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سوال چهارمین دوره مسابقات داوری تجاری

 .7در تاریخ  8تیر  7932شرکت دولتی توسعه پردیس گلبهاران به منظور راه اندازی معدن واقع در شعهرکرد ،پعس از
بررسیهای الزم و اقدامات مربوط به امکان سنجی پروژه ،قرارداد تهیه و ساخت را با شرکت لیتوانیایی  CPTlitکعه
یک شرکت با سابقه در زمینه حفر و بهرهبرداری معدن است ،منعقد نمود.
 .2شرط حل و فصل اختالفات قراردادی میان شرکت توسعه پردیس و شرکت  ،CPTlitمندرج در ماده  88قعرارداد بعه
این شرح است:

طرفین توافق مینمایند که در صورت بروز اختالف ،ابتدائا تمام تالش خود را بعرای حعل و فصعل
مسالمت آمیز اختالف از طریق مذاکره به کار ببندند .در صورت عدم حل و فصل مسعالمت آمیعز
اختالف در زمان متعارف ،طرفین باید از نماینعده کافرمعا درخواسعت میعانجیگعری در خصعو
موضوع اختالف نمایند .نماینده کارفرما که طبق ماده  98قرارداد تعین شده است ،باید ظعرف 65
روز از تاریخ دریافت درخواست اختالف را حل و فصل نماید .در صورتی که نماینده کارفرما ظعرف
تاریخ مذکور نتواند اختالف را حل و فصل نماید ،هر یک از طرفین میتواند ظرف مدت  39روز از
تاریخ درخواست میانجیگری ،درخواست داوری خود را بر اسعا

قواععد داوری مرکعز منققعهای

داوری تهران ثبت نماید .محل داوری تهران و زبان داوری فارسعی خواهعد بعود .قعانون حعاک بعر
اختالفات قانون جمهوری اسالمی ایران و قواعد بین المللی است.
 .9به عنوان یکی از تعهدات شرکت  CPTlitدر قرارداد بعا شعرکت توسععه پعردیس ،ایعن شعرکت متعهعد شعد کعه در
قراردادهای خود با پیمانکاران فرعی ،عینا همان شرط داوری موضوع ماده  88را درج نماید (پیوست شماره .)7
 .8همچنین در قرارداد مقرر گردید که پیمانکار پس از اتمام پروژه 69 ،درصد از مبلغ ضمانتنامههای حسن انجام کعار
را به ضمانتنامه بهرهوری پروژه به مدت  6سال از تاریخ اتمام پروژه تغییر دهد .پس از اتمام پروژه ،پیمانکار اقدام به
تبدیل نوع و مبلغ ضمانتنامه نمود اما در مدت ضمانتنامه تغیری ایجاد نگردید و در نهایت ضمانتنامه در تیعر معاه
سال  7935منقضی شد.
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 .6طبق قرارداد میان کارفرما (شرکت توسعه پردیس گلبهاران) و پیمانکار اصلی (شعرکت  ،)CPTlitشعرکت سعنج
پار

به عنوان مهند

ناظر و نماینده کارفرما انتخاب شد .مهند

ناظر وظیفه نظارت بعر حسعن اجعرای تعهعدات

پیمانکار و تایید صورتوضعیتهای حین پروژه را بر عهده داشت.
 .5مقابق ماده  98قرارداد میان طرفین ،پیمانکار موظف به تخلیه نخالههای ایجاد شعده حعین حفعاریهعا بعرای نصع
دستگاهها بود .با تایید مهند

ناظر ،پیمانکار مبلغ  8809990999ریال در ازای هر تن از نخاله تخلیه شده ،دریافعت

مینمود.
 .1شرکت  CPTlitبه منظور انجام این بخ

از تعهد خود در خصو

تخلیه نخالهها ،بعا شعرکت پاکسعتانی تنکعو وارد

همکاری شد .با توجه به سابقه همکاری که میان دو شرکت  CPTlitو تنکو وجود داشعت ،قعراردادی میعان طعرفین
به امضا نرسید .اما شرکت  CPTlitدر تبادل ایمیلهای خود با شرکت تنکو بیان داشت که شعرای قعراردادی میعان
 CPTlitو شرکت توسعه پردیس ،میان  CPTlitو تنکونیز حاک خواهد بود و به پیوست همان ایمیل قرارداد خود با
شرکت توسعه پردیس را برای شرکت تنکو ارسال نمود (پیوست شعماره  .)2در طعول دوره پعروژه ،شعرکت تنکعو بعا
بارگیری منظ نخالهها و تخلیه آنها ،صورت وضعیتها را به مهند
تاییدیهی مهند

ناظر ارائه مینمود .کارفرما نیز پعس از وصعول

ناظر اقدام به کارسازی مبلغ صورتوضعیتها مینمود .مبلغ  9صعورتوضععیت ابتعدایی در وجعه

شرکت  CPTlitکارسازی شد و پس از آن ،تمامی صورتوضعیتهای مربوط به تخلیه نخالعه مسعتقیما بعه حسعاب
شرکت تنکو پرداخت شد.
 .8به دلیل بروز برخی محدودیتهای ناشی از تحری های بینالمللی و ناتوانی موقتی شرکت  CPTlitدر تهیه دستگاهها
و ابزار آالت الزم برای نص در پروژه ،اتمام کعار بعا تعاخیراتی مواجعه شعد .پعروژه در تعاریخ  78شعهریور  7938بعه
بهرهبرداری رسید و اختالفات مربوط به «نقص قسمتهایی از پروژه» و «تاخیر پیمانکعار در رفع ایعن نقعصهعا» در
بهمن ماه  7938توس نماینده کارفرما و طبق ماده  88قرارداد فیمابین حل و فصل شد و هیچ یک از طرفین برای
اعتراض به رای نماینده کارفرما در مورد این دو موضوع ،متوسل به داوری نشدند.
 .3در طول مدت پروژه ،به دلیل برخی مشکالت میان سهامداران شرکت توسعه پردیس ،چندین بار مدیر عامل و معدیر
مالی این شرکت تغییر نمود و این موضوع منجر به برخی ناهمعاهنگیهعا در زمعانبنعدی پعروژه و پرداخعتهعای آن
گردید .در این راستا و پس از ثبات مدیریتی شرکت توسعه پردیس ،در انتهای سال  ،7935کارفرما در بررسعیهعای
خود متوجه شد که در پرداختهای مربوط به تخلیه نخالهها دچار اشتباهاتی گردیده و مبلغ  3091209990999ریال
بیشتر از مبلغ قراردادی به شرکت تنکو پرداخت نموده است .در بررسیهای بیشتر مشخص گردیعد کعه ایعن مبلعغ
مربوط به  798صورتوضعیتی بوده است که توس نماینده کارفرما تایید شده بود ،اما به ازای آن نخالهای از سعایت
پروژه خارج نشد.
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 .79بالفاصله پس از دریافت این موضوع ،شرکت توسعه پردیس در مکاتبهای بعا شعرکت  ،CPTlitضعمن اععالم موضعوع
درخواست حل و فصل آن از طریق مسالمتآمیز و النهایه استرداد مبلغ اضافه پرداخت را نمود .شعرکت  ،CPTlitدر
پاسخ ،ضمن رد ادعای شرکت توسعه پردیس در خصو

اضافه پرداختی ،اعالم نمود که قرارداد پایان یافته و چنعین

مقالبهای از سوی توسعه پردیس در این مقق اساسا غیر قابل پذیرش و غیر قابل اثبات معیباشعد .مکاتبعات بععدی
شرکت توسعه پردیس با  CPTlitبیپاسخ ماند و النهایه شرکت توسعه پعردیس در نامعه معور تعاریخ  29جعوالی
 2978با شرکت  ،CPTlitاعالم نمود که موضوع را از طریق مراج ذیصالح پیگیری خواهد نمعود(پیوسعت شعماره
.)9
 .77همزمان با این مکاتبات ،شرکت توسعه پردیس در مکاتبات مجزایی با شرکت سنج
اعتراض به تاییدیههای این شرکت در خصو

پار

(مهند

صورتوضعیتهای شرکت تنکو ،به شرکت سنج

نعاظر) ،ضعمن
پار

اعالم نمعود

که در انجام وظایف خود قصور و سهلانگاری نموده و لذا ،مسئولیت جبران خسعارت ناشعی از آن بعر عهعده شعرکت
سنج

پار

خواهد بود (پیوست شماره .)8

 .72شرکت توسعه پردیس در تاریخ  7مهر  ،7931درخواست داوری خود را در مرکز منققهای داوری تهران ثبعت نمعود
(پیوست شماره  .)6در این درخواست داوری که به طرفیت شرکت  CPTlitو شرکت تنکو (خواندگان) مقرح گردید،
خواهان خواستههای خود را به شرح ذیل اعالم نمود:
-

حک بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ  3091209990999به همراه سود این مبلغ تا تاریخ پرداخت ایعن
مبلغ؛ و

-

الزام شرکت  CPTlitبه ارائه ضمانتنامههای بهرهوری پروژه.

 .79پس از ابالغ درخواست داوری به خواندگان پرونده ،خواندگان در نامههای جداگانه ،به صالحیت مرکز اعتراض نمعوده
و داوری را رد کردند (پیوستهای شماره  5و .)1
 .78مرکز در نامهای خقاب به طرفها ،اعالم نمود که وفق ماده  28قواعد« ،دیوان داوری» صعالحیت رسعیدگی موضعوع
"صالحیت یا عدم صالحیت" را دارد .بنابر این در این خصو  ،پس تعیین دیوان داوری تعیین تکلیف خواهعد شعد.
در همین نامه ،مرکز با اشاره به درخواست داوری خواهان ،بیان نمود که رسعیدگی وفعق معاده  6قواععد مرکعز و بعه
صورت فوری انجام خواهد شد.
 .76خواهان در نامهای خقاب به مدیر مرکز ،از مرکز درخواست نمود تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اهمیت پرونده
از اختیار ماده ()2(6ب) برای نص سه داور استفاده نماید .خواهان همچنین در ایعن نامعه ،داور اختصاصعی خعود را
معرفی و قبولی وی را نیز ضمیمه نمود (پیوست شماره .)8
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 .75وکیل خواندگان در نامهای در تاریخ  26آبان ضمن بیان ایرادات صعالحیتی و نیعز اععالم مواضع خعود در خصعو
ماهیت پرونده و رد ادعاهای خواهان ،به منظور حفظ حقوق آتی موکلین خود ،اعالم نمود کعه در فرآینعد رسعیدگی
شرکت مینماید و داور اختصاصی خواندگان را نیز معرفی نمود .اعالم قبولی داور اختصاصی خواندگان نیعز ضعمیمه
نامه نص داور شد (پیوست شماره .)9
 .71در تاریخ  21آبان مرکز در نامهای به طرفها اعالم نمود که داوری بر اسا

رسیدگی فوری هدایت خواهد شعد ،امعا

مرکز با در نظر گرفتن درخواست خواهان و قبول عملی خوانده ،از اختیعار منعدرج در معاده )2(6ب قواععد اسعتفاده
نموده و سه داور برای پرونده منصوب خواهد نمود .همچنین در این نامه ،مرکز با رعایت مواعد منعدرج در معاده 79
قواعد ،سرداور را منصوب نمود.
 .78سرداور ،پس از هماهنگی با داوران اختصاصعی ،جلسعه شعکلیای را بعرای امضعای قرارنامعه داوری و تعدوین جعدول
زمانبندی موضوع ماده  )2( 78تعیین و به طرفها ابالغ نمود .جلسه در تاریخ  79آذر  7931ساعت یعک در محعل
مرکز منققهای داوری تهران تشکیل شد و در این جلسه ،داوران و طرفهای اختالف قرارنامه داوری را امضا نمودند.
 .73در این جلسه ،خواندگان بیان نمودند که موض هعر دو شعرکت در خصعو
نماینده معرفی شده در این خصو

ماهیعت و شعکل داوری واحعد اسعت و

مواض این دو شرکت را بیان مینماید.

 .29در قرارنامه داوری که توس طرفها و داوران به امضا رسید ،چارچوب مباحث مورد اختالف در این داوری بعه شعرح
زیر اعالم گردید و توافق شد که طرفهای اختالف و وکالی آنها در لوایح خود و جلسات استماع منحصرا به مسعائل
زیر بپردازند:
-

صالحیت مرکز منققهای داوری تهران در رسیدگی به اختالف به طرفیت خوانده دوم (شرکت تنکو)؛

-

امکان شروع داوری توس خواهان دولتی بدون اخذ مجوزهای الزم اصل  793قانون اساسی؛
از داوری مقابق ماده  88قرارداد (به فرض صالحیت مرکز)؛

-

قابلیت استماع دعوا از جهت طی مراحل پی

-

امکان الزام خوانده شماره یک به ارائه ضمانتنامه بهرهوری؛ و

-

امکان مقالبه مبلغ  3091209990999ریال به همراه سود این مبلغ.

 .27طرفها با امضای قرار نامه داوری توافق نمودند که رسیدگی دیوان تنها با در نظر گعرفتن اسعناد و معدار
شده و موجود در پرونده ،صورت میگیرد .سایر مدار

ضعمیمه

و بندهای قراردادی که به آنها اشاره نشعده اسعت ،نبایعد در

تصمی گیری دیوان داوری لحاظ شوند و وکالی طرفها نیز نمیتوانند به سایر اسعناد و بنعدهعای قعراردادی اسعتناد
نمایند .همچنین هیچیک از طرفها ادعایی برعدم صعحت اسعناد ضعمیمه شعده ،امضعاکننعدگان آنهعا ،اسعتقالل و
بیطرفی داوران و احراز نمایندگی وکالی طرفها ندارند.
 .22جدول زمانبندی به شرح ذیل مورد توافق داوران و طرفها قرار گرفت:
سوال چهارمین دوره مسابقات داوری تجاری

6

-

خواهان دادخواست خود را مقابق ماده  27قواعد تا تاریخ  76دی ماه از طریق پنل کاربری خود به دبیرخانه
ارسال نماید؛

-

خوانده الیحه دفاعیه خود را مقابق ماده  22قواعد تا تاریخ  75بهمن ماه از طریق پنل کاربری خود به دبیرخانه
ارسال نماید؛ و

-

از

جلسه رسیدگی به اختالف در بازه زمانی  26بهمن تا  1اسفند خواهد بود و تاریخ دقیق آن ،ده روز پی
جلسه به طرفها اعالم خواهد شد.

دبیرخانه مسابقات داوری
آذر 7931
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پیوست شماره 1
بخشهایی از قرارداد تهیه و ساخت معدن واقع در شهرکرد



ماده  -42پیمانکار موظف است در قراردادهای خود با تمام پیمانکاران جزء ،عینا شرط داوری موضوع ماده  24این
قرارداد را درج نماید.



ماده  -42وظایف پیمانکار:
[]...

 .4تخلیه تمامی نخالهها از محل حفاری برای نصب دستگاههای مورد نیاز در منطقه  D3و  D4پروژه؛
[]...



ماده  -42کارفرما شرکت سنجش پارس را به سمت نماینده کافرما و مهندس ناظر انتخاب مینماید .مهندس نناظر
موظف است ،انجام تعهدات مندرج در ماده  42را ظرف  43روز از تاریخ اتمام تعهد یا ارئه صنورت وضنعیت از سنوی
پیمانکار ،تایید نماید یا در صورت وجود عدم تطابق ،با ذکر دلیل به کارفرما اعالم نماید .نمایننده کافرمنا ،در صنورت
ارجاع اختالفات موضوع ماده  24باید موضوع را بررسی نموده و حکم الزم را صادر نماید.



ماده  -24طرفی توافق مینمایند که در صورت بروز اختالف ،ابتدائا تمام تالش خود را برای حنل و فصنل ملنالمت
آمیز اختالف از طریق مذاکره به کار ببندند .در صورت عدم حل و فصل ملالمت آمینز اخنتالف در زمنان متعنارف،
طرفی باید از نماینده کافرما درخواست میانجیگری در خصوص موضوع اختالف نمایند .نماینده کارفرمنا کنه طبنق
ماده  42قرارداد تعی شده است ،باید ظرف  65روز از تاریخ دریافت درخواسنت اخنتالف را حنل و فصنل نمایند .در
صورتی که نماینده کارفرما ظرف تاریخ مذکور نتواند اختالف را حل و فصل نماید ،هر یک از طرفی میتوانند ظنرف
مدت  23روز از تاریخ درخواست میانجیگری ،درخواست داوری خود را بر اساس قواعد داوری مرکز منطقهای داوری
تهران ثبت نماید .محل داوری تهران و زبان داوری فارسی خواهد بود .قنانون حناکم بنر اختالفنات قنانون جمهنوری
اسالمی ایران و قواعد بی المللی است.

پیوست شماره ۲

Subject: Cooperation Agreement on your Contract No. 137832/PC/109 with TPG
From: h.farough@tanco.com
To: ignas@cptlit.com
Date: Thursday, July 25, 2013
ایگناس عزیز؛
پیرو جلسهای که در ایران داشتیم ،پیشنهاد همکاری در تخلیه نخالههای معدن شهرکرد را میپذیرم .باعث
افتخار خواهد بود بار دیگر همکاری موفقی داشته باشیم.
بهترین آرزو ها
فاروغ

Subject: RE. Cooperation Agreement on your Contract No. 137832/PC/109 with
TPG
From: ignas@cptlit.com
To: h.farough@tanco.com
Date: Friday, July 26, 2013
فاروغ عزیز
با توجه به محدودیت زمانی موجود در پروژه ،عملیات حفاری در بخشهایی از معدن طی یک ماه آینده آغاز
خواهد شد .پیش بینی میشود که فاز مربوط به تخلیه نخالهها از یک ماه پس از آغاز حفاری شروع شود .در
صورتی که با این زمانبندی موافق هستید ،لطفا قبولی خود را اعالم نمایید .ضمنا همانگونه که قبال هم
توافق نمودیم ،در روابط میان شرکت تنکو و شرکت  CPTlitهمان شروط قراردادی مندرج در قرارداد ما با
شرکت توسعه پردیس گلبهاران حاکم خواهد بود.
به پیوست نیز قرارداد ما با شرکت توسعه پردیس گلبهاران ارسال میگردد.
با احترام
ایگناس

پیوست شماره ۲

Subject: ER. Cooperation Agreement on your Contract No. 137832/PC/109 with
TPG
From: h.farough@tanco.com
To: ignas@cptlit.com
Date: Tuesday, July 30, 2013

ایگناس عزیز؛
بابت تاخیر در پاسخگویی به ایمیل شما عذر میخواهم .ما آمادگی خود را برای تخلیه نخاله طبق زمانبندی
که در ایمیل قبل به آن اشاره کردید اعالم میداریم.

بهترین آرزو ها
فاروغ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
Subject: Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. 137832/PC/109
From: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

To: ignas@cptlit.com & h.farough@tanco.com
U0T

0TU

U0T

0TU

Date: Thursday, July 05, 2018

ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ؛
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﺪﺩﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻢ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  1396ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  27ﻓﻘـﺮﻩ ﺍﺯ ﺻـﻮﺭﺕ
ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ  CPTlitﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1393ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ
ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺳﻮﺩ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮﺩﻳﺲ ﻛﺎﺭﺳـﺎﺯﻱ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣـﻮﺭﺥ  3ژﻭﺋـﻦ  13) 2016ﺧـﺮﺩﺍﺩ  ،(1394ﺷـﻤﺎ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺍﺭﺍﺋـﻪﻱ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  1396ﻣﻨﻘﻀﻲ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗـﺖ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﺒـﺬﻭﻝ
ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺬﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﭙﺎﺱﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻭﺣﻴﺪ ﻣﺪﺩﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
Subject: Re- Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: ignas@cptlit.com
0TU

U0T

To: v.madadi@tpg.com
U0T

0TU

Cc: h.farough@tanco.com
U0T

0TU

Date: Wednesday, July 11, 2018

ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺪﺩﻱ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﻭﺩ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺩﻋﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺮﻓﻲ ،ﻫﺮ
ﺍﺩﻋﺎ ) (Claimﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﺮﺡ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻮﺩ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﭼﻨﺎﻥﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﻑﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ.
ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﺩﻋﺎ ،ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺍﻳﮕﻨﺎﺱ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3

Subject: Re- Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: h.farough@tanco.com
0TU

U0T

To: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

Cc: ignas@cptlit.com
U0T

0TU

Date: Thursday, July 12, 2018

ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺪﺩﻱ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻃﺮﺡ ﺍﺩﻋﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻓﺎﺭﻭﻍ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻜﻮ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3

Subject: Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

To: ignas@cptlit.com & h.farough@tanco.com
U0T

0TU

U0T

0TU

Date: Friday, July 13, 2018

ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻜﻨﺎﺱ ﻭ ﻓﺎﺭﻭﻍ ﻋﺰﻳﺰ؛
ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ! ﻋﺮﻑ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺻﻞ ﻭﻓﺎﻱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ .ﻋﺮﻑ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ
ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﻼﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
Subject: Re- Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: h.farough@tanco.com
0TU

U0T

To: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

Cc: ignas@cptlit.com
0TU

U0T

Date: Sunday, July 15, 2018

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻟﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﺛﺮﻱ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ!
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻓﺎﺭﻭﻍ

Subject: Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

To: h.farough@tanco.com
0TU

U0T

Cc: ignas@cptlit.com
U0T

0TU

Date: Sunday, July 15, 2018

ﺟﻨﺎﺏ ﻓﺎﺭﻭﻍ؛
ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖﻫـﺎﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭙـﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﭘـﺮﻭژﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖﻫـﺎﻱ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻳﺪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻴـﺎﻥ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﺗﻨﻜﻮ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ! ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،
ﻣﺪﺩﻱ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
Subject: Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: ignas@cptlit.com
0TU

U0T

To: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

Cc: h.farough@tanco.com
0TU

U0T

Date: Sunday, July 15, 2018
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺪﺩﻱ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻢ:
-

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛

-

ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩ؛

-

ﺷﺮﻁ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ!

-

ﻛﻤﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻃﺮﺡ  Claimﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ )ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﺳﺎﻛﺖ ﺍﺳﺖ(

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺮﻭﻳﺪ.
ﺍﻳﮕﻨﺎﺱ

Subject: Dispute Resolution Attempts regarding Contract No. No. 137832/PC/109
From: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

To: ignas@cptlit.com
U0T

0TU

Cc: h.farough@tanco.com
U0T

0TU

Date: Friday, July 20, 2018
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ  48ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻭﺣﻴﺪ ﻣﺪﺩﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ Subject:
From: v.madadi@tpg.com
U0T

0TU

To: m.abbasnzd@sanjesh.com
U0T

0TU

Date: Saturday, July 07, 2018

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﺭﺱ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ  CPTlitﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ ،ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ:
-

 27ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻭﺍﻫﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﺠﺎﻱ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺗﻨﻜﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ

-

ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ) 1396ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ( ﻣﻨﻘﻀﻲ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﮕﺮﺩﺩ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﻱ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺪﺩﻱ
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ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ Subject:
From: m.abbasnzd@sanjesh.com
0TU

To: v.madadi@tpg.com
0TU

U0T

Date: Saturday, July 07, 2018
ﺟﻨﺎﺏ ﻣﺪﺩﻱ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﺭﺕﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺪﺭﻛﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﻃﺮﺡ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻤﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺧﺎﻟﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻋﺒﺎﺱ ﻧﮋﺍﺩ

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ Subject:
From: v.madadi@tpg.com
U0T

0TU

To: m.abbasnzd@sanjesh.com
U0T

0TU

Date: Saturday, July 07, 2018

ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﮋﺍﺩ
ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ،ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻞ
ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺟﻬﺘﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  48ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺪﺩﻱ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ
ﺩﺍﻭﺭﻱ
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺍﻟﻒ(

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ )ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺗﻤﺎﺱ(
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺏ(

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  149274ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ  665310263ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
info@tpgol.ir

ﻭﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﻭﺭﻱ )ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ(
)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ(

ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﺭﻱ )ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺗﻤﺎﺱ(
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺏ(

 .1ﺷﺮﻛﺖ  CPTlitﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ:
J. Jasinskio 19B- LT-07183 Vilnius- Lithuania
 .2ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ:
No: 342 - TANKO House, The Mall, Lahore, Pakistan.

ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3پ(

ﻣﺎﺩﻩ  48ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺸﺎ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺕ(

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  137832/PC/109ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎﻳﻲ
 CPTlitﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﻭ ﺫﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ(
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺙ(
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺝ(

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﻣﺒﻠﻎ  9,072,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

.1

ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  9,072,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺳﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 .2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5

ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ

ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  500ﻳﻮﺭﻭ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﻓﻴﻦ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ
ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻭﺭﻱ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3چ(

ﺳﻪ ﺩﺍﻭﺭ
ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ
ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﺍﻭﺭ ﻭ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ
ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺍﻭﺭ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ(
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,4ﺏ(

ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﺪﺭﻙ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺣﻖ ﺍﻟﺜﺒﺖ
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,3ﺡ(

ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺼﺐ ﺩﺍﻭﺭ
ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺎﺩﻩ ) 3,4ﺍﻟﻒ(

ﻧﺪﺍﺭﺩ.

)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 5
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﻛﺰ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ
 5ﻣﻬﺮ 1397

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ )ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ(  /ﺍﻣﻀﺎ
ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻱ )ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ(

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6

ﺗﺎﺭﻳﺦ  1ﺁﺑﺎﻥ 1397

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 221/113

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ) CPTlitﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،221/113ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻢ .ﺍﻭﻻ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﺎﺩﻩ  48ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻃﻲ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ
ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺁﻥ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ
 4ﺳﺎﻝ ،ﺩﺭ ﻋﺮﻑ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺪﻱ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺎﻣﻪ 2 :ﺁﺑﺎﻥ 1397

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 221/113
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ )ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  221/113ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜـﻮ ﺿـﻤﻦ ﺭﺩ ﺍﺩﻋـﺎﻱﻫـﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ ﺭﺍ ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻡ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8

ﺗﺎﺭﻳﺦ  15ﺁﺑﺎﻥ 1397

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 221/113/754
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ )(2)5ﺏ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺳﻪ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ،ﺧﻮﻫﺎﻥ ،ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﺮﺟﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺳﺮﺩﺍﻭﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻱ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺎﻣﻪ 15 :ﺁﺑﺎﻥ 1397

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻧﺼﺐ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻜﻮ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ) CPTlitﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  221/113ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﻼﺣﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩ ،ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻮﺵ ﻣﻴﻨﺎﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

