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تفاهمانهم هم کاری

رشکت توربو ژرناتور شارهود

در راستای اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی همهجانبه و استفاده از تمامی ظرفیتهای
ملی ،باألخص دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان ،در سال رونق تولید و همچنین در راستای
توسعه شبکه ساخت داخل و استفاده از پتانسیل شرکتهای دانشبنیان ،صنعتگران و قطعه سازان ،این تفاهمنامه به
منظور همکاری بین شرکت مجتمع فوالد خراسان به مدیرعاملی جناب آقای دکتر کسری غفوری که از این پس
(فوالد خراسان ) نامیده میشود از یک طرف و شرکت توربو ژنراتور به مدیرعاملی جناب آقای مهندس علی طاهری
پور  ،از طرف دیگر که از این پس مجری نامیده میشود با شرایط ذیل منعقد گردید:
ماده  :1اهداف تفاهمنامه

هدف از این تفاهمنامه ایجاد و توسعه همکاریهای متقابل بین شرکت فوالد خراسان و شرکت توربو ژنراتور در زمینه
ساخت الکتروموتور  DC600KWمطابق دستورالعمل های فوالد خراسان و قوانین کشوری میباشد.
ماده  :2تعهدات شرکت توربو ژنراتور

 .1-3ساخت تجهیزات و قطعات مطابق نقشههای فنی و استانداردهای تعیین شده توسط فوالد خراسان انجام شود.
 .2-3مواد و متریال اولیه جهت ساخت قطعات و تجهیزات بایستی قبل از شروع کار به تأیید کارشناسان فوالد خراسان
رسیده باشد.
 .3-3مهیا نمودن بازدید از کارگاه ،خط تولید و بازرسیهای حین ساخت جهت کارشناسان فوالد خراسان
 .4-3ایجاد تجهیزات و زیرساخت الزم جهت انجام تستهای کنترل کیفی نهایی در کارگاه با نظارت کارشناسان
فوالد خراسان

 .5-3ارائه مشخصات فنی نهایی ساخت در هنگام تحویل قطعات و تجهیزات ساخته شده
 .6-3تعامل با کارشناسان فوالد خراسان و بازدید از تجهیز و قطعه ساخته شده جهت برطرف کردن عیوب احتمالی
پس از نصب در خط تولید
.7-3کلیه اطالعات ،نقشههای فنی ،مستندات و مدارکی که در حین انجام پروژه در اختیار شرکت توربو ژنراتور قرار
میگیرد به صورت امانت و محرمانه تلقی شده و این شرکت از نشر آن بدون اجازه کتبی فوالد خراسان اجتناب
مینماید.
.8-3در صورتی که عملیات ساخت یا تعمیر در محل فوالد خراسان انجام شود رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای
ایمنی فوالد خراسان با تقبل مسئولیت هر گونه حادثه و سانحه احتمالی که در محل کار رخ دهد بر عهده شرکت
توربو ژنراتور میباشد.
ماده :4تعهدات مجتمع فوالد

 .1-4تحویل به موقع و کامل مدارک و مستندات فنی توافق شده فی مابین
 .2-4در صورتی که از قطعه یا تجهیز مشخصات فنی در دست نبود ،همکاری و تعامل با سازندگان جهت حضور در
فوالد خراسان جهت تکمیل اطالعات
 .3-4انجام تعامالت الزم در حین فرآیند ساخت با سازندگان ،در جهت اصالح یا تکمیل دفترچهها ،مشخصات فنی
و ...
ماده  : 5سایر موارد

 .1-5امضاء این تفاهمنامه هیچگونه تعهد مالی را برای شرکت فوالد خراسان و شرکت توربو ژنراتور ایجاد ننموده و
کلیه هزینهها حسب مورد در چارچوب انعقاد قراردادهای جداگانه بررسی و توافق میشود.
 .2-5در صورتی که اجرای پروژه به دانش فنی یا اختراع منتهی شود ،نتایج حاصل به طرفین تعلق دارد و طرفین حقوق
مادی و معنوی یکدیگر را در خصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک به رسمیت میشناسند.

ماده  : 6مفاد تفاهمنامه

این تفاهمنامه در  2نسخه و  6ماده در تاریخ  98/10/26به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء به مدت دو سال معتبر
میباشد که با توافق طرفین قابل تمدید و بازنگری میباشد.
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