
  د صلح قطعي عاديقراردا
  مصالح:  

ــمـــاره كـــدمـــلـــي.....................................            حـــقـــيـــقـــي........................................... بـــه شــــ
  نشاني.........................................................................  

به    يت حقوقي....................................  ــ ــخصـ ــه ملي.........................         شـ ناسـ ــ بت.......................... شـ ماره ث ــ شـ
  نشاني...................................................................................

  متصالح: مدرسه/آموزشگاه/حوزه علميه/مسجد/حسينيه/دارالقرآن/دارااليتام/و...
ست از     صلح: عبارت ا شيدي احداثي در        مورد  صات نيروگاه خور شخ سائل توليد برق با كليه م كليه تجهيزات و و

ــماره.................... و امتياز قرارداد خريد      ــوع پروانه احداث ش ــالح به ظرفيت.................. موض ــتقرار متص محل اس
هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق  تضـــميني برق نيروگاه به شـــماره.................... منعقده با ســـازمان انرژي 

  (ساتبا) و درآمد حاصله از توليد برق پروانه و قرارداد فوق الذكر
  مال الصلح: عبارت است از يكهزار تومان وجه رايج كه نقدا به مصالح پرداخت شد.

  شروط:
  صرف نمود.مصالح با انعقاد اين قررارداد مورد صلح را به تصرف متصالح داد و متصالح اقرار به ت -1
بعهده متصــالح بوده و مصــالح در اين خصــوص تعهدي تجهيزات مورد صــلح  برداريعمليات تعمير، نگهداري و بهرهكليه  -2

 ندارد.

سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق منقطع و كليه       -3 صالح با  صلح نامه رابطه حقوقي م از تاريخ انعقاد اين 
شاره        حقوق و تعهدات و امتيازات ن سازمان فوق اال صالح با  شده م شي از پروانه احداث نيروگاه فوق الذكر و قرارداد مبادله  ا

صالح تعلق مي گيرد و انعقاد         شي از قرارداد منعقده به مت شبكه برق نا شده به  صالح واگذار گرديد و بهاي انرژي تزريق  به مت
 قرارداد جديد نيز عنداللزوم با متصالح خواهد بود.

ضاء  -4 ساقط          با ام صلح ندارد و هرگونه ادعائي از درجه اعتبار  سبت به مورد  صالح هيچگونه حق و ادعائي ن صلح نامه م اين 
 است.

مي گيرد ارتباطي به     كليه عوارض و حقوق دولتي و عوارض شهرداري و ماليات و هرگونه وجهي كه به مورد صلح تعلق    -5
 پرداخت گردد.بايد  توسط متصالحمصالح نداشته و 

جوهي كه از تاريخ تزريق برق به شبكه به مورد صلح تعلق گرفته است به متصالح تعلق داشته و مصالح نسبت به آن حقي         و -6
 ندارد.

صلح قطعي اعم از            -7 صحت  شرايط  شد و كليه  ساري و جاري مي با صلح بين طرفين  شرايط و موازين حاكم بر عقد  تمامي 
ــتثناء خيارات مختص بيع (خيار  قبض و اقباض و صــيغه به اظهار و غيره اجرا شــده ــائقه احتياط كافه خيارات به اس و به س

 حيوان و تاخير ثمن) خصوصا خيار غبن هرچند فاحش از طرفين اسقاط گرديده است. -مجلس

 

  محل امضاي طرف اول قرارداد (مصالح)
  نام و نام خانوادگي

 سمت

  محل امضاي طرف دوم قرارداد (متصالح)
  نام و نام خانوادگي

 سمت

  
 
 


