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 مقدمه

شرح پیوست این قرارداد است؛  خرید اقالم و تجهیزات بهمند بهخاص( عالقه جا که،شرکت نویان ابر آروان )سهامی از آن
 و

 تجهیزات مندرج در پیوست این قرارداد است، تأمین و فروش اقالم و است قادر بهشرکت ... )...( رسمًا اعالم کرده

شان در تاریخ ... میان ایشان های قانونیمقاماإلتباع برای طرفین و قائماإلجراء و الزم عنوان یک بیع الزماین قرارداد به
 منعقد شد. 

 ـ مشخصات طرفین  ۱ماده  

)سهامی آروان  ابر  نویان  به شرکت  ثبت  شمارهخاص(،  شرکتادارهنزد    ۴۸۹۱۷۵ی  ثبت  غیرتجاری  ی  مؤسسات  و  ها 
مدیره( و کیوان  لو )مدیرعامل و عضو هیئت، با نمایندگی آقایان پویا پیرحسین۱۴۰۰۵۵۰۰۳۱۹ی ملی  تهران، با شناسه

راه شهید مدرس ـ خیابان شهید دستگردی )ظفر( ـ  مدیره(، مقیم در تهران ـ کاووسیه ـ بزرگبزرگ )رییس هیئتجامه
 عنوان خریدار؛ و ، به۱۹۱۷۷۱۷۵۵۲، کدپستی ۲۴۷ی شماره 

به  ،)...(  ... ادارهشماره شرکت  نزد   ... ثبت  شرکتی  ثبت  شناسهی  با  تهران،  غیرتجاری  مؤسسات  و  با ها   ،... ملی  ی 
 عنوان فروشنده. نمایندگی آقایان ... )...( و ... )...(، مقیم در ...، کدپستی ...، به

 گاهـ اقامت  ۲ماده  

ماده   ی نشان در  ذکرشده  نشانیاقامت  ۱های  این  تغییر  صورت  در  طرفین  و  است،  قرارداد  طرفین  قانونی  ها  گاه 
شده در های درجدیگر را کتبًا در اسرع وقت مطلع کنند؛ در غیر این صورت، هرگونه مکاتبه با نشانی اند یکموظف

 شود. شده محسوب میاین ماده قانونًا ابالغ

 ـ موضوع   ۳ماده  

به تجهیزات  و  اقالم  خرید  از:  است  عبارت  قرارداد،  این  جزء  موضوع  قرارداد  پیوست  که  قرارداد،  این  پیوست  شرح 
 دهد. پارچه، واحد، و منسجمی را تشکیل میی یکراه این قرارداد پیکرههمناپذیر آن است، و بهجدایی

ش و یا کاهش دهد، که در این صورت، کل مبلغ  درصد افزای  ۲۵ـ خریدار حق دارد موضوع قرارداد را تا سقف    تبصره
 همان میزان تعدیل خواهدشد. قرارداد به

 ی پرداختـ مبلغ و نحوه  ۴ماده  

تجهیزات   و  اقالم  از  هریک  برابر  در  قرارداد  این  پیوست  در  آن  تفصیلی  جزئیات  که  است،  لایر   ... قرارداد  مبلغ  کل 
 ترتیب ذیل در وجه فروشنده پرداخت خواهدکرد: است؛ خریدار این مبلغ را بهشده ذکر شدهدرج
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 ... درصد از کل مبلغ قرارداد، معادل ... لایر، مقارن انعقاد قرارداد حاضر در وجه فروشنده پرداخت خواهدشد؛ 

وجه فروشنده پرداخت  تاریخ گواهی تحویل موقت در  از  روز   ... کل مبلغ قرارداد، معادل ... لایر، ظرف  ... درصد از 
 ؛ خواهدشد

در وجه فروشنده   و پس از صدور تایید فنی توسط خریدار، روز از   ۲۰درصد از کل مبلغ قرارداد، معادل ... لایر، ظرف  ۱۰
 پرداخت خواهدشد. 

ـ مبلغ قرارداد، تحت هیچ شرایطی و به َاَبرتورم، قابلیت تغییر  تبصره  یا  ارز، تورم و  جمله نوسان نرخ  هیچ عنوانی، از 
 نخواهدداشت. 

 ـ کسور قانونی  ۵ماده  

ی مالیات بر ارزش افزوده از  نام در سامانهی گواهی معتبر ثبتپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، صرفًا در صورت ارائه
های صادره از سوی فروشنده اضافه، و از حساب صورتی خریدار است، که با نرخ قانونی بهسوی فروشنده، برعهده

قرارداد  جز مالیات بر ارزش افزوده، تمامی کسور قانونی دیگر، در صورت تعلق به رداخت خواهدشد. بهسوی خریدار پ
 ها نخواهدداشت. پرداخت آنگونه تعهدی به ی فروشنده است، و خریدار هیچحاضر، تمامًا و منحصرًا برعهده

 ـ تضامین  ۶ماده  

برابر مبلغ    ۱.۳ی تمامی تعهدات خود، یک فقره چک معادل  منظور تضمین ایفافروشنده، مقارن انعقاد قرارداد، به
پیش پرداخت بدون قید تاریخ و بابت، و نیز به همین ارزش سفته بانکی با مشخصات زیر جهت تضمین مبلغ پیش  

چنان که  است  نموده  تحویل  خریدار  به  آنپرداخت  وصول  برای  موجبی  نداشتهچه  وجود  فروشنده  ها  و  باشد 
باشد مقارن با صدور گواهی تحویل موقت کاال به فروشنده مسترد می گردد ،  به خریدار نداشتهگونه بدهی  هیچ

اصلی    ... از  فرعی   ... ثبتی  پالک  در  واقع  ساختمان  باب   ... دریافتی  مبالغ  و  تضامین  این  تضمین  جهت  همچنین 
... تهران، دارای سند مالکیت به)قطعه ...( بخش  ... به شماره ی  ...ی  به تاریخ  به ،   ،... ... کدپستی  موجب سند  نشانی 

ترتیب، ملک  ی ... تهران، در رهن خریدار قرار داد؛ بدینی شماره شده در دفترخانهتاریخ ... تنظیمی ... بهرهنی شماره
گونه موضوع این بند تا تاریخ صدور گواهی تحویل موقت در رهن خریدار باقی خواهدماند، و فروشنده حق هیچ

که رسمی و یا عادی باشد، روی عین و یا حقوق و یا منافع باشد، و اعم از آنکه راجع به ای، اعم از آنمعاملهتصرف و  
راه تمامی مدارک و مستندات آن، از جمله سند  همملک مورد اشاره نخواهدداشت، و تمامی کلیدهای این ملک نیز، به

مجلس تفکیکی، با امضاء این قرارداد تحویل ف، و صورتخالکار، گواهی عدمرسمی مالکیت، بنچاق، گواهی پایان
عمل خواهدآمد، و کلیدهای ملک رهن از ملک موضوع این بند به خریدار گردید. با صدور گواهی تحویل موقت، فک

اقدام بهشده، بهراه مدارک و مستندات تحویلهمنیز، به صورتی که خریدار  فسخ  فروشنده مسترد خواهدشد. در 
نام خود و یا هر کند، حق خواهدداشت مالکیت ملک موضوع این بند را به  ۱۳بخش الف ماده     ۱ارداد برابر بند  این قر

غیر، در خصوص فروش ملک موضوع  شخص ثالث منتقل کند؛ در این راستا، یک فقره وکالت بالعزل، با حق توکیل به 
فروشنده به از  داداین بند، مقارن امضاء این قرارداد  ی  نامهشرح است: وکالتشد، که مشخصات آن بدینهخریدار 



 

4 

 

... بهرسمی شماره  ... تنظیمی  دفترخانهتاریخ  ... تهران. هزینهی شماره شده در  ی تنظیم اسناد موضوع این بند  ی 
 بالمناصفه از سوی طرفین پرداخت خواهدشد. 

ی ...  شمارههدات خود، یک فقره چک به منظور تضمین حسن انجام تمامی تعفروشنده، مقارن انعقاد قرارداد، به
مبلغ ... لایر )معادل ... درصد کل مبلغ قرارداد(، بدون درج تاریخ و بابت، در وجه خریدار  ی ...، بهی بانک ... شعبهعهده 

و تسلیم کرد؛ هم بابت،  صادر  تاریخ و  ... درصد کل مبلغ قرارداد(، بدون درج  ... لایر سفته )معادل  چنین، معادل 
و سفتهشماره به و تسلیم کرد. چک  صادر  وجه خریدار  ...، در  گواهی  های  صورت صدور  این بند، در  های موضوع 

چنان  قطعی،  آنتحویل  وصول  برای  موجبی  نداشتهچه  وجود  هیچها  فروشنده  و  خریدار  باشد  به  بدهی  گونه 
 فروشنده مسترد خواهدشد. باشد، بهنداشته

 : توجه

 نامه بانکی مفاد این بند به تناسب تغییر خواهد کرد  در صورت ارائه ضمانت

 بندی ـ زمان  ۷ماده  

شرح پیوست  فروشنده مکلف است ظرف ... روز از تاریخ انعقاد قرارداد )لغایت ...( کل اقالم و تجهیزات مورد معامله به
دیرکرد فروشنده در تحویل اقالم یادشده، خریدار تحویل دهد؛ در صورت را عینًا مطابق جزئیات مندرج در پیوست به

 این قرارداد محاسبه و از فروشنده وصول خواهدشد.  ۱۴شرح ماده  جرایمی به

 وتحولـ تحویل  ۸ماده  

این قرارداد    ۱گاه خریدار، که نشانی او در ماده   فروشنده متعهد است اقالم و تجهیزات مورد معامله را در محل اقامت
خریدار تحویل دهد؛ خریدار،  گرفته برابر این قرارداد و پیوست آن، بههای صورتمطابق با توافق است، عیناً درج شده

ارائه تجهیزات  و  اقالم  کامل  مطابقت  بر  مبنی  قرارداد  ناظر  تأیید  صورت  در  آنصرفًا  با  فروشنده  سوی  از  چه شده 
شدهبه واقع  طرفین  توافق  مورد  آن  پیوست  و  قرارداد  این  ا موجب  بهاست،  موقت  قدام  تحویل  گواهی  صدور 

هر علت، از جمله شده از سوی فروشنده بهتشخیص ناظر قرارداد، اقالم و تجهیزات ارائهخواهدکرد. در صورتی که به 
استوکمستعمل آکبودن،  ریفربیْشدبودن،  اصلبودن،  یا  و  نباشند،  َبندنبودن،  طرفین  توافق  با  مطابق  نبودن، 

و فروشنده عالوه بر پرداخت جرایم تاخیر ماده    از سوی خریدار صادر نخواهدشد  ایید فنیتتحت هیچ شرایطی گواهی  
 موظف به تعویض کاال با کاالی نو و پرداخت خسارات مالی برآرود شده توسط خریدار خواهد بود.  ۱۴

 ی گارانتی ـ دوره  ۹ماده  

ی اقالم و تجهیزات مورد  بودن، و مطابقت کلیهَبندوری، کیفیت، سالمت، نوبودن، آکفروشنده اصالت، کارایی، بهره
تاریخ گواهی    ۲مدت  موجب این قرارداد و پیوست آن مورد توافق طرفین است، بهچه بهمعامله با آن تایید  سال از 

 است. ضمانت کرده و مورد گارانتی قرار داده فنی



 

5 

 

الم و تجهیزات یادشده یافت و یا مشاهده  چه در طول این مدت، هرگونه عیب، نقص، اشکال، و یا ایرادی در اقچنان
مطابقت اقالم و تجهیزات  علت عدمباشد، از جمله بهجز قصور و یا تقصیر خریدار پدید آمدههر علت بهشود، که به

بسته  یا  و  پیوست،  فهرست  با  اشکاالت،  یادشده  معایب،  تمامی  است  متعهد  فروشنده  نامناسب،  حمل  و  بندی 
کرد صحیح  ی خود مرتفع و برطرف کرده، عملهزینهیادشده را، با و یا بدون تعویض قطعات، بهنواقص، و یا ایرادات  

آن مناسب  بهو  را  نداشتهها  وجود  مشکل  رفع  امکان  که  صورتی  در  و  کند،  تضمین  و  تأمین  پیوسته  باشد،  طور 
 ها اقدام کند. تعویض آنرایگان نسبت به به

به مشاهدهخریدار  نقمحض  عیب،  هر  بهی  کتبًا  را  مراتب  اشکالی،  یا  و  ایراد،  و  ص،  خواهدرساند،  فروشنده  اطالع 
شرح  ( و یا دورنگار خریدار فرصت خواهدداشت اقدامات الزم بهEmailروز از تاریخ ارسال نامه، رایانامه )  ۲۰فروشنده 

الزم از سوی فروشنده صورت هر علت اقدام  انجام برساند؛ در صورتی که ظرف مهلت یادشده بهاین ماده را به  ۲بند  
رفع عیب، نقص، اشکال، و یا نپذیرد، و خریدار نیز با تمدید این مهلت موافقت نکند، خریدار حق دارد رأسًا نسبت به

تمامی هزینه و  اقدام کند،  بحث  مورد  جمله هزینهایراد  از  حمل ها  تعمیر،  تعویض،  خسارات ی  و  سرویس،  ونقل، 
به  را  از  وارده  خود  عدم تشخیص  صورت  در  و  کرده،  استیفا  فروشنده  نسبت  تضامین  فروشنده،  تضامین  تکافوی 

 ها از طرق قانونی اقدام کند. وصول تمامی هزینهبه

خاتمه  موفقیتبا  دورهی  ماده،  آمیز  این  موضوع  گارانتی  بهی  نیاز  عدم  صورت  و    در  جرایم  خسارات  دریافت  کسر 
خواهدشد؛ در این صورت، گواهی    مسترد  به ایشان  فروشنده، تضامین حسن انجام تعهدات  احتمالی از سوی خریدار

 تحویل قطعی اقالم و تجهیزات مورد معامله از سوی خریدار صادر خواهدشد. 

 ـ نظارت   ۱۰ماده  

دارد، و فروشنده ی تعهدات فروشنده را برعهده  ناظر این قرارداد مدیریت ... خریدار است، که نظارت بر ایفای کلیه 
تشخیص کاری با مدیریت یادشده خواهدبود؛ خریدار حق خواهدداشت در هر زمان ناظر قرارداد را بههمموظف به

شده از سوی اطالع فروشنده برساند. ناظر قرارداد حق بررسی اقالم و تجهیزات ارائهخود عوض کند، و مراتب را کتبًا به
حا این  با  خواهدداشت؛  را  سوی مدیرعامل  فروشنده  از  یادشده  تجهیزات  و  اقالم  موقت  تحویل  گواهی  ل، صدور 

به صورتخریدار  و  خواهدآمد،  تحویل جلسه عمل  خریدار  ی  مدیرعامل  امضاء  با  صرفًا  تجهیزات  و  اقالم  این  وتحول 
 معتبر خواهدبود. 

 ـ تعهدات فروشنده  ۱۱ماده  

 است، فروشنده با امضاء این قرارداد متعهد شد: چه در مابقی مفاد این قرارداد درج شدهعالوه بر آن

پروژه، جهت تسهیل ارتباط فیی خود را بهنماینده خریدار ی این قرارداد، کتبًا بهبرد بهینهمابین و پیشعنوان مدیر 
وی کتبًا به کند، و مادامی که تغییر  نرسیدهمعرفی  را بهاطالع خریدار  وی  شنده  ی فروعنوان نمایندهاست، خریدار 

 خواهدشناخت؛
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یک از اقالمی و  اقالم و تجهیزات مورد معامله را عینًا و دقیقًا برابر توافق طرفین تهیه و تحویل خریدار نماید؛ هیچ
 هر نحو مطابق این قرارداد و پیوست آن نباشد، از سوی خریدار تحویل گرفته نخواهدشد؛ تجهیزاتی که به

ر معامله  مورد  تجهیزات  و  اقالم  کند؛  تمامی  تحویل  و  تهیه  اصل  و  غیرریفربیْشد،  غیراستوک،  غیرمستعمل،  نو،  ا 
شده و یا تعمیرشده  ساختهکه دوبارهیک از اقالم و تجهیزاتی که واجد اوصاف مندرج در این بند باشند، و یا اینهیچ

 باشند، از سوی خریدار تحویل گرفته نخواهدشد؛ 

 نام خریدار صادر کند؛ و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، به حساب رسمی و قانونی، مطابق با قوانینصورت

به مستندات مربوط  دفترچهتمامی  قبیل  از  مورد معامله،  تجهیزات  و  راهاقالم  تجهیزات ی  و  اقالم  و  بروشور،  و  نما 
به را  یادشده  تجهیزات  و  اقالم  عرفی  توابع  و  لواحق  اجانبی،  موقت  تحویل  گواهی  دهد؛  تحویل  و  خریدار  قالم 

 تجهیزات مورد معامله از جمله با تحویل موارد مندرج در این بند امکان صدور خواهدداشت؛

ی خدمات پس از فروش و پشتیبانی  مندی خریدار، ارائهی گارانتی، در صورت عالقهآمیز دوره ی موفقیتپس از خاتمه
 ی فروشنده خواهدبود. ای برعهدهداگانهصورت قطعی، با انعقاد قرارداد جشده بهاز اقالم و تجهیزات تحویل 

 ـ تعهدات خریدار  ۱۲ماده  

 است، خریدار با امضاء این قرارداد متعهد شد: چه در مابقی مفاد این قرارداد درج شدهعالوه بر آن

فروشنده  هی این قرارداد، کتبًا ببرد بهینهمابین و پیشعنوان مدیر پروژه، جهت تسهیل ارتباط فیی خود را به نماینده
ی خریدار عنوان نماینده است، فروشنده وی را بهاطالع فروشنده نرسیدهمعرفی کند، و مادامی که تغییر وی کتبًا به

 خواهدشناخت؛

ساعت از اعالم کتبی فروشنده مبنی بر آمادگی جهت تحویل اقالم و تجهیزات مورد معامله، برای    ۴۸ظرف  حداکثر  
تحویل  عملیات  آمانجام  داشتهوتحول  تحویل ادگی  حال،  این  با  انجام  باشد؛  قرارداد  این  مفاد  مطابق  وتحول 

 تحویل اقالم و تجهیزات مورد معامله نخواهدبود.نفسه موجب تعهد خریدار بهخواهدشد، و این بند فی

 ـ فسخ   ۱۳ماده  

را، به  چه در بندهای ذیل مندرج است، تمامی خیارات قانونی و حقوق فسخجز آنالف( طرفین، به هر  قرارداد حاضر 
استثناء خیار تدلیس، از خود سلب و ساقط کردند. فسخ این  هر درجه که باشد، بهاسم و عنوان، از جمله خیار غبن، به

ی رسمی نیاز از هرگونه تشریفات قانونی و یا قضایی، و با ارسال اظهارنامههای ذیل بیقرارداد در هریک از صورت
 عمل خواهدآمد: به مشعر بر فسخ قرارداد،

 روز؛  ۲۰دیرکرد فروشنده از موعد تحویل موقت بیش از 

 روز؛  ۳۰ی قاهره بیش از تداوم وضعیت قوه
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 ورشکستگی و یا انحالل هریک از طرفین. 

بخش الف این ماده، و یا در صورت احراز تدلیس فروشنده از سوی خریدار، ضمن ضبط تمامی   ۱ب( در صورت وقوع بند  
قرارداد    ۱۴قرارداد، تمامی جرایم مندرج در ماده     ۶ماده     ۱فروشنده از سوی خریدار، و تملک ملک موضوع بند  تضامین  

طرفین، مراتب مشترکًا بررسی و مورد   صورت ورشکستگی و یا انحالل هریک از  فروشنده وصول خواهدشد. در  از 
 رسیدگی قرار خواهدگرفت. 

 ـ جرایم   ۱۴ماده  

این قرارداد،    ۹، و یا عمل مطابق مهلت مندرج در  ماده   ۷بندی موضوع ماده   ده در مراعات زمانهرگونه دیرکرد فروشن
 ی وی مستقر شود. ازای هر روز دیرکرد بر ذمهکل مبلغ قرارداد به در هزار ۲ای معادل موجب خواهدشد جریمه

پنج درصد مبلغ  شنده موظف است مبلغ  روز شود، فرو  ۲۰بیش از    کاالدر صورتی که دیرکرد فروشنده از موعد تحویل  
 التزام در وجه خریدار کارسازی کند. عنوان وجهرا به قرارداد 

منظور، خریدار  تمامی جرایم موضوع این ماده قابلیت وصول از مطالبات و یا تضامین فروشنده را خواهدداشت؛ بدین
نام و  این ماده از محل تضامین خریدار بهوصول جرایم موضوع  وکیل و وکیل در توکیل فروشنده است، تا نسبت به

 حساب خود اقدام کند. به

ها موجب زوال ی آنیک از تعهدات فروشنده نخواهدبود، و تأدیهیک از جرایم موضوع این ماده بدل از هیچهیچ
این رو، وصول این جرایم بههیچ از  تعهدات فروشنده نخواهدشد؛  با الزام فروشنده بیک از  ایفای هصورت توأمان 

حال، فروشنده ملزم به خواهدبود و، در هر  موجب این  ایفای تمامی تعهدات خود بهتمامی تعهدات خود مقدور 
 قرارداد خواهدبود. 

 ی قاهره ـ قوه  ۱۵ماده  

ربط هیچ نقشی در موقع تعهدات هریک از طرفین شود، و طرف ذیدر صورت بروز هر وضعیتی که مانع ایفای به
تداوم نداشتهپدیدآیی،  یادشده  وضعیت  گسترش  یا  و  آشوب،  طبیعی،  بالیای  قبیل  از  جنگ،  باشد،  سیاسی،  های 

باشد، مادامی که وضعیت  ی اختیار و کنترل طرف یادشده قرار نداشتهاعتصابات گسترده، و هر عاملی که در حیطه
تعهدات طرفی یادشده موجود بوده و ادامه داشته از  ایفای هریک  این   باشد، دیرکرد در  وضعیت موضوع  که در 

است مشمول جریمه نخواهدبود؛ با این حال، ایفای آن بخش از تعهدات هریک از طرفین که متأثر  ماده گرفتار شده
 از وضعیت موضوع این ماده نیست، کاماًل الزامی خواهدبود.

جانبه و یا چندجانبه، از سوی هریک از کشورها  یک المللی  های بیننوسان نرخ ارز، تورم و یا َاَبرتورم، و هریک از تحریم
ی قاهره نخواهدبود، و این عنوان بر  المللی، تحت هیچ شرایطی، مشمول عنوان قوههای بینو یا مراجع و یا سازمان

 یک از مصادیق ذکرشده قابلیت تطبیق نخواهدداشت.هیچ

 وفصل اختالفات ـ حل  ۱۶ماده  
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هرگونه اختالف م صورت بروز  مفاد این قرارداد، بهدر  و یا اجراء هریک از  خصوص تفسیر  نحوی که یان طرفین در 
وفصل اختالف پدیدآمده  باشد، مرجعیت انحصاری حلوفصل از طریق مذاکره را نداشتهاختالف پدیدآمده قابلیت حل

بهدادگاه اقدام  مدعی  سوی  از  دادخواست  طرح  با  که  خواهندبود،  تهران  شهر  حقوقی  عمومی  و  های  رسیدگی 
 وفصل اختالف یادشده خواهندکرد.  حل 

 کلیات

است؛ هریک از طرفین یک نسخه از آن را در اختیار  ی متحدالمتن و متحداإلعتبار تنظیم شدهنسخه  ۲این قرارداد در  
 خواهدداشت. 

 

 خریدار

 شرکت نویان ابر آروان 

 فروشنده 

 شرکت .......................

 پویا پیر حسینلو 

 ت مدیرهیمدیرعامل و عضو هی

 کیوان جامه بزرگ 

 ت مدیرهیرییس هی

 نام، نام خانوادگی و عنوان امضاء کنندگان مجاز

 امضای مجاز

 


