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 بسمه تعالی

   و کد اقتصادي 14007662581 ملی شناسه و 64835 ثبت شماره به) خاص سهامی( رضويشرکت مدیریت زنجیره تامین 
ـ بعد از چهارراه هرمزان ـ نرسیده به چهارراه ایران زمین ـ پالك  هران ـ شهرك غرب میدان صنعت ـ بلوار خوردینت: به نشانی

که  و رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل به ترتیب .............و  ........آقایان نمایندگی به  ـ سازمان اقتصاد رضوي و کدپستی 5
... به شماره ثبت ... و شناسه ملی ... و کد اقتصادي ... و به  شرکتاز یک طرف و  شود می نامیده "خریدار" قرارداد این در

حسب روزنامه رسمی شماره .. مورخ ... دارندگان امضاي مجاز محسوب  که نشانی: ... به نمایندگی آقایان ... به ترتیب به عنوان ...
 طرفین و گردید مبادله و امضاء ذیل شرایط بااز طرف دیگر و  شود می نامیده "فروشنده"من بعد  قرارداد این درمی شوند و 

 اقامتگاه در قرارداد این و باشند می قرارداد این مفاد اجراي به متعهد و ملزم قانونی مواد دیگر و مدنی قانون 10 ماده قالب در
 .گردید منعقد ذیل شرح به خریدار

 قرارداد موضوع -یک  ماده
 پک شیرینگ نیکارت منجمد استخوان بی گوساله تکه 5 گوشت کیلوگرم 50000  معادل تن  50 مقدار خرید از است عبارت
کیلوگرم شامل درصد  25الی  20) و در کارتنهاي  راسته( به غیر از  کیلوگرمالی حداکثر سه  یک قطعات در شده بندي بسته

درصد گردن و  10گاه، حداکثر درصد قلوه  21درصد سردست، حداکثر  28درصد ران، حداقل  31حداقل  "قطعات به تفکیکی 
 مشخصات و شرایط طبق .......................  در واقع   ............. کشتارگاه /بندي بسته در شده بندي هبست "درصد راسته  10حداکثر 
 .باشدمی قرارداد الینفک جزء که خریدار کیفی کنترل اي ماده 107 دستورالعمل و قرارداد متن در اعالمی
 .باشد می تحویل هنگام در طرفین نمایندگان مابین فی صورتجلسهرعایت درصد قطعات فوق،  تشخیص مالك :1 تبصره

 که طوري به باشد کامل شکل یک و یکسان صورت به بایست می مصرف مورد ، استریج و تسمهپالستیک ،نکارت :2تبصره 
 بر تسمه و ریجاست ،پالستیکو  کارتن توزین .باشد پذیر کانام روزانه طور به محموله سازي خالص و کارتن وزن میانگین تعیین
 محاسبه مالك و اعالم تنظیمی صورتجلسه نتیجه و انجام گردد می انتخاب فروشندهخریدار و  نمایندگان که اينمونه اساس

 .گرفت خواهد قرار
 .باشد می گوشت خالص وزن محاسبه مالك و کسر محموله ناخالص وزن از تسمه و جاستری ،پالستیک ،کارتن وزن کل: 3 تبصره

 انتخاب آن متعلقات همراه به مورند صورت به خالی کارتن عدد 10 گیري میانگین خالی کارتن وزن محاسبه مبناي: 4تبصره 
 اساس بر انجماد تونل در ساعت 48 قرارگیري از بعد آن ذیل هاي تبصره و 7-10 بندو  یک ماده 3 تبصره موضوع ،شود

 .باشد گرم 100 و کیلو یک زیر نباید خالی نکارت وزن و باشد می تنظیمی صورتجلسه
 قرارداد مدت -دو  ماده
 سی روز کاري مدت به.............. لغایت................ تاریخ ازبه شرح جدول برنامه زمان بندي پیوست شماره یک،  کاال تحویل مدت

است و فروشنده متعهد است موضوع قرارداد را ظرف مدت مذکور و برابر برنامه و با توافق مکتوب طرفین، قابل تمدید  باشد می
 این قرارداد، بانجام برساند. 1زمانی مندرج در پیوست شماره 

  قرارداد مبلغ - سه ماده
 گ پکشیرین گوساله منجمد قطعه پنج گوشت جهت ریال ...........مبلغ ... احتساب مالیات بر ارزش افزوده، با مبلغ قرارداد 3-1
 مبلغ قرارداد کل ارزش لذا باشد می ریال .......... مخلوط کیلوگرم هر قرار از خریدار کامیونهاي به تحویل و 1 ماده رعایت با شده

 .شودمیتعیین  ریال..................
 ،افت( کشتار ینح کشتار ،کشتارگاهتا  امد حمل هاي هزینه شامل عملیاتی و مصرفی لوازم تامین هاي هزینه کل -5 بصرهت

 به معدومی، حذفی، برگشتی و .... ) استخوان گیري، برش و بسته بندي، انجماد، بارگیري تا تحویل در کامیون خریدار، ،ضبطی
 .باشد می فروشنده عهده
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 خریدار و ائهار خریدار به دامپزشکی است مدارك تحویل گوشت را تکمیل و پس از تایید نمایندگان تعهدفروشنده م – 6 تبصره
 پرداخت فروشنده به روز 7 مدت در مقاصد در کیفی و بهداشتی مشکل عدم و تایید صورت در و بررسی را تحویلی گوشت ارزش
 .نماید

 .باشد می نقدي صورت به کاال بهاي پرداخت - 7تبصره 
سازمان تاًمین اجتماعی موضوع دستورالعمل حق  6/5/1380مورخ  14سوم بخشنامه شماره  خشحسب بند ب ب – 8تبصره 

قراردادهاي خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی مقرر شده است:  خرید و فروشقراردادهاي بیمه 
ه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه نباشد و موضوع قرارداد منحصرأ خرید یا فروش باشد، مشمول کسر حق بیم

 این قرارداد مشمول کسر حق بیمه نمی گردد.بالمانع خواهد بود. 
به فروشنده منوط به ثبت نام در سامانه مالیاتی و ارایه گواهی و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده  اتیمالپرداخت  - 9تبصره 

 نامه معتبر ثبت نام خواهد بود.
ریال (بحروف ... ریال)، به عهده حساب  ........عنوان تضمین انجام تعهداتش، به مبلغ  فروشنده یک فقره چک به - 10تبصره 

جاري خود صادر و تسلیم طرف اول خواهد نمود و این چک در صورتیکه موجبی براي وصول آن توسط خریدار وجود نداشته 
خواهد گردید. همچنین در صورت عدم انجام تعهدات موضوع این قرارداد باشد در خاتمه مدت این قرارداد به فروشنده مسترد 

و یا وقوع هرگونه تخلف و یا تاخیر در انجام تعهدات موضوع این قرارداد و به تشخیص خریدار، فروشنده ضمن عقد خارج الزم 
ذه نسبت به وصول مطالباتش یا بتواند ضمن درج تاریخ، از محل تضمین ماخو خریداروکالت بالعزل داده است تا  خریداربه 

 .جبران ضرر و زیان وارده اقدام نماید
یک فقره چک به عنوان ضمانت خرید به مبلغ ...................... بحروف ................. ریال به ذینفعی خریدار نیز در مقابل  -11تبصره 

 طرف دوم صادر خواهد نمود.
رابطه با موضوع این قرارداد به حساب شماره .. نزد بانک سپه ... شعبه ... به نام شرکت .. کلیه مطالبات فروشنده در – 12تبصره 

 طی چک واریز خواهد شد.
، تحت در مبلغ قرارداد منظور نموده است و هیچگونه پرداخت اضافی دیگري به فروشنده را هاروشنده کلیه هزینهف - 13تبصره 

 تعلق نخواهد گرفت. هیچ عنوانی،
 معامله مورد مشخصات -چهار ماده
 دندان دو، چهار و شش از ترکیبی(  ماه 36 زیر سالم درصد نر 100 و جوان شده پروار هاي گوساله کشتار از حاصل گوشت 4-1

 ماده 107 دستورالعمل اساس بر و رسیده خریدار تایید به که) بود خواهد بیشتر درصد 20حداکثر  ها دندانشش  تعداد که
 گردیده منجمد و پک شیرینگ و بندي بسته باشدمی قرارداد الینفک جزء که) 2(به شرح پیوست شماره  خریدار کیفی ترلکن

 فوق هايدستورالعمل یا نداشته را قرارداد در مندرج شرایط لیحویت گوشت گردد مشخص زمان هر صورتیکه در .بود خواهد
 .باشد میمقرر  شرایط طبق تعهد مورد گوشتهاي تحویل به ملزم فروشنده ،است نشده رعایت

فروشنده به خریدار این اختیار را می دهد که در صورت تاخیر در تحویل موضوع قرارداد (در هر مرحله از مراحل تحویل)،  4-2
درصد،  نیمبه ازاي هر روز تاخیر معادل یا نقصان در تحویل و یا تحویل موضوع قرارداد خارج از استانداردهاي کیفی و بهداشتی 

ین فروشنده نزد خریدار، به عنوان خسارت به نفع خود، تامین و کسر نماید و از محل هرگونه تضم مبلغ قراردادارزش کل 
فروشنده در این خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت تاخیر بیش از یکماه، خریدار حق 

ین فروشنده نزد خود، به نفع خود برداشت ا از محل مطالبات و یا هرگونه تضامبه خود ر دارد قرارداد را فسخ و خسارات وارده
 نماید. 
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تشخیص غیرموجه بودن تاخیر به عهده خریدار است. بدیهی است تاخیرهاي مجاز فروشنده که به تایید خریدار  -13تبصره 
 نخواهد شد.  2ماده  4بند رسیده مشمول جبران خسارت موضوع 

 عملیات امانج جهت در مربوطه مقررات و اصول رعایت عدم از ناشی عواقب و هاي کیفري و حقوقی مسئولیت کلیه-14 تبصره
 .داشت نخواهد عهده به مسئولیتی گونه هیچ خریدار خصوص این در و بوده فروشنده عهده به قرارداد موضوع

 محل تحویل موضوع قرارداد -ماده پنج 
 مربوطه گواهی داراي و سالم باید مذکور باسکول که باشد ............... می بندي بسته واحد باسکولمعامله،  موضوع تحویل محل

 صحت عدم زمان هر و در فروشنده عهده به باسکول نقص مسئولیت صورت هر در باشد. صنعتی تحقیقات و استاندارد اداره از
 بود. خواهد جبران به موظف شود، توزین مشخص یا دقت آن در

 موضوع قرارداد زمان تحویل –شش  ماده
درصد  25قرارداد موضوع قرارداد را تا سقف  نیهم طیتواند با شرا یم داریخر که باشد میتن  50ماهانه  کاال تحویل میزان

 .خواهد کرد رییمتناسب با آن تغ زیصورت مبلغ کل قرارداد و زمان اجرا ن نیدهد که در ا شکاه ای شیافزا
 تعهدات فروشنده – هفت ماده
 .باشد نداشته وجود بیماري گونه هیچ آنها در که باشند هایی هگل از باید کشتار براي شده انتخاب هاي امد 7-1
 این در موجود شرایط احرازو  دام سالمت لحاظ از کشور دامپزشکی سازمان ناظرینو  خریدار نمایندگان توسط باید گله ها 7-2

 شماره ،تقریبی وزن زنده ،سن ،دام رأس تعداد ،فروشنده نام :شرح به مراتب و قرارگیرند گذاري پالك و بازرسی مورد قرارداد
 .گردد اعالم خریدار به.......  و پالك
 تمامی در همچنین و بعد وچه در قبل  7 ماده 2 بند موضوع گرفته قرار بازرسی مورد ايه گله از باید حاصله گوشت تولید 7-3

 .گیرد صورت کشتار مراحل
 خوراکی هاي رنگ و یا از فساد کننده جلوگیري موارد شامل نباید و بوده انسانی مستقیم مصارف براي باید لهحاص توشگ 7-4

  .باشدنوع  هر از دیگر شیمیایی ترکیبات و
 .باشد کیلوگرم....... آنها الشه وزنی میانگینو  باشند داشته زنده زنو گرم کیلو....حداکثر بایست می کشتاريگوساله هاي  7-5
 سازمان توسط نظر مورد گوشت )مصرف تاریخ انقضاي زمان پایان( گوشت مصرفو  توزیع یا تحویل از مرحله هر درچنانچه  7-6

 که آنچه هر و ثانویه هاي آلودگییا  دامی هاي بیماري و میکروب و انگل به مشکوك کشور در قانونی مراجع دیگر و دامپزشکی
و  باشد می فروشنده عهده به آن مسئولیت همه، شود داده تشخیص نماید خارج انسانی مستقیم مصرف قابلیتاز  را گوشت
 10تضمین موضوع تبصره و  وارده خسارتو  متحمله هايهزینه کلیه و ثمن و داده عودت را فوق مولهمح است ارمخت خریدار

  خریدار می تواند الزام فروشنده را به انجام تعهداتش بخواهد.نیز همچنان،  و نماید دریافت این قرارداد را 3ماده 
و  صنعتی کشتارگاه در قرارداد این آتی شرایط طبق قرارداد موضوع بندي بسته و کشتار مراحل کلیه در خریدار نظارت 7-7
و  شرکت ناظر مهر به منقوش قرارداد این موضوع گوشت حاوي هاي نکارت کلیه و است بالمانع قرارداد طرف بندي بسته واحد

 .باشدنمی فروشنده هايمسئولیت و وظایف فیان خریدار نماینده نظارت است هی. بدیگردد می خریدار نمایندگان
 به که عوارض سایر و اجتماعی تامین قانون 38 ماده اجراي ،بیکاري ، بیمهبیمه ،مالیات قبیل از جانبی هاي هزینه کلیه 7-8
 .باشد می فروشنده عهده به در صورت تعلق، گیرد می تعلق قرارداد این

 یک در مشابه هاي برش و شوندمی پیچیده اتیلن پلی جنس از الیه دوو  زكنا روکشی در مجزا صورت به گوشت قطعات 7-9
 ).باشند نکارت یک در توانندنمی مختلف عات(قط شوند می بندي بسته نکارت
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 انگلیسی فارسی زبان به مشابهی هاي برچسب و باشند داشته را خود خاص رنگ با )لیبل( سبچبر باید قطعات از یک هر 7-10
 )کشتارگاه بهداشت ، کدآدرس و نام( تولید مکان و نام :باشد زیر اطالعات داراي و شود تعبیه نیز ها نکارت روي بر باید عربی و

 نگهداري شرایط و انقضاء تاریخ ،قطعات نوع )،کشتار تاریخ( تولید تاریخ
 هر کارتن خارجی انتهاي دو ره در و قطعات از بندي بسته روي بر و اتیلن پلیدو الیه  بین(لیبل) باید  برچسب ها -15تبصره 

 .شوند داده قرار
 تسمه چهار باید ها نکارت بست و را جعبه کامل طور به بتوان تا دشو داده جا درستی به باید گوشت داخل جعبه – 16 تبصره
 .شوند بندي
 می بز)س رنگ( استه)، رآبی رنگ( گاه قلوه )،زرد رنگ( گردن )،قرمز رنگ( دستسر )،مشکی رنگ( ران لیبل رنگ - 17 تبصره
 .باشد

 سالن ای کشتارگاه محل در پیش سرد سالن در ساعت 72 تا 24 مدت به گیري استخوان سالن به رفتن از قبل باید الشه 7-11
 .شود داشتهنگه بندي بسته

 ن)را مغز( ران در وشتگ قسمت ترین حجیم عمق دماي و دباش سانتیگراد درجه 4 تا 0 بین باید ردس پیش سالن دماي 7-12
 .دباش رسیده سانتیگراد درجه هفت به باید گیري استخوان زمان در

 نباید نسال این دمايو  باشد گوشت برشو  گیري استخوان براي بهداشتی تداراي تجهیزا باید گیري استخوان سالن 7-13
 .دباش سانتیگراد درجه 12 از باالتر

 .شوند منجمد ساعت 24 طی و سانتیگراد درجه 45 تا 35 منفی دماي با انجماد تونل در باید تولیدات تمام 7-14
 .باشد سانتیگراد درجه 18 منفی باید گوشت عمق دماي سردخانه به انجماد تونل در ها بسته انتقال زمان در -18تبصره 
سوي طرف فروشنده به کار  ازبه صورت روزمزد یا ساعتی یا طرق دیگر،  انجام موضوع قرارداد،کلیه کسانی که به منظور 7-15

 از جنبه حقوق کار و استخدام گیرند،ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار میگردند یا خدمات آنمی گمارده
و جبران  هاي آنانمسئول اقدامات و فعالیت قراردادتمام مدت این  در فروشندهگردد و محسوب می فروشندهبه عنوان کارکنان 

که مسئولیت بیمه نمودن کلیه است  متعهد در این صورت، فروشنده خواهد بود. صدمات و خسارات مادي و بدنی حین کار
قانون  38و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده  ه گیردبر عهدنزد سازمان تأمین اجتماعی  نیروي انسانی موضوع این بند، را

 تامین اجتماعی پرداخت نماید.
از  10تبصره ماخوذه در  تضمین، خسارات وارده از محل فروشندهبدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات بر عهده  7-16

راجع ذیصالح قضایی و غیر قضایی تماما و ، جبران می گردد. همچنین پاسخگویی به ادعاهاي اشخاص ثالث در کلیه م3ماده
را از کلیه دعاوي و خساراتی که در این زمینه بر اثر ادعاهاي اشخاص ثالث  خریدار، فروشندهو است  فروشندهمطلقاً بر عهده 

 ایجاد گردد، مصون و مبري می دارد.
 .فاقد اعتبار است خریدارنبوده و تعهدات متقابل نسبت به  خریدارمجاز به ایجاد تعهد از سوي  فروشنده 7-17
هزینه هاي متعلق به آنان از حقوق و مزایاي جاري و سنوات و بیمه و ایاب و  پرداخت کلیه تامین نیروي انسانی مجرب و 7-18

 .است فروشندهذهاب و غیره جهت انجام موضوع قرارداد تماما به عهده 
 .انجام دهدخریدار ام پیگیري مکاتبات و اقدامات الزمه و مرتبط با موضوع قرارداد را با هماهنگی متعهد است تم فروشنده 7-19
بوده، متعهد است تمامی  خریدار، اموال انحصاري خریدارضمن تایید اینکه تمامی عالئم، نشان تجاري و برند فروشنده   7-20

قوانین و مقررات راجع به ثبت عالئم و اختراعات را رعایت نماید. استفاده غیرمجاز از این عالئم، عالوه بر مجازات هاي قانونی، 
 حق مطالبه خسارات ناشی از آن را براي خود محفوظ می دارد. خریدارخواهد بود و  خریدارموجب فسخ قرارداد از ناحیه 

 می باشد. خریدارمتعهد به همکاري الزم با بـازرسین درخصوص مفاد این قرارداد از سوي  فروشنده 7-21
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فروشنده تایید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد، وضعیت بازار و کلیه هزینه هاي دیگر آگاهی دارد  7-22
 و در اجراي قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطالع معترض گردد.

 ت قرارداد موجب سلب تعهدات فروشنده نخواهد بود و تا تحقق کامل موضوع قرارداد خریدار این حق را خواهدانقضاي مد 7-23
 داشت که انجام تعهدات موضوع قرارداد را از وي مطالبه نماید.

 هد بود. فروشنده در مدت اجراي قرارداد ملزم به همکاري با نماینده خریدار در اقامتگاه خود خوا 7-24
فروشنده متعهد است موضوع قرارداد را به صورت استاندارد بسته بندي و بارگیري نماید. بدیهی است موضوع قرارداد خارج  7-25

از بسته بندي مناسب تحویل گرفته نخواهد شد و مسئولیت هرگونه خسارتی که از این بابت به گوشتهاي موضوع قرارداد وارد 
 هد بود. شود به عهده فروشنده خوا

 فروشندهبر عهده  خریدار .........: انبار هزینه حمل گوشتهاي موضوع قرارداد، به محل اعالم شده توسط خریدار به نشانی 7-26
می باشد. چنانچه گوشتهاي موضوع قرارداد، پس از حمل، مورد تایید کنترل کیفیت خریدار قرار نگیرد، فروشنده متعهد است با 

برگشت گوشتهاي مذکور اقدام و حداکثر ظرف مدت سه روز کاري در خصوص جایگزینی گوشتهاي سالم هزینه خود نسبت به 
 و با کیفیت با گوشتهاي مرجوع که مورد تایید خریدار قرار گیرد، اقدام نماید. 

 استقالل مالی و حقوقی -8ماده 
گذاري ي مشارکت و سرمایهقرارداد به منزلهشخصیت حقوقی هریک از طرفین منفک و مستقل از یکدیگر است و این  -8-1

 نماید.یک از طرفین ایجاد نمیي استخدامی براي هیچگونه رابطههاي موضوع قرارداد نبوده و هیچدرفعالیت
اجراي تعهدات خود از هر جهت مانند تبلیغات، استخدام همکاران،  هاي هر طرف قرارداد درمسئولیت فعالیت -8-2

هاي صورت گونه مسئولیتی درقبال هزینهي همان طرف است و طرف مقابل، هیچها و غیره به عهدهقبل هزینهگذاري، تسرمایه
 ها و یا اشخاص ثالث مرتبط با او ندارند.ي پرسنل وشرکاء سایر طرفوجود آمده از ناحیهگرفته و یا تعهدات به

 سایر شرایط - 9ماده 
اسناد آن را کامالً مطالعه نموده  یو قرارداد و تمام داشته کامل اطالع قرارداد موضوع طید که از شرانینمایم دییتأ نیطرف -9-1

کرده و به  ییو شناسا یرا بررس موضوع قرارداد يمخاطرات اجرا یتمام نیشده در آن و همچن فیقرارداد و الزامات تعر و دامنه
تعهدات خود را در  ياجرا يهايازمندین ریو سا مورد نیازدانش تخصصی و تجارب کاري و نیروي انسانی آن واقف هستند و 

 جهل به آن مورد در بتوانند بعداً کهوجود ندارد  هاآن يبرا یامر مجهول و مبهم گونهچیکنند و ه نیتأم توانندیم ایدارند  اریاخت
 .کنند استناد خود
 کی افزودن با و نیطرف توافق با و جداگانه تعرفه با گردد،یم اضافه قرارداد موضوع خدمات به ندهیآ در که یخدمات ریسا -9-2
 .است عرضه قابل قرارداد نیا به هیالحاق
 هماهنگی و مکاتبه هرگونه به طور مکتوب، جهت را خود رسمی نماینده مهر و امضاي محض به گردند می متعهد طرفین -9-3

 .نمایند یکدیگر معرفی به
را به صورت  مورد نیاز براي انجام موضوع قراردادات برخی تجهیز کارتسهیل ر به منظود، ند به صالحدید خوامیتو خریدار -9-4

مسئول حفظ و حراست از آنها است. هرگونه اهمال  فروشندهو در ازاي دریافت رسید هد ار دقر فروشندهر ختیاامانی یا امانت در ا
کسر نماید.  فروشندهخت به داقابلپر ثمنات را از به تجهیزرات وارده ماید که خسامحق مینرا  خریداررد ین موو کوتاهی در ا

هرگونه د. گیرر بهکاارداد قرع موضو براي پیشبردتنها با قرارداد را ین ع امانی موضوات اکه تجهیزدد متعهد میگر فروشنده
 بوده و موجب ضمان براي فروشنده است.ع ممنوات ین تجهیزاز ایگر ده دستفاا
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 فسخ قرارداد -10ماده 
خارج از  در صورت قصور و کوتاهی فروشنده در انجام هریک از تعهدات خویش (از جمله تحویل موضوع قرارداد -10-1

قرارداد، واگذاري  استانداردهاي توافق شده، تاخیر در انجام تعهدات، ورشکستگی، عدم توانایی مالی در تحویل به موقع موضوع
در صورت عدم  ار و ..) ابتدا طی صورتجلسه اي فیمابین موضوع بررسی وکل کار به طرف ثالث بدون اخذ تاییدیه کتبی خرید

ضایی و اداري، حصول نتیجه، خریدار این حق را خواهد داشت نسبت به فسخ قرارداد به طور یکطرفه و بدون انجام تشریفات ق
 نماید.اقدام و عالوه بر ضبط تضمین فروشنده، جبران خسارات وارده را نیز از دارایی وي مطالبه 

شد، مگراینکه در اعالم مذکور مدت  االجرا خواهد ظرف مدت سه روز الزم، فسخ خریداراعالم فسخ از ناحیه پس از  -10-2
ابزار و اقالم و  دیگـري قید شده باشد و طرفین متعهد هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از فسخ، نسبت به استرداد

 حساب کامل با یکدیگر، اقدام نمایند.به طرف دیگر و تسویه  تجهیزات امانی
اي وارد نخواهد ساخت و فسخ قرارداد به هر علتی که باشد به حقوق و مطالبات هر یک از طرفین تا زمان فسخ لطمه -10-3

 طرفین در زمان فسخ نسبت به تسویه حساب کامل با یکدیگر اقدام خواهند نمود. 
، تمام قراردادهاي خود با خریدارافـت ابالغ خاتمه قرارداد یا اعالم فسخ از ناحیه نیز بی درنگ باید پس از دری فروشنده -10-4

 اشخاص ثالث را که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد، منعقد نموده اند را خاتمه دهد. 
بود که مطابق اسناد و در صورتی که بنا به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد فروشنده صرفا محق دریافت هزینه هایی خواهد  -10-5

مدارك مستدل مورد تایید خریدار قرار گرفته باشد. ضمنا خریدار هیچگونه مسئولیتی در خصوص پرداخت تعهدات و هزینه هاي 
 فروشنده در مقابل اشخاص ثالث نخواهد داشت. 

 قانون حاکم و حل اختالف -11ماده 
ي قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود از طریق مذاکرت دوستانه در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا نحوه اجرا

نسبت به حل و فصل اختالف اقدام نمایند، در صورت عدم حصول توافق، حل اختالف انحصاراً توسط مراجع قضائی شهر تهران 
 صورت خواهد پذیرفت.

 فورس ماژور -12ماده 
تلقی  قراردادی از فورس ماژور باشد تخلف طرف مربوطه از اجراي مفاد هرگونه تاخیر طرفین در اجراي تعهدات که ناش -12-1

 شود. نمی شود و تأخیر مجاز محسوب می
بیش از یک ماه بطول انجامد،  تشخیص عرف،به ، و دیگر عوامل خارج از اختیار (فورس ماژور) چنانچه حوادث غیر مترقبه -12-2

 نماید. قرارداد را فسخمیتواند  طرف ذینفع
تحریم، نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت کاال یا مواد اولیه یا ابزار تولید و سطح دستمزد ها و تغییر برابري نرخ ارزها و  -12-3

 موارد دیگري از این قبیل جزء فورس ماژور محسوب نخواهد شد.
 هیکل يقرارداد مکلف به اجرا نیو طرفبوده ن ناقض قرارداد ،باشدن ادامه قرارداد يبرا یکه مانع یماژور در حالتفورس  -12-4

 .تعهدات خود خواهند بود
 نشانی طرفین براي ارسال اطالعیه ها و مکاتبات -13ماده 
قرارداد باشد، باید به نشانی هاي مذکور در صدر  فروشنده و یا خریداربعنوان  هرگونه مکاتبه اي که طبق این موافقت نامه-13-1

 ارسال و یا تحویل پست سفارشی شود. 
دیگر اعالم  طرف مقابلتغییر دهد، باید فوراً موضوع را کتباً به قرارداد نشانی خود را در مدت هرگاه یکی از طرفین،  -13-1
هاي اعالم  به نشانیو تا زمانیکه نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ارسال کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها  نماید

 تلقی خواهد شد.واقعی ابالغ ، شده در صدر قرارداد
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 مالکیت اسناد و اطالعات محرمانه -14 ماده
 اریمربوط به آن که در اختمانی اقالم و تجهیزات ا نیقرارداد و همچن نیموضوع ا از یناش يو معنو يحقوق ماد یتمام-14-1

نحصراً در مدت صرفًا حق استفاده از آن را م فروشندهو  است خریدارو جهت متعلق به  ثیگرفته است از هر ح قرار فروشنده
  دارا می باشد.زمان قرارداد 

هاي قرارداد حاضر، متعهد هستند قرارداد، نمایندگان، کارشناسان و تمامی عوامل مرتبط با موضوعات و فعالیت طرفین-14-2
شوند خواه سازمانی یا اجرایی یا گیرند یا از آن مطلع میغیرمستقیم در اختیار میتمامی اطالعات و اسنادي را که مستقیم یا 

طول مدت  یا مالی وحقوقی، کامالً محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین در فنی و
به هر شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداري نمایند از افشاي جزیی یا کلی آنان  قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادي،

و در صورت کشف خالف، متخلف عالوه بر مسوولیت کیفري، متعهد به جبران خسارات مادي، معنوي و اعتباري ناشی از آن به 
اء و در اختیار گردند، از افشدر هر صورت و شرایطی (دوران همکاري و یا پس از آن) متعهد میطرفین د بود؛ نخواه خریدار

به شخص ثالث خودداري  هاي مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادها و پروژهقراردادن هرگونه اطالعات فنی، اجرایی و سازمانی برنامه
 نموده و آن را کامالً محرمانه تلقی نمایند.

ات و یا موارد محرمانه یا هرشکل محض کشف هرگونه استفاده و یا افشاي غیرمجاز اطالعبایست به قرارداد، می فروشنده-14-3
را مطلع نموده و به هر روش معقولی با یکدیگر در جهت بازیابی مالکیت اطالعات و یا موارد محرمانه همکاري  خریداردیگر، 

 نموده و مانع استفاده غیرمجاز آن در آینده گردند.
که در این صورت باید قبل  ندضایی افشا نمایصالح قممکن است اطالعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذيطرفین -14-4

 را مطلع و توافق ایشان را کسب نماید. اول صورت مستدل و کتبی طرفاز چنین عملی به 
این قرارداد حاکی از اعالم قطعی توافق طرفین و تفاهم کامل آنها بوده و جایگزین مذاکرات، تبادل نظرها، اظهارات، قول  -14-5

و قرارها و توافق هاي قبلی اعم از کتبی و شفاهی که در خصوص موضوع این قرارداد صورت گرفته می باشد و از تاریخ امضاء و 
هایی که منظم ، الزم االجرا می باشد. توافقات و صورتجلسه3ماده  10تبصره هدات موضوع مبادله و تسلیم چک تضمین انجام تع

 به توشیع مجاز طرفین انجام شود جزء الینفک این قرارداد می باشد. 
 تنظیم، امضاء، مبادله و نسخ قرارداد  –15ماده 

می باشد و توسط تبصره و دو پیوست  18و ماده  15این قرارداد در دونسخه متحدالشکل و به زبان فارسی تهیه شده و شامل 
نگهداري خواهد شد و تمام نسخ داراي ارزش و  خریدارو یک نسخه نزد  فروشندهطرفین امضاء و مبادله شده یک نسخه آن نزد 

این قرارداد و کلیه پیوستهاي آن، از یکدیگر  .است شده مبادله و امضا نیطرف توسط...............  خیتار در وباشد اعتبار برابر می
باشد و تا وقتی که طرفین تفکیک ناپذیر هستند و مفادکلیه آنها پس از امضاء طرفین و مبادله براي طرفین الزم االجراء می

 داراي تعهداتی باشند، نافذ خواهد بود.
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