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دا  م    

 

و نايب رئيس  اين قرارداد في مابين شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به نمايندگي آقايان محمد محياپور به عنوان مديرعامل 
و شماره  ١٤٠٠٠٢٢٨٦٢٥و شماره شناسه ملي  ٣١٣٦ت مديره با شماره ثبت اجعفر صالح به عنوان عضو هي وهيات مديره 

جاده اختصاصي معدن گل گهر، كدپستي  ٥جاده شيراز، كيلومتر  ٥٠يلومتر سيرجان، كبه نشاني  ٤١١٣٩٥٤١٥٦٥٥اقتصادي 
به نمايندگي   .………………………كه از اين پس در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از يك سو و شركت  ،٧٨١٧٩٩٩٧٣٨

  كد اقتصادي ...............................شناسه ملي  و ............... به شماره ثبت …………………به عنوان  ..………………… آقاي
كه از اين پس  .............................. تلفن: ......................... كدپستي: ،....................................................................  :نشاني  به ........................... 

قانون مدني در محل شركت فروشنده منعقد  ١٠از سوي ديگر، با شرايط ذيل مطابق ماده  ،يدار ناميده مي شوددر اين قرارداد خر
  د:يگرد

 

  موضوع قرارداد: - ١ماده 

مطابق مشخصات فني  لجن آهن اسفنجي تنمتريك هزار)  پنجاه( ٥٠,٠٠٠±١٠% مقدار از فروش  است موضوع قرارداد عبارت
  متريك تن. ١,٧٠٠حدود  روزانهبندي تحويل ميانگين زمانبا مندرج در جدول ذيل 

    

  

مبناي آناليزهاي مندرج در و مدت قرارداد  طولآهن اسفنجي حمل شده در لجن منظور از محموله در اين قرارداد مقدار  :١تبصره
  .باشدمي مدت قرارداد در طولجدول ذيل، ميانگين آناليز كاالي ارسالي توسط فروشنده 

  

  

  مدت قرارداد: - ٢ماده 

 لجن اسفنجیآناليز دپو 

TiO٢ % P% CaO % MgO% Al٢O٣ % SiO٢٪ S% MD% 
Fe 
total% 

Fe 
metal% SAMPLE 

 لجن اسفنجی  ٤٠ ٦٩ ٥٧٫٩٧ ٠٫٠٠٥±٠٫٠٢ ٠٫٣±٣٫٢ ٠٫٣±٠٫٧ ٠٫٤±٢ ٠٫٣±١٫٩ ٠٫٠٢±٠٫٠٥ ٠٫٠٥±٠٫١٢
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اين قرارداد از تاريخ امضاء آن توسط طرفين و ابالغ رسمي آن معتبر، نافذ و الزم االجراء بوده و خريدار موظّف است حداكثر ظرف 

از حمل آن بارگيري و قرارداد را از فروشنده تحويل گرفته و بالفاصله نسبت به ،كل موضوع از تاريخ ابالغ قرارداد يكماه شمسي
توسط  كل مبلغ قرارداداقدام نمايد. خاطر نشان مي سازد تحويل كاال از سوي فروشنده منوط به واريز ه محل انبار سايت فروشند

  خريدار مي باشد.

  

  :بهاي مورد قرارداد -٣ماده 

تعيين و  ريال) ...........................( ....................به ميزان ريال و مجموعا  ).........( ........ لجن آهن اسفنجي كيلوگرمهر فروش بهاي -٣-١
  .توافق گرديد

 درصد بعنوان ماليات بر ارزش افزوده اضافه و از طرف خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ٩به مبلغ فوق  -٣-٢

صادره از خريدار دريافت به ازاء هرتن، مبلغ يكصدهزار ريال بابت هزينه بارگيري و توزين كاميوني محاسبه و در فاكتورهاي   -٣-٣
  خواهد شد.

  

  نحوه پرداخت: - ٤ماده 

از تاريخ ابالغ قرارداد نسبت به واريز كل مبلغ قرارداد به شماره حساب ذيل تقويمي روز  ٥ظرف حداكثر خريدار متعهد گرديد -٤-١
  خواهد نمود.فروشنده نسبت به آزادسازي كاال اقدام پس از واريز وجه  و اقدام نمايد

  به شرح ذيل مي باشد:شماره حساب فروشنده جهت واريز ثمن معامله توسط خريدار  :٢تبصره

بانك ملت شعبه آيت اهللا غفاري  ٠٦IR ٠١٢٠ ٠٢٠٠ ٠٠٠٠ ٥٩٢٨ ٩٠٥٧ ٤١، شماره شباي:  ٥٩٢٨٩٠٥٧٤١شماره حساب: 
  سيرجان

خريدار متعهد گرديد حداكثر ظرف مدت دو روز از تاريخ صدور حواله فروش و آزادسازي محصول  نسبت به بارگيري و حمل  -٤-٢
آن اقدام نمايد،در غير اينصورت فروشنده حق دارد به ازاء هر تن محصول آزادسازي شده كه توسط خريدار بارگيري و حمل 

ده ، به عنوان هزينه انبار داري به ازاي هر ماه تاخير در حمل محاسبه و وصول مبلغ تناژ حمل نش  %٢نگرديده است به ميزان 
 نمايد و خريدار با امضاي اين قرارداد حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب نمود. خاطرنشان مي سازد در صورت عدم بارگيري و 
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ناشي از هرگونه ورود خسارت به كاالي  حمل محصول آزادسازي شده ظرف مدت فوق الذكر توسط خريدار مسئوليت و عواقب

مذكور و يا كاهش كيفيت آن به عهده خريدار بوده و فروشنده به هيچ عنوان مسئوليتي در اين خصوص ندارد.خاطرنشان مي سازد 
 موارد فورس ماژور مستثني مي باشد.

  

  محل تحويل - ٥ماده 

به نشاني:  و به صورت بارگيري شده بر روي كاميون فروشندهمحل تحويل كاال از نظر كمي و كيفي در محل درب كارخانه 
كاال مسئوليت  مي باشد و٧٨١٧٩٩٩٧٣٨ جاده اختصاصي معدن گل گهر ، كد پستي :  ٥جاده شيراز،كيلومتر  ٥٠كيلومتر ،سيرجان

  حمل آن به عهده خريدار مي باشد. و هزينه پس از بارگيري 

  

  كيفي:نحوه نظارت و بازرسي كنترل  -٦ماده 

روز قبل از شروع بارگيري، شركت بازرسي خود را جهت نظارت و بازرسي كيفي و كمّي موضوع قرارداد  ٥خريدار در صورت تمايل 
انتخاب و كتباً به فروشنده معرفي مي نمايد. كليه عمليات بازرسي در محل شركت فروشنده انجام خواهد گرديد. مالك تعيين 

گيري و انجام تواند در كليه مراحل نمونهده بوده و نماينده خريدار ميآناليز فيزيكي و شيميايي موضوع قرارداد ، آزمايشگاه فروشن
، نظارت داشته باشد و درصورت بروز اختالف، آزمايشگاه شركت معدني و صنعتي گل گهر (با اليز، قبل از شروع حمل و بارگيريآن

  هزينه خريدار) مالك عمل خواهد بود. 

-ه به خريدار، قبوض باسكول كارخانه فروشنده (شركت توسعه آهن و فوالد گل: مالك محاسبه وزن كاالي تحويل شد ٣تبصره 

بايستي مستندات مربوطه را در گهر) بوده و در صورت درخواست خريدار نسبت به دريافت گواهي كاليبراسيون توزين، فروشنده 
  اختيار خريدار قرار دهد

  

  نحوه تحويل وبارگيري وحمل: -٧ماده 

و پس از آن فروشنده  به خريدار تحويل مي گردد و روي كاميونو به صورت بارگيري شده بر  كارخانه فروشندهكاال در محل درب 
و مسئوليت تدارك كاميون بر اساس برنامه زمان بندي تحويل،  هيچ گونه تعهدي در قبال كيفيت وكميت محصول تحويلي ندارد.

  انجام امور و هزينه هاي حمل بعهده خريدار ميباشد.

  

  



  ق١٢١٢/٩٩شماره قرارداد:                                                                                                             

  ٠٠/٠٠/١٣٩٩تاريخ:                                                                                                                                 

  

 
  تعهدات : تضمين انجام -٨ماده  

خريدار متعهد گرديد در هنگام انعقاد قرارداد، معادل پنج درصد كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات  -٨-١
ر خاتمه از بانك هاي مورد تاييد فروشنده ارائه نمايد كه اين تضمين دمعتبر، بدون قيد و شرط و بانكي خود به صورت ضمانت نامه 

  قرارداد و پس از تسويه حساب مالي مسترد خواهد شد.
چنانچه در اثر تخلّف خريدار از مفاد و مندرجات اين قرارداد خساراتي به فروشنده وارد گردد، فروشنده به طور كامل و جامع  -٨-٢

  نمايد. وصولحق و اختيار دارد خسارات وارده را از محل ضمانت نامه خريدار 
  
  

  قرارداد :  فسخ شرايط - ٩ماده 

و ضمني  يصريحتاز شرايط توسط خريدار ف وقوع هرگونه تخلّتوسط خريدار و يا دات ور و يا عدم ايفاي تعهّقصهرگونه  در صورت
مصادره اموال و يا انحالل شركت متبوعه و يا امتناع وي از ايفاي خريدار، ورشكستگي و يا  ،در مفاد قرارداد و ضمائم پيوستي

روز هفت  )٧(ت ف است ظرف مدّموظّ . خريدارنمايداخطار ميخريدار مراتب را كتباً به فروشنده  ت و به هر نحوبه هر علّ داتتعهّ
 فروشنده خريدار،دات از سوي ور و يا عدم ايفاي تعهّقصدر صورت فسخ قرارداد به موجب هرگونه  .نسبت به رفع آنها اقدام نمايد

 خريدارمطالبات  سايرها و دارايي تضمين، هاي وارده را به نحو مقتضي از محلو ضرر و زيانو مختار است كليه خسارات  حقّم
   .تامين و برداشت نمايد

  
  فورس ماژور: -١٠ماده 

 موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانين جمهوري اسالمي ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بود.
  

  :و قانون حاكم بر قرارداد حل اختالف -١١ماده 

   .مي باشد فروشندهقراردادهاي حقوقي و  مديريتحل هر گونه اختالف ناشي از تفسير و اجراي كامل اين قرارداد بر عهده  -١١-١ 

 و قرارداد اين اعتبار و تفسير اجراء، انعقاد، از طرفين كه ناشي اختالفات مطابق بند فوق، كليه در صورت عدم حصول توافق -١١-٢
گرديد.  بديهي است راي دادگاه ، براي  خواهد فصل و محاكم حقوقي شهر سيرجان حل طريق از منحصراً باشد، آن به مربوط يا

  باشد.طرفين الزم االتباع و الزم االجراء مي
  

 اساس بر بايد قرارداد اعتبار و اجرا تفسير، انعقاد، مورد در اختالف هرگونه و است ايران قانون اين قرارداد، بر حاكم قانون -١١-٣
  گردد. فصل و حل ايران و قوانين مقررات
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  :  اقامتگاه طرفين قرارداد -١٢ماده 

مندرج در مقدمه اين  آدرس به ديگر طرف به طرفين قراردادكليه مكاتبات و هرگونه اخطار و يا اعالم كتبي از طرف هر يك از 
اتب را مر نمابر شماره يا و تلفن شماره يا اقامتگاه، آدرس ايميل تغيير صورت در موظّفند قرارداد طرفين شود.مي ارسال قرارداد

  .شودابالغ شده محسوب مي مذكوردر غير اين صورت هرگونه ارسال مكاتبات به نشاني  .بالفاصله به يكديگر اطالع دهند

  

  :  تعداد مواد و نسخ قرارداد - ١٣ماده 

حكم  درآن  نسخ كليهتنظيم گرديده و نسخه، در محل اقامتگاه قانوني شركت فروشنده   ٣و مجموعًا در ماده  ١٣اين قرارداد در 
  .باشدواحد مي

  

  خريدار                                 فروشنده                                               

  ........................................  شركت                  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر                    

                                                ) و نايب رئيس هيات مديره (مديرعاملمحمد محياپور 

  

                                               ت مديره)اهي عضو(جعفر صالح


