قرارداد خرید پالت چوبی
شركت توليدات پتروشيمي قائدبصير

شماره قراردادGB-1401-CO- 000 :

صفحه1 :

(سهامي عام)
ایننقرانناا دادرد رخن ی ر ---------رمن ن قرکنناولرخات ننراشرمیاقکن بصرا (ننررن ن اردانني مصران ادردا ارروننرراای ن دررکننب ر
411111141114ر،رکن اهرملص:ر15151101101رقرکب رثبل:ر131434رنهرنب ینرگصرآا رر ام قرماخاررک لرننهرانناامرمنریار
ا ملرقراضاره شرمریا رقرآا ررميرررن ااررنهرابلر ( سره شرمریا ررنهرنش نص:رخياامرخ ن مرگ نرر،واچهر،1رمنک ر11رونهر

د رایقرااا دادر"خایرا "رن م ر رمصرکادرازریکرطافرقرآا رردرکاولردر  ----------نهرکنب رونررملنصر  ------و شماره
شنرسنرمه  -----صرده از  ---نهرنش نصر  -------وهرد رایقرااا دادر"فاقکنر "رن م ر رمصرکادرازرطافردیگارقرن رکاایطرزیار
منعقررمصرگاددرقراجااررمف درآمرنااررطاف قرالزاراالجااراال.
م د ردر1درماضاعرااا داد ر
اب شراالراز،رخایررخعرادر31555ردراصرقرمنجرهزا درراردرم تلرچانصرنهرانع در14/1*135*115را نیصرمینارطبننرنقشنهرهن رر
م االرقرتح ظرماا درذیلر :ر
 )1م تیي رن یررازرناعرچابرصنانارن کر .ر
 )2اطاحرخااشرخا د رم تلره رن یررنهرگانهراررن کرروهرهنگ ارن ز اصرقرخحاینلرف انررهاگاننهروونکرقران هرنناد رقر
طانلرآمرن زرن یرروبیارازر45%رن کر.ر ر
 )3م ره ررخخیهره رر قیصرازرناعرآجرا رمط ننرنقشهره ررا خلردرم االراان درمن ا هدرقرمن رهن ررخخینهرهن رر
ااضصرزیایقرن زرازرناعرآجرا رمط ننرنقشهره ررا خلردرم االراان درمن ا هدرقرم رونانصرخاانطرمنگننهرنن درر
انج ارکاد.
 )4خخیهره ررطاتصر قیصرن یررن رضخ ملرحراالر2را نیصرمیارقرخعرادر دیفره ررآمرمط ننرنقشهرنن راناحرحنراالر8ر
ا نیصرمیارقرنهرخعرادر15راردرن کر.رف صلهرن قردقرخخیهرن زرن یررحراوثار3/3را نیصرمیارن کر.رضخ ملرخخینهرهن رر
طاتصرقرااضصرزیایقرن زرن یررحراالر2را نیصرمیارن کر.
 )5خب مصرچاني رقرتقبهره رو مکرچي رخااش،رنرقمرخا ،رنرقمرماایهرقر یشر یشردم رم در،رنرقمرآثن رماان رگصر،ر
نرقمراایف د رازرچابره رقرتقبهره رروث فری را ر نگر،رنرقمراایف د رازرچابره ررفشاد ردرف بنار،رنوامن نصرق...در
ن کر.
 )6تقبهره رن یررو مکًرا تمرقرد ریکر اای رن کنررقرف صلهرتقبهرازرتبهرم تنلرد ر اانی ررطناتصرخخینهر قینصرحیبن ر15ر
ا نیصرمیارمط ننرنقشهرمنضمرنهرااا دادرن کر.ر
 )7خ ٌی ریهرن ز سرمعیبررخایرا رابلرازرخحایلرنهرخایرا رن یررخااطرفاقکنر راخذرکاد.درن رهزینهرفاقکنر د
 )8خخیهره ررک اصرم تیي رن یررازرتح ظرانع درقراایق ملرازرو ف لرمطلانصرناخا دا رن کررنطا یكهرد رهنگن ارنن گ ارر
دچ رکكسیگصرنشر رقرماجبرض یعرکرمرمح نالرمجیبنعرنگنادد.ردرحنراالرقزمرا ننلرخحبنلرم تنلرقرنناعرنن ر
ااا گ اررنار قررم تلرذوارکادد
 )9ن اقمرزدگصرخخیهره ررزیایقرازرتبهرم تلرقجادرنراکیهرن کر.
 )11طبنرنقشهره ررفنصرم االرچي رونجرخخیهره رر قیصرم تلرم رداکیهرن کنر.
م دةر-2رخع یفرقرخفس اره
 1د رایقرااا داد،رقاژ ه رقراصطکحه رقرمشیق شرآمه رهب مرمع نصر اردا دروهرد رزیارنهرآمراک کر راال :ر
 2رقاژ ه ررنب درمفادرک ملرجبعرقرقاژ ه ررنب درجبع،رمفادرهب مرقاژ ر ارن زرک ملرمصکاد .ر
 3رد ماا در وه د رآمه قاژ ه رر«خاافن»،ر«خاافن کر »رق «ماافقلن مه»رق مش نه آمه نهو فیه اانل،رن ینرر ننهررصنا شر
مكیاب ثبل ق ضبط کاد،
 4ر«ناکیه»،ر«ویبص»ری ر«مكیاب» ،یعنص نهصا ش دالناکیه ،خ یپکر  ،چ پکر  ،ی ثبل اتكیاقن كص ،وهرني یی ًرمنجنار ننهر
ثبلرقرضبطرا نقهار دا(بص مصکاد.
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صفحه2 :

(سهامي عام)
 1راب اخصرم ننرر«ک مل»،ر«م ننر»،ر«ازراب ل»،ر«مثل»،ر«ک ملرنادم»رقر«دا ار»رقرم ننررآمه ،رچن قرمنراکیهرمصکادرونهرنن ر
اب شر«قرنهرمحرقدراالرنهر»رخب اکر راال.ر
1رررراب اخصرم ننرر«خااایه»،ر«اتزاا»،ر«د خااال»،ر«خسل م»،ر«م ا »،ر«اخط »،ر«انکغ»،ر«مقا رگادیر»،ر«اظي رداکل»،ررررر
«گفل»،ر«اطکعرداد رکر»رقر«ماافقلرگادیر»رقرم ننررآمرچن قرمنراکیهرمصکادروهرن راب شر«نهصنا شرویبنصر»رخبن ارکنر ر
اال.
 1راب اخصرم ننرر«خط »،ر«نقض»،ر«ا ا »،ر«غفلل»،ر«اجااررن خبن ار»رقر«فعنلرنن ا ر»رقرم نننررآم،رچنن قرخعب نارمنصرکنادررررر
ازرا ا ،رن خاانصرناارر ا یلراتزام شرااا دادرخاا رن رفعل،رخا رفعل،رغفلل،راهب ل،رفعلرزی من ،راراراجاارقری راجاارر
هاآنچهر
ن رخأخ ارقااعرکاد.ر
 8ر« قزده د»،ر«م ده د»رقر«ا ل»،رنهرمعنصر« قزه ررخقایبصرمیااتص»،ری ر«م ه ررخقایبصرمینااتصر»رقران لرخقنایبصراانل،رد ر
ول هرخ ی ه رقردق ه ررزم نصروهرد رمرا رماخبطراک کر راالرمق ادرخقایمر ابصرکبسصراال.
 0راناامه رقرااف له رفقطرناارراياتلرد رااا دادرقراان درماناطرد جکر راالرقرنب یررجيلرخفس ارااا دادرنك ر قد.
 15منظا رازر«مف درااا داد»ر قرددیگاراان درماخبطرن رآمد،رمجبااهرکاایطصراالروهرد رخنظ مر قانطرااا دادررطافهن رراناا دادر
ما داایف د رااا رمصگ اد؛رد رماا دردیگارد رصا شراایض ء،رمبكقراالرمف درنهرمعنصرا قرمیقرن زرنك رناد رکاد.
ر
م د رد3درمبلغرااا داد ر
مبلغرااا دادرنااررو الررما درمع ملهرماضاعرااا دادردم د ر1درنهرازاءرهاراردرم تلرناانارمشخ شرقرخحاینلرکنر رمطن ننرکناایطر
ااا دادروهرنهرخ ( ررنب ینر رخایرا ردقرن ز سرخایرا در ا ر رن کر،رمقطاعر ------هيرل دخحایلرانب رمجیبعرمیاقک بصرا (ررن ار

واقع ده گلپريگرن کیلومتر  01جرد خاین ) و جاعرًرنااررخعرادر ( 35111سي و پنج هزاه) عدد م تلرمبلغرمقطاعر ( ---------
 )----------هيرل ناآق درکر راال.ررخب ا 1درا بیي ررقاحررمنر جرد رمبلغرااا دادرم د ر3رمقطاعراالرقره چگانهرضایبصراامرازرن الاار،رخعریلرقرغ نا رننهر
آمرخعلنرنبصرگ اد .ر
رررخب ا 2دررد رصا شرخعلنرهاگانهروسا را نانصروهرنهرااا دادرخعلنرنگ ادرازراب لرااا ح،رم ت ش،رانادرن ز گن نصرقرحقناقر
دقتیص،رن بهره رراجیب اصرقرغ ا ،رچهرد رمقطعرانعق درااا دادرقری رمسرازرآم؛رقرنطا رولصرول هروسا ران نانصرننهرماجنبر
ایقرااا دادردد رصا شرقجاددرناراير رقرنهرهزینهرفاقکنر رخااهرناد .ر
خب ا ر 3درنهرمب تغرمنر جرد رصا خحس برم ب نك ردری رف ویا ه ررخسل مرکر رنهرو فام درد رصا شرا ا(هرگااه ن مهرثبنلرنن ار
د را م نهراتكیاقن كصرا زم مرم ت شرنارا زشرافزقد روهرناارردق رج ررمعیبارن کر،ر0رد صررم ت شرا زشرافزقد رنناارر
ا لرج ررخعلنرخااهرر گافل.رد رغ اراین ا شرم ت شرا زشرافزقد را نلرماداخلرنخااهررناد.رفامنلرصا خحسن برن ینرر
مط ننرنبانهرما درابالرقزا شراما راای دررقدا ایصرن کر .ر
ر
م د رد4درنحا رماداخل ر
مبلغرهارصا خحس برمسرازرخحایلرالاالر855راردرم تلرد رهارنخشرحبل،رن رخسل مراصلرف ویا ،رخ ( ریهرو فنصررقوبنصرنب یننر ر
خایرا ،ر ا ررانب رمجیبعرمیاقک بصرا (ررن ارقرهبچن قرخ ٌی ریهرکناولرن ز انصررمنا دراایبن درخاینرا ر،رخاانطرخاینرا ،رننهر
فاقکنر رماداخلرخااهرکر .ر
م د رد1درمرشرااا داد ر
ایقرااا دادرمسرازرامض ءرقرخسل مرضب نلرن مهرانج ارخعيراشرخااطرفاقکنر رنهرخایرا ،رخنف ذرقرکاقعرمصرکاد.ر ر
مرشرایقرااا دادرخ رم ی مر قزر  ---------راالرقرفاقکنر رماظفراالروهرد رهارم رحراالرخعرادرر3555راردرم تلر ارمطن ننر
کاایطرااا دادرخحایلرخایرا رنب یر.ر ر
ر
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(سهامي عام)
ر
م د رد1درمحلرخحایلر ر
محلرخحایلرااکارماضاعرااا داد،رانب رمجیبعرمیاقک بصرا (ررن ا،رقااعرد رگلو یگ م،و لامیار15ج د ردگلو یگ م-رخبن قدراانلر
وهرمسرازرخ ی ررکاولرن ز اصرقردایگ رنظ شردن ز اصرخایرد،رخحایلرخایرا رمصرگادد .ر
م د رد1دردایگ رنظ شرقرن ز اص ر
 1-1درررنظ شرقرن ز اصرنارانج ارفع ت یي ررفاقکنر رنهراير ردایگ رنظ شرخاینرا ردنن ز سرخاینرا دراانلرونهرمنسرازرامضن رر
ااا دادرنهرفاقکنر رمعافصرخااهررکر.رن ز سرخایرا رمصرخاانررد رخب ارمااحنلرانجن ارو هن رجينلرونینالرو فنصرحضنا ری ننررقر
د هازم مرالزارنرانررم تلره ر ارنرقمراخیکلرد قنرو رفاقکنر ،رن ز اصرقرآزم یشرونر.رفاقکنر رمكلفراانلرهانناعراطکان شرقر
مرا وصر اروهرما در ن زرن کر،رد اخی رخایرا رقری رنب ینرگ مرقررنگذا د.رن ز اصرخایرا ر افعرمسوات لره ررفاقکنر رنبصرگاددرقر
هاگانهراکیب ری رارار ا یلراصالرفنصرقرحافهراررقرکاحرقظ یفرقرمشخ شرفنصردرد رهارماحلهروهرکن ا (صرکادردرمنح نااًرننهر
اير رقرهزینهرفاقکنر راال.رفاقکنر رن یررخ عيراشرن کصرازایقرااا دادر ارن نك نادمر قکي رقراصالرمیراقلرفنصرقرحافهراررنهرنحنار
احسقرانج اردهررقرحرراوثارمي شرقردالرقرجریلرخاد ارنك ناد.ر
 2-1درررفاقکنر رماظفراالرنهرهزینهرخاد،رخسي کشرالزار انااررن زدیررقرانج ارن ز ا ي رقرآزم یشي ررما درن زر
و کن ا مردایگ رنظ شرفااهمرنب یر .ر
 3-1درررد صا شرمش هر رهاگانهرارارخط ننرقرمغ یاشرم تلره رن مشخ هره ررن مرکنر رد رنننرر1-1دونهرجز( ن شرآمر
م االرااا دادراالد،رخایرا رمااخبر انهرفاقکنر راخط رقرد صا شرارار فعرمع یبرن مرکر رد مرشرمعقاتصر
وهرخایرا رخع قرمصرنب یر،رخایرا رمح نراالرو الررماناطر اررنهرهزینهرفاقکنر راادشرداد رقرننهرصنکحریرر
خادرازرمن نعردیگاررج یگزیقرقرني ررآناارن راحیس برول هرهزینهره ررجن نبصرنعنکق ر11رد صنررنن الرانار،رازر
مط تب شرقرروسارنب یر.رخایرا رهبچن قرمصرخاانررنسبلرنهرفس رااا دادرقرن زراای ف رردیگارحقاقراناا دادررر
خادرازجبلهرخس شره ررقا درکر رااراارنب یر.رفاقکنر رن امض رااا دادرحنرهاگانهراایااح،رادان رقرکنك ییصر ار
د ما درایقرننررازخادرالبرقرااق طرمصرنب یرر .ر
ر
م د رد8درضب نلرانج ارخعيراش ر
هبزم مرن امض ءرااا داد،رفاقکنر رمع دلرا زشر %01مبلغ کل قراهداد ارنعناامرخضب قرانج ارخعيراشرخاد،رنهرصا شرضنب نلرن منهر
ن نكصرنرقمرا رقکاط،رغ ارا نلرناگشل،را نلرخبریررقرانراتبط تبهرنهرنفعرخایرا ،ری هاگانهرخضنب قردیگنارمنا درخ ی نررخاینرا ،ر
خسل مرخایرا رمصونرر.ایقرضب نل ن مهرن یررخ رم ی مرااا دادردا ارراایب رن کررقرهاگ رفاقکنر ر11ر قزرابلرازانقض ررمنرشراایبن ر
ضب نلن مهرااراارنهرخبریررآمرننب یر،رخایرا رحنردا درضب نلن مهرمذوا ارنهرنفعرخادرضبطرقرناداکلرنب یر.ر ر
ضب نل ن مهرمذوا رمسرازرانج ارول هرخعيراشرفاقکنر رد ااا دادرقرانج ارخسایهرحس برني (ص،رحنراوثار25ر قزنعنررازرخن ی رانجن ار
خسایهرحس ب،رن رد خااالرفاقکنر ،رازرطافرخایرا رآزادرخااهررکر .ر
خب ا :رد رصا شرایاادرهاگانهرخس شرن کصرازرابلكادرفاقکنر رنهرخایرا ،رخاینرا رمنصرخااننررازرمحنلرضنب نلرن منهرمزننا رقرد ر
صا شرو فصرنبادمرمبلغرخضب قردنهرخشخ رخایرا د،رازمحلرمط تب شرقری رخضب قه رردیگارفاقکنر ،رجبناامرنب ینرر.رفاقکننر ر
حنرهاگانهراایااح،رادا رقری رکك ییصر ارد ما درایقرم د رازخادرالبرقرااق طرنباد.ر ر
ر
م د رد0درمقرا رااا دادر ر
مقرا ماضاعرااا دادرحرقدر31555راردرم تلراالردرنااررم افریكس لردروهر ان ررانبن رمجیبنعرکناولرخات نراشرمیاقکن بصر
ا (رن ارانرراص لرخحایلرنهرخایرا رمحسابرمصرگادد .ر
ر
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(سهامي عام)
ر
م د رد15درخغ امشخ شرفنصر ر
فاقکنر رماظفراالرو الررد خااایصر ارقفنرمشخ شرفنصرمنضمرنهرااا دادرقرمط ننرکاایطراناا دادرخن م قرقرخحاینلرخاینرا ر
نب یر.رد صا شرن زراجب رنهرمذیاشرهاناعرخغ ارد مشخ شرفنصرماضاعرااا داد،رالزاراالرفاقکننر رمااخنبر ارویبن ًرازخاینرا ر
د خااالرنب یررقرابلرازرهاناعراارامص،رخ ( ررابلصرقرویبصرخایرا ر ارن زد ی فلرنب یر.رهاناعرخغ ارد مشخ شرفنصرااا داد،رن ینرر
ن ا شراتح ا هرقرن رامض ءرمج زردقطافرانج ارکاد .ر
ر
رم د رد11درخغ ارمق دیارو ر
خعرادرمنر جرد م د ر15رخقایبصراال،رخایرا رمحنراالرد رطالرمنرشراناا دادرخعنرادرماضناعراناا دادر ارخن رانقفر%15ررمبلنغر
ااا داد،رنرقمرخغ ارا بلرمقطاعرقاحررقردیگارکاایطرااا داد،راض فهری رومرنب یر.رماضاعرخغ ااشرن مرکر رد ایقرم د رنهراخی ن ر
خایرا راالرقرفاقکنر رملزارنهراجااررآمرنااا سرد خااالرخایرا رخااهررناد .ر
ر
م د رد12درخعيراشرطاف ق ر
1د خعيراشرفاقکنر ر
خعيراشرفاقکنر رک ملرقرنهرمحرقدرنهرفياالرزیاراال :ر
1ر د ماا درصرق رد خااالرکف هصرازرخایرا ،رفاقکنر رمصرخاانررد خااالرانکغرویبصرآني ر ارننب یررقرخایرا رن زرماظفراالرونهر
دایا ه ر ارن ا شرویبصرنهرفاقکنر رانکغرونر؛رد غ ارایقرصا ش،رایقردایا ه ررکف هصرمعیبارن سل.رد صا شرارارانکغردایا ر
ویبصردمسرازرد خااالرویبصرفاقکنر د،رفاقکنر رمصرخاانرردایا رکف هصر ارن دیر رنگ اد.ر
 2ر هزینهردایهرننرررمن ابرم تلره رد هنگ ارحبلرقرانب ش،رنطا یكهرازرم تلره رد زم مرحبلرقرانب شرنخانصرمح فظلرنب یرر
قرنرقمرآا برخحایلرخایرا رگادد،رنااير رفاقکنر راال.
 3فاقکنر رد صا شرد خااالرخایرا ،رماظفراالرد هازم م،رظافرمرشر1ر قزرازرصرق رد خااالر،رحرراالرخعرادر855رانردر
م تلر ارآم د رنباد رقرمسرازراخذرخ ی ریهرویبصرن ز اصرمط ننرکاایطرااا داد،رنهرهزینهرخاد،رم تیي ر ارنهرانب رمجیبنعرخحاینلر
دهررقر ا ررد ی فلرنب یر.
 4فاقکنر رن یررد هام ،رحراالرخعرادر2555ر اردرازرم تیي ررماضاعرایقرااا دادر ارمط ننرکناایطراناا داد،رننهرخاینرا رخحاینلر
نب یر.
 1هاگ رناراا سرآخایقرصا خحس برااا داد،رفاقکنر رنرهك رکاد،رمكلفراالروهرد رمرشر25ر قزرازرخ ی رامض ءرصا خحسن بر
ني (صری راخط رخایرا ،رطلبرخایرا ر ارنوادازدرقراگارازرایقرماداخلرااینك فرق زدری رد ماداخلرآمرخ خ ارنب یر،رخاینرا رحننر
دا درنرقمرانج ارخشایف شراض (ص،رطلبرخادر ارازرمحلراواد ره ری رخضب قره ررفاقکنر رقصالرنب یررقراگارمب تغرایقرخضب قر
ه رخك فارننب یررن ا یلرااان قرج رروشا رازردیگاردا ا( ي رراقرقصالرونر.
 1فاقکنر رنریناا لهراااا رمصرونرروهرازااان قرقرمقا اشرماناطرنهرماضاعرااا داد،رقرازجبلهرااان قرقرمقا اشراجاا،رم ت ن شرهن ،ر
ااا ح،رن به،رو ،رخ م قراجیب اصرقرحف ظلرفنصرقرا یارااان قرقرمقا اشرماخبطرن رماضاعرااا دادروهرمبكقراانلرد ا بنل،ر
ااالرم شافلرو رقرو ف لرآمرماثارن کنر،رآگ هصرو فصردا درقرمیعيررنهر ا یلرهبهرآني راال .ر
 1فاقکنر رملزاراالرخرم شرماضاعرااا دادر اطبنرکاایطرایقرااا دادرانج اردهر.رخي هرول هرقا (لرو راامرازرخجي زاش،رتاازارقر
م تحرم افصرقرغ نارم نافصرقرون د رفننر صرقرغ نارفننصرالزارونهرننااررابل ن شرماضناعراینقراناا دادرنكن مصر قدرقران یار
ن زمنرر ه ررماناطرنهرانج ارایقرابل شروکًرناراير رقرنهرهزینهرفاقکنر راال.رفاقکنر رنعناامرکخ رمسنیقل،رن ینررول نهر
مسوات لرقرهزینهره ررماناطرنهرفعل،رخا رفعلرقرا ا رد رانج ارخعيراشرخادر ارنااير رنگ ادرقرد صا خ كهرخسن خصرن کنصر

قرارداد خرید پالت چوبی
شركت توليدات پتروشيمي قائدبصير

شماره قراردادGB-1401-CO- 000 :

صفحه5 :

(سهامي عام)

8

ازرابلكادرخادرنهراکخ صرث تثرقا درکاد،رفاقکنر رن یررخایرا ر ارد ما درماضناعراینقرنننررازهاگاننهرهزیننهراضن فص،ررادان ،ر
کك یل،رقراایااضصرم امرقرنصرزی مردا د.
خعيراشرقرمسوات لره ررفاقکنر رنااررانج ارخرم شرماضاعرااا داد،رکاقعرنهرمااع،رحسقراجاارقرانج ارنهرمااعرون رماضناعر
ایقرااادادرطبنرمف درااا داد،رنرقمرا رقکاطراالرقرانج ارهایکرازرماا درزیا،رخرکهرقرخللصرد رخعيراشرن مباد رایجن درنبنصر
ونر:
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ن ز اصرقری رمش هر رقرنا اصرو الرنهرقا لهرخایرا ،ر

 صرق رگااهصرقری رخ ( راشرخایرا ،رهاناعرنا اصرقرآزم یشرقری رخ ( ررناان لهرمااسن شرث تنثرما دخ ( نرر
خایرا ،
فاقکنر راااا مصرونررمبلغرااا دادردقرني ررقاحردرناارراجااررو ملرخعيراشرفاقکنر رو فصرناد رقرفاقکننر رننهراینقراماآگن ر
االروهرنرقمره چگانهرد خااالرنااررهزینهره رراض فهرازرخایرا ،رنهرول نهرخعينراشرمننر جرد اناا دادرابنرلرنب ینر.رد ازاءر
ا بلرابالرکر رازطافرخایرا ،رفاقکنر ر میعيررمصرگاددروهرو ه ررماضاعرااا دادر ارن ر ا یلرول هرکاایطرایقراناا دادرنن ر
حسقرن لرقرنهرنحاراحسقرانج ارداد رقرنهراخب ارناا نر .ر
فاقکنر رحنرقاگذا ررجز(صرقری رخب ارماضاعرااا دادر ارنهراکخ صرث تثراامرازرحق قصرقری رحقااصرنرقمرمجازرویبنصرقرابلنصر
خایرا رنرا د.رد صا شرمذیاشرخایرا رمبنصرنارقاگذا ررهانخشرازرو رنهراکخ صرث تث،رفاقکنر روب و مرنعناامرطافراص لر
ااا دادرن یررخب ارخعيراشرخادر ارنهرا نج ارناا نررقرچن قرقاگذا ررنبصرخاانررخرکهراررنهرمسنوات لرهن رقرخعينراشرفاقکننر ر
قا دآق د.
فاقکنر رمیعيررمصرگادد،روهرنب ینر رفنصرقرخ اراالخی رخادر ارنبنظا رایجن درهبن هنگصرقرایجن درخسني کشرالزارد راجناارر
ااا دادرویب ًرنهرخایرا رمعافصرنب یر.رهاگانهرخاافنرن رنب ینر رمعافصرکر رفاقکنر ،رن یررنهراناامرخاافنرمط ننرکناایطراناا دادر
ن رفاقکنر رخلقصرگادد.ر
فاقکنر رماظفراال،رخأی ریهرن ز سرقرن ز سرفنصرخایرا ر اابلرازرخحایلرم تیي رد ی فلرنب یر.
فاقکنر رماظفراالرخب مصرم تلره ررا ا تصرخاد ارمبيا رنهرميارآنصر نگردرن ا ررن ارا زنر ری رورکن ا یصر8ر ابنصرونهرازر
ابلرچپرک مل:ردق امراقلروررا زنر -ردق امردقارا لرا خلر-ردق امرااارم را خلر-دق امرآخارااررا خلدرنب ینرر.
و ف لرچابرنك ر فیهرد م تلرن یررنهرگانهراررن کرروهرمسرازرخحایل،ردچ رم چ رگصرنشادرد غ ارایقرصا شرفاقکننر رن ینرر
هاگانهرخس شرن کصرازرماضاعرایقرننر،ردو ف لرچابدر اجباامرنب یر.
فاقکنر رقرو ون مرقررماظفرانر،رد صا شرن زرنهرحضا رد مجیبعرمیاقک بصرا (ررن ا،ول هرضاانطرازجبلهرضاانطرایبنصرقر
ق قدرقرخاقجرماناطرنهرمجیبعر ار ا یلرنب یر .ر
هاگانهرهزینهرمااداقت ه،رخ م ق،رانب دا ر،رن گ اررقرحبلرم تیي ررماضاعرااا دادرخ محلرانب رمجیبعرقاانعرد رگلو یگن م،رننهر
اير رفاقکنر راال.
م دامصروهر ا ررانب رخایرا رن نلرخحایلرهااسبلرازرماضاعرااا دادرص د رنشادر،و الررماضاعراناا دادرخحاینلرنشنر رخلقنصر
مصرگاددرقرفاقکنر رماظفرنهراخذرمرا ردالرنارابالرقر ا ررانب رخایرا راال.ر
مسوات لرایبنصرقرحبلرقرنقلرماضاعرااا دادرخ رزم مرخحایلرو الرنهرانب رخایرا ر،رناراير رفاقکنر رمصرن کر.
فاقکنر رماظفراالرازرهاگانهرآتادگصرزیسلرمح طصرد رح قراجااررماضاعرااا دادرجلاگ اررنب یردرمسوات لرجبعرآق رر
قرامح ءرمسب نره ررخات ررکر رد رطالراجااررماقژ رناراير رم ب نك رخااهررناددرقرد رصا شرناقزرآالینرگصرزیسلرمح طصرقر
ااراارقرجاا(مرا زم مرمح طرزیسلر،رهاگانهرمسوات لرناراير رفاقکنر رخااهررناد.
فاقکنر رماظفراالرول هرخ نلاه ر،راک(مرهشرا ر،رناا رخطارقر...رهنگ ارحبلرقرنقلرقرخخل هرو الررمنا دراناا دادرر ارننهرخعنررادر
الزارفااهمرنب یررقرمط ننرااان قرقرمقاا شروشا ررد رطالرمرشرحبلرقرنقلرقرهبچن قرایا اتعبلره رراجاا(صرقاحررHSEر
و فام رد رهنگ ارخخل هرما دراایف د رااا ردهر.
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 21فاقکنر رماظفراالرهنگ ارحضا رخادرقری را یاراااملراجاا(صرخادرد رمحلرمجیبنعرخاینرا ر،رخبن مرصرخجي نرزاشرقرقانر یلر
اجاا(صر ارد رمك مرمشخ رکر رخااطرخایرا رمیاافرقرم رنب یر.درمسوات لرحفظرقرنگيرا ررخجي زاشرفاقکنر رناراينر ر
ایش مرخااهررنادد
 22جيلرخع قرخكل فرم تلره یصروهرمسرازرد ی فلرقرم افرد رمجیبعرازرتح ظرو فصرمشكلردا نررخ ب مرگ اررنهرکناحرزینار
خااهررنادر:
 خعب ارم تلره ررمع ابرخااطرفاقکنر رد رمجیبعرمیاقک بصرا (ررن ارانج ارخااهررمذیافل. اادشرم تلره یصروهرغ ارا نلرم افرهسینر. خعب ارخعرادررازرم تلره ررمع ابرخااطرخعب ارو رم تلرمجیبعرمیاقک بصرا (ررن ارقرنهرهزینهرفاقکنر رخااهررناد. -وسارازرصا خحس برفاقکنر رد رخ اصرخعرادرم تلره ررمشكلردا رد رهارم شرا ا تصرنهرمیاقک بصرا (ررن ا

2د خعيراشرقراخی اشرخایرا
1
2
3
4

1

1
1

خایرا رماظفراال،رنب ینر ردایگ رنظ شرقرن ز سرخاد ارویب ًرنهرفاقکنر رمعافصرنب یر .ر
خایرا رماظفراال،رنااررهان ز اصرد خااالرخاد ار48را الرابلرازرانجن ارون ،رننهرفاقکننر راننکغر
نب یر .ر
خایرا ری رنب ینر رقررخني رماجعرخ ب مرگ انر رفنص،رمشخ ن شرماضناعراناا داد،روب نلرقرو ف نلرآمر
اال .ر
چن نچهرخایرا رخشخ ردهررفاقکنر رخناامراجنااررابل ن شرماضناعرراناا دادرر ارد منرشرخع ن قرکنر ر
د ااا دادرنرا د،رخایرا راخی دا درخب اری راسبیصرازرابل شرماضاعرااا داد اریكجن رقرین رد رااا دادهن ررر
جراگ نهرنهرفاقکنرگ مردیگارقاگذا رنب یررفاقکنر رحنرهاگانهرادا ،راایااحرقری رکك ییصرد ایقرخ اصر
ارازرخادرالبرقرااق طرنباد .ر
خایرا رمصرخاانررد هازم مرقرنهراخی خادرخب ارقری راسبیصرازرمن فعرقرحقاقرخادرد ااا دادرح ضار ارننهر
کخ ردیگارانیق لردهررقرد چن قرماا دررفاقکنر رن یررنهرنحاررخعيراشرخاد ارنهرماجبرااا دادرح ضار
انج اردهرروهرگا(صرانیق لرگ انر ،رطافردیگارااا دادرح ضاراال.
خایرا رمیعيررمصرگاددرنسبلرنهرخحایلرگافیقرو الررماضاعرااا دادرد زم مرمقا ردرحراوثار24ران الر
ازرزم مرق قدرمحباتهرنهرمجیبعرخایرا درااراارنب یر.
خعيراشرخایرا رمحرقدرنهرخ ایحرد میقرااا دادراال،رنجنزرآنچنهرد اینقراناا دادرخ نایحرکنر رخاینرا ر
مسوات لرقرن م تصراض فصر ارناراير رنبصرگ اد.

ر
م د رد13درخس شرخ خ ار ر
1ررد صا شرها قزرخ خ ارد خحایلرهار855راردرم تلرد هانخشرازحبل،رخایرا رمحنراالر%5/1رمبلغرااا دادرخ اقفر%15ر
ارنهراناامرخس شرن کصرازرخ خ ا،رازمط تب شرفاقکنر روسارنب یر .ر
2رر د صا شرارارخ ٌم قرنبااعرو ال،رنعرازاخط رویبص،رخایرا رمحنراالرنسبلرنهرخ ٌم قرو الرازمن نعردیگارااراارقرول هٌرهزینهر
ه رنهراض فهرر11%رن الاارر ارنهرحس برفاقکنر رمنظا رنب یر .ر
ر
ر
ر
ر

قرارداد خرید پالت چوبی
شركت توليدات پتروشيمي قائدبصير

شماره قراردادGB-1401-CO- 000 :

صفحه7 :

(سهامي عام)
رم د رد14درحلراخیکفر ر
هاگانهراخیکفرن قرطافره ررااا دادرنب یرره چر گانهرخأث اررنارحقاقرقرخعيراشرآني رداکیهرن کر.رهاینکرازرطنافرهن رراناا دادر
د دق رحلراخیکف،رن یررنهرخعيراشرقرقظ یفرخادرابلرنب یر .ر
چن نچهرنااثااجااررایقرااا دادراخیکفصرناقزرنب یررقرطاف قرن یااننررآمر ارازرطاینرمذاوا رحلرقرف لرنب یننررماضناعرننهرمااجنعر
اض (صر ابصرمسیقارد خياامرا ج عرخااهررکر.ر ر
ر
م د رد11در ازردا ر ر
خب اراطکا ش،راان درقرمرا وصروهرخایرا رنهرماجبرایقرااا دادرن رفاقکنر رمب دتهرمصرونررن ینررخاانطرفاقکننر رمحام ننهرخلقنصر
گادد،رقرنرقمر ض یلرویبصرخایرا رمج زرنهرد اخی رااا دادمرآني رنهراکخ صرث تثرن سل .ر
م د رد11درا نامرح ومرنارایقرااا داد ر
ا نامرح ومرناایقرااا دادرا نامرجبيا ررااکمصرایاامراال.ردادگ هي رراض (صرایاامردادگ رص تحر ا رگصرننهراخیکفن شراضن (صر
ن کصرازایقرااا دادراال.رهزینهره ررماناطرنهراارام شراض (صرنااير رمحكاارال هرخااهررناد .ر
ر
م د رد11درماا درفس رااا داد ر
خایرا ر مصرخاانررد صا شرخحقنرهاریکرازرماا درزیا،رااا دادر ارفس رنب یررقرخس اشرقا د ر ارازرمحلرضب نلرانج ارخعينراشرقرین ر
هاناعرمط تب شردیگارفاقکنر روسانب یر :ر
 )1ارار ا یلرهایکرازرخعيراشرقری رمف درااا دادرازطافرفاقکنر ،روهرنهرماضاعرقرهرفرااا دادرآان برناان نررقرین رن انثر
خ خ اررکادروهرنهر قنررخات ررمجیبعرآا برناا نررقری رآنااروُنْرروُنَر.ر ر
 )2د صا خ كهرنااا سرآزم یشي ررصا شرگافیهرمعلاارکادروهرو الرخایرا ررکر رمشخ شرفنصرقراای نرا درالزارمنضمرنهر
ااا دادر ارنرا د.ر
 )3فاقکنر رمكلفراالرن رانکغرویبصرخایرا رنسبلرنهر فعرمع یبرقرنااا رنهرهزینهرکخ صرخادرنرقمرمط تبهرقجيصرااراار
نب یر.رد صا شرارارخاان یصرفاقکنر رد فعرمع یبرمذوا ،رخایرا رمصرخاانررنهراخی رخادرااا دادر افس رقرجيلرجبناامر
خس اشرقا د رازهاناعرمط تب شرقراواد رارروهرفاقکنر رنزدرخاینرا ردا د،رناداکنلروننررقرخاینرا رحننرهاگاننهرادان ،ر
اایااحرقرکك ییصر ارد ما درایقرم د رازخادرالبرمصرنب یر.ررد رصا شرانج ار فعرا ابرقرننااا رفناقراتنذوارد رمحنلر
مجیبعرخایرا ر،رفاقکنر رماظفراالرازرن اقه رقرخجي زاشردا اررخاان (صرقرمي شرفنصرو فصرقرن بهرکر راایف د رنب یررقر
مسوات لرهاگانهراخف قرقرح دثهراررنااررن اقه رقری رخجي زاشرفاقکنر رد رمحنلرمجیبنعرخاینرا ر،رنناراينر رفاقکننر ر
خااهررناد.درفاقکنر رمصرن یسلرنکف صلهرنعررازرهارح دثهرنسبلرنهرخكب لرفاارگزا شرح دثهرقرااکارنهرمااجعرذی نکحر
ااراارنباد رقر قناکلرماناطهر ارنهرفاقکنر رخحایلرنب یر.د
 )4ق کكسیگص،ری رخاا فراماالرفاقکنر ر ازااررمح ومراض (ص،رنهرگاننهراررونهرماجنبرنن خاانصرمن تصرفاقکننر ررد اجناارر
خعيراشرخادرد رااا دادرکاد.ر ر
 )5انیق لرقری رقاگذا ررماضاعرااا دادرجز( ًرقری روکًرنهراکخ صردیگاراامرازرحق قصری رحقااص،رنرقمرماافقنلرویبنصرقرابلنصر
خایرا .ر
 )6رخحلرخعق برااا گافیقرفاقکنر ر ازااررمااجعراض یصری رانیظ مصرنهرنحارروهرماجبرخ خ اری راراراجااررمف دراناا دادر
گادد.ر
خب ا -1رول هرماا درفاقرنهرخشخ رخایرا ر ناد رقرن زرنهراخذرمجازرازره چ کرازرمااجعرذی کحرنخااهررداکل.رفاقکننر رحننر
هاگانهراایااح،رکك یلرقری رادا (صر ارازخادرد ما درایقرم د رالبرقرااق طرنباد .ر
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خب ا -2رد صا شرناقزرماا درن مرکر رمااخبرویب ریکرهفیهرابلرنهرفاقکنر رااکارخااهررگادیر رقرچن نچهرفاقکنر رظافرمرشر
یکرهفیهرایااداشرماناطهر ارناطافرننب یررنکف صلهرااا دادرفس رقرول هرمط تب شرقرخضب قره ررفاقکنر رنهرنفنعرخاینرا رضنبطرقر
ناداکلرخااهررکر .ر
ر
م د رد18درخ خبهرااا داد ر
ایقرااا دادرد هازم مرمصرخاانررن رد خااالرخایرا رقرن رخاافنرطاف قرخ خبهرمذیاد.ر ر
د این ا شرفاقکنر رمحنرنهرد ی فلرقجاهصرنهرکاحرزیارخااهررناد :ر
خب ا -رمبلغرو الررخ حایلرکر رخااطرفاقکنر رخ رخ ی رخ خبهرااا دادرمسرازروسارمط تب شرخایرا  .ر
ر
م د رد10درنش نص ر
نش نصرطاف قرهب مراالروهرد میقرااا دادرآمر راالرقرهاگ رهایکرازرطناف قرنشن نصرخنادر ارد منرشراناا دادرقرد منرخصرونهر
خضب قره ررااا دادرن اصراال،رخغ اردهررن یررماضاعر ارنهرطا رویبصرنهرطافرمق نلرانکغرنب یر.رخ رزمن نصرونهرنشن نصرجرینررننهر
هاطافرانکغرنشر راالرول هرمك خب شرنهرنش نصرابلصرا ا لرخااهررکررقرخب ارآني رانکغرکر رخلقصرمصرگادد .ر
ر
م د رد25درحاادثرغ ارمیاابهرقرايایه ر
چن نچهراجااررماضاعرااا دادرنهقااطهراااملرخ جرازرا اد رطاف قروهرنااررآمه رغ اا نلم شن نصرناد رقرحنرقثرقر فنعرآمرهن رازر
ح طهرخاامرقراایرا رایش مرخ جراالرازجبلهرجنگ،راای ب،راغیش شرابامص،رص اقه،رآخشاازر،رزتزته،را ل،رخ ب ب شردقتیصرقر
قزا خخ نه ه ،رقضعرااان قرجریرروهرماجبراراراجااررخب اری اسبیصرازرخعيراشرااا دادررهایکرازطاف قرکاد،رمسنوات یصرمیاجنهر
طاف قرااا دادرنخااهررناد.رد ایقرصا شردقطافرماظف انررخکشرنب ینررآث رحاادثرغ امیاابهردفا سرم ژق در ارنهرحراالرون هشر
دهنر.رد صا خصوهرکاایطرفا سم ژق رنهرمرشراهرم رادامهری نر،رهایکرازرطاف قرمصخاانررنهصا شرویبنصردننرقمرن ن زرننهروسنربر
ض یلرطافردیگادرخیمرااا دادر ارنهطافرمق نلرااکارونرروهرد ایقر صا شرظافرمرشریکرمن رازرخن ی راانکا،راناا دادرخنیمرقر
طاف قرملزارنهرخسایه حس برن ریكریگارخااهنررناد.رد صا شرفس رااا داد،رطاف قرماظفانررظافرمرشردقرهفیهرنسبلرننهرخسنایهر
حس برن ریكریگاراارااروننر.رفاقکنر رنریقرقا لهراااا رمصنب یرروهرنهرماضاعرایقرننررآگ هصردا د .ر
م د رد21درردق رخضب ق ر
ول هرم تیي ررماضاعرااا دادرمسرازرخحایلرني یصرنهرمجیبع،راززمن مرم نافرد قاحنررنسنیهرنننرر،رننااررمنرشر15ر قزرازطنافر
فاقکنر رخضب قرمصرگاددرقرایقرمرشرنن ار"دق رخضب ق"رن م ر رمصرکاد .ر
اگارد دق رخضب قرمع یبرقرنق ی صرد و رمش هر رکادروهرن کصرازرانرار ا ینلرمشخ ن شرقرین رنكن نادمرم ن تحرنن ماغابرین ر
ن من ابرن کررفاقکنر رمكلفراالرآمرمع یبرقرنق ی ر ارنهرهزینهرکخ صرخادر فعرقری رن خ ( ررخایرا رن م تلرهن رران تمرقردا ارر
مشخ شرمنر جرد ااا داد،ر ج یگزیقرنب یر.رنااررایقرمنظا ،رخایرا رمااخبر ارن ذوارمع یبرقرنق ی رقرمحلرآني روینب ًرنهرفاقکنر ر
انکغرمصرونر.رد صا خ كهرفاقکنر رمع یلرقرنق ی ر ار فعرننب یر،رخایرا رنهرهزیننهرفاقکننر رم تنلرهن ررمع نابر ارنن زمسرمنصر
فاایررقرهزینهرماناطرنعکق ر11رد صررن الااررقرخس شرقا درکر ر ارن زرنن رنهرخشخ رخادرازهاناعرمط تب شرقرانواد راررونهر
فاقکنر رنزداقردا درناداکلرمصرنب یر .ر
م د 22ردرا یارکاایطررااا داد ر
 1طافره ررااا دادراااا رمص وننرروهرایقرااا دادریکرخاافنریكو چهراالرقرن یررخعيراشردقرطافرنهصا شرو منلراجناار
گادد.رایقرااا دادرج یگزیقرول هرخاافق ش،رمك خب شرقرمذاوااشرابلصرمصکادرقرفقطرن رخاافنرویبنصرقرامضن ءرنب یننرگ مر
دا اررصکح لردقرطافرا نلراصکحرنهصا شراتح ا هراال .ر
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 2دقطافرخاافنرنبادنررهاگ رهانخشرازرمف درااا دادرنهرهادت لصرازجبلهرمغ یاشرن را نامرنصاایب رگنادد،راینقرامنارننهر
نفاذرمف درن ا ب نر رااا دادرخللصرقا درنبصا زدرقرااا دادرهبچن مردا ارراایب رقرنهرااشرخادرن اصراال.
 3طاف قرخب ارکاایطرقرمف درااا دادر ارناطبنراصلرحسقرن لرمیق نلرنهراجاارد مصآق نررقرول شرکاایطرقرمف درمنذوا ر
قرهرفرقرماضاعرااا دادر ارن یررهباا رمحیاارنشب نر.
 4ه چرگانهرااق طرحنرخااطرخایرا رنسبلرنهریکرا ا ری رخق ارفاقکنر رخحنلرکناایطراناا داد،رننهرانناامراانق طر
دیگاحقاقراقرنسبلر نهررا ا ری رخق اردیگارراامرازرمش نهری رمیف قشرن آمرخق اری را ا رمؤثارخلقصرنخااهررکر.
حقاقرطاف قرنسبلرنهره چریکرازرکاایطرایقرااا دادرااق طرکر رمحسابرنخااهررکنر،رمگنارآنكنهرخاانطرصن حبرحننرازآمر
ااق طرحنرکر رقرچن قرااق طرحقصرویب ًرنهرطافردیگارخسل مکر رن کر.ر
اراراصاا ریكصرازرطاف قرد ما درایف ررخعيراشرطافردیگا،ری رااط ررميللری رخخف فرکاایط،رنهاناامرااق طرحنرد اب لرا ا ر
ی خق ارطافردیگا،ری مذیاشرهاگا نهرخغ اری ااااحرازرچن قرحقصری هاحنردیگاررخحلرکاایطرااا دادرخلقصرنخااهررکر؛راینقر
گانهرحقاقرنهرطا رو ملرننهرااشرقراایب رخادرن اصرخااهررناد .ر
 1اگارمعلاارکادروهرمف دریکرم د ،ری رننرررازیکری چنررمن د راناا دادرن ان نامرمغن یاشردا درین رخاانطرمق من شردا ارر
صکح لر ابصرمغ یارا نامرکن خیهرکاد،ری رطبنرکاایطرح وم،رمعیباری را نلراجاارنب کررقری رنن دیگارکناایطراناا دادر
مغ یاشرقرخن اضرداکیهرن کر،رایقرمغ یاشرد امارن م کر ره چرخأث اررد نفاذردیگنارکناایطراناا دادرنخااهنررداکنل.ر
طاف قرن یسیصرن رحسقرن لرد ما درحذفرقری رانج اراصکح شرمقیضصرناایقگانهرمااد،رخاافنرنب ینر.
 1طاف قرخاافنرنبادنرروهر ا یلرزم مرننرررد ایقرااا دادریکراصلراا اصراال.
ایقرااا دادرد 3رنسخهرک ملر22رم د رقر1رخب ا رخي هرقرخنظ مرگادیر روهرها3رنسخهرامض ءرکر ،ردا اررا زشرقراایب ریكسن مر
االرقرول هرصفح شرآمرنهرميارقرامض ءرمج زرطاف قرااا دادر ا ر راال.ر
ر
خريدار
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