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 قرارداد

 سرآغاز

 به ،شودمي خوانده پذيرسرمايه پس اين از كه.........  درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه بين...........  تاريخ در قرارداد اين

 لفنت: ................ نشاني به..................  اقتصادی كد و................ ملي شناسه به دانشگاه رياست سمت با...................  دكتر آقای نمايندگي

 : ............اقتصادی كد.............. ثبت شماره و............  ملي شناسه با تهران شهر در شده ثبت....................  گذار سرمايه و سو يك از........... 

 گذارسرمايه قرارداد، اين در پس اين از كه...............  آقای نمايندگي به و: ............ فكس شماره و..............  تلفن شماره با: ........... نشاني به

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان ناظر قرارداد به نمايندگي  اقتصادیمركز هماهنگي امور و  ديگر، سوی از شود،مي ناميده

 .گرددمي منعقد زير شرايط با آقای دكتر ....... با سمت ......... به شناسه ملي ....................،

 هاگفتهپیش

 :كه آنجا از

 است؛ (PPP) خصوصي - عمومي مشاركت روش به خود، دستگاه اجرای منظور به گذارسرمايه جذب خواهان پذيرسرمايه -1

زمينه عمل  در درماني -بهداشتي خدمات ارائه منظور به، ..................................... دستگاه اندازی راه و نصب خواهان پذيرسرمايه -2
 تگاهدس واگذاری باكه ، ..........در استان.با مشخصات منطبق با پيوست يك اين قرارداد در شهر........  و درون بينهای كم تهاجمي 

انجام خواهد  ايران اسالمي جمهوری مقررات و قوانين پايه بر ،پذير سرمايه به )LT) R1به روش مشاركت در سرمايه گذاری
 ؛گرفت

 اصلح اختيارات بر مبتني فوق، دانشگاه امنای هيات جمله از صالحذی مقامات از الزم هاینامهموافقت و اختيارها تمام پذيرسرمايه -3

اده يك قانون احكام م و پژوهشي و عالي آموزش موسسات و هادانشگاه امنای هایهيات تشكيل قانون 7 ماده ک و ط بند از

 است؛ كرده دريافت را حاضر قرارداد امضای منظور به مورد حسب مربوط، مقررات و قوانين ديگر و دائمي

را قبل از زمان تحويل دستگاه آماده و در اختيار سرمايه پذير جهت نصب و راه اندازی  دستگاه نصب محل است موظف پذير سرمايه -4

 .قرار دهد

 آن اب مترتب تعهدات اجرای و قرارداد اين امضا برای الزم قانوني مجوز و صالحيت هرگونه كه كه نمايد مي اقرار هريك از طرفين -5

 .دارد را

 از دستگاه مشاركت در سرمايه گذاری به  قالب در را دستگاه اجرای برای شده فراهم سرمايه بازگشت دارد نظر در گذار سرمايه  -6

  نمايد؛ دريافتبر اساس مدل مالي  پذير سرمايه

 به چهچنان. بپردازد گذار سرمايه به را شده تعيين دستگاه بهای اجاره ،دستگاه درآمدهای حاصل از محل از موظف است پذيرسرمايه -7

 ،خود ياراخت در منابع ساير محل از را التفاوتبه ما مكلف است پذيرسرمايه ننمايد، را بها اجاره تكافوی دستگاه درآمد دليلي هر

 .نمايد پرداخت گذار سرمايه به و تامين

 سال11 تا قرارداد طيشرا هيپا بر را دستگاه فروش از پس خدمات) ینگهدار و ريتعم ،یبرداربهره دوره در موظف است گذار هيسرما -8

  .دهد انجام

سرمايه پذير عرصه و اعيان الزم برای اجرای دستگاه را در اختيار دارد و در نظر دارد برای پيشبرد قرارداد تمام اقدامات الزم جهت  -9

 قرارداد را بعمل آورد. استقرار و نصب دستگاههای موضوع

                                                           
1 Rehabiliate Lease Transfer 
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كه مالكيت منافع كليه تجهيزات  بود خواهد گذار سرمايه به متعلق مجاز دوره در تجهيزات مالكيت كه دارد اذعان پذيرسرمايه -11

 سرمايه گذاری شده موضوع قرارداد را پس از نصب و آماده سازی به سرمايه پذير منتقل خواهد كرد.

 .شودمي تعيين دستگاه مشاركت در سرمايه گذاری شرايط توافقات پايه بر مالي، مدل -11

 :كنندمي توافق زير شرح به قرارداد، شرايط و مفاد و گفتهپيش مراتب به توجه با گذار سرمايه و پذيرسرمايه وسيله بدين -12

 :مدت قرارداد .1 ماده

 از پس و شودمي آغاز بندی استاندارد كارخانهتحويل فيزيكي دستگاه، به صورت بسته كه از زمان . است ماه ........ قرارداد اينمدت  .1-1
 .يابدمي پايانبه  گذار سرمايه با اجاره كامل تسويه

 آغازقرارداد  داز عقپس  ماه ..........دستگاه بوده كه  تجهيزات نصب و سازی آماده برای مجزا دوره يك: تجهيز و سازی آماده دوره .1-2
 .يابدمي پايان نهايي برداریبهره تاريخ شروع از قبل و شودمي

 پس هك پذير سرمايه مالي تعهدات ايفای و دستگاه از برداریبهره برای ماهه ..........ه دور يك(: پذير سرمايه توسط) برداریبهره دوره .1-3
 .شودمي آغاز نصب، راه اندازی و آموزش از

 .............. زا زودتر را قرارداد نيا يمال مدل در شده ينيب شيپ اجاره اقساط ريپذ هيسرما ،یاجبار اي یارياخت ل،يدل هر به كه يصورت در .1-4
 .ديرس خواهد اتمام به حساب هيتسو و پرداخت زمان در یبردار بهره دوره ،(اقساط شدن حال شرط به جمله از) دينما پرداخت ماه

  :طرف دو تعهدات .2 ماده

 :گذار سرمایه تعهدات  .2-1

 ،حصال ذی مراجع سوی از صادره دستورالعملهای و و استانداردها قرارداد مفاد پايه بر را دستگاه كه كندمي تعهد گذار سرمايه .2-1-1
 پذيرسرمايه بهمالكيت آن را  و پس از تسويه كامل مبلغ قرارداد انتقال تاريخ در و نصب، راه اندازی و آماده بهره برداری نمايد

 .دهد انتقال

 هدور در ساختگاه از خارج يا داخل در محيطي زيست مالحظات و ايمني حفاظت، سالمت، تامين برای الزم تمهيدات تمام انجام .2-1-2
 و صدمات بروز از جلوگيری و قرارداد اين اجرای برای كه و دستورالعملهای ابالغي استانداردها پايه بر تجهيز و سازی آماده

 دارند. ضرورت اشخاص هایدارايي و اموال يا و حقوقي و حقيقي اشخاص به خسارات

 بر و و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع ذی صالح استانداردها و مربوط، مقررات و قوانين پايه بر دستگاه نگهداری و تعمير .2-1-3
 مي بايست انجام گردد. قرارداد اين مفاد پايه

 شود. هداریگن دستگاه محل ساختگاه يار سرمايه پذير قرار گرفته و درتاز طرف سرمايه گذار در اخ بايد فني اسناد از نسخه يك .2-1-4

 فني هاینامهشيوه از الكترونيكي نسخه يك و چاپي نسخه يك دستگاه، برداریبهره تاريخ از پيش بايستي گذار سرمايه .2-1-5
 دهد قرار پذيرسرمايه اختيار در اطالع برای سازنده، نسخه آخرين طبق را دستگاه از نگهداری و برداریبهره

 1337 سال ماه دی مصوب دولتي معامالت در دولت كاركنان مداخله منع قانون مشمول كه نمايد مي اعالم رسماً گذار هيسرما .2-1-6
 وعموض در را الذكر فوق قانون در مذكور اشخاص وجه هيچ به نهايي حساب تسويه و قرارداد پايان تا گردد مي متعهد و نبوده

 .ننمايد ذينفع و سهيم قرارداد

 :پذیرسرمایه تعهدات .2-2

به منظور نصب و راه اندازی دستگاه به سرمايه گذار،  براساس نقشه ها و دستورالعمل های ارائه شده  تامين و تحويل ساختگاه .2-2-1
  ؛از سوی سرمايه گذار
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 درخواست گذار سرمايه كه مجوزهايي اخذ در گذار سرمايه با همكاریارائه مجوزهای الزم بمنظور نصب و راه اندازی دستگاه و  .2-2-2
 د.باشدر تعهد سرمايه پذير مي قرارداد پايه بر هادرخواست گونه اين از پشتيباني و است كرده ارائه مربوط مراجع به را خود

  ؛سرمايه گذارو بر اساس مدل مالي به مشاركت  پايه بر دستگاه بهای اجاره پرداخت به هنگام .2-2-3

   صادره از سوی مراجع ذی صالح و شركت سازنده  و استانداردهای مقررات، قوانين پايه بر دستگاه از برداریبهره .2-2-4

  شروع قرارداد تاریخ .3 ماده
  .استو قطعي  نافذ كند، امضا را آن طرف دو كه زماني از قرارداد اين

 قرارداد اسناد .4 ماده

 :است زير اسناد شامل قرارداد اين .4-1
  آن؛ هایپيوست همراه به قرارداد اين متن .4-2
 .دستگاه از نگهداری و برداریبهره فني هاینامهشيوهكليه اسناد فني و  .4-3
 قرارداد ناي به كه كتبي الحاقيه مبادله با وو تاييد ناظر قرارداد  طرف دو امضای با تنها قرارداد مفاددر  تغيير يا و اصالحهر گونه  .4-4

 .بود خواهد پذيرامكان گردد،مياضافه

 نمایندگان .5 ماده

 نیطرف نمایندگان .5-1

 نهيهز با مجاز دورهحقيقي يا حقوقي را با تعيين حدود مسئوليت به عنوان نماينده خود در  شخصتواند هر مي طرف دويك از  هر .5-1-1
بايد دارای اختيار كامل برای تمام مواردی كه به او واگذار شده  پذيرسرمايهمعرفي كند. اين نماينده از جانب  گريد طرفخود به 

مسئول تمام  طرف دويك از  هربرسد. در هر صورت  گريد طرفبه اطالع  قبل ماهاست، باشد و مراتب انتصاب او حداقل يك 
 خود خواهد بود.  بهاقدامات مربوط 

 طرفبه  قبل روز( 31د و اين تغيير را به صورت كتبي سي )ند نماينده خود را تغيير دهنتوانمي مجاز دورهدر  طرف دويك از  هر .5-1-2
 اطالع دهد.  گريد

 دستگاه تجهیز و سازی آماده .6 ماده

 خواهد دهعه بر را دستگاه و آموزش اندازیراه ،آزمايش تكميل، نصب، تجهيزات، تهيه و تامين مسئوليت خود هزينه به گذار سرمايه .6-1
 .كند آغاز عقد قرارداد تاريخ از را هافعاليت اين بايستي گذار سرمايه. داشت

 اريخت كه زماني از طرف سرمايه پذير، تا دستگاه بهای اجاره به مربوط خود، پرداخت تعهدات انجام در گذارسرمايه در صورت تاخير .6-2
 به تعويق مي افتد. شودمي محقق نهايي برداریبهره

ذار ارائه شده از سوی سرمايه گ فني مشخصات پايه بر و خود هزينه با را كامل محل نصب دستگاه اختس مسئوليت پذيرسرمايه .6-3
 د.رپذيمي

 مدل مالي و در زمان پايه بر دستگاه بهای اجاره به مربوط پرداخت، خود تعهدات انجام در تاخيردر صورت سرمايه پذير مكلف است  .6-4
 و تا تسويه حساب كامل تعهدات خود ادامه دهد. آغازهای تعيين شده در قرارداد 
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 دستگاه ارزش و کل هزینه .7 ماده

اعم از آورده و تسهيالت مالي ريالي يا ارزی، تنها به  ههای موضوع قرارداددستگاتامين و نصب  كل هزينهمالي  تامين مسئوليت .7-1
  .است سرمايه گذار هعهد

 های ههزين احتساب با و دولتي ارز نرخ بر مبنای ،دستگاه كل هزينه اساس اين بر كه باشد مي يورو............  دستگاه ارزی بهای .7-2
تكليفي بر اساس اسناد ارائه شده و مورد تاييد ناظر قرارداد محاسبه و به صورت مالي هزينه های  و افزوده ارزش حمل، ترخيص،

 قطعي تعيين مي گردد. 

 پذير رمايهس توسط بايست مي و بوده قراردادنهايي  مبلغ ...درصد،به همراه سود ساليانه  دستگاهبه عنوان ارزش  شده محاسبه مبلغ .7-3
 .گردد پرداخت مقرر سررسيدهای در گذار سرمايه به قراردادپايه مفاد اين  بر

ق داشته باشند تطبي قراردادكه با مفاد اين  گردندمنعقد  ایشيوهبايد به  مالي، كنندگان تامينبا  سرمايه گذارمالي  تامين هایقرارداد .7-4
مفاد  باي مال تامين هایقراردادبيني شده در پيش شرايطمفاد و  چهچناننباشند.  قرارداددر اين  پذيرسرمايهو ناقض حقوق و منافع 

 ماه،( 2مغايرت داشته باشد، باطل و بدون اثر شده و سرمايه گذار متعهد است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت دو ) قرارداداين 
 اصالح گردد.  مالي تامين هایقراردادمفاد و شرايط مغاير، در 

 :مدل مالی .8 ماده

 صورت زير مورد موافقت قرار مي گيرد:به  دستگاهمدل مالي جهت نحوه باز پرداخت هزينه كل 

  محاسبه مي گردد. 2-8هزينه قطعي دستگاه بر پايه مفاد بند  .8-1

مي  ضريب ريسك سرمايه گذاری ... درصدسود ساليانه سرمايه گذاری بر اساس نرخ اعالمي تسهيالت ساالنه  بانك مركزی بعالوه  .8-2
 باشد. 

مايه گذار بر عهده سر يا نماينده ی سرمايه پذير انجام شود، هزينه های مربوطهدر صورتي كه ترخيص دستگاه توسط سرمايه پذير و  .8-3
خواهد بود و چنانچه در هنگام ترخيص دستگاه توسط سرمايه پذير و يا نماينده او معافيت هايي از جمله معافيت پرداخت ماليات 

( كسر خواهد 2-8) مبلغ پيش بيني شده در مادهاو شود ، مبلغ معاف شده از و يا حقوق و عوارض گمركي مشمول  ارزش افزوده
 گرديد.

در هر حال سرمايه پذير مكلف خواهد بود و در دوره بهره برداری ماهانه پرداخت اقساط به سرمايه گذار با توجه به درآمد دستگاه  .8-4
غ ط قرارداد حال شده و كل مبلدر غير اينصورت كليه اقسا نمايدتسويه را مبلغ نهايي قرارداد  هشتميك است در پايان هر سه ماه 

 باقي مانده به عنوان دين حال شده سرمايه پذير محسوب خواهد شد.

دت م در اين صورت و در حالتي كه سرمايه پذير درسرمايه پذير اقساط خود را در پايان هر سه ماه تسويه ننمايد،  چنانچه به هر دليل .8-5
ياز و بدون ن سرمايه گذار بدون شرط خت مطالبات سرمايه گذار اقدام ننمايد،روز از زمان حال شدن اقساط همچنان نسبت به پردا31

وری دستگاه از محل نصب اقدام نموده و دستگاه را از آجمع  و صاحباز خواهد بود نسبت به تبه مجوز از طرف سرمايه پذير، مج
 ه را به سرمايه پذير مسترد نمايد.، ماندطريق مزايده با نظارت ناظر قراداد به فروش رسانده و پس از كسر مطالبات

در صورتي كه مبلغ حاصل از مزايده دستگاه تكافوی بدهي سرمايه پذير را ندهد،سرمايه پذير نسبت به مانده بدهي خود همچنان  .8-6
 مديون خواهد بود. 

 جانشینی و واگذاری .9 ماده
 .دكن واگذار ديگری به را خود تعهدات و منافع حقوق، از قسمتي يا تمام پذير،سرمايه كتبي موافقت بدون تواندنمي گذار سرمايه
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  دستگاه تحویل .11 ماده

 نجاما بامنافع دستگاه بدون محدوديت به سرمايه پذير تعلق خواهد داشت.  ،، تجهيز و راه اندازی نهايي سازی آماده دوره پايان در .11-1
  .شد خواهد انجام پذيرسرمايهبه   قرارداد دوره پايان در دستگاهانتقال مالكيت  فرآيند طرف، دو تعهدات

ليه به اسناد مالي و فني، لوازم و تجهيزات و ك پذيرسرمايهشامل امكان دسترسي انحصاری و نامحدود  پذيرسرمايهبه  دستگاه تحويل .11-2
 منافع مالي و معنوی مي گردد.

 نگهداری و برداریهرهب .11 ماده

 ايستبمي گذار سرمايه. دارد برعهده برداریبهره دوره در را دستگاه از برداریبهره و مديريت مسئوليت خود هزينه به پذيرسرمايه .11-1
  :نمايد تعهد را زير موارد ها،مسئوليت ساير بر عالوه

روز تجاوز ننمايد.  11، به صورتي كه حداكثر زمان خواب دستگاه در سال از در دوره گارانتيتعمير و نگهداری دستگاه با هزينه خود  .11-2
روز به سررسيد پرداخت اقساط  2روز،  11روز در سال تجاوز كند به ازای هر روز بيش از  11در صورتي كه زمان خواب دستگاه از 

 اجاره اضافه خواهد شد.

 بر عهده سرمايه پذير است. مي باشد ................شامل هزينه اقالم مصرفي دستگاه كه  .11-3

  دستگاه انتقال  .12 ماده

 انجام اب. داشت خواهد تعلق پذيرسرمايه به دستگاه محدوديت بدون و انحصاری مالكيت و حقوق تمامي برداری،بهره دوره پايان در .12-1
 پذيرايهسرم. شد خواهد انجام پذيرسرمايه به دستگاه انتقال انتقال، تاريخ از پيش تاو تسويه كامل اقساط اجاره  طرف دو تعهدات
 .نمايدمي تصرف و گرفته تحويل گذار، سرمايه به پرداختي گونههيچ بدون و هزينه بدون انتقال، تاريخ در را دستگاه

 مادی هایيتمالك و حقوق تمامي و دستگاه به پذيرسرمايه نامحدود و انحصاری دسترسي امكان شامل پذيرسرمايه به دستگاه انتقال .12-2
 . ه بودشد تحويل پذيرسرمايه به تجهيز و سازی آماده دوره پايان در كه است مواردی همه و دستگاه در گذار سرمايه معنوی و

 ناظر قرارداد .13 ماده

 .گرددتعيين مياين قرارداد مفاد اجرای ، به عنوان ناظر  بر مركز هماهنگي امور اقتصادی .13-1

 محرمانه بودن اطالعات .14 ماده
هريك از طرفين قرارداد تعهد مي نمايند كه در خصوص تبادل و انتشار اطالعات، مدارک، آمار، ارقام و يا دانش فني را كه از طرف 

اختيار اشخاص ثالث به جز  كامالً محرمانه نگاهداشته و به هيچ وجه آنها را درديگر در اجرای اين قرارداد در حال يا آينده دريافت مي دارد، 

ذا ل استفاده اشخاص ثالث از آنها نخواهند شد.سوء نمايد، قرار نداده و باعث خود يا مشاوراني كه به منظور اجرای كار استخدام مي كاركنان

 مسئوليت هر گونه خسارت ناشي از افشاء يا انتقال اين اطالعات از طريق هريك از طرفين به عهده وی خواهد بود.

 بیمه  .15 ماده

 تمديداز  تحصيل شود و دستگاهای ضروری برای های بيمهعمل كند كه پوشش ایشيوهبايد به  تا راه اندازی دستگاه  سرمايه گذار  .15-1
 .گردد مطمئنای بيمه های اين پوشش اعتبار
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ضای ذ و انقنفو تاريخو اطالعات مربوط به  هانامهبيمههای مربوط به اين و گواهي هانامهبيمهبايستي يك نسخه از  سرمايه گذار .15-2
 ارسال كند. پذيرسرمايهبرای  نهاپس از دريافت آ هفتهيك  تاها را آن

 هآنها بر عهد شود و پرداختمنظور مي كل دستگاه هزينهدر  سرمايه گذارای الزم، از سوی های بيمهمربوط به پوشش بيمه حق .15-3
 .ستا هانامهيمهبمسئول كمبود و نقص  سرمايه گذاربود. در هر صورت  خواهد سرمايه گذار

  در هر صورتكامل نمايد.  يمهط به آن را در دوره بهره برداری بدستگاه و متعلقات مربوهزينه خود با سرمايه پذير موظف است   .15-4
وقوع حوادث از جمله زلزله، آتش سوزی و ساير حوادث طبيعي و غيرطبيعي كه موجب از بين رفتن و يا تخريب تمام يا قسمتي از 

 مانع از اجرای تعهدات سرمايه پذير در پرداخت اقساط مربوطه نخواهد شد. پروژه شود،

 فسخ قرارداد .16 ماده
در صورت توافق طرفين جهت فسخ قرارداد و يا در صورتي كه يكي از طرفين نسبت به انجام تعهدات خود عمل ننمايد به شكلي كه امكان 

راساس نظريه ب گرديده و كليه مبالغ و يا دستگاه های مبادله شده بين طرفين انجام قرارداد كال ميسر نباشد، در اين صورت اين قرارداد فسخ

گردد. بديهي است هر دو طرف در صورت فسخ قرارداد نسبت به جبران خسارات احتمالي بر اساس مفاد همين مسترد مي كارشناس رسمي

 رفتار خواهد شد. دقراردا اين حل اختالفين صورت طبق ماده قراردا و يا قوانين كشور جمهوری اسالمي ايران مي توانند ادعا كرده و در ا

 اختالف حل .17 ماده

 قرارداد ينا تفسير يا اجراء مورد در ليكن چنانچه ،نمايندرا بر پايه اصول اخالقي و با حسن نيت اجرا  قراردادموظفند  طرف، دواگرچه  .17-1
 ارسال نمايد. ديگر طرف رایب و نوشته اینامه در روشني به را اختالف موارد تواندمي طرف دو از يك هر گردد، ايجاد اختالفي

 توسط سويه دو دوستانه گوی و گفت وسيله به را اختالف موارد نامه، دريافت از روز( 31) سي مدت در كه كنندمي تالش طرف دو .17-2
 فاختال فصل و حل برای شده ياد مدت در طرف دو نمايندگان چنانچه. كنند فصل و حلو با حضور ناظر قرارداد،  خود نمايندگان

 .دهد ارجاع مركز هماهنگي امور اقتصادی به را اختالف موضوع تواندمي طرف دو از يك هر نرسند، توافق به

 فایاستي جهت توانند يم نيطرف از كي هر د،ينگرد فصل و حل اختالف به هيچ يك روشهای فوق الذكركه موضوع  يدر صورت .17-3
 .ندينما مراجعه پروژه محل صالحه ييقضا مراجع به خويش ادعايي حقوق

 حاکم زبان و حاکم مقررات و قوانین .18 ماده

 اجرا ،تنظيم مقررات و قوانين پايه بر قرارداد و است ايران اسالمي جمهوری مقررات و قوانين قرارداد، اين بر حاكم مقررات و قوانين .18-1
 .گرددمي تفسير و

 17 .است ايران اسالمي جمهوری دادرسي آيين قانون تابع داوری، مرجع در قرارداد اين در طرف دو اختالفات به رسيدگي .18-2

 اجرا لقاب يا و مغايراست مقررات و قوانين با جزيي يا و كلي صورت به قرارداد اين شرايط از تعدادی يا و يك كه شود آشكار اگر .18-3
 .داشت نخواهد تاثيری هيچ قرارداد شرايط ديگر بر مسئله اين دارد، تناقض قرارداد شرايط ديگر با كه اين يا و نيست

اما پيوست های آن ممكن است بنا به ضرورت به زبان انگليسي . است گرديده امضا و تنظيمنسخه  3در  و فارسي زبان به قرارداد اين .18-4
 .باشد
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 حادثه قهریه .19 ماده
رارداد و غيرقابل دفع بوده باشد، اجرای ق هرگاه به واسطه قوه قهريه يا ممانعت قانوني نهادهای عمومي يا دولتي كه غير قابل پيش بيني 

برای مدتي غير مقدور گردد، اين مدت به زمان قرارداد اضافه مي شود. چنانچه تعليق قرارداد از شش ماه تجاوز كند، هر يك از طرفين مي 

عيين پايان يافته تلقي گرديده و پس از تاين صورت، روابط حقوقي طرفين  تواند با ارسال اظهار نامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. در

خارج نمايد و تضامين نيز آزاد  دستگاهتكليف قرارداد و روشن شدن وضيعت مالي و هزينه ها، سرمايه گذار مي تواند تجهيزات خود را از 

 شد.  خواهد

  هاوارتباط هانشانی  .21 ماده

 ارسال زير در بردههای نامباشد و خطاب به اشخاص و به نشانيبايد به صورت كتبي و مكاتبات في مابين  هانامه ها،ابالغ تمامي .21-1
  :شوند

 :سرمايه گذار
 :نشاني

 :شماره تلفن
 :شماره نمابر

  :(Email) رايانامه

 :پذيرسرمايه
 :نشاني

 :شماره تلفن
 :شماره نمابر

  :(Email) رايانامه
  

 از پيش روز( 31)سيمراتب بايد طي نامه ای  هانامه و هامراسله ارسال برای شده اعالم( های)نشاني در صورت هرگونه تغيير در .21-2
 .اعالم كتبي شود گيرنده طرف به( ها)نشاني تغيير

 قرارداد هاینسخه .21 ماده
 تاريخ درماده و ... تبصره ... و اصل نسخه 2در را قرارداد اينو ناظر،  گذار سرمايه و پذيرسرمايه گفته،پيش مراتب تصديق و تاييد نشانه به

 .هستند برخوردار واحدی اعتبار از هانسخه همه و كنندمي امضا آن سرآغاز در شده اعالم

 پذيرسرمايه نماينده

 دانشگاه رئيس

 گذار سرمايه نماينده

 شركت مديرعامل

 ناظر قرارداد

 مركز هماهنگي امور اقتصادی

  


