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 : معاملٍ طزفیه 0 مادٌ : 01/10/0931 تىظیم تاریخ
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 : اس است ػثارت هیثاضذ خزیذار تاییذ ٍ لثَل هَرد ٍ رساًذُ خزیذار رٍیت تِ گاىفزٍضٌذ وِ آى هطخصات ٍ هؼاهلِ هَرد
 ٍ ضزق خٌَب اس وِ سزا اتزاّین ٍ اهطل رٍستای اّالی اس فزٍضٌذگاىخزیذاری ضذُ وِ در تستز سفیذرٍد تَسظ ( ّىتار20) تمزیثی توتزاص سهیي لغؼِ یه اػیاى ٍ ػزصِ ضطذاًگ

تصزف فزٍضٌذگاى هیثاضذ تا خویغ لَاسم ٍ  در وِاس غزب ٍصل تِ خادُ ارتثاعی ػثذل آتاد اتزاّین سزا ٍ سهیي ّوسایِ  ػوَهی هؼثز تِ ٍصل ضوال اس ٍ سفیذرٍد رٍدخاًِ تِ ٍصل
 ٍ ًثَدُ رّي ٍ اخارُ ٍ تصزف دارای ضذُ هطخص هحذٍدُ در دیگز حمَلی یا ٍ حمیمی ضخص ّیچ داضتِ ػٌَاى ٍ است رساًیذُ خزیذار رٍیت تِ گاىفزٍضٌذ وِ لَاحك ضزػیِ ٍ ػزفیِ

  هی تاضذ.  خزیذار لثَل هَرد ٍ ًوَدُ حاصل واهل اعالع هؼاهلِ هَرد ارسش ویفیت ٍ وویت اس خزیذار ّوچٌیي
 هحل تا اتاد ػثذالِ خادُ سوت اس، همتذر آلای هاسِ ٍ ضي تا اٍل خادُ ػوَهی رٍستایی ضزوت وزاًِ خٌَتی ضزوت اس دستزسی راُ  ػٌَاى تِ هتزی 8 خادُ یه سهیي ایي تْوزاُ تثصزُ:
 .هیگزدد خزیذار تحَیل تا هدَس تثذیل تِ ضالیشار سهیي.  تَد خَاّذ لزارداد ٍ سهیي ایي الیٌفه خشء وِ خادُ ػوَهی رٍستایی ٍرٍدی
 همتذر خٌاب هاسِ ٍ ضي ضزوت اس تؼذ – آتاد ػثذالِ – هتزی 700 پل اس تؼذ – اضزفیِ آستاًِ:  اس است ػثارت هؼاهلِ هَرد آدرس
 تَهاى هحاسثِ هیگزدد. 8500* لیوت سهیي پس اس وسز ولیِ حزین ّای رٍدخاًِ ، واًال ٍ خادُ تِ لزار هتزی  : هؼاهلِ هَرد ول لیوت
  فزٍضٌذگاى تِ خزیذار سَی اس سیز تتزتیة ٍ گزفت لزار هتؼاهلیي تَافك هَرد وِ هیثاضذ رایح ٍخِ ىاتَه هیلیَى..................................  هؼادل ریال. .............................تمزار هؼاهلِ هَرد لیوت
 تحَیل دادُ هیطَد  تا اًدام تؼْذات در ّز هزحلِ ٍ هذارن ٍ چه ّا عی رسیذ هیگزدد پزداختهزحلِ  3عی 

 لزار اًؼماد تا ّوشهاى الودلس فیهیلیَى تَهاى  چْارصذهیلیارد ریال هؼادل  4فمزُ چه تِ ضوارُ ........................ ػْذُ تاًه ..................... تتاریخ .......................... توثلغ  دٍعی  هزحلِ اٍل
 1چه ضوارُ .......................... ػْذُ تاًه ...........................  تتاریخ ........................ توثلغ ًیش ٍ  گزدیذ پزداختتحَیل ٍ  فزٍضٌذگاى تِ ٍ تا تاییذیِ ضَرای اسالهی رٍستا ) دّیاری ( داد

 پٌحِ اٍل لوِ خوؼا هزح دارًذ ىآ دریافت تِ الزار خولگی رسیذ خذاگاًِ اهضا تا تحَیل سهیي ٍهدَس تزیذى درختاى صٌَتز ٍ خٌگلی  تا گزفتيهیلیارد ریال هؼادل یىصذ هیلیَى تَهاى 
 هیثاضذ . تَهاى هیلیَى پاًصذ هؼادل ریال هیلیارد

چه ضوارُ هیلیارد ریال هؼادل چْارصذ هیلیَى تَهاى ٍ  4وثلغ ػْذُ تاًه ..................... تتاریخ ..........................  ت................... ................. فمزُ چه تِ ضوارُ  2هزحلِ ی دٍم عی 
 اس تؼذهیلیَى تَهاى هیثاضذ وِ  500تولغ  خوؼا هزحلِ دٍم ًیش وِهیلیارد ریال هؼادل یىصذ هیلیَى تَهاى  1.......... ػْذُ تاًه ........................  تتاریخ .......................... توثلغ ...............

هتز اس حزین رٍخاًِ ٍ تحَیل هدَس تثذیل سهیي تِ ضالیشار ٍ تحَیل واهل  20اًتاج هساحت دلیك آى تا وسز  ٍ عثیؼت در ساسی پیادُ ٍ ام یَتی ًمطِ تا سهیي هحذٍدُ دلیك ییيتؼ
 تِ فزٍضٌذگاى پزداخت هی گزدد سهیي ٍ هذارن ٍ هستٌذات 

 تَهي هیلیَى..................................هؼادل ریال هیلیَى ......................هثلغطوارُ ........................ تتاریخ .................. تچه (30/07/1398) فمزُ 2اس ول ثوي هؼاهلِ تزاتز  آخزیي هزحلِ پزداخت
اهَر ٍ تؼْذات  اتوام اس پسػْذُ تاًه ...................   تَهي هیلیَى..................................هؼادل ریال هیلیَى ......................هثلغتتاریخ ..................  ٍ ضوارُ ........................ػْذُ تاًه ................... 

ٍ  پزداخت فزٍضٌذگاى تِ خزیذار تِ هؼاهلِ هَرد سهیي رٍی تز فزٍضٌذگاى حمَق ٍ حك ولیِ اًتمال ًاهِ الزار سٌذ تٌظین ٍ رسیذ اخذ تا خزیذار تِ سهیي تحَیل ٍ ػولیات هثایؼِ ًاهِ
 ٍ تسَیِ حساب لغؼی صَرت خَاّذ گزفت ضذ خَاّذتحَیل 

 هثلغ ................................. ریال هؼادل .................................... تَهاى تْاتز ٍ هحاسثِ گزدیذ ٍ ضوارُ ............................ ........................اس سٌذ ضوارُ ......تاب هغاسُ توساحت ......... هتز ٍ ًیش 
 : معاملٍ شزيط
 در هٌذرج تؼْذات ولیِ رػایت تا ٍ رساًیذُ خزیذار تزٍیت وِ ػزفیِ ٍ ضزػیِ لَاحك ٍ لَاسم ٍ هلحمات ٍ هٌضوات ٍ تَاتغ خویغ تا..........  تاریخ در را هؼاهلِ هَرد ٌذهَظف گاىفزٍضٌذ
 ذًٌوای خزیذار تسلین اًتمال ٍ ًمل لاًًَی تطزیفات ٍ ًاهِ هثایؼِ

 ادارُ استِ هٌظَر ضالی واری رٍس پس اس تاریخ هثایؼِ ًاهِ (  75) حذاوثز  سهیي تسغیح هدَس تا را سهیي هذارن ٍ اسٌاد ولیِ سهیي تسلین ٍ تحَیل تاریخ اس لثل ٌذهىلف گاىفزٍضٌذ
 . ذًٌوای خزیذار تسلین ٍ اخذ آتیاری آتفای

 لاتل تَدى غصثی ٍ الغیز هستحك...  ٍ رسوی اسٌاد اخزای یا دادگستزی اخزا ػولیات – هصادرُ – رّي:  هاًٌذ لاّزُ ٍلَع اس غیز ػلتی ّز تِ هؼاهلِ هَرد گزدد هؼلَم وِ صَرتی در
 ذًٌوای پزداخت خزیذار تِ تَهاى هیلیَى دٍیست هؼادل ریال هیلیارد 2 هثلغ,  هؼاهلِ ثوي استزداد تز ػالٍُ ٌذهَظف گاىفزٍضٌذ,  ًثاضذ خزیذار تِ تسلین ٍ اًتمال

 خللی هؼاهلِ ارواى تِ ػول ایي اگزچِ,  ًىٌٌذ  الذام 20/03/1398تا تاریخ  هؼاهلِ هَرد (ضالیشار تزداری تْزُ خْت سهیي) تسغیح اخذ هدَس تِ ًسثت همزر هَػذ در فزٍضٌذگاى گاُ ّز
 در تاخیز اس ًاضی ٍاردُ خسارات هغالثِ ضوي را هستٌىف عزفیي الشام لضایی صالحِ هماهات تِ هزاخؼِ تا هیتَاًذ خزیذار ٍلی, هیثاضذ هؼتثز هؼاهلِ صَرت ّز در ٍ ًویٌوایذ ٍارد

 در تاخیز خسارت خثزاى تؼٌَاى تَهاى ّشار صذ یى هؼادل ریال هیلیَى یه هثلغ رٍساًِ پزداخت تِ هلشم گاىفزٍضٌذ اى تز ػالٍُ,  ًوایذ هغالثِ ٍ ػذم دریافت هدَس هؼاهلِ هَرد تحَیل
 هیثاضذ خزیذار ػْذُ تز ًیش ثوي تسلین ّای ّشیٌِ ٍ فزٍضٌذگاى ػْذُ تز هثیغ تسلین تِ هزتَط ّای ّشیٌِ ی ولیِ.  تَد خَاٌّذ خزیذار حك در ٍ تؼْذات هثیغ تحَیل
 سِ هثلغ,  خزیذار سَی اس تؼْذ اًدام اس تخلف تاتت ٍ فسخ را لزارداد هیتَاًٌذ فزٍضٌذگاى ًىٌذ الذام همزر هَػذ ّای در هؼاهلِ ثوي پزداخت تِ ًسثت همزر هَػذ در خزیذار ّزگاُ

 ًوایٌذ هستزد ٍی تِ را هاًذُ تالی ٍ ًوَدُ وسز را پزداخت پیص اس تَهاى هیلیَى سیصذ هؼادل ریال هیلیارد
 تٌام(  4-1 تٌذ هَضَع) رسوی اًتمال اًدام لثلی اعالع اػالم حسة تز صَرت ایي در ًوایذ هٌتمل تغیز ٍوالت یا ٍ حمَق صلح تصَرت ٍلَ وال یا خشء را هؼاهلِ هَرد دارد حك خزیذار
 گزفت خَاّذ لزار ٍی ػْذُ تز دفتزخاًِ در حضَر ٍ هؼاهلِ ثوي الثالی پزداخت حیث ایي اس ًیش ًاهِ هثایؼِ ایي در هذوَر خزیذار تىالیف ٍ گزفت خَاّذ اًتمال خذیذ ػلیِ هٌتمل

 گاىفزٍضٌذ گزدد اتغال لاًَى یا ٍ حىن هَخة تِ تسلین یا ٍ اًتمال ٍ ًمل ػوال وِ تغَری تزسذ اثثات تِ ٍ ضذ حاصل ادػا ایي تؼذا یا ٍ گزفت لزار دیگزی ادػای هَرد تیغ گاُ ّز
 ٍ ًوایٌذ پزداخت تخزیذار تَهاى هیلیَى 100 هؼادل ریال هیلیارد یه هثلغ تؼالٍُ( وارضٌاس ًظز خلة تا لشٍم صَرت در ٍ) رٍس تمیوت را ضذُ اًدام ّای ّشیٌِ ٍ هؼاهلِ ثوي ٌذهىلف

 . وٌٌذ خثزات را غزاهات ولیِ ٍ پزداخت ًیش را خسارت ایي تایذ ضَد خزیذار هتَخِ ّن خسارتی اثٌا ایي در چٌاًچِ
 فسخ درخَاست داضت خَاّذ حك خزیذار غیز تِ اًتمال ٍ تخلف صَرت در هیىٌذ هٌغ خزیذار اس تغیز دلیل ٍ ػٌَاى ّز تِ هؼاهلِ هَرد اًتمال ّزگًَِ اس را فزٍضٌذگاى داد لزار ایي

 را هؼاهلِ فسخ حك خزیذار ًثاضذ هوىي الشام وِ درصَرتی تخَاّذ هؼاهلِ هَرد اًتمال تِ را فزٍضٌذگاى الشام  الیِ هٌتمل ٍ فزٍضٌذگاى عزفیت تِ اتغال دػَی الاهی تا یا ٍ ًوَدُ لزارداد
 تپزداسًذ ٍی تِ تؼْذ اًدام ػذم اس تخلف خسارت تؼٌَاى تَهاى هیلیَى چْارصذ هؼادل ریال هیلیارد دٍ هثلغ تؼالٍُ ضذُ هتمثل خزیذار وِ ّایی ّشیٌِ ولیِ هَظفٌذ فزٍضٌذگاى ٍ دارد

هتزی رٍدخاًِ وسز ٍ تز اساس  20هؼاهلِ ًمطِ تزداری یَ تی ام تَسظ خزیذار ٍ تا ّواٌّگی فزٍضٌذگاى )ّشیٌِ تالوٌاصفِ( اًدام ٍ تا وسز وسَرات لاًًَی ٍ حزین ول سهیي هَرد  -
هَرد آى تَضیح ایٌىِ حزین ّای فَق الذوز خش الیٌفه سهیي خزیذاری ضذُ هیثاضذ ٍ فزٍضٌذگاى الزار دارًذ وِ در حال ٍ ایٌذُ ّیچگًَِ ادػایی در آى اًتاج ٍ هحاسثِ هی گزدد.

یز آى تغییز ًوایذ ٍ ولیِ ی استفادُ ًاضی اس حزین هتؼلك تِ خزیذار است ٍ تاتت ایي ًخَاٌّذ داضت , حتی اگز تا تغییز حزین رٍدخاًِ در آیٌذُ تصَرت عثیؼی یا تغییز لَاًیي هماد
 اس عزف خزیذار تِ فزٍضٌذگاى پزداخت هیگزدد . هیلیَى تَهاى چْلهثلغ  (حزاین وسز  هَضَع )

 ٍ تٌظین ٍ دفتزخاًِ در حضَر ٍ ًاهِ هثایؼِ ایي تطزح خَد تؼْذات ولیِ اًدام تِ ًسثت هیطَد هلتشم ٍ هتؼْذ نِضُزٍُعِِْ ػٌِْذَ الْوُسِلِوَُىَ ٍ تِالْؼُمَُدِ أٍَِفَُا ضزیفِ آیات اساس تز هتؼاهلیي
 ًوایٌذ الذام هؼاهلِ هَرد ثثتی سٌذ اهضا
 الزار ٍ دفتزخاًِ ّای ّشیٌِ ٍ تَدُ فزٍضٌذگاى تؼْذُ هثیغ تحَیل تاریخ تا ًیش ٍ 1397 سال پایاى تا...  ٍ اتیاری ٍ دارایی دّیاری ػَارض اًتمال ٍ ًمل اس اػن ػَارض ٍ ّا هالیات تادیِ
 .است تالوٌاصفِ عزفیي تؼْذُ ثثتی ًاهِ
 ون اس اگاّی ٍ ػلن تا ٍ ضخصی ارادُ تا ٍ سالهت ٍ صحت ووال در هؼاهالت لاًًَی ٍ ضزػی همزرات ٍ ضزایظ ی ولیِ رػایت تا ٍ هذًی لاًَى ٍ 190 ٍ 10 هَاد تِ تَخِ تا ًاهِ هثایؼِ ایي

 خصَصا خیارات وافِ اسماط لثَل تا ٍ اًذ ًوَدُ هؼاهلِ اًدام تِ هثادرت عزفیي واهل رضایت تا ٍ ثوي تا هثیغ ارسش تزاتزی ًیش ٍ هىاى ٍ سهاى احَال ٍ اٍضاع ٍ هؼاهلِ هَرد ویف ٍ
 همام لائن ٍ ٍرثِ ٍ اًاى تِ ًسثت ٍ ضذ خاری لثَال ٍ ایداتا تیغ تیي ػمذ ضزػی صیغِ ٍ ًذارًذ را اى فسخ حك عزفیي اس یه ّیچ,  خیارتذلیس استثٌا تِ تاضذ فاحص اگزچِ خیارغثي

 . ًذارد ٍ ًذاضتِ ًاهِ هثایؼِ در تاثیزی ّیچگًَِ ّن ّا لیوت ًَاساًات ٍ تَدُ االخزا السم لاًًَی
, تِ  اس عزفیيهٌذرج در تیؼٌاهِ هیي عزفیي عثك رسیذ تحَیل دادُ هیطَد ٍ تِ اسای اًدام تؼْذات تَضیح ایٌىِ : ولیِ ی هذارن ٍ اسٌاد ٍ چه ّای هٌذرج در  ایي هثایؼِ ًاهِ ًشد ا

  طَد ........................................... تالی هیواًذ ٍ در ػَض رسیذ تِ عزفیي دادُ هی آلای  فزٍضٌذگاى یا خزیذار تحَیل هیگزدد ٍ ایي هذارن تؼٌَاى اهاًت ًشد داٍر هزضی الغزفیي
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