تفاهم نامه همکاری
ایي تفبّن ًبهِ زر تبرید  ................. ........................ثیي ضزوت هزوشی وبرگشاراى اهَر سیبرتی استبى تْزاى ثب

وسالتػبزی

 ٍ 411136741854هسیزعبهلی حسیي رضبئیبى ثِ ًطبًی  :م تَحیس  ،ذیبثبى ًػزت غزثی  ،پالن  / 88تلفي 66591903 :
( وِ زر ایي

تفبّن ًبهِ

ضزوت ًبهیسُ

هیطَز

) اس یه عزف ٍ ضزوت ذسهبت

............... ..........................ثبوسالتػبزی ٍ...................... ................ ..........ثِ ًطبًی

سیبرتی

 ٍ ....................................................................تلفي :

 .............................ثِ هسیزیت آلبی  ( ................................وِ زر ایي تفبّن ًبهِ ّوىبر ًبهیسُ هی ضَز ) اس عزف زیگز  ،هجتٌی ثز
ضزایظ سیز هٌعمس هی گززز :
ماده یک – موضوع تفاهم نامه :
هَضَع تفبّن ًبهِ عجبرت است ٍاگذاری حك فزٍش ثلیظ  ،رسرٍاسیَى ّتل ٍ تَرّبی زاذلی ٍ ذبرجی سیبرتی اس عزف
ضزوت ثِ ّوىبر .
تبصرٌ ّ :1وىبر هَظف ثِ هعزفی وتجی وبًتزّبی فزٍش جْت ّوبٌّگی هی ثبضس ٍ ضزوت غزفبً ثب راثظ ّوبٌّگی ّبی السهِ
را اًجبم ذَاّس ًوَز .
تبصرٌ ّ :2وىبر زر توبهی هَارز فزٍش ( فزٍش تَر -ثلیظ َّاپیوب  ،ثلیت لغبر ٍّتل ) هَظف ثِ رعبیت لیوت ّبی اعالم ضسُ
ثِ هسبفز اس عزف ضزوت هی ثبضس  ( .پىیج سیستن )
تبصرٌ ّ : 3وىبر هتعْس هی گززز وِ ًسجت ثِ ثجت زلیك هطرػبت هسبفز ٍ ّوچٌیي اعالم ٍ تَجیِ ضَاثظ تَر السام ٍ زر اًتْب
اهضب اس هسبفز اذذ گززز ٍ زرغَرت ثزٍس ّزگًَِ اضىبل توبهی هسئٍَلیت ایي اهز ثز عْسُ ّوىبر هزثَعِ ذَاّس ثَز .
ماده دو – کارمزد ونحوه پرداخت همکار :
ولیِ پززاذتْب ٍ تسَیِ حسبة ثزاسبس لیوت اعالم ضسُ زر سیستن ٍ پس اس وسزهجلغ وبرهشز اعالم ضسُ ،ذَاّس ثَز .
وبرهشز ّوىبر ثبثت رسرٍ ّتل ،فزٍش ثلیظ ٍ تَرّبی سیبرتی زاذلی ٍ ذبرجی وِ زر پىیج ّبی اعالهی زر سیستن است ،ثزای
ایطبى هٌظَر ذَاّس ضس .
تبصرٌ:4وبرهشز هذوَر ثب احتسبة ارسش افشٍزُ هیجبضس .
ماده سه – شرایط َمکاران اعتباری :
ّوىبراًی وِ وبروززضبى زر سیستن ثػَرت اعتجبری تَافك هیطَز هیجبیست ّز زٍّفتِ یىجبر یب پس اس اتوبم اعتجبر ًسجت ثِ
تسَیِ حسبة ذزیسّبی ذَز السام ًوَزُ ٍ سٌس پززاذت را ثِ اهَر هبلی ضزوت تحَیل ًوبیٌس زر غیز ایٌػَرت سیستن

ثػَرت اتَهبتیه هسسٍز ٍ ضزوت هیتَاًس اس هحل ضوبًت حسي اًجبم وبر ًستت ثِ تسَیِ ثسّی ّوىبر السام ًوبیس ٍ تفبّن
ًبهِ هذوَر را ثػَرت یىغزفِ فسد وززُ ٍ ّوىبر حك ّزگًَِ اعتزاؼ را اس ذَز سلت هیٌوبیس.
تبصرٌ :5سمف اعتجبر ّوىبر 50000000ریبل هیجبضس.
تبصرٌ:6زرغَرت اجزای وبهل تفبّن ًبهِ ً ،حَُ پززاذت ٍ حسي اًجبم وبر سمف اعتجبر ّوىبر افشایص ذَاّسیبفت.
ماده چهار – مدت قرارداد :
هست تفبّن ًبهِ اس تبرید اًعمبز تب تبرید ..............................هیجبضس ٍ زرغَرت رضبیت عزفیي ثعس اس ایي تبرید الحبلیِ ارسبل هی
گززز ٍ تفبّن ًبهِ لبثل توسیس ذَاّس ثَز .
ماده پنج – تضمین حسن انجام پرداخت تعهدات :
ّوىبر یه ثزي چه ثِ ضوبرُ  ...................ثبًه  .....................ضعجِ  ...............وسضعجِ  ......................ثِ هجلغ 200/000/000
ریبل زر اذتیبر ضزوت لزار هی زّس  ٍ .ضزوت هی تَاًس ثٌب ثِ تطریع ذَز زر غَرت احزاس ترلف غبزر وٌٌسُ سٌس یب عسم
پززاذت ثسّی ذَز زر تبرید تعییي ضسُ راسبً ثبحك زرج تبرید زر چه ًسجت ثِ ٍغَل ٍجِ ًبضی اس آى السام ًوبیس ٍ غبزر
وٌٌسُ ّزگًَِ حك ٍازعبیی را زرذػَظ ایي تطریع اس ذَز سلت ٍ اسمبط هیٌوبیس  .ضوٌبً چه هی ثبیست ثسٍى تبرید ٍ زر
ٍجِ ضزوت مروشی وبرگشاراى استبى تْزاى ٍ ثسٍى ّزگًَِ هغلت اضبفی غبزرگززز .
تبصرٌ  : 7سْبم سْبهسراى ضزوت هزوشی ثعٌَاى ضوبًت حسي اًجبم وبر لیس ضسُ زر ثٌس  5لزارزاز ایطبى ذَاّس ثَز .
ماده شش – سایر شرایط :
 عمس لزارزاز تَسظ ّوىبر ثب هسبفز ثزاسبس هفبز ٍ همزرات سبسهبى هیزاث فزٌّگی ٍ گززضگزی ٍ ّوچٌیي اهضبی ثزيلزارزاز ّتل یب تَر تَسظ هسبفز ٍ ّوىبر الشاهی است .
 زرج ضزایظ تَر  ،ضبهل ًبم ّتل ًَ ،ع اتبق ،هست البهت ٍسبیز ذسهبت زر ثزي لزارزاز الشاهی است . ارائِ وپی ضٌبسٌبهِ وَزوبى  2تب  5سبل جْت استفبزُ اس ًزخ ترفیف زار تَر الشاهی است . ًزخ تَرّب  ،تَافك ثیي هسبفز ّ ،وىبر ٍ آصاًس ثزاسبس پىیج ّب ثَزُ ٍ حك ّزگًَِ ازعبی ثعسی اس ضزوت ٍ هسبفز سلتضسُ ٍ زرج ًزخ تَر عجك پىیج ارسبلی زر توبهی ٍاچزّب الشاهی هیجبضس .
 تَجیِ وب هل هسبفز زرذػَظ همزرات ذزیس ثلیظ چبرتز ٍ لَاًیي وٌسلی ٍ تغییزات ثلیظ ّتل  ،تَر عسم اًجبم سفز یبسبیز ضزایظ ثعْسُ ّوىبر ثَزُ ٍ الشاهی هی ثبضس .
 -زر هَارز فَرس هبصٍر ّیچگًَِ هسئَلیتی ثبثت ّشیٌِ تَر رسرٍ ضسُ هتَجِ ضزوت ًوی ثبضس .

تبصرٌ :8جْت اهٌیت سیستن ّوىب ر هیجبیست اس ٍاگذاری یَسرٍپسَرز سیستن ذَز ثِ زیگزاى جساًذَززاری ًوَزُ ٍ  .الجتِ
زر غَرت ثزٍس ّزگًَِ هطىل ٍ سَءاستفبزُ ولیِ عَالت ٍ ذسبرات ًبضی اس آ « ثز عْسُ ّوىبر ثَزُ ٍ ضزوت ّیچگًَِ
هسئَلیتی زر لجبل ایطبى ًسارز .
ماده هفت – فسخ تفاهم نامه :
عزفیي تفبّن ًبهِ هیتَاًٌس ثب اعالم وتجی (یىوبُ لجل)  ،زر ّزسهبى ٍ پس اس استززاز وبهل ٍ تسَیِ لغعی ً ،سجت ثِ فسد
تفبّن ًبهِ السام ًوبیٌس .
تبصرٌ  :9ضزوت هجبس است زر غَرت عسم هسبعست ّوىبر زرذػَظ استززاز اٍراق ثْبزار اس هحل چه تضویي ٍ ثب زر ًظز
گزفتي ثبالتزیي ًزخ هوىي ذسهبت ارائِ ضسُ ً ،سجت ثِ ججزاى ولیِ ذسبرات  ،السام ًوبیس .
مادٌ َشت ملسمات تفاَم وامٍ :
 زرذَاست وتجی جْت عمس تفبّن ًبهِ ثب اهضبی هسیزعبهل . وپی هجَس ّبی ثٌس ح سیبرتی وپی ضٌبسٌبهِ هسیزعبهل وپی غفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ سْبهساراى ( زرغَرت ضزوت ثَزى ) آگِی تبسیس آذزیي تغییزات رٍسًبهِ رسوی هعزفی ًوبیٌسُ تبم االذتیبر اس عزف هسیزعبهل جْت اهضبی تفبّن ًبهِ ( زرغَرت عسم حضَر ضرع هسیزعبهل ) یه ثزي چه ثِ هجلغ زٍیست هیلیَى ریبل اس حسبة ضزوت ذسهبت سیبرتی زارًسُ هجَس یب هسیزعبهل زر ٍجِ ضزوتٍ ثسٍى تبرید
 وپی ثزگِ سْبم سْبهساراى ضزوت هزوشی وبرگشاراى اهَرسیبرتی استبى تْزاى (سْبم ثعٌَاى ضوبًت هیجبضس ) -مادٌ وٍ-کلیات  :ایي تفبّن ًبهِ زرًِ هبزُ ًٍِ تجػزُ  ،زر زٍ ًسرِ تٌظین ٍ ثِ اهضبی عزفیي تفبّن ًبهِ رسیس .
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