
 
  ه:  شمار  سمه تعالیاب  

     ـخ: تاری    »فرم شماره یک«
  

  ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ایثارگر ارجمند
  

  با سالم و احترام ؛
هاي نامهاداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزي و برمبناي مفاد آیین 20/2/1395رساند بر اساس اطالعات ارسالی مورخ به اطالع می     

 ........................... تعدادازاي آن، امتیاز ایثارگري و به  ........................... هاي وابسته به مؤسسات جهاد نصر، جهاد توسعه و جهاد تحقیقات، تعدادواگذاري سهام شرکت
  تحقیقات) به جنابعالی تعلق گرفته است.جهاد توسعه، و جهاد نصر، هاي جهاد (سبد حقوقی سهام شرکت شرکت تالشگران اقتصاد پایدارسهم از سهام 

  هاي پیوست و مدارك مورد نیاز به شرح زیر اقدام فرمایید:ارائه فرمخواهشمند است جهت طی شدن مراحل قانونی انتقال سهام، نسبت به تکمیل و 
  

 صفحه اول شناسنامه (و صفحه توضیحات درصورت تغییر مشخصات سجلی).تصویر  - 1

 تصویر پشت و روي کارت ملی. - 2

 ارگري شامل:گواهی مستند ایث - 3

  .جبههحضور در اصل گواهی   : رزمندهالف) -3
  اصل گواهی تأیید اسارت.  : آزادهب) -3
  اصل گواهی تأیید درصد جانبازي.  : جانبازج) -3
  ).و امور ایثارگران بنیاد شهیدنامه از معرفیاصل گواهی تأیید شهادت (  : خانواده شهیدد) -3

  »توسعه مدیریت و منابع انسانیمعاونت «و » اداره امور ایثارگران«و تأیید آن توسط (فرم شماره دو) تکمیل و امضاي درخواست خرید سهام  - 4
 .مربوطه سازمان جهاد کشاورزي استان

 (فرم شماره سه). تکمیل و امضاي قرارداد واگذاري سهام - 5

 .(فرم شماره چهار)نامه تکمیل و امضاي وکالت - 6
 

 

   
  شرکت تالشگران اقتصاد پایدار



  
  ه:  شمار  سمه تعالیاب  

     ـخ: تاری    »دوفرم شماره «
  

  »فرم درخواست، بررسی و تأیید متقاضی خرید سهام شرکت تالشگران اقتصاد پایدار«
  اي:الف) اطالعات شناسنامه

  ...........................................................................................................................................  نـام پــدر  ...........................................................................................................................................  نام خانوادگی  ...........................................................................................................................................  نـــــــــــــام
  13................................/................................/.................................  تاریخ تولد  ...........................................................................................................................................  کـــد ملـــی  ...........................................................................................................................................  شماره شناسنامه
   زن     مرد   جنسیت  ...........................................................................................................................................  محل صــدور  ...........................................................................................................................................  محــل تولــــد

  

  ب) اطالعات نشانی و تماس:
محل 
  سکونت

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ی: نشان  ........................................................................................................................................... :استان
  ...................................................................................................................................................................................: تلفن همراه ......................................................................................................................................................: تلفن ثابت ....................................................................................................................................................ی: کد پست

  محل
  کار

.........: استان .............................. .......................... .......................... .................... .......................... .......................ی: نشان ...................... .......................... ..................................... ............... .................................... .......................... .......................... ....................... .......................... ....................................... .. ................ .......................... .......................... .......................... .......................... ........................... .......................... ......................................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..... .......... .......................... ........................  
...................ر: تلفن محل کا .......................... .......................................... .......................... ........ ............. .......................... ........................... ........:  آخرین مدرك و رشته تحصیلی  .......................... .......................... .......................... ............................... .......................... ..................................... ....................................... ....... .......................... .......................... ........................... ............  

  

  ج) سایر اطالعات فردي:
  .................................................................................................................................  نوع حساب  ....................................................................................................................................  نام بانک  .................................................................................................................................................................................................  شماره حساب

  هاي فعال در سیستم بانکی کشور باشد.شماره حساب بانکی حتماً باید به نام متقاضی بوده و جزء حساب توجه:
  درصورتی که اطالعات مندرج در دو جدول (الف) و (ب) نیاز به ویرایش دارد، تغییرات الزم را در جاي خالی زیر بنویسید:

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

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

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

  

  وضعیت ایثارگري (طبق اعالم اداره امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزي):د) 
  شرح  نوع ایثارگري  ردیف

  فرزند      مادر     پدر    وابستگی:   همسر .......................................................................................................................................................د:نام شهی  خانواده شهید  1
  درصد)................................................................. .............................................................................................................................ف % (به حرو .............................................درصد جانبازي:    جانباز  2
  روز .......................................................... ماه و ............................................................ سال و ....................................................................سابقه اسارت:   آزاده  3
  روز ..........................................................ماه و  ............................................................سال و  ....................................................................سابقه حضور در جبهه:   رزمنده  4

  
  باشم.می ري پیوست، اینجانب متقاضی خرید سهام شرکت تالشگران اقتصاد پایدارگبا توجه به اطالعات باال و مدارك شناسایی و ایثار

  

  امضاء و اثر انگشت                 1395/....................../................  :تاریخ
  

  هـ) تأییدیه:
» شرکت تالشگران اقتصاد پایدار« جهت واگذاري سهام .............................................................................................................................................................................................. وسیله سوابق ایثارگري خانم/آقايبدین

  گردد:شرح مندرجات جدول زیر تأیید میبه

  شرح  نوع ایثارگري  ردیف
  فرزند      مادر     پدر    وابستگی:   همسر .......................................................................................................................................................د:نام شهی  خانواده شهید  1
  درصد)................................................................. .............................................................................................................................ف % (به حرو .............................................درصد جانبازي:    جانباز  2
  روز .......................................................... ماه و ............................................................ سال و ....................................................................سابقه اسارت:   آزاده  3
  روز ..........................................................ماه و  ............................................................سال و  ....................................................................سابقه حضور در جبهه:   رزمنده  4

  

  .......................................................................................................... معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزي استان       .......................................................................................................ن رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزي استا  
  امضاء و مهر                                                                 امضاء و مهر                                                           

   



  

  ه:  شمار  سمه تعالیاب  
   ـخ:  تاری    »فرم شماره سه«

  »به ایثارگران سهام يواگذارقرارداد «

اساس مصوبه بر 10104008725 یو شناسه مل 411356355156 يبه شماره اقتصاد خاص)  ی(سهام انین پارساین شرکت نصر معیمابیقرارداد حاضر ف
 و خانم/آقاي شود یده میفروشنده نام اًاختصار ،ن پسیکه از ا عامل) (مدیر یلگُ يمهد يآقا یندگیبه نما مدیره شرکت هیأت

 ینشانبه ....................................................................................داراي کد ملی  ....................................................................................فرزند   ........................................................................................................................
شود مطابق یده میدار نامیخر اًاختصار ،ن پسیه از اک .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .دیل منعقد گردیط ذیشرا
  

   : موضوع قرارداد
  ،ذیل درخواست خریدار زنجانن استاجهاد کشاورزي سازمان » معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی«و  »ایثارگرانامور اداره «گواهی به استناد 

سهم از سهام  ...........................  دتعدا براي خرید و تحقیقات نصرسسات جهاد توسعه، ؤنامه واگذاري سهام منییبراساس آ ،امتیاز خریدار ........................... نمیزا
  ط به آن به خریدار واگذار گردید.و فرضی مربو عینیو کلیه حقوق  »شرکت تالشگران اقتصاد پایدار«

  : مبلغ قرارداد
  .دیپرداخت گرد اًکه نقد باشدمی هر سهم مبلغ اسمی ،مبلغ قرارداد

باشد و خریدار مبلغ ذاتی هر سهم یک میلیون ریال می ،هاي واگذاري مؤسسات یادشدهکمیسیون 24/3/1395جلسه مورخ بر اساس صورت تبصره:
  .هاي آتی سهم، اقساط آن پرداخت گردددهد از محل سوداجازه می

  : قرارداد طیشرا
و جهاد  ،مشمول واگذاري مؤسسات جهاد نصر، جهاد توسعه يهاسهام شرکتمالک  14005732150به شناسه ملی شرکت تالشگران اقتصاد پایدار   -1

که شرکت باشد یال میر هزار و پانصد میلیارد دومجموعاً مبلغ  مذکور،سسات ؤم هاي تابعهشرکتمجموعه سهام ارزش کارشناسی ت. اس تحقیقات
  د.ساله پرداخت می نمای 9تالشگران اقتصاد پایدار طی اقساط 

هزار و  دوتا سقف  ،تا از محل سود سالیانه شرکتنمود  ءاقتصاد پایدار وکالت اعطاالعقد حاضر به هیأت مدیره شرکت تالشگران ضمنخریدار،  :تبصره
  .هاي موضوع بند یک را پرداخت نمایدداده و از آن محل، اقساط خرید شرکتریال افزایش سرمایه پانصد میلیارد 

و  معین پارسایانت مدیره شرکت نصر أهیاعضاي به  باشدین قرارداد مینفک ایوست که جزء الینامه پمطابق وکالتالعقد حاضر ضمن ،داریخر -2
طور هب عادي و سالیانه ياعم از عاد یه جلسات مجامع عمومیکل نمود تا در ءوکالت اعطااعضاي کمیسیون مرکزي ایثارگران وزارت جهاد کشاورزي، 

  .ندیاتخاذ نما راالزم  ماتیتصم ،دندا يأابند و با حق ریحضور شرکت تالشگران اقتصاد پایدار العاده ا مجامع فوقیالعاده و فوق
 ،د و هرگونه نقل و انتقال سهامره را نداریأت مدیبدون موافقت ه دار حق نقل و انتقال سهامیخر تالشگران اقتصاد پایدار، طبق اساسنامه شرکت -3

  خواهد بود. ت مدیرهأهی نامه مصوبینیآمطابق 
  ت خرید با سهامداران موجود است.یدر صورتی که خریدار تقاضاي واگذاري سهام را داشته باشد، الو -4
مازاد آن پس از وضع ذخائر  ،بینی شده بابت افزایش سرمایه باشدبیش از مبلغ پیشتالشگران اقتصاد پایدار، سود سنواتی شرکت که  در صورتی -5

  شود.سهامداران تقسیم و توزیع میبین  ،و مصوبه مجمع عمومی قانونی
هاي شرکت تالشگران ها و بدهیییقرارداد براساس مبلغ اسمی سهام تنظیم شده است. طرفین با علم و اطالع از مبلغ واقعی سهام و میزان دارااین  -6

  .نمودندمنعقد و مبادله  قرارداد حاضر را ،با اسقاط کل خیاراتاقتصاد پایدار، 
  است.به عهده فروشنده  ،از فروش سهام یناش یقانون يهانهیر هزیات و سایل مالینقل و انتقال از قب يهانهیه هزیلکپرداخت  -7
 ،معین پارسایان نصرخریدار به هیأت مدیره شرکت  ،العادهجلسات مجامع عمومی اعم از عادي یا فوق در ويدر صورت عدم حضور خریدار یا وکیل  -8

  ، تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند.ي دادنأحضور یابند و با حق ر شرکت تالشگران اقتصاد پایدارنمود تا در کلیه جلسات مجامع عمومی اء وکالت اعط
  

  خریدار    فروشنده
  .............................. ........................... ........................    شرکت نصر معین پارسایان

    



  

  ه:شمار  سمه تعالیاب  
  ـخ: تاری    »فرم شماره چهار«
  

  »وکالت نامه«

  ........................... ........................... ........................... .................................................... ..........................  : موکل

  مدیره شرکت نصر معین پارسایان. هیأتاعضاي  -1 : وکیل
  ایثارگران وزارت جهاد کشاورزي.اعضاي کمیسیون مرکزي  -2

  

  : مورد وکالت
العاده و اتخاذ تصمیم  و دادن رأي درباره کلیه موضوعاتی که در مجامع العاده و فوقطور فوقشرکت در کلیه مجامع عمومی اعم از عادي، عادي به

مدیره و بازرس و امضاي  هیأترئیسه مجامع و  هیأتپیشنهاد انتخاب شدن و انتخاب نمودن  ،شودمطرح می» شرکت تالشگران اقتصاد پایدار«
ها با حق درخواست تشکیل مجامع و هرگونه پیشنهاد به مجامع عمومی عادي و جلسات مجامع، ثبت تصمیمات و تغییرات در اداره ثبت شرکتصورت

گونه محدودیت در انجام ن به نام موکل بدون هیچآتیاع شده براساس حق الویت و ابالعاده، مشارکت در افزایش سرمایه و خرید سهام افزایش دادهفوق
العاده، نیازي به حضور و امضاي مجدد موکل نحوي که در تشکیل، اداره، اتخاذ تصمیمات و اجراي تصمیمات مجامع عمومی عادي و فوقمورد وکالت به

  .باشدانجام مورد وکالت از طرف وکالي مرقوم، منفرداً و یا مجتمعاً می نباشد.
  

  : تحدود اختیارا

با حق عزل وکالي انتخابی ولو کراراً با حق انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت، از طرف  و یا کالً وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر جزاً
واگذاري مؤسسات جهاد نصر،  هاي مشمولد تا تسویه کامل اقساط خرید شرکترج الزم که اقرار به وقوع آن دارباشد. موکل ضمن عقد خاموکل می

حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را از خود سلب و اسقاط نموده و پس از آن نیز درصورت ، جهاد توسعه و جهاد تحقیقات
 .باشدبه قوت خود باقی می ،عدم عزل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنظیم گردید. ....................................................................................................................ن در حضور رئیس اداره امور ایثارگران استا 1395 /............. /.............خ  این سند در تاری
  
 

 

  ................................................................................. - موکل
  امضاء و اثر انگشت

  امضاءمهر و 
  رئیس اداره امور ایثارگران


