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 ……فرآورده هاي نفتي شركت زنجيره اي توزيع  به مايعنفتي قرارداد فروش فرآورده هاي 

 

شرکت ملی پخش  در محل انبارهای) انواع بنزین و نفت گاز (فرآورده های مایع نفتی  قرارداد حاضر به منظور فروش

 ردهای ابالغی وزارت نفت بين:فرآورده های نفتی ایران برای حمل، توزیع و عرضه طبق دستورالعمل ها و استاندا

، شناسه ملی  1111-1161-7363ی شماره اقتصاد ، 76776 به شماره ثبتیفرآورده های نفتی ایران  شرکت -الف

 1به نشانی تهران، خيابان ایرانشهر ، نبش خيابان شاداب، پالك موسوی خواه رضا سيد محمد با مدیریت و  10101100301

 ،ناميده می شود از یك طرف و  "رکتش"که از این پس به اختصار 

شماره  ،  ..….......................…  به شماره ثبتی …...................……های نفتی توزیع فرآورده  زنجيره ای شرکت-ب

دارای مجوز شماره.............. که  ………به نشانی ........  ………با مدیریت و  ………شناسه ملی   ، ………اقتصادی 

که طرفين متعهد و ملتزم می گردد  منعقد ،ناميده می شود از طرف دیگر "شرکت زنجيره ای توزیع"......... منبعد مورخ...

 .می باشندبه اجرای دقيق مفاد آن 

 

 ( تعاریف1ماده 
 .كه سياق عبارت معنی دیگری ایجاب نمایددارای معانی ذیل خواهد بود مگرآنکلمات و اصطالحات مندرج در این قرارداد 

ارکی است که براساس مفاد ( و سایر مدقرارداد  01کليه پيوست های آن )موضوع ماده  ،الف( قرارداد: سند قرارداد حاضر

 ابالغ می شود. زنجيره ای توزیعشرکت بين طرفين مبادله و به قرارداد 

اد بوده و جزء الینفك آن ضميمه سند اصلی قرارد قرارداد 01ب( پيوست های قرارداد: مدارکی است که مطابق با ماده 

 محسوب می شود.

 می باشد.فرآورده های نفتی ایران ملی پخش  شرکت: شرکتپ( 

( که بنابر تایيد مایع )شرکت صاحب نشان: شرکت زنجيره ای توزیع فرآورده های نفتی زنجيره ای توزیعشرکت ت( 

( و  اصالحيه های بعدی 1)پيوست  نفت وزیر محترم 07/04/31مورخ  0/00-011146طبق ضوابط ابالغی شماره  شرکت

 .می باشدآن واجد شرایط، امكانات و صالحيت های الزم برای فروش فرآورده نفتی 

انجام  زنجيره ای توزیعشرکت ث(خدمات: مجموعه فعاليت هائی است که طبق اسناد و مدارك قرارداد می بایست توسط 

 شود.

 در سراسر کشور شرکترده های مایع نفتی متعلق به ج( انبارهای نفت: انبارهای ذخيره سازی فرآو

   زنجيره ای توزیعشرکت چ( جایگاه: هر یك از نقاط عرضه فرآورده نفتی مایع تحت مالكيت/ پوشش 

  شرکتگانه  76ح( مناطق: مناطق 

 شرکتخ( نواحی: نواحی تحت پوشش مناطق 

 

 قرارداد موضوع( 0 ماده
زنجيره ای شرکت درخواست به گاز( ای مایع نفتی )انواع بنزین و نفترآورده هف موضوع قرارداد عبارت است از فروش

 و استانداردها تیرعا با ییاهن کنندگان مصرف به آن فروش وتحت پوشش  جایگاه هایمنظور حمل وتوزیع بين ه ب  توزیع

 .ملی پخش شرکت یاعالم ضوابط

سابقه فروش  و آنهای تحت پوشش  درنظر گرفتن جایگاهبا   زنجيره ای توزیعشرکت : سهميه تعيين شده برای تبصره

 گردد.   فرآورده های نفتی توسط شرکت در نقاط مذکور تعيين می
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 قرارداد مدت( 7 ماده
 .بود خواهد شمسی سال دومدت  به...........تا تاریخ.............تاریخاین قرارداد از  مدت

 

 نفتی های فرآورده بهای( 1 ماده
، و نرخ فروش فرآورده های نفتی به شرکت زنجيره ای توزیع  به مصرف کننده نهایی مایع نفتی های رآوردهف فروش بهای

 .گردد می بالغا شرکت بوسيله و تعيين ذیربط قانونی مراجع توسط

ماليات بر ارزش افزوده  "(0الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت)"بر اساس بند و قانون  تبصره:

رده های وارداتی فقط یك بار در انتهای زنجيره توليد و توزیع آنها توسط شرکت ملی و عوارض نفت توليدی و فرآو

( و شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت بر مبنای نفت پاالیش)شرکتهای  پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 قيمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

 ( نحوه پرداخت بهای فرآورده 4 ماده
 حساب به یبصورت نقد آنها،ل از تحویل موظف است کل بهای فرآورده های مورد تقاضا را قب  زنجيره ای توزیع شرکت

مطابق اطالعيه های  معادل فرآورده تحویلیبانكی معتبر  ضمانتنامهدر قبال ارائه  ای و نماید واریزهای مورد نظر شرکت 

 .دینما هیتسو با شرکتصادره 

ه ازای هر روز تاخير در اری ضمن لغو فروش اعتباری بی فرآورده در فروش اعتبتبصره: درصورت عدم تسویه به موقع بها

ساعت پس از خروج بار مربوطه از انبار معادل یك درصد از مبلغ بدهی به عنوان وجه التزام تخلف  60تسویه بدهی ظرف 

  شرکتمی باشد که دین مسلم وی بوده و متعهد است مبالغ مذکور را به  زنجيره ای توزیعشرکت از انجام تعهد بر ذمه 

که مبلغ مذکور را از  می دهداجازه و اختيار ،حق  شرکتبه  زنجيره ای توزیعشرکت این صورت پرداخت نماید. در غير 

ضمانت نامه انجام تعهدات و یا به هر طریق مقتضی دیگر مطالبه و وصول  ،زنجيره ای توزیعشرکت محل هر گونه مطالبات 

 نماید.

  

 زنجيره ای توزیعشرکت ( تعهدات 7 ماده
بعمل با امضاء این قرارداد قبول تعهد نمود که نسبت به موارد زیر در مراحل مختلف اقدام الزم را  زنجيره ای توزیعشرکت 

 آورد:

 

 حمل فرآورده وخرید  -7-1
مصرف آن به  فروش و ی تحت پوششها آن به جایگاه حملو شرکت موقع فرآورده از انبارهای ه خرید و دریافت ب (7-1-1

به نحوی که هيچ یك از نقاط عرضه در  های مصوب قيمت حداکثر بههای شرکت  عملبر اساس دستورالکنندگان نهایی 

 هيچ زمانی مواجه با کمبود یا فقدان فرآورده نشود.

 کنترل بارگيری و محتویات نفتكش و تطبيق آن از لحاظ کيفی و کمی. (7-1-0
 

 ين حواله های بين راهیهای جایگاههای تحت پوشش و همچندر صورت تغيير قيمت فروش فرآورده  (7-1-7

 آن محاسبه و اعمال خواهد گردید.ما به التفاوت  

از طریق دستور العمل سامانه الزم است به منظور درخواست و تامين فرآورده نفتی  زنجيره ای توزیع( شرکت های 7-1-1

 (0)پيوست شماره فروش فرآورده نفتی شرکت اقدام نمایند.
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 عرضه فرآورده در جایگاه ها-7-0
 وجایگاه شامل دریافت فرآورده، موجودی اول دفاتر در تلمبه ها و مخازن  ازکليه عمليات جایگاه بصورت روزانه  (7-0-1

 شود. ثبتشرکت  الغیبا تلمبه ها طبق مقرراتکمی آزمایش نتایج و  آخر وقت مخازن

ها و  ، نازلها که تمامی تلمبه و انجام برنامه ریزی به نحوی ی تحت پوششفعاليت شبانه روزی جایگاه ها (7-0-0

 . باشد عم از روزهای عادی و تعطيل فعالکليه ساعات شبانه روز ا دیسپنسرها در

امكان فعاليت نداشته باشند در  زنجيره ای توزیعدر صورتی که به هر دليل جایگاههای تحت پوشش شرکت  (7-0-7

موظف است به طرق مقتضی نيازهای عملياتی  توزیع زنجيره ایکتبی شرکت، شرکت  با اعالمصورت نياز عملياتی و 

 شرکت را مرتفع نماید.

   توسط نرخهای مصوب عرضه فرآورده مدیریت و نظارت مستمر به نحوه عملكرد کمی و کيفی و رعایت( 7-0-1 

موظف به  زنجيره ای توزیعشرکت در این خصوص  است. زنجيره ای توزیعشرکت جایگاه های تحت پوشش به عهده 

نگهداشت و ارائه اسناد کنترل کمی و کيفی از طریق سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر ذیربط مطابق دستورالعمل های 

 .ابالغی شرکت خواهد بود

حفاظت و محيط  در مورد ایمنی، بهداشت و مراجع ذیصالحکليه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های ابالغی ( 7-0-4

 رعایت شود. (HSEزیست )

گزارش های   عهده داربودن مسئوليت تمامی رخدادها و یك سرپرست در جایگاه های تحت پوشش و حضور (7-0-7

 جایگاه توسط ایشان.

 نحوی که قبل از ورود مراجعه کنندگان به جایگاه های تحت پوشش قابل الكترونيك بزرگ قيمت ها بهنصب تابلو ( 7-0-6

 رویت باشد.

نسبت به ایجاد دفتر نمایندگی در تمامی مناطقی که جایگاه در اختيار و ظف است مو زنجيره ای توزیعشرکت ( 7-0-8

 تحت پوشش دارند اقدام نماید.

پرسنل جایگاه ها و تاسيسات، با تابلوهای منصوبه و  متحدالشكلو البسه تهيه تجهيزات ایمنی انفرادی ( 7-0-3

 مشخص گردد. زنجيره ای توزیعشرکت های می بایست با رنگ ها و نمادنيز ساختمانهای اداری تحت پوشش 

جایگاه های تحت  و زیبا سازی محوطه در کليه تجهيزاتمورد نياز، بهسازی کليه رفع نواقص و تعميرات انجام ( 7-0-10

 الزامی است.پوشش 

قوانين و مقررات  ضمن اعالم اطالع کامل از مفاد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر زنجيره ای توزیعشرکت  (7-0-11

قبول  (7شماره  )پيوست ذیربط از جمله دستورالعمل و آیين نامه رسيدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی

یا جایگاه های تحت پوشش مورد تعهد نمود، در صورتی که فرآورده های خریداری شده توسط وی، کارکنان یا عوامل خود 

د عالوه بر تحمل مجازات های قانونی نسبت عرضه و توزیع شو رار گرفته یا خارج از شبكه،استفاده، انحراف یا قاچاق قسوء

به پرداخت غرامت تعيين شده در آیين نامه، اقدام نماید. در غير این صورت شرکت مجاز به کسر غرامات مذکور از هر 

به هر طریق دیگر غرامت مذکور را مطالبه و است و یا می تواند  زنجيره ای توزیعشرکت گونه سپرده، تضمين و یا مطالبات 

 وصول نماید. 

 (1موظف به امضاء تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی می باشد. )پيوست شماره زنجيره ای توزیعشرکت ( 7-0-10

 (4می باشد. )پيوست شماره  ف به رعایت آئين نامه پلمپ شرکتموظ زنجيره ای توزیعشرکت ( 7-0-17

در  یفرآورده و حوادث احتمال زات،ينمودن پرسنل، تجه مهيموظف است نسبت به ب زنجيره ای توزیعشرکت ( 7-0-11

 ارتباط نخواهد داشت. نیدر ا یتيگونه مسئول چيه و شرکت دیتحت پوشش خود اقدام نما یها گاهیجا
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 کنترل و نظارت بر عرضه فرآورده-7-7
 کند. و عدم آلودگی فرآورده ها و ظروف نظارت ها تنظيفات جایگاه به می باشدشرکت زنجيره ای توزیع موظف  (7-7-1

بطور دقيق  کليه اطالعات و آمار و موارد درخواستی از سوی شرکت را در زمان بندی اعالم شده توسط شرکت(7-7-0

 اعالم و همكاری الزم در این زمينه را بعمل آورد.

پرداخت به موقع حقوق و  ،الزامات قانون کار و تامين اجتماعی،ن مالياتی قوانيکليه قوانين مقررات جاری از جمله ( 7-7-7

پاسخگویی در برابر  رعایت و نسبت بهرا  ، کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون مزایای کارکنان طبق نظام طبقه بندی مشاغل

سئوليتی در قبال موارد شرکت هيچگونه تعهد و م. اقدام نماید زنجيره ای توزیعشرکت شكایات کارکنان تحت پوشش 

 ندارد . آنها مزبور و نيز بطور کلی امور استخدامی، رفاهی و غيره

 (7) پيوست 11/04/37مورخ  47106/ت46174رعایت موارد ابالغی در مصوبه هيات وزیران به شماره  ( 7-7-1

یگاههای تحت پوشش و ی توزیع ملزم به اجرای طرح کهاب و سامانه دیسپچينگ در جا( شرکت های زنجيره ا7-7-4

 ( 6جدید االحداث بر اساس دستور العملهای ازسوی شرکت می باشند.) پيوست 

ترتيبی اتخاذ نمایند تا جایگاههای تحت پوشش حداکثر پایداری و تاب آوری را در  زنجيره ای توزیع( شرکت های 7-7-7

( و تهدیدات انسان ساخت ) جنگ، تحوالت سياسی و طوفان، برف و یخبندان و ...برابر مخاطرات طبيعی) زلزله، سيل، 

( داشته وآمادگی الزم برای در اختيار گرفتن عمليات عرضه سوخت در جایگاهها و تداوم تماعی، اقدامات خرابكارانه و ...اج

 خدمات آنها را باهماهنگی دستگاههای مرتبط در سطح شهر و استان مطابق دستور العمل های جاری احراز نماید.

 

  شرکت تعهدات( 6 ماده

 : می نماید تعهدو  قبول قرارداد این امضای با شرکت

با  موعد مقرر و درتامين بر اساس برنامه ریزی عملياتی شرکت و  خود ینفتی را در محل انبارهاهای مایع ( فرآورده 6-1

 .نماید تحویلبه فروش رسانده و  زنجيره ای توزیعشرکت به کميت و کيفيت از پيش تعيين شده 

 قرار توجه مورد را زنجيره ای توزیعشرکت  سوی از ها فرآورده توزیع مكان و ميزان در تغيير پيشنهاد گونه هر( 6-0

 .نمایند صادر موقع به را الزم مجوز خود های سياست به بنا و داده

 کيفيت و کميت حفظ و یافته خاتمه شرکت انبارهای درب از فرآورده تحویلفروش و  زمان از شرکت مسئوليت( 6-7 

 .می باشد زنجيره ای توزیعشرکت  بعهده فرآورده

 

 بازرسی و نظارت( 8 ماده
 باشد می محفوظ شرکت برای حاکميتی وظيفه یك عنوان به سطوح تمام در و قرارداد مدت طول در بازرسی و نظارت حق

 تحت پوشش وی یاه جایگاه کليه و زنجيره ای توزیعشرکت ) قرارداد طرف شامل نظارت این و

موظف است ضمن همكاری الزم در این خصوص تسهيالت الزم برای اعمال نظارت و  زنجيره ای توزیعشرکت می باشد( و  

 انجام بازرسی های مذکور را فراهم نماید.

 تعهدات انجام حسن ميناتض( 3 ماده
قرارداد حاضر عالوه بر ضمانت نامه ی به منظور تضمين حسن اجرای تعهدات شرکت های توزیع کننده زنجيره ا( 3-1

در اختيار  روز سهميه فرآورده های نفتی مایع یك، ضمانت نامه قابل تمدید و غير مشروط به اندازه قيمت  4موضوع ماده 

می دهد تا در صورت تخلف از هر یك از مفاد قرار داد و یا تاخير در و اختيار اجازه  ،حق شرکتقرار دهد و به  شرکت

 هدات قرار دادی نسبت به تامين و وصول مطالبات خود و یا خسارت وارده اقدام نماید.ایفای تع

 تبصره: جهت جایگاههای جدید االحداث نسبت به معادل سازی با جایگاههای مشابه اقدام شود.
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 بيمهو  ماليات عوارض،( 10 ماده
شرکت دولتی متعلقه به قرارداد حاضر بعهده و پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، بيمه کارکنان و سایر حقوق  تأمين

 خواهد بود. زنجيره ای توزیع

 

 مداخله منع( 11 ماده
مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی  ،رسماً اعالم تعهد نمود که به هنگام انعقاد قرارداد زنجيره ای توزیعشرکت 

مشمول قانون مذکور گردد بالفاصله مراتب را به  ،نمی باشد و چنانچه در طول مدت قرارداد 1776دی ماه  00مصوب 

 اعالم خواهد نمود. شرکت

مشمول قانون مزبور بوده و یا در طول مدت قرارداد مشمول قانون مزبور  زنجيره ای توزیعشرکت که محرز شود  درصورتی

کليه خسارات  ،اتبدون انجام هرگونه تشریفاتی قرارداد را فسخ و ضمن ضبط تضمين انجام تعهد شرکت ،شده است

 مطالبه و وصول خواهد نمود. زنجيره ای توزیعشرکت وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال 

 

 کاربری هرگونه تغيير و غير به واگذاری ممنوعيت( 10 ماده
و نيز  ضاًیا مفرو حق واگذاری و انتقال حقوق ناشی از این قرارداد را جزئاً و کالً ، مشاعاً و زنجيره ای توزیعشرکت  (17-1

 را تحت هر عنوان اعم از صلح، هبه، وکالت وحاضر موضوع قرارداد تحت پوشش های  واگذاری و انتقال هر یك از جایگاه

در غير این صورت شرکت مسئوليت و تعهدی در قبال شرکت ثالث  غيره را بدون موافقت قبلی و کتبی شرکت ندارد.

 عهده دار و پاسخ گوی شرکت شخص ثالث خواهد بود. راساً زنجيره ای توزیعنداشته و شرکت 

ملزم است عدم امكان تغيير کاربری جایگاههای تحت پوشش خود را در رابطه فيمابين  زنجيره ای توزیعشرکت ( 17-0

به هر عنوان  زنجيره ای توزیعدر صورتی که شرکت های تحت پوشش  خود و جایگاههای تحت پوشش تضمين نماید.

 می باشد.موظف به جبران خسارتها و نياز عملياتی شرکت  زنجيره ای توزیعيير کاربری نمایند شرکت اقدام به تغ

 

 واسطه وجود عدم( 17 ماده
تصریح و تأکيد نمود که در جریان انعقاد قرارداد حاضر هيچ واسطه ای مداخله نداشته و هيچ  زنجيره ای توزیعشرکت 

پرداخت ننموده و نخواهد نمود. درصورت کشف خالف مفاد  فردیارداد به هيچ وجهی تحت هر عنوان به منظور انعقاد قر

کليه خسارات وارده  تعهدات، انجام تضمين ضبطقرارداد را فسخ و ضمن  ،شرکت بدون انجام هرگونه تشریفاتی ،این ماده

 . مطالبه و وصول خواهد نمود زنجيره ای توزیعشرکت را به تشخيص خود تعيين و از اموال 

 

 ماژور فورس( 11 ماده
بروز و ظهور عوامل غيرقابل پيش بينی و کنترل که عرفاً فورس ماژور شناخته شده و مانع ایفاد تعهدات  درصورت (11-1

تعهدات متعهد تا رفع فورس ماژور به حالت  انجاممسئوليتی متوجه متعهد نخواهد بود و  ،طرفين یا هر یك از آنها گردد

به اطالع طرف مقابل رسانده  ساعت 01روط بر اینكه وقوع و حدوث فورس ماژور حداکثر ظرف تعليق در خواهد آمد مش

در صورتيكه ایفاء تعهدات به دليل فورس ماژور معلق گردد طرفين با همياری و توافق یكدیگر راهكار مناسبی  .شده باشد

 برای تامين اهداف موضوع قرارداد تعيين و به کار خواهند بست. 

 م توانایی در انجام تعهدات قراردادی به علت تصميمات و اقدامات مملكتی از مصادیق فورس ماژور نمی باشد.( عد11-0

روز متوالی به طول انجامد هر یك از طرفين قرار داد حق خواهد داشت  70بيش از چنانچه شرایط فورس ماژور  (11-7

 .ا خاتمه دهدپس از مدت فوق الذکر با تسليم اخطار کتبی قرار داد حاضر ر
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 ( غرامات، جبران و خسارت 14 ماده
 و مباالتی بی ، تقصير و قصور تفریط، تعدی، از ناشی مالی و جانی خسارات هرگونه جبران مسئوليت( 14-1

بی احتياطی، عدم رعایت مقررات و ضوابط، اهمال و سهل انگاری و هر فعل و ترك فعلی که موجب خسارت برای شرکت،  

 خواهد بود. زنجيره ای توزیعشرکت گردد مستقيما به عهده  زنجيره ای توزیعشرکت عوامل اشخاص ثالث، 

، به زنجيره ای توزیعشرکت صورت صدور حكم مراجع قانونی به تعطيلی هر یك از جایگاه های تحت پوشش  در (14-0

مصرف کنندگان محدوده موظف به رفع مشكل  زنجيره ای توزیعشرکت منظور جلوگيری از اختالل در امر توزیع، 

 خواهد بود. طی مدت زمان ابالغی توسط شرکت عملياتی آن جایگاه 

های  موضوع در کميته ،زنجيره ای توزیعشرکت شرکت توسط  یصورت عدم رعایت مجموعه مقررات ابالغ در (14-7

د ناقدام قانونی و مقتضی خواه مجوز و یا هرگونه لغو و یمحدودساز م،یمجاز به اعمال جراها  تهيکم نیا و مطرح  مربوطه

 بود. 

شرکت زنجيره ای توزیع (در صورت عدم وجود طرح کهاب و یا عدم انجام طرح مذکور در جایگاه های تحت پوشش 14-1

ریال به عنوان جریمه از شرکت مذکور دریافت و در قيمت بهای خرید  74به ازای هر ليتر فرآورده خریداری شده مبلغ 

 واهد شد.فرآورده محاسبه خ

(در صورت عدم انجام تعهدات در خصوص نصب تجهيزات سامانه کهاب و دیسپچينگ در بازه های زمانی تعهد شده 14-4

توسط شرکت زنجيره ای توزیع عالوه بر وصول ضمانت نامه های مربوطه ما به التفاوت پرداختی در مدت زمان فعاليت 

 جایگاه نيز به شرکت عودت می گردد.
 

 قرارداد سخف( 17 ماده
را به نحو احسن انجام حاضر قرارداد و خدمات موضوع تعهدات  ،بنا به تشخيص شرکت زنجيره ای توزیعشرکت  چنانچه

داده  زنجيره ای توزیعشرکت بار اخطاریه به  7در صورتی که و  برای بار اول اخطار کتبی به وی داده خواهد شد ،ندهد

اً وب راسدر صورت ادامه فعاليت نامطل اقدام و زنجيره ای توزیعشرکت شرکت نسبت به محدود سازی فعاليت  شود،

 اعالم می نماید. زنجيره ای توزیعشرکت به  اًسخ قرارداد اقدام و مراتب را کتبفو مجوز ابطال نسبت به 

 

 ( حل اختالف 16ماده
و اجرای این قرار داد از طریق  با تغيير، تفسير هطرفين باید نهایت کوشش خود را برای حل هر گونه اختالف در رابط

مذاکره، تفاهم به کار برند. اختالفات ابتدا توسط نمایندگان طرفين مورد بررسی قرار می گيرد و در صورت عدم حصول 

وزیر محترم نفت  04/07/37مورخ  1/08-070110نتيجه، به شرح مذکور در شيوه نامه حل اختالف قرار دادی به شماره 

 (8 شماره )پيوست. طرفين ملزم به انجام تعهدات قرار دادی در طول مدت حل اختالف هستند. حل و فصل خواهد شد

 

 ( 18ماده 
 قانون حاکم بر این قرار داد قوانين مرتبط جمهوری اسالمی ایران می باشد.

  

 اقامتگاه طرفين ( 13ماده
 01 ظرف حداکثر نشانی تغيير بایست یم تغيير صورت در و بوده حاضر قرارداد صدر در مذکور شرح به طرفين نشانی

 شده ابالغ مذکور نشانی به ارسالی مراسالت و مكاتبات کليه صورت این غير در گردد، اعالم مقابل طرف به اًکتب ساعت

 . شد خواهد تلقی
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 قرارداد مدارك و اسناد( 00 ماده
 ترتيب به آنها بين تناقض درصورت و شده محسوب حاضر پيمان متشكله اجزاء منزله به ذیل مشروحه مدارك و اسناد

 .داشت دنخواه رجحان یكدیگر بر ماده این در مذکور

 سند اصلی قرارداد .1

 وزیر محترم نفت 07/04/31مورخ  011146/00شماره  یضوابط ابالغ -1پيوست شماره  .0

 دستور العمل تامين فرآورده از طریق سامانه فروش  -0پيوست شماره  .7

  رسيدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتیآیين نامه -7پيوست شماره  .1

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی-1پيوست شماره  .4

 آئين نامه پلمپ  -4پيوست شماره .7

 11/04/37مورخ  47106/ت 46174به شماره ابالغ مصوبه هيئت وزیران  -7پيوست شماره .6

 دستورالعمل کهاب و دیسپچينگ -6پيوست شماره  .8

 04/07/37مورخ  1/08-070110وزیر به شماره  قراردادی اختالف حل نامهشيوه -8اره پيوست شم .3

 ( اختتاميه 01 ماده
 طرفين بين و امضاء تنظيم، متحدالمتن نسخه حكم در ماده 01 و مقدمه یك به همراه...................... تاریخ  در قرارداد این

 .باشد می حدوا اعتبار دارای آن نسخ کليه که گردید مبادله

 

 

 

 

 زنجيره ای توزیعشرکت                                                            فرآورده های نفتی ایران  ملی پخش  شرکت

 

                               سمت                      خانوادگی نام و نام                                    سمت                                    خانوادگی نام و نام

 سيد محمد رضا موسوی خواه -
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