19پس اظ سبػت -ة 

ًبضذبًِ هؼبزل ّشت  زض حضَض ضاًٌسُ 20/15زض طَضت ًيبظ ثِ ًبضًطز پيوبًٌبض زض ضٍظّبي روؼِ ٍ ايبم تؼغيل ضسوي، تب سبػت  -د   

 شَز. اهق ٍ ة هحبسجِ هي ًبضي ٍ پس اظ آى عجن زٍ ثٌس سبػت اضبكِ   

پيوبًٌبض هَظق است ًسجت ثِ آهبزُ ثٌبضثَزى زستگبُ ٍ ّوچٌيي آهبزگي ضاًٌسُ آى اهساهبت الظم ضا اًزابم زازُ ٍ زض ًلياِ سابػبت     - 5-2

 ،ثٌبض گطكتاِ شاسُ   شجبًِ ضٍظ ثط اسبر اػالم ًيبظ ًبضكطهب آهبزگي الظم ضا رْت اًزبم ًبض زاشتِ ثبشس. زض طَضت ّط گًَِ اشٌبل زض زستگبُ

حاساًخط زض هاست زٍاظزُ    ،زستگبُ رطحويال هشابثِ ياب رابيگعيٌي ضاًٌاسُ آى      يب ربيگعيٌي ييآى ٍ پيوبًٌبض هَظق است ًسجت ثِ تؼويط 

حان   اضائِ ذسهبت هٌزط ثِ ايزبز اهسام ًوبيس ثِ ًحَي ًِ ثيش اظ زٍاظزُ سبػت ٍهلِ زض اهَض هحَهِ ايزبز ًگطزز. تأذيط پيوبًٌبض زض ،سبػت

ّبي اضبكي تحويل  ٍاگصاضي ًبض ثِ سبيط پيوبًٌبضاى ثِ طَضت رعء )هَضزي( ثطاي ًبضكطهب هي شَز ٍ زض ايي طَضت ًبضكطهب هي تَاًس ّعيٌِ

 شسُ ضا اظ هحل هغبهجبت ٍ تضبهيي پيوبًٌبض ٍطَل ًوبيس.  



 

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

ق شسُ، هؼبزل سبػبت ًساطًبض ثاِ شاطح هٌاسضد زض     زض طَضت ػسم آهبزگي زستگبُ يب ضاًٌسُ ثِ اضائِ ذسهبت زض سبػبت ضٍظًبض تؼطي–5-3

 ثٌس اهق( اظ ًبضًطز هبّيبًِ پيوبًٌبض ًسط ذَاّس شس.) 5 هبزُ

ثبشاس. زض طاَضت    ثاِ ػْاسُ پيوبًٌابض هاي     ،ّبي هطثَط ثِ زستگبُ اظ رولِ هغؼبت ٍ تؼويط ٍ ًگْاساضي  تأهيي سَذت ٍ سبيط ّعيٌِ - 5-4

 توبم شسُ آى ثِ حسبة ثسٌّبض پيوبًٌبض هٌظَض هي شَز.استلبزُ اظ سَذت هتؼلن ثِ ًبضكطهب، ثْبي 

ًبضكطهب زض ضاثغِ ثب اسٌبى، ؿصا ٍ سطٍيس ايبة ٍ شّبة پيوبًٌبض ّيچگًَِ تؼْسي ثِ ػْسُ ًساضز ٍهي زض طَضت زضذَاست پيوبًٌبض ٍ –5-5

ٍ ياب ضظى ياب هاطٍُ زضراعيي ثاِ       اى ثِ ًبضذبًِيي ٍػسُ ؿصاي ضاًٌسُ ٍ سطٍيس ايبة ٍ شّبة اظ ّوسهَاكوت ًبضكطهب، پيوبًٌبض هي تَاًس اظ 

استلبزُ ًوبيٌس ًِ ّعيٌِ ّبي آى هغبثن ًطخ هطاضزازّبي پيوبًٌبض عاجد ؿاصا ٍ ساطٍيس ّابي ايابة ٍ شّابة ًبضذبًاِ        ٍ ثبهؼٌس  ًبضذبًِ

بًِ ضاًٌسُ ارتٌبة ًبپصيط ثبشاس  زض طَضتيٌِ ثٌب ثِ ًيبظ ًبضكطهب، اهبهت شج هحبسجِ گطزيسُ ٍ ثِ حسبة ثسٌّبضي پيوبًٌبض هٌظَض ذَاّس شس.

 تأهيي هحل استطاحت ٍ ؿصاي ٍي ثِ ػْسُ ٍ ّعيٌِ ًبضكطهبست.

 ثبشس.   ّعيٌِ اًتوبل رطحويل ثِ ًبضذبًِ ٍ ّعيٌِ ثطگشت آى ثِ ػْسٓ پيوبًٌبض هي–5-6

هؼول ايوٌاي، ثْساشات ٍ هحايظ    ( زض سبظهبى، پيوبًٌبض هٌلق ثِ ضػبيت زستَضاIMSثب تَرِ ثِ استوطاض سيستن هسيطيت يٌدبضچِ ) – 5-7

ثبشس ٍ زض ايي ذظَص زض طَضت هعٍم ثب ّوبٌّگي ًبضكطهب هَظاق ثاِ كطاگياطي آهَظشاْبي      ظيست پيوبًٌبضاى شطًت سيوبى ّگوتبى هي

 .تَاًس عجن هبزُ شش ػول ًوبيس آهَظشْبي الظم، ًبضكطهب هي ساضزّب ٍ يب استٌٌبف اظ كطاگيطيالظم است. زض طَضت ػسم ضػبيت استبً

 ًبض ثْساشت ٍ كٌي حلبظت ّبي ًبهِ آييي ٍ ًبض هبًَى هبهيبتي، هَاًيي رولِ اظ هبًًَي اهعاهبت توبهي است هَظق ٍ هٌلق پيوبًٌبض – 5-8

 .ًوبيس ضػبيت زهيوبً ضا ؿيطُ ٍ ارتوبػي تبهيي هبًَى هوطضات ٍ هطثَعِ استبًساضزّبي ٍ زستَضاهؼولْب ٍ

ل هست هطاضزاز تـييط ًوي يبثس. هصا اػوبل هاَاًيي ٍ ًطذْابي رسياس اظ رولاِ تـيياط ثْابي ساَذت        ٍ زض عَاست ًطخ هطاضزاز حبثت  -5-9

 تأحيطي زض هجلؾ هطاضزاز ًرَاّس زاشت. 

گاطزز ٍ هاسيطيت    ي هاي ّب تؼيي ًبضذبًِ ثِ ػٌَاى زستگبُ ًظبضت ثط ارطاي ذسهبت پيوبًٌبض ٍ تأييس طَضت ٍضؼيت زكتط كٌيٍاحس  -5-10

 ظبضت ػبهيِ زاضز.ًبضذبًِ ثط آى ً

اي اػتجبض اظ هطارغ شي طاالح  الظم است زض عَل هطاضزاز ّوَاضُ زاض ثَزُ ٍاضائِ گَاّيٌبهِ سالهت زستگبُ ثطاي ػوس هطاضزاز اهعاهي  -5-11

 .ثبشس يٌسبى زستگبُ سالهت زضگَاّي شسُ زضد ظطكيتّوچٌيي الظم است ظطكيت اسوي زستگبُ ثب  ٍ ثبشس

 ضاًٌسُ رطحويل ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ پيوبًٌبض زض ًبضذبًِ ثَزُ ٍ زاضاي گَاّيٌبهِ هزبظ زض استلبزُ اظ رطحويل هَضَع هطاضزاز هي ثبشس. -5-12

ّط گًَِ هظَض ٍ ذسبضت، اػن اظ ربًي ٍ هبهي، زض ًبضّبي هحَهِ زض هحل هَضَع هطاضزاز ثط ػْسُ پيوبًٌبض ثاَزُ ٍ زض طاَضت هاعٍم زض ّاط     

 هسئَهيت ذسبضت ثَرَز آهسُ ثط ػْسُ ايشبى هي ثبشس.هطرغ هضبيي 

ٍ شطايظ ًبضي ًبضگبُ، ًبضكطهب هزبظ است حساًخط تب ثب تَرِ ثِ گَاّي سالهت رطحويل ٍ هغبثن رسٍل ثبض رطحويل هَضَع هطاضزاز  -5-13

 سوق تٌبغ هزبظ زستَض ًبض اضربع زّس.  

 .ًوبيس اهسام ذَز پطسٌل سًيه هسئَهيت ثيوِ ثِ ًسجت هيگطزز هتؼْس پيوبًٌبض -5-14



 

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

ِ  هاطاضزاز  هَضاَع  اظ ًبشاي  حبزحِ ّطگًَِ ثطٍظ هسئَهيت هصا ثبشس؛ هي ايوٌي اطَل ضػبيت ثِ هٌلق پيوبًٌبض  -5-15 ِ  ًا  ًبضًٌابى  هتَرا

 .است پيوبًٌبض ػْسُ ثِ گطزز پيوبًٌبض

ِ  گعاضشابت  كاطم  اهضابء  ٍ يال تٌو,  تْيِ هسئَهيت پيوبًٌبض,  پيوبًٌبض پطسٌل ثطاي حبزحِ ٍهَع طَضت زض -16-5 ِ  حبزحا  ٍ ًابض  ٍظاضت ثا

 .زاشت ذَاّس ػْسُ ثِ ضا آى حوَهي ٍ هبهي ّبي رٌجِ ًليِ ّوچٌيي

ِ  هلاعم  ضا ذَز پطسٌل ًِ ثَز ذَاّس هتؼْس ٍ زاشتِ ػْسُ ثِ ضا ذَز پطسٌل ايوٌي ًبهل هسئَهيت پيوبًٌبض -17-5  ٍ هاَاظم  اظ اساتلبزُ  ثا

 .ًگطزًس ًبض اظ ًبشي حبزحِ زچبض پطسٌل تب ًوبيس استحلبظي ٍسبئل

ِ  ذسابضاتي  هطثَعِ هوطضات ٍ استبًساضزّبي ضػبيت ػسم احط زض يب پيوبًٌبض پطسٌل يب پيوبًٌبض ػولٌطز يب اهسام احط زض طَضتيٌِ زض -18-5  ثا

 ضراَع  حن حبل ّط زض جبت،هغبه ٍ تضبهيي ًلبيت ػسم طَضت زض ٍ ثَزُ پيوبًٌبض ػْسُ ثِ ٍاضزُ ذسبضات توبهي رجطاى گطزز ٍاضز ًبضكطهب

 .ثبشس هي هحلَػ پيوبًٌبض ثِ ًبضكطهب

 زياسُ  آهاَظ   ٍ ًبهال  هْبضت زاضاي پطسٌل تَسظ ضا هطاضزاز ثِ هطثَط اهَض توبهي گطزز هي هتؼْس پيوبًٌبض هطاضزاز ايي ارطاي زض -19-5

 .زّس اًزبم

 .ثبشس هي هضبيي ذسهبت سبهبًِ زض ًبم حجت گَاّي اضائِ ثِ هٌلق پيوبًٌبض -20-5

 .ثبشس ًوي اهوؼبهلِ هوٌَع اشربص اظ ًوَز اهطاض پيوبًٌبض -21-5

 فسخ قرارداد:   -هاده شش 

 بي ٍ پيوبًٌبض ػولٌطز اظ تيضضب ػسم طَضت زض ًبضكطهب هيٌي ًساضز، شطايغي ّيچ تحت شسُ يبز هست عَل زض ضا هطاضزاز كسد حن پيوبًٌبض

ِ  ضا ًابض  ثبهيوبًاسُ  ياب  توابم  هطاضزاز، ًبظط يًتج گعاض  ٍ ضيتشر ثِ ثٌب تَاًس يه ضزازهطا ييا زض هٌسضد تؼْسات اًزبم اظ يٍ ػسٍل  ّاط  ثا

ِ ي عاَض  ثِ ضا هطاضزاز ذسبضت، ّطگًَِ پطزاذت ثسٍى ٍ يًتج اذغبض يي ثبٍ ًوَزُ  ٍاگصاض ثبشس هبيل ًِ حوَهي يب ٍ حويوي شرض  ٌزبًجا

 پيوبًٌابض  اظ ذاسهبت  ذطياس  اًزبم اظ ًبشي شسُ تحويل اضبكي ّبي ّعيٌِ تشطيلبت، اًزبم ثسٍى تَاًس هيًبضكطهب  ًوبيس؛ زض ايي طَضت كسد

 ٍ ثبشاس  يها  پيوبًٌابض  سييتأ ٍ هجَل هَضز هَضَع ييا ٍ ًوبيس ٍطَل پيوبًٌبض هغبهجبت ٍ تضبهيي هحل اظ ضا احتوبهي ذسبضات سبيط ٍ ثؼسي

 .ثَز ّسًرَا هسوَع ٌِيظه ييا زض پيوبًٌبض اظ يثؼس اػتطاع ٍ ازػب ّطگًَِ

 ًبضكطهاب  ٌظاَضت يا زض ٍ ًجاَزُ  طيپص اهٌبى ًبضكطهب هزَظ ثسٍى يحوَه بي ٍ يويحو اظ اػن حبهج اشربص بي شرض ثِ هطاضزاز اًتوبل  -6-1

 .سيًوب كسد ضا هطاضزاز تَاًس يه

 كسد كيوبثيي هطاضزاز اسبر ايي ثط ٍ اػالم پيوبًٌبض ثِ هجل هبُ يي هطاتت پيوبًٌبض، ثب ّوٌبضي ازاهِ ثِ ًبضكطهب ًيبظ ػسم طَضت زض  -6-2

 .شس ذَاّس پطزاذت ٍ هحبسجِ پيوبًٌبض هغبهجبت ًليِ ٍ

 .سيًوب كسد ضا آى هطاضزاز، ايي اظ ثرشي يب توبم ضػبيت ػسم طَضت زض تَاًس يه ًبضكطهب -6-3

 ًابض  ًوَزى ضّب يب ٍ ًبض تطى يب هطاضزاز بتوِذ ثِ اهسام ًبضكطهب ًتجي تَاكن ثسٍى تؼْس زٍضُ ٍ هطاضزاز عَل زض پيوبًٌبض طَضتيٌِ زض -6-4

ِ  اهتعام ٍرِ ذسبضت ػٌَاى ثِ ضا هطاضزاز هجلؾ ًل% 20 هؼبزل ٍاضزُ، ذسبضات سبيط رجطاى ثط ػالٍُ است هٌلق ًوبيس  پطزاذات  ًبضكطهاب  ثا

 .ثبشس هي ثطزاشت ٍ ٍطَل هبثل ًيع پيوبًٌبض هغبهجبت ٍ تضبهيي هحل اظ هجلؾ ايي است ثسيْي. ًوبيس



 

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 .ثَز ذَاّس پيوبًٌبض هجَل هَضز ٍ هغؼي هَضز ايي زض آى ًظط ٍ ثبشس هي ًبضكطهب ثب هطاضزاز هلبز اظ پيوبًٌبض ترلق تشريض -6-5

 ضاوٌبً . ًواَز  ذَاّاس  اػاالم  هاطاضزاز  عطف ثِ ًتجي ًبهِ يي عي ضا هطاضزاز كسد ًبضكطهب گطزز كسد هشوَل هطاضزاز ًِ طَضتي زض -6-6

ِ  ًبضكطهب تَسظ ثبشس، پيوبًٌبض تَسظ هطاضزاز هلبز حيطح يارطا ػسم بي ٍ هظَض اظ يًبش ًِ هطاضزاز سدك ثِ هطثَط يّب ٌِيّع  اظ ٍ هحبساج

ِ  هبثال  هوتضاي  ًحَ ثِ اهجبهي ًلبيت ػسم طَضت زض ٍ شس ذَاّس ًسط پيوبًٌبض هغبهجبت ّطگًَِ بي ٍ يٌيتضو اسٌبز  هاي  ٍطاَل  ٍ هغبهجا

 .ثبشس يه پيوبًٌبض هجَل هَضز ًبهالً هَضَع ييا ٍ ثبشس

 جرائن تاخير:-هاده هفت

 ثِ هطاضزاز ًل هجلؾ اظ زضطس يي ضٍظ ّط اظاي ثِ ،هطاضزاز ظهبًي ثبظُ زض هطاضزاز هَضَع اًزبم تَهق يب ٍ هطاضزاز شطٍع زض تأذيط طَضت زض

 ثبشس ّلتِ زٍ اظ ثيش تأذيط يٌِطَضت زض. شس ذَاّس هٌظَض پيوبًٌبض ثسٌّبضي حسبة زض ٍ تؼييي تؼْس ايلبي زض تأذيط رطيوِ ػٌَاى

 رطاين ٍ ًوَزُ اهسام زيگط شرض ثِ ًبض هبًسُ ثبهي ٍاگصاضي ثِ ًسجت ٍ اػالم پيوبًٌبض ثِ ضا كسد هطاتت ٍ كسد ضا هطاضزاز تَاًس هي ًبضكطهب

 زض ٍ ًوَزُ ثطزاشت تضبهيي يب هغبهجبت هحل اظ ٍ هٌظَض پيوبًٌبض ثسٌّبض حسبة ثِ ضا زيگطي ثِ ًبض ٍاگصاضي اظ ًبشي اضبكِ ّبي ّعيٌِ ٍ

 ّلتِ زٍ اظ ثيش تأذيط طَضتيٌِ زض ضوٌبً. ثبشس هي پطزاذت ثِ هٌلق پيوبًٌبض ٍ ًوبيس هغبهجِ ًتجي ًبهِ اضسبل ثب ًلبيت ػسم طَضت

 ثِ ًبض ٍاگصاضي اظ ًبشي اضبكِ ّبي ّعيٌِ ٍ رطاين ٍ ًوَزُ اهسام زيگط شرض ثِ ٍاگصاضي هَضَع هطاضزاز ثِ ًسجت تَاًس هي ًبضكطهب ثبشس،

 ًتجي ًبهِ اضسبل ثب ًلبيت ػسم طَضت زض ٍ ًوَزُ ثطزاشت تضبهيي يب هغبهجبت هحل اظ ٍ هٌظَض پيوبًٌبض ثسٌّبض حسبة ثِ ضا زيگطي

 .ثبشس هي پطزاذت ثِ هٌلق پيوبًٌبض ٍ ًوبيس هغبهجِ

 :  هاژور فورس -هشت هاده 

 ثؼلات  ٍ ثبشاس  ذابضد  هاطاضزاز  اياي  عاطكيي  ػْسُ اظ آى ٍهَع ًِ( آى ربضي قتؼطي هغبثن Force Major) هْطي حَازث ثطٍظ طَضت زض

 تَهاق  ٍ تؼليان  ثظَضت زٍهبُ هست ثِ حساًخط ٍ هَهت طَضت ثِ هحَهِ ٍظبيق ًجبشٌس، ذَز تؼْسات اًزبم ثِ هبزض عطكيي هصًَض، حَازث

 اضبكِ هطاضزاز هست ثِ هبغٍض كَضر هست ٍ زازُ ازاهِ ّوٌبضي ثِ هطاضزاز عجن هزسزاً عطكيي هبغٍض كَضر شطايظ ضكغ طَضت زض. آيس زضهي

ِ  هاطاضزاز  اياي  شاطايظ  عجن عطكيي ٍ گطزز هي تلوي شسُ كسد هطاضزاز هبُ زٍ اظ ثيش هبغٍض كَضر شطايظ ازاهِ طَضت زض. گطزز هي  تساَي

 .ثبشس هي هبغٍض كَضر هظبزين اظ ذبضد ًطًٍب ثيوبضي شيَع .ًوَز ذَاٌّس حسبة

 : الفاخت حل - نه هاده

 ثب هطتجظٍ اسٌبز تزبضي  پطزاذت اسٌبز ثِ ضارغ زػبٍي ثغالى، كسد، ارطا، تلسيط، اػتجبض، اًؼوبز، اظ ًبشي اذتالف گًَِ ّط ثطٍظ طَضت زض

 طَضت ثِ ٍ هصاًطُ عطين اظ ثسٍا هطاضزاز، ثِ ًسجت ايطاز يب اثْبم گًَِ ّط ًلي عَض ثِ ٍ آى، هَاحن ٍ تَاثغ ثِ ضارغ زػبٍي يب ٍ هطاضزاز ايي

 هستضؼلبى ثٌيبز زض هستوط زاٍضي ّيئت عطين اظ هطثَعِ هَضَع ًتيزِ، حظَل ػسم طَضت زض. شس ذَاّس كظل ٍ حل آهيع هسبهوت

 آًْب هبًًَي هوبم هبئن ٍ عطكيي ثطاي زاٍض ضاي ٍ ثَزُ كظل ٍ حل ٍ ضسيسگي هبثل هعثَض زاٍضي ّيئت زستَضاهؼول عجن ٍ اسالهي اًوالة

 ثِ. است االتجبع الظم حبل ّط زض ٍ هيشَز تلوي اطلي هطاضزاز اظ هستول اي هَاكوتٌبهِ حبضط، زاٍضي شطط. ثبشس هي رطااال الظم ٍ هغؼي

 اًزبم ثِ ًبهل عَض ثِ ضا ذَز تؼْسات اذتالف حل زٍضُ زض است هٌلق ٍ هَظق پيوبًٌبض هطاضزاز، يارطا زض ٍهلِ ثطٍظ اظ يطيرلَگ هٌظَض

 .ثطسبًس



 

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 :آدرس تغيير –ده هاده

 ًشبًي ًِ ٍهتي تبٍ  زّس اعالع زيگط عطف ثِ ًتجبً ضا هَضَع ثبيس زّس، تـييط هطاضزاز هست زض ضا ذَز ًشبًي هطاضزاز عطكيي اظ يٌي ّطگبُ

 تحَيل ضسيس اذص ثب يب ٍ اضسبل سلبضشي پست ثب هطاضزاز اثتساي زض هصًَض ًشبًي ثِ ًِ ّبيي ًبهِ ًليِ ًشسُ، اثالؽ زيگط عطف ثِ رسيس

 ذَز هَت ثِ حبل ّط زض ًيع حٌب سبهبًِ زض شسُ هيس ًشبًي اػتجبض ثبشس، ًوي هسوَع اعالع ػسم ػصض ٍ گطزز هي تلوي شسُ اثالؽ شس، ذَاّس

 .ثبشس هي ثبهي

 طلحِ 7 زض11/8/1400هَضخ 33/1400-12ثب ػٌبيت ثِ طَضت رلسِ ًوسيَى هؼبهالت  هسًي هبًَى 10 هبزُ استٌبز ثِ هطاضزاز ايي

 هجبزهِ ٍ اهضبء ّگوتبى سيوبى ًبضذبًِ هحل زض عطكيي ًوبيٌسگبى تَسظ آى ًسد ًليِ ٍشسُ  تٌظين ًسرِ سِ زض ٍ هبزُ 10 ثط هشتول

 .ثبشس هي پيوبًٌبض ًعز ًسرِ يي ٍ ًبضكطهب ًعز هطاضزاز اظ ًسرِ زٍ. است ٍاحس حٌن زاضاي اظ ًسد يي ّط ًِ گطزيس
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