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گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

هـا و   نامـه  آئـین اصـالحات بعـدي آن و   قـانون اساسـی و   » 44«هـاي کلـی اصـل     سیاسـت  يدر اجراي مفاد قـانون اجـرا   :کلیات

آگهی عرضه منتشـره   مندرج درهیأت واگذاري و با شرایط  .................مورخ  ................شماره   و مصوبهمربوطه هاي  دستورالعمل

جایگـاه سـوخت   موضـوع واگـذاري    .....................و  .......................هـاي   در تـاریخ  ..................و  ...................هـاي   در روزنامـه 

  .این قرارداد بین متعاملین به شرح ذیل تنظیم شد ،................از طریق  ..................

    :طرفین قراردادـ 1ماده 

  :فروشنده ـ1

با سمت عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزي، توسعه منابع  ......................خانم / يآقاسازي با نمایندگی  یسازمان خصوص  

با سمت عضو هیأت عامل و معاون نظارت،  ..................خانم  /آقاي و امور پشتیبانی به نمایندگی از طرف رییس کل سازمان و

زمـین،   تهران، شهرك قدس، خیابان خوردین، خیابان ایران: به نشانیاز طرف هیات عامل دگی به نماینامور حقوقی و قراردادها 

  .شود نامیده می» سازمان«، که در این قرارداد اختصاراً )10ساختمان نصر ( 15خیابان مهستان، ساختمان شماره 

  :ـ خریدار2

ــف ــاي )ال ــانم /آق ــد .............................. خ ــماره  ......... ..........فرزن ــنامه ش ــادره از ................... داراي شناس  .........................ص

ــد ــی  ...............متولـ ــد ملـ ــانی ............................ کـ ــه نشـ ــتی  ....................................................................................بـ ــد پسـ کـ

  ................................. .شماره تماس ................ ..............

اداره ثبـت   نـزد ............مـورخ .......... بـه شـماره ثبـت    ................ و کـد اقتصـادي   ............ با شناسه ملی ......... (.......) شرکت  )ب

دارنـده   ،........فرزنـد   ،................بـا نماینـدگی آقایـان     ..................پستی  کد.................نشانی، به شرکتها و مؤسسات غیرتجاري 

، .............فرزنـد   ،................و  بـا سـمت مـدیر عامـل     ..........ازصـادره   ،.........متولـد  ،  ............ملـی وکـد  ...........شناسنامه شماره 

شـماره  کـه برابـر آگهـی     ...............بـا سـمت    .............صـادره از   ،........متولد  ،............و کد ملی  ...........دارنده شماره شناسنامه 

از حق امضاء قراردادها و اسناد تعهـدآور همـراه بـا    .............  مورخ............. روزنامه رسمی شماره مندرج در  .........مورخ  ...........

  .شود نامیده می» خریدار«خوردار هستند، دراین قرارداد به اختصار مهر شرکت بر

  :تبصره

تا زمانی که تغییر نشانی اقامتگاه هر یک از طرفین به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم نشده است، کلیه مکاتبـات، اطالعـات   

 .هاي فوق ارسال و ابالغ قانونی تلقی می گردد و اوراق به نشانی

  :انعقاد قراردادتاریخ  -2ماده 

  .باشد می.………مورخ  ………تاریخ انجام معامله روز  -1

  .تنظیم و امضاءشد ..…………این قرارداد در تاریخ  -2

  . استو ابالغ و مبادله قرارداد  ترهین دارایی هاي بنگاه مورد معاملهنفوذ قرارداد منوط به ارائه سند رسمی  -3
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گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

  :معامله موضوع -3ماده 

(...........  بـا مشخصـات منـدرج در پیوسـت شـماره یـک      ......... جایگاه سـوخت   درصد ..………معادل  عبارت است از فروش

  .بعنوان یک واحد غیرقابل تجزیه مورد معامله قرار گرفت و که تماماً به اطالع و رؤیت خریدار رسید )صفحه

  :ثمن معامله - 4ماده

بـه  ) ریـال ...................... بحـروف (ریال .............................  مبلغ )و سود فروش اقساطی مجموع نقد و اقساط(کل ثمن معامله 

  :باشد میشرح زیر 

  .باشد می) ریال.......................................... بحروف (ریال ...................... ثمن نقدي معامله مبلغ  -1

  .باشد می) ریال................................... بحروف (ریال ........ ................نقدي معامله مبلغ غیرثمن  -2

بحـروف  (ریـال  ........................ باقیمانـده مطـابق محاسـبات بعمـل آمـده مبلـغ        درصـد ........... مبلغ سود فـروش اقسـاطی    -3

  .می باشد) ریال........................................... 

  :نحوه پرداخت ثمن معامله -5ماده 

    :نحوه پرداخت بخش نقدي ثمن معامله -1

مــورخ ................. فــیش واریــزي شــماره / طــی چــک ) ریــال............................. بحــروف (ریــال ..................... مبلــغ ) الــف

نزد بانـک   ...............که به حساب جاري شماره ................... شعبه ..... ................بانک ............... از حساب شماره ............... 

واریز شـده بـه عنـوان بخشـی از ثمـن معاملـه محسـوب        » سازمان«بابت سپرده شرکت در مزایده به نام  ..............شعبه  ..........

  .گردید

مـورخ  ................. فـیش واریـزي شـماره    / ، طی چـک  )ریال .....................................بحروف (ریال ...................... مبلغ ) ب

بانــک .......................... کــه بــه حســاب شــماره ................... شــعبه ..................... بانــک ............... از حســاب شــماره ............... 

  .واریز شد.......................... به نام .................. شعبه .......................... 

  :نحوه پرداخت بخش اقساطی ثمن معامله -2

 فقــره ..............طــی ) ریــال................................................................................ بحــروف (ریــال .................................. مبلــغ 

........................ بانــک .................................. حســاب شــماره از............................. الــی .......................... هــاي  چــک بــه شــماره

) دوپیوسـت شـماره   (شرح جدول اقساط سازمان در سررسیدهاي معینه و در طول مدت قرارداد به  در وجه.......................... شعبه 

  .شود پرداخت می



 

 

٣ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

  :تضمین پرداخت اقساط و انجام تعهدات -6ماده 

باشد  خریدار مادام که در وثیقه سازمان می. کامل اقساط بدهی در وثیقه سازمان قرار داد پرداخت خریدار مورد معامله را تا -1

ا جزئاً از خود سلب نمود و هر گونه نقل و انتقال موکول بـه اجـازه سـازمان    حق واگذاري مورد معامله و حقوق ناشی از آنرا کالً ی

  .باشد می

سـایر تضـمینات    یـا (طغري سفته  .....تعداد  )این قرارداد» 5«ماده » 2«موضوع بند( معامله اقساطی ثمن ماندهخریدار معادل  -2

بـه مبلـغ    )حقـوق قابـل واگـذاري    نامـه نظـام اقسـاطی واگـذاري و نحـوه دریافـت بهـاي        آیـین » 5«موضوع مـاده  

ــه حــروف (ریــال ............................  ــال................................................................ ب ــه مشخصــات آن در جــدول تضــامین  ) ری ک

  .رار دادذکر شده را، به منظور تضمین پرداخت بدهی خود امضاء و در اختیار سازمان ق) سهپیوست شماره (

قـرارداد، بـه   )چهـار پیوسـت شـماره   (خریدار به منظور تضمین ایفاء تعهدات خود با تنظیم وکالتنامه رسمی بالعزل به شـرح   -3

سازمان اختیار تام و مطلق داد که درصورت تخلف از هر کدام از تعهدات موضوع این قرارداد و یا انجـام هـر اقـدامی کـه حقـوق      

ول مطالبات مربوطه تضییع نماید یا به خطر اندازد، سازمان بتواند بدون هیچگونه قید و شرط و با استناد سازمان را در استیفاء و وص

به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو بـه خـود بـه هـر     آن یا انتقال منافع مورد واگذاري و تملک به وکالتنامه مزبور نسبت به دریافت 

با حق دریافت و برداشت بهـاي معاملـه بـه حسـاب خـود بابـت مطالبـات و         قیمت و تحت هر شرایطی که به نظر خود صالح بداند

  .یدماجبران خسارات وارده اقدام ن

  :سازمانـ تعهدات 7ماده 

نماید چنانچه به تصمیم قطعی هیأت داوري یا مراجع قضائی تمام یا بخشی از مورد معامله و یا سایر حقوق  سازمان تعهد می ـ1  

مابین، نسبت به دریافت غرامت قانونی از دستگاه ذیربط و پرداخت آن به  رآید، بر اساس قرارداد فیواگذار شده مستحق للغیر د

  .خریدار و اشخاص ثالث اقدام نماید

نماید پس از وصول حصه نقدي ثمن معامله و دریافت چکهاي اقساط، اسناد تضمین و توثیق مورد معامله ،  سازمان تعهد میـ 2  

و نفوذ قرارداد حاضر نسبت به امضاء سند رسمی صلح حقوق با ترهین مورد معامله مطابق بند » 6«ماده  3بند اخذ وکالتنامه موضوع 

همچنین اخذ سند مشاعی و یا اخذ . انجام عقد مذکور به عهده خریدار می باشد هزینه. به نام خریدار اقدام نماید» 8«ماده » 17«

  .باشد به هزینه وي می به عهده خریدار و) تفکیکی(سند مالکیت رسمی 
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  :قرارداد شماره
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  دارد :پیوست
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و نظایر آن، در ارتباط با مواردي که مورد معامله ملی یا مصادره شده و  اموالپرداخت هر گونه غرامت، خسارت، استرداد  - 3

  .مربوط به دوره پیش از تاریخ انجام معامله باشد طبق مقررات مربوطه، بر عهده دولت خواهد بود

هیأت داوري یا مراجع قضائی محرز شود در نتیجه تخلف اعضاء هیأت مدیره، مدیر  در صورتی که به موجب احکام قطعی - 4

هاي مالی غیر واقع جهت پنهان نمودن  ناشی از کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش( عامل و سایر مدیران بنگاه مورد واگذاري 

خسارت وارده از محل باقیمانده تعهدات مالی  خسارتی به خریدار وارد شده است، تامین) وضعیت واقعی بنگاه مورد واگذاري

  .و در غیر این صورت بر عهده دولت خواهد بود) در صورت تکافو(قرارداد 

سازمان متعهد است در صورتی که خریدار نسبت به پرداخت زودتر از موعد اقساط قرارداد یا تسویه آنها، به صورت یکجا  - 5

  .شود، کسر نماید خشی از بدهی که زودتر تسویه میاقدام نماید، سود فروش اقساطی را بابت ب

  :ـ تعهدات خریدار8ماده 

دارد قبل از تاریخ انجام معامله، اطالعات کافی و وافی در خصوص وضعیت مالی، اقتصادي، فنـی و   خریدار اعالم و اقرار میـ 1

مـورد  هـاي بنگـاه    دارایـی ست و نیز از ارزش فعلی در اختیار و مورد اطالع وي قرار گرفته ا معاملهمورد  بنگاهحقوقی دارایی هاي 

، حق هر گونه ادعا علیـه سـازمان بـه اسـتناد نداشـتن اطالعـات الزم از اسـناد و وضـعیت مـالی،          بنابراینمعامله آگاهی کامل دارد، 

کت مربوطـه را از  اقتصادي، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به مورد معامله و شر

قانون مدنی در فـرض وجـود عیـب از عیـوب تبـري کـرده و        436بر این اساس سازمان بموجب ماده . نماید خود سلب و ساقط می

  .از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت ،خریدار هیچگونه حقی

یر پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت خریدار تعهد نمود کلیه اقساط این قرارداد را در سررسید هاي معین بدون تأخ-2

و یا عدم ایفاي هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد، سازمان می توانـد  » مورد معامله«دو قسط متوالی از بدهی ناشی از واگذاري 

ه و حـال شـده   دیون وي را از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل کرده و نسبت به تأمین و وصول مطالبات سررسید شد

الوکاله مربوطه و واخواست اسـناد   هاي دادرسی و حق هاي متعلقه از جمله هزینه بر پرداخت کلیه هزینه اقدام نماید و خریدار عالوه 

همچنـین در  . باشـد  تجاري، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر در پرداخت از زمان تأخیر و حال شـدن بـدهی تـا زمـان وصـول مـی      

خت اقساط معوق و وجه التزام تـاخیر در پرداخـت، سـازمان حـق محاسـبه و اسـتیفاء آن هـا را از محـل تضـامین          صورت عدم پردا

  قرارداد، سایر مبانی قراردادي و قانونی و فروش و تملک وثائق خواهد داشت
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گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ
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شخاص ثالـث بـه صـورت    خریدار حق انتقال مورد معامله و هر یک از تعهدات و مسئولیتها و اختیارات ناشی از قرارداد به ا -3

کلی یا جزئی بدون موافقت و هماهنگی سازمان تا پایان انجام تعهدات را از خود سـلب و سـاقط نمـود و هرگونـه انتقـالی در ایـن       

  .اعتبار و باطل خواهد بود خصوص بی

ایـن  » 6«مـاده  » 3«ناشی از وکالتنامه موضوع بنـد  (خریدار حق هرگونه عمل حقوقی و مادي که حقوق و اختیارات سازمان  -4

  .مورد خدشه قرار دهد یا محدود و یا منتفی نماید، از خود سلب و ساقط نمودرا جزئاً یا کالً  )قرارداد

در صورت انحالل و یا ورشکستگی هر یک از خریداران کلیه اقساط ثمن معامله مربوط به آن خریدار تبدیل به دین حـال   -5

  .با توافق وراث با سازمان، قرارداد با شرایط قبلی تجدید خواهد شدمی گردد و در صورت فوت اشخاص حقیقی، 

نماید چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیأت داوري یا مراجع قضائی، تمام یا بخشی از مورد معامله یا سایر  خریدار اعالم و تعهد می ـ6

صـرفاً از   ه ذیـربط ت قـانونی از دسـتگا  لبـه غرامـ  ، بر اساس قرارداد قی مابین و نسبت بـه مطا للغیر درآید حقوق واگذار شده مستحق

  .اقدام نمایدطریق سازمان 

  .حفظ نماید) حداکثر یک سال(نیروهاي انسانی شاغل در جایگاه را تا پایان مدت قرارداد تامین نیروي انسانیخریدار متعهد گردید  -7

یا اموالی در قیمت گذاري مورد معامله محاسبه چنانچه به موجب احکام قطعی هیأت داوري یا مراجع قضائی محرز شود مال  -8

بـدهی مزبـور را بـه نسـبت دارایـی       مابـه التفـاوت   غیر واقعی اعالم شده است، خریدار متعهد است بهـاي امـوال یـا    ،نشده یا بدهی

کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستري منتخب سازمان براي روز معامله تعیین شده یا خریداري شده بر اساس قیمتی که توسط 

 )مطابق شرایط قرارداد و صرفاً با احتساب سود فروش اقساطی. (می گردد، پرداخت نماید

ره پیوست شما(که به رویت و امضاء وي رسیده است  »نحوه نظارت پس از واگذاري«خریدار متعهد است دستورالعمل  - 9

  .و اصالحیه هاي بعدي آن را که جزء الینفک این قرارداد می باشد رعایت نماید) پنج

منظور ایجاد شـرایط مطلـوب نظـارت سـازمان در      به) سال ..........(خریدار متعهد است در طول دوره نظارت بر واگذاري  -10

بنگـاه مـورد   الزم و بازدید نماینـدگان سـازمان را از    باید امکان رؤیت مدارك و مستندات پس از واگذاري می بنگاهاداره مناسب 

  .و اسناد و مدارك مورد نظر حسب درخواست کتبی آن فراهم سازد معامله

شخصـاً یـا    اسـت  ننمـوده  تسـویه  کامـل  طـور  بـه  سـازمان  با را خود بدهی که مادامی گردد می متعهد) خریداران( خریدار -11

را قبل از اقدام به سازمان اعالم و مجوز کتبی دریافـت   بنگاه مورد واگذاري دارایی رد تغییر مدیران منصوب از طرف وي هرگونه

  .هرگونه اقدامی بدون رعایت تشریفات فوق به خودي خود باطل است. نماید

  .منتخب سازمان همکاري نماید) بازرسین(نماید با بازرس  خریدار تعهد می-12



 

 

٦ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

جمله تغییر صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور و غیره را که  از) خریدار(شرکت خریدار مکلف است هرگونه تغییر در  - 13

ی شود به سازمان خصوصی سازي اعالم و عنداالقتضاء با تشخیص سازمان نسبت نمانع از وصول چک ها و سایر اسناد مالی دریافت

  )در مورد اشخاص حقوقی( .به جایگزینی اسناد مزبور اقدام نماید

گردند براي ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانین و مقررات مربوط به ایثـارگران تبعیـت    هد میخریداران متع -14

  .نمایند

» تسهیل رقابت و منع انحصار«قانون اساسی راجع به  44خریدار مکلف است فصل نهم قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل - 15

غیر اینصورت چنانچه در جریان نظارت پس از واگذاري تخلف خریدار محرز  در. را در ارتباط با مورد واگذاري رعایت نماید

   .شود گزارش تخلفات توسط سازمان به شوراي رقابت داده خواهد شد

ورده هـاي نفتـی ظـرف    رآجا به جایی مخازن سوخت از طرف شرکت پخش فضرورت خریدار متعهد می گردد در صورت اعالم  -16

 .مورد معامله، اقدام نماید ایی مخزن سوخت و جایگزینی آن در محل عرصهمدت یک سال نسبت به جا به ج

به انضمام کلیه متعلقات و منصوبات آن در مقابل بخش اقساطی ثمـن معاملـه در   را مورد معامله دارایی هاي بنگاه خریدار  -17

رت قرارداد صلح حقوق تنظیم می گـردد،  ترهین ذیل سند رسمی انتقال که به صوبه نسبت  گردیدرهن سازمان قرار داده و متعهد 

در هـر حـال ایـن امـر مـانع از آن      . باشـد  هاي قانونی نقل و انتقال مورد معامله و ترهین برعهـده خریـدار مـی    کلیه هزینه.اقدام نماید

اطی، وجه نخواهد بود که سازمان براي وصول مطالبات مربوط به بخش تادیه نشده ثمن معامله شامل اصل اقساط، سود فروش اقس

قـرارداد حاضـر اقـدام     »6«مـاده   »3«ا بر اسـاس وکالتنامـه موضـوع بنـد     یالتزام و سایر خسارات قراردادي و قانونی از محل تضامین 

  .نماید

 : 1تبصره

به ازاء هر روز تاخیر در پرداخـت هـر قسـط بـا توجـه بـه مصـوبه بانـک          این ماده» 2«وجه التزام تاخیر در پرداخت موضوع بند 

 .به ترتیب مقرر توسط هیات واگذاري خواهد بود) ول و اعتبارپشوراي (ي مرکز

   :2تبصره

، سازمان حق دارد با تصویب هیأت واگـذاري  این ماده »13«و »12«، »11«، »10«، »9«در صورت تخلف خریدار از مفاد بندهاي 

ا از خریدار خسـارت دریافـت نمایـد و خریـدار     قیمت معامله یا ارزش دارائیهاي مورد واگذاري ر%) 5(حداکثر معادل پنج درصد 

  .عمل ناشی از تخلف نخواهد بود) بطالن(این امر نافی بی اعتباري  .باشد مکلف به پرداخت می

 :ـ خیارات 9ماده 

خریدار ضمن اعالم به اطالع کامل از شرایط و موقعیت قانونی مورد معامله و وضعیت مالی، اقتصـادي، حقـوقی و فنـی و      

مبادرت به امضاء این قرارداد نموده و با امضاء آن کلیه خیـارات خصوصـاً خیـار غـبن ولـو      آن دات گذشته، حال و آینده کلیه تعه

  .فاحش را از خود سلب و ساقط نمود



 

 

٧ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

  :ـ حل اختالف 10ماده 

ها  نظر و اتخاذ تصمیم مابین متعاملین ناشی از تفسیر و تعبیر و اجراي این قرارداد و رسیدگی، اظهار کلیه اختالفات و دعاوي فی

قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران و         » 23«الی » 20«در امر واگذاري طبق مادتین 

  .قانون صدراالشاره توسط هیأت داوري حل و فصل خواهد شد» 30«تنفیذي در ماده 

  : تبصره

باشد کلیه تعهـدات   داوري یا سایر مراجع قضائی ذیصالح در حال رسیدگی میدر کلیه موارد اختالف که موضوع از طریق هیأت 

خریدار به سازمان کماکان محفوظ مانده و خریدار حق استنکاف از پرداخت اقساط و یا ایفاي سایر تعهـدات موضـوع قـرارداد را    

  .طی مدت رسیدگی ندارد

 :ـ فسخ و اقاله قرارداد 11ماده 

اجراي تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج و موارد مطروحه در قـرارداد و یـا اسـتنکاف از انجـام      در صورت تخلف خریدار از -1

تعهدات مقرر در مواعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک طرفه اقدام نمایـد کـه درایـن صـورت     

  .د بودجبران کلیه خسارات وارده و رد منافع حاصله به عهده خریدار خواه

  .اقاله قرارداد به تشخیص سازمان در شرایط خاص مجاز است -2

در صورت اقاله قرارداد، حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار انجام خواهد شـد و خریـدار عـالوه بـر برگردانـدن مالکیـت       :تبصره

  جبــران تأدیــه خســارات وارده مـورد معاملــه بنــام دولــت جمهــوري اســالمی ایــران متعهــد بــه رد منــافع حاصــله از مــورد معاملــه و  

  .باشد بر اساس گزارش حسابرسی ویژه می

 :ـ سایر موارد 12ماده 

ذیل آن، از قانون » 2«و تبصره » 24«خریدار اعالم و اقرار نمود در زمره هیچیک از اشخاصی که سمت آنان در ماده  ـ1

  .اینصورت قرارداد باطل خواهد بوددر غیر . صدراالشاره تصریح شده است نبوده و ممنوع المعامله نمی باشد

قانون اجراي  »7«و » 6«، »1«قانون اصالح مواد » 6«خریدار اعالم و اقرار نمود مشمول محدودیتهاي مندرج در ماده  - 2

قانون صدراالشاره » 5«مجلس شوراي اسالمی و همچنین ماده  01/04/1393قانون اساسی مصوب  44هاي کلی اصل  سیاست

  )در مورد اشخاص حقوقی( .یر اینصورت قرارداد باطل خواهد بوددر غ. باشد نمی



 

 

٨ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

چنانچه فعالیت بنگاه مورد معامله طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافنـد غیرعامـل متضـمن امـور حسـاس       استخریدار متعهد ـ 3

الـذکر را بـه    ی از مرجـع فـوق  بندي حیاتی باشد در اداره بنگاه موضوع معامله و مدیریت امور، ضـوابط مربوطـه ابالغـ    امنیتی و طبقه

  .دقت رعایت و اجراء نماید

نامـه شـماره    موضوع تصویب» هاي مالی و غیرمالی دستورالعمل نحوه اعمال مشوق«خریدار در صورت احراز شرایط مشمول  -4

رالعمل دسـتو «قـانون اساسـی و تخفیفـات موضـوع     » 44«شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل  18/01/88مورخ  206295/2/63

 .هیأت محترم واگذاري خواهد بود 21/12/1387مصوب » نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات

قـانون اساسـی    44مندرجات دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگـذاري در اجـراي سیاسـت هـاي کلـی اصـل       ـ 5

جـزء الینفـک قـرارداد حاضـر     با اصالحات بعـدي آن   )30/04/1393مورخ (مصوب پانصد و هشتمین جلسه شوراي امنیت کشور 

  .دو خریدار متعهد به رعایت کامل مفاد آن می باش بوده )ششپیوست شماره (

این قرارداد به نسبت سهم هر یک از خریداران موجب تفکیک قرارداد نشده و همچنان » 3«تفکیک مورد واگذاري در ماده  -6

در (.تلقی می شود که همه خریداران به تمامی تعهدات ناشی از این قرارداد عمل نماینـد  قرارداد واحد محسوب و زمانی اجرا شده

  )صورت تعدد خریداران

قـانون محاسـبات عمـومی کشـور نیـز      » 48«تواند مطالبات قطعی شده خود را از طریق راهکـار مـذکور در مـاده     سازمان می -7

  .پیگیري و دریافت دارد

قررات و ضوابط شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ایران و مراجع ذیربط در خصـوص فعالیـت جایگـاه    ـ خریدار متعهد گردید کلیه م8

  .مورد واگذاري را رعایت نماید

  .نقل و انتقال دارایی موضوع این قرارداد از مالیات نقل و انتقال معاف است -9

که به امضاء طرفین رسیده اسـت جـزء الینفـک قـرارداد      قرارداد» ......................«کلیه ضمائم و پیوستهاي موضوع بندهاي  -10

  .شود محسوب می

خریداران متعهد می گردند در نقل و انتقـال و معـامالت آتـی موضـوع معاملـه اعـم از اینکـه در طـول مـدت          /خریدار :1تبصره

دسـتورالعمل   ت پـذیرد، رعایـت  قرارداد و با اخذ موافقت این سازمان باشد و یا پس از ایفاي کلیه تعهدات و پایـان قـرارداد صـور   

  )مختص بنگاههاي داراي رده حفاظتی(.این ماده را شرط نماید» 6«موضوع بند 



 

 

٩ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

این ماده خریدار مکلف به جبران کلیه خسارات و ضـرر و زیـان وارده   » 2«و » 1«در صورت احراز تخلف از بند هاي  :2تبصره

  .به دولت خواهد بود

در سـه نسـخه کـه کلیـه نسـخ آن از اعتبـار یکسـان         تبصره،» ........«بند و » .......« ماده، »........«این قرارداد مشتمل بر ـ  13ماده 

  .هاي آن به امضاء طرفین رسیده است برخوردارند، تنظیم شده و کلیه صفحات و پیوست

  

  :فروشنده

  

  :خریدار

  

  سازي سازمان خصوصی

.........  

منابع و  معاون برنامه ریزي، توسعهعضو هیات عامل و 

 امور پشتیبانی

  امضاء

  

...........  

عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و 

 قراردادها 

  امضاء

  

................................. 

.............  

................  

  امضاء

  

..............  

............  

   امضاء

  



 

 

١٠ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

 :پیوست شماره یک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

١١ 

گاه �و�ت  ��ارداد ��وش«   » )�قد و ا�ساط( .............جا�

  :قرارداد شماره

  :قرارداد تاریخ

  دارد :پیوست
 بسمه تعالی

 ):جدول اقساط(دوشماره پیوست 

  ..........................................شرکت میزان اقساط قابل پرداخت توسط 

  ماه............  قسط در مدت ......... در) ...........سهامی (................................. ت خریدار سهام شرک

  تعداد

  اقساط

سر رسید 

  اقساط
  توضیحات  )ریال(بلغ هر قسط م

1     
  
 .درصد می باشد ........... نرخ سود فروش اقساطی معادل  -

درصورت تاخیر در پرداخت هریک از اقساط وجه التزام بر اساس آخرین مصـوبه هیـات واگـذاري     - 
  .محاسبه و اخذ می شود

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
  جمع کل

 

  
  

  نام خریدار  ردیف
تعداد سهام 

  شده خریداري

مبلغ بخش نقدي 

  )ریال(

  طاساقمبلغ 

  )ریال) (اصل(

سود فروش اقساطی 

  )ریال(

  مبلغ بدهی 

  )ریال(

 مبلغ هر قسط

  )ریال(
١        
٢        
       جمع كل 



 

 

١٢ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

 :)جدول تضامین( سهپیوست شماره 

  ............)سهامی....................... ( سهام شرکتخریدار ........ .......مشخصات تضمین دریافتی از 

  

  نام خریدار  ردیف
تعداد 

  سهم

بدهی قابل 

  )ریال(پرداخت 

تعداد 

  سفته
  )سري(شماره سفته 

مبلغ سفته 

  )ریال(

1              

2              

3              

4              

5              

            جمع کل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٣ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  

   ):مشخصات وکالتنامه( ارچهپیوست شماره 
  

  حوزه ثبتی  شماره دفتر اسناد رسمی  تاریخ وکالتنامه  شماره وکالتنامه  موکل نام  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

١٤ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  :پنجپیوست شماره 

 »دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري«



 

 

١٥ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  :پنجپیوست شماره 

 »نحوه نظارت پس از واگذاريدستورالعمل «



 

 

١٦ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  :پنجپیوست شماره 

 »دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري«



 

 

١٧ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  :پنجپیوست شماره 

 »دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري«



 

 

١٨ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  :پنجپیوست شماره 

 »دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري«



 

 

١٩ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

  :پنجپیوست شماره 

 »دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري«

  

  
                                  

  



 

 

٢٠ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

 :پیوست شماره شش

  »قانون اساسی 44دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاري در اجراي سیاست هاي کلی اصل «

 

 
 
 

   



 

 

٢١ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

 
 :پیوست شماره شش

  »قانون اساسی 44دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاري در اجراي سیاست هاي کلی اصل «

 

 
 
 



 

 

٢٢ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

   
 :پیوست شماره شش

  »قانون اساسی 44دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاري در اجراي سیاست هاي کلی اصل «

 
 

 
 



 

 

٢٣ 

گاه �و�ت ��ارداد ��وش« � �ساط( ............ جا   » )�قد وا

  :شماره

  :تاریخ

  :پیوست

 

 ���ه �عا�ی

 :پیوست شماره شش

  »قانون اساسی 44دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاري در اجراي سیاست هاي کلی اصل «

 
  


