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بر اساس مصوبات هیات مدیره خود و دستورالعمل  سیمان تامینگذاری شرکت سرمایهزیر مجموعه  )سهامی عام( آبیکسیمان شرکت 

تامین ا تماعی یدهطی  د امالک مازاد خود رادر نظر دار مصووووی هیات ام ای سوووازمان   هایم درج در روزنامه عمومی آگهی مزا

شار سانب 40/40/0044مورخ  کثیراالنت شما دعوت می لذا .دفروش بر س اد از  شرایط م درج در ا گردد با مطالعه دقیق و کامل و رعایت 

  هادی خود را اعالم فرمایید.مزایده در آن شرکت و قیمت پیش

به نام شرکت  یبانک مل 4041101104440حسای شمارهبه  ملک فقره برای هر )یکصد هزار تومان( ریال004440444مبلغ تذکر مهم: 

شه  با ارائه آن واریز و 0 کیآب مانیس شمالی0 خیابان اندی سهروردی  شهید حمید قدس(0 پالک 0به آدرس خیابان  0 سوم0 طبقه 96) 

سیمان  شکل دریافت نمائید 0آبیکدفتر  س اد مزایده و پاکات متحدال ضای مجازی ) از  .ا س اد مزایده در ف شار ای ترنتی ا صورت انت در

سرمایه گذاری سیمان تامین به نشانی  شرکتسایت www.abyekcement.com  0به نشانی  آبیکسیمان شرکت  مله در سایت 

www.tamin-cement.com سرمایه سایت شرکت  شانیاگذاری ت0  س اد مزایده را توانید می(  www.ssic.ir مین ا تماعی به ن ا

. در زمان مرا عه به شرکت  هت دریافت و تحویل پاکات متحدالشکل0 اس اد را تکمیل نمائید پس از چاپ0 های مذکور دانلود واز سایت

صورت فیش مذکور می دریافت نمائید. کات راهزی ه مذکور را پرداخت و پا شرکت در در هر سپرده  ست در پاکت الف بهمراه فیش  بای

 مزایده و ود داشته باشد. 

 

............. ............شرکت ......... اصالتا/ به نمای دگی از ..........................................................  -0 .............................................................. -0انای جانب

.............. ................متولد سال ...................................... ................. صادره از..........................................به شماره ش اس امه/ به شماره ثبت ..........

با ....................................................................... با اطالع کامل از شرایط مزایده و قبول مفاد آن ......................شغل ............................. به نشانی.......

 ............................................................................................ زمین /ساختمانکه به پیوست فرم پیش هاد می باشد متقاضی خرید امضای ذیل اس اد 

باشم و پیش هاد قیمت خود را براساس می ...........................م درج در روزنامه  ......................................مورخ عمومیموضوع آگهی مزایده 

 موارد اعالم شده به مبلغ 
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 چ انچه پیش هاد ای جانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم:

به  ا  نقدپیش هادی را مبلغ درصد  14مزایده می باشد  اعالم نتایجاز پس  یک هفته در زمان انعقاد قرارداد که حداکثر ظرف -0

  واریز نمایم. کیآب مانیبه نام شرکت س یبانک مل 4041101104440حسای شماره

امه نمبایعهپس از انعقاد  ماهیکدرصد قیمت پیش هادی را همزمان با تحویل ساختمان که حداکثر زمان تحویل ساختمان  04 -0

-طی صورتجلسه ساختمان راواریز نموده و  کیآب مانیبه نام شرکت س یبانک مل 4041101104440حسای  شمارهباشد به می

 گیرم . تحویل می ای 

 پس از تحویل ساختمان می باشد ماه دوکه حداکثر یا ت ظیم وکالت رسمی  اس اد انتقال س د در دفترخانه با همزمان را الباقی -3

 یم. نماواریز می کیآب مانیبه نام شرکت س یبانک مل 4041101104440حسای شمارهبه 

 الی فک این پیش هاد محسوی زء که و مدارک مزایده  مالکیت0 گواهی پایان کار اس ادشامل تأیید می نمایم کلیه ضمائم  -0

همچ ین با مرا عه به فروش ده و بازدید از ملک موضوع معامله و اخذ اطالعات الزم به صورت  نموده و همطالعا  می شود را تمام 

 شایان ذکر است به آنها علم دارم. اطالع داشته و امالک و سایر اوصاف و تغییرات داخلی و ...وضعیت در رهن بودن از  تفصیلی

 می باشد. آبیکسیمان  ولیت فک رهن به عهده شرکتادرصورتیکه ملک در رهن باشد مس

د توانو در هر مقطعی می به هریک از پیش هادها را ندارد ساختمانگزار الزامی برای واگذاری  مزایده شرکتاطالع کامل دارم که  -1

هیچ گونه ادعایی در هر مرحله ای از  رد نماید و فروش را متوقف سازد. بدون هیچ گونه توضیح و دلیل تمامی پیش هادات را

 باشد.سوی ای جانب مسموع نمی

صورتی که گردد و در و ود و گزارش هیات کارش اسی به خریداران تحویل و انتقال میوضعیت متمامی امالک براساس  -9

 گردد.تحویل و م تقل می مو ود پایان کار ایجاد شده باشد با وضعیت پایان کار تاریخ تغییراتی در آنها بعد از
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 شرايط مزايده

 مطابق آگهی مزایده عمومی0 س د مالکیت و گزارش کارش اس رسمی دادگستری. مشخصات ساختمان: -0

 .)سهامی عام( آبیکسیمان شرکت مزایده گزار:   -0

0 طبقه 96) شهید حمید قدس(0 پالک 0خیابان سهروردی شمالی0 خیابان اندیشه به آدرس اس اد مزایده و پاکات محل دریافت  -3

توانید اس اد مزایده را از طریق فضای مجازی دریافت و چاپ نمائید باشد.  هت تسهیل میمی آبیکدفتر شرکت سیمان 0 سوم

 فیش پرداختی بابت خرید فیش الزم مقدور خواهد بود. پرداختو  آدس فوقلیکن تهیه پاکات متحدالشکل لزوما با مرا عه به 

 قرار دهید.بهمراه سپرده شرکت در مزایده داخل پاکت الف  را اس اد و پاکات

 4041101104440حسای شمارهبه بصورت نقدی  بایستباشد که میقیمت پایه میدرصد  1در مزایده ت شرک مبلغ سپرده -0

  گردد.در پاکت مربوطه تحویل میضمیمه مدارک  به فیش پرداختی .واریز شود  کیآب مانیبه نام شرکت س یبانک مل

مجزا برای هر ملک در پاکتهای الف و ی و ج به  بایست مدارک مورد نیاز و نیز پیش هاد قیمت خود را به طورمتقاضیان می -1

پایان وقت که عرفا پاکت دربسته محسوی شود0 حداکثر تا شرح ذیل و به صورت الک و مهر شده و یا چسب شده بصورتی

 شرکت 010اسدآبادی0 نبش خیابان  خیابان تهران0 یوسف آباد0 به آدرس 01/40/0044روز چهارش به مورخ  01ساعت اداری 

 گذاری سیمان تأمین )واحد حراست( تسلیم نموده و رسید دریافت نمای د.ایهسرم

 

 پاکت الف:

 :حاوی

  درصد مبلغ پایه مزایده.1 به میزان  مزایدهفیش سپرده شرکت در اصل 

  فیش پرداخت و ه اس اد مزایدهاصل. 

 پاکت ب:

 که شامل موارد زیر است: مدارک ش اسایی متقاضیحاوی 

 :اشخاص حقیقی 

 خر( و کپی کارت ملی. آدر صورت داشتن توضیح کپی صفحه کپی صفحه اول ش اس امه ) 

 :اشخاص حقوقی 

 کپی اساس امه شرکت0 آخرین آگهی روزنامه رسمی0 تصویر آگهی تاسیس و اساس امه0 تصویر مدارک ش اسایی تمام اعضای هیات مدیره. 

 اال فاقد اعتبار می باشد. برابر آگهی آخرین تغییرات برسد واس اد مزایده باید به امضای صاحبان مجاز امضای شرکت  –تو ه 



 

 

 )سهامی عام( آبیکسیمان فرم پیشنهاد قیمت مزایده امالک شرکت › 

 ‹سیمان تأمینوابسته به شرکت سرمایه گذاری  
 

 

 :آقا/ خانم/ شرکت اصالتا یا به نمایندگی  از                                                  اینجانب آقا/ خانم/شرکت :

 

  را سندمفاد این                شماره تماس:                                                                                 آدرس:                 

 

 مهر و امضاء:تاریخ  مطالعه و قبول دارم .                                                                                                
  
 

 

 :جپاکت  

واهی باشد بهمراه گ شدهکه کلیه صفحات آن توسط مزایده گر امضا )همین دفترچه( شرکت در مزایده فرم پیش هاد قیمت و شرایطحاوی 

 گر.امضاء مزایده

در پاکت با تودیع سپرده  داگانه بدون محدودیت در تعداد پیش هاد  به ازای هر ملک مورد درخواست پیش هاد قیمت باید -9

  .0 پشت پاکت ارائه گرددمزایده گر  داگانه و الک و مهر شده و نام و نشانی و تلفن تماس

 داگانه  و جالف را به صورت مشترک به همراه پاکات  یپاکت  توانیدمی دیدر صورتی که متقاضی خرید چ د ملک می باش –تبصره 

 د. ینمای ارایه دبرای هر پیش ها

تواند بدون هیچ گونه دلیل یا توضیح فروش را در هر و می مزایده گزار در قبول یا رد هریک از پیش هادات اختیار تام داشته -0

 اعتراضی دراین زمی ه مسموع نخواهد بود.هیچ گونه ادعا و مرحله ای قبل از انعقاد قرارداد متوقف سازد. 

 به عهده برنده مزایده خواهد بود. هی مزایدهگآو هزی ه چاپ  هزی ه کارش اسی تمامی های انتقال ودرصد هزی ه 14 -8

 باشد.می و علم تفصیلی به آن آبیکسیمان شرکت در مزایده به مع ای پذیرش آیین نامه معامالت شرکت  -6

  ا تماعی گذاری تامینداوری م صوی مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه ا م حصرنامه مبایعهشیوه حل اختالف در  -04

 پذیرد.گزار را نیز میگر شرط داوری مذکور را در خصوص اختالفات خود با م اقصههمچ ین با امضاء این س د0 م اقصه باشد.می

پیش هاداتی که بعد از انقضای مهلت و تر از قیمت پایه مزایده پایین0 مخدوش و بدون سپرده و پیش هادات ناقص و مبهمبه  -00

 .نخواهد شد ترتیب اثر داده مقرر واصل شود 

بررسی و پس از احراز صحت مبلغ واریزی و  ر مزایده متقاضیان )پاکت الف(ابتدا سپرده شرکت ددر  لسه بازگشائی پاکات0  -00

  .شودبازگشایی می (ج)و  (یات )پاک مزایده 0 میزان مقرر برای شرکت درن با آمطابقت 

به نشانی تهران0 خیابان مطهری0 بعد از  صبح 04ساعت  08/40/0044 مورخ ش بهروز  تاریخ بازگشایی پاکتهای پیش هادات توجه:

تاریخ چ انچه به هر علت در تاریخ مذکور امکان بازگشائی فراهم نشود0  باشد.می IGIتمان 0 ساخ330ائم مقام فراهانی0 شماره ق

 شود. رسانی میاطالع از طرق مقتضی  دید بازگشائی

از کل مبلغ  % 14 پرداخت انعقاد قرارداد ونسبت به بایست برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده می -03

رارداد قضبط و طبق مقررات با نفر دوم اول در غیر این صورت سپرده برنده  نماید. اقدام  آبیکسیمان پیش هادی به حسای شرکت 

وی ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. برنده در صورت عدم اقدام از ناحیه برنده دوم نیز سپرده شرکت در مزایده  خواهد شد. م عقد

 .ساقط نمودمزایده هر گونه اعتراضی در این خصوص را سلب و 

 0 مب ای تعیین برنده مزایده خواهد بود. باالتر از قیمت پایه مزایده تبصره: باالترین قیمت پیش هادی
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اشد بپس از انعقاد قرارداد می  ماه یکدرصد قیمت پیش هادی با تحویل ساختمان که حداکثر زمان تحویل ساختمان  04مبلغ  -00

از  پس ماه دوکه حداکثر زمان آن  رسمی اس اد انتقال س د در دفترخانه با همزمان الباقیواریز و  آبیکسیمان  به حسای شرکت

  .گرددبه حسای شرکت واریز می تحویل ساختمان می باشد

دارک و مست دات مربوطه  هت انجام مقدمات نقل و م0 آبیکسیمان  توضیح: پس از ت ظیم مبایعه نامه بین برنده مزایده و شرکت

 اده شدنمآلذا به محض اعالم دفترخانه اس اد رسمی مب ی بر  .گرددتوسط شرکت به دفترخانه اس اد رسمی ارسال میانتقال0 

خریدار موظف است ضمن هماه گی با شرکت حداکثر تا یک هفته در دفترخانه حضور یافته و همزمان با انتقال  0شرایط انتقال

 اقدام نماید. هانسبت به پرداخت سایر هزی ه  ساختمانقطعی 

نماید که مشوومول مم وعیت مذکور در قانون م ع مداخله پیشوو هاد ده ده با امضوواء ذیل این ورقه بدین وسوویله تأیید می -01

باشد و چ انچه خالف این موضوع به اثبات برسد0 پیش هاد ارائه شده برای مزایده فوق نمی 0330کارم دان دولت مصوی دی ماه 

اظهارات و خالف  قرارداد م عقد شدگاه گردد که هرگردد. همچ ین قبول و تأیید میمزایده ضبط می مردود و تضمین شرکت در

 شود.وفق قانون مذکور عمل مید یرسفوق به اثبات 

ارد د از مفاد آن به صورت تفصیلی علم پیش هاد ده ده رویت متقاضی رسیده وبه  ضم اس اد مزایده بوده که مبایعه نامه کلیات -09

وش ده گردد. از  مله فرتکمیل میتشخیص فروش ده لزوم و با نامه حسب  مبایعه نماید.اس اد آن را تایید و گواهی می این و با امضای

چک صرفا وسیله پرداخت یا تضمین بوده و حسب مورد تواند خریدار را مکلف به ارائه چک زمان تحویل و ت ظیم س د نماید. می

  اعمال حقوق خریدار مان د فسخ قرارداد و ضبط  ریمه نخواهد بود. مانع از درصورت عدم وصول

 

 

 

 

 

 

 

...........................  ............................. /ش اسه ملی..... به کد ملی.................................  فرزند .......................................شرکت  ای جانب /

 ....................................................................    به نشانی   ...........  /محل ثبت شرکتمتولد  ............................... /ثبتشماره ش اس امهبه 

 ..........................................................و با شمار تماس  ......................................................................................................................................

دستورالعمل »با مطالعه وآگاهی کامل و رویت مورد مزایده و با امضا موافقت خود را با شرایط م درج در مزایده و نیز پذیرش 

ا تماعی زیرمجموعه هیات ام ای سازمان تامین بیمه هایری و واگذاری امالک مازاد سازمان/ص دوقگذانحوه ش اسائی0 ارزش

دارم. شرایط فوق برای شرکت در مزایده اعالم می آبیکسیمان نامه معامالت شرکت و آئین« های تابعها تماعی و ص دوق

 مطالعه شد و به طور کامل مورد قبول است.

 امضاء                                                                                                                                   

 



 

 
 
 

 کلیات مبایعه نامه
 مقدمه:

سیمان  08/40/0044پیرو برگزاری مزایده عمومی مورخ  سهامی عام(  آبیکشرکت  سه مربوطه و مصوبه هیات ) صورتجل و با ع ایت به 

 مدیره محترم شرکت0 مبایعه نامه مزبور بین اشخاص زیر با شرایط آتی م عقد گردید.

 طرفين معامله :  – 1ماده 

  :فروش ده 

........ )عضو هیات مدیره( به .........قای ................... )مدیرعامل( وآ..........به نمای دگی آقای ..... )سهامی عام( آبیکسیمان شرکت 

سه ملی ............................شماره ثبت ....... ش ا صادی .................................. و  شماره اقت شانی ..................................  و  ............ به ن

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

 :خریدار 

شرکت .................  ضو هیات مدیره(.................... )مدیرعامل( وآقای .............................. به نمای دگی آقای .....آقا/ خانم /    .......... )ع

.... به نشوووانی ...................و شوووماره اقتصوووادی ..........  ..................... و شووو اسوووه ملی ......................................به شوووماره ثبت .....

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

 و مشخصات آن :  موضوع و مورد معامله  - 2ماده 

عبارت است از تملیک تمامی حقوق و م افع م فصل و متصل0 عی ی و تبعی و مفروضه شش دانگ عرصه و اعیان یک ............... به متراژ 

.. واقع در ............................. به شووورح ......... پالک ثبتی ................... بخش ............ –متر مربع ورقه مالکیت ........... سوووری ......  ...............

شد و  زء الی فک آن ست مبایعه نامه می با شماره ................ مورخ ...................... که پیو سی به  ش ا صیلی گزارش هیات کار  و موضوع تف

 اس اد مزایده. فروش می باشد در برابر قیمت مورد معامله و چارچوی و شرایط این مبایعه نامه و 

 مشخصات و امكانات مورد معامله :   – 3ماده 

به شرح گزارش هیات کارش اسی م تخب کانون کارش اسان رسمی دادگستری که به رویت طرفین رسیده و از کم و کیف آن به صورت 

 باشد.تفصیلی اطالع دارند. گزارش مزبور پیوست مبایعه نامه و  زء الی فک آن می

 قيمت مورد معامله :   – 4ماده 

................. تومان بعالوه مبلغ ...................... ریال هزی ه آگهی و مبلغ .................... ............... ریال معادل .................ثمن معامله مبلغ ...............

شد  سی می با ش ا س اد مزایده بر –هزی ه هیات کار ساس ا شد که بر ا ......... ریال به ع وان .... معا مبلغ ............... -عهده خریدار می با

 ثمن مورد توافق طرفین قرار گرفت. و از سوی خریدار بر اساس شرایط و اس اد مزایده پرداخت می گردد. 

صد مبلغ ثمن معامله و 14.........  ریال  معادل ..............مبلغ ..............  -0-0 ضای  در سی همزمان با ام ش ا شر آگهی و کار هزی ه های ن

 مبایعه نامه نقدا به حسای فروش ده پرداخت گردید.

 درصد مبلغ ثمن همزمان با تحویل مورد معامله در تاریخ ................. پرداخت می گردد. 04..... ریال معادل ..................مبلغ .............. -0-0

 .......  ریال معادل الباقی مبلغ ثمن همزمان با انتقال س د در دفترخانه .............. در تاریخ ............ پرداخت می گردد............مبلغ ..... -3-0

درصووود مبلغ مربوط به تحویل را قبل از تاریخ تحویل تامین و پرداخت نماید با هماه گی  04در صوووورتی که خریدار مبلغ  –تبصوووره 

 ...........با ت ظیم صورتجلسه مربوطه موضوع مبایعه نامه را تحویل گیرد. .....فروش ده می تواند قبل از تاریخ .......

 شرايط معامله :  – 5ماده 

درصد  04و پس از پرداخت مبلغ  .........(...فروش ده متعهد است مورد معامله را حداکثر دو ماه پس از انعقاد مبایعه نامه )مورخ ..... -0-1

 قرارداد از سوی خریدار و با ت ظیم صورتجلسه مربوطه تحویل خریدار نماید. 0ماده  0-0بر اساس ب د 
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 0ماده 0-3.....( به خریدار و دریافت الباقی ثمن براساس ب د.فروش ده متعهد است دو ماه پس از تحویل مورد معامله ) تاریخ  ......... -0-1

 قرارداد با حضور در دفترخانه بر اساس شرایط آتی نسبت به انتقال س د رسمی به نام وی اقدام نماید. 

یه ضمائم اس اد مالکیت0 گواهی پایان کار و مدارک مزایده  زء الی فک قرارداد می باشد و آنها خریدار اقرار و تأیید می نماید کل -3-1

تماما مطالعه و به صورت تفصیلی از وضعیت مورد معامله شامل کاربری و ... مطابق گزارش هیات کارش اسی و سایر اوصاف و تغییرات 

در  گردد وذکر است تمامی امالک براساس پایان کار به خریداران تحویل و انتقال میاطالع داشته و به آنها علم دارد. شایان  داخلی و ...

 گردد.صورتی که تغییراتی در آنها بعد از تاریخ پایان کار ایجاد شده باشد علی االصول با وضعیت پایان کار مو ود تحویل و م تقل می

ض  -0-1 ست در تاریخ ................. با ح ش ده متعهد ا س د به نام خریدار اقدام نماید. فرو سبت به ت ظیم  شماره .......  ن ور در دفترخانه 

فروشوو ده مکلف اسووت قبل از تاریخ نقل و انتقال کلیه اسوو اد و مدارک الزم  هت انتقال سوو د را تهیه نماید به طوریکه در روز نقل و 

انتقال و ود نداشووته نباشوود. به هر حال مطالبات مربوط به تامین انتقال هیچ گونه مانعی برای امضووای اوراق و اسوو اد مربوطه و نقل و 

 ها تا تاریخ مبایعه نامه بر عهده فروش ده می باشد.ا تماعی0 شهرداری0 دارایی و سایر دستگاه

خانه و های دفترکلیه هزی ههای برق و آی و گاز و حق شووارژ تا تاریخ تحویل به عهده فروشوو ده بوده و تسووویه حسووای هزی ه  -1-1

درصد هزی ه های ت ظیم س د در دفتر خانه بر عهده خریدار می باشد الباقی  14فقط مالیات نقل و انتقال0 عوارض قانونی مطابق قانون )

 باشد( و هزی ه کارش اسی و هزی ه چاپ آگهی مزایده به عهده خریدار می باشد.ها به عهده فروش ده میهزی ه

د باشاز افراد و اشخاص مم وع المعامله نبوده ومورد معامله نیز مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمینماید طرفین اقرار می -9-1

 و م افع آن به دیگری واگذار نشده باشد . 

سای -0-1 ضور در دفترخانه و یا  شرح این مبایعه نامه و ح سبت به انجام کلیه تعهدات خود به  شوند ن  رمتعاملین متعهد و ملتزم می 

س اد مورد معامله اقدام نمای د . این مبایعه نامه با تو ه به مواد محل ضاء اوراق و ا قانون مدنی و با  064و  04های مربوطه و ت ظیم و ام

رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامالت و با کمال صحت و سالمت و اراده شخصی آنان م عقد گردید و دارای   به نقل 

شد.  و انتقال شد و از هرحیث مورد توافق طرفین می با سبت به وراث و قائم مقام قانونی طرفین الزم اال را می با الزم و قطعی بوده و ن

 طرفین کافه خیارات خصوصا  خیارغبن فاحش را سلب و اسقاط نمودند . 

سوی -8-1 صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قراردادی یا عدم تامین مبلغ مزبور از  و  یا عدم  0خریدار در مواعد م درج در ماده  در 

درصد مبلغ معامله را به ع وان و ه التزام قراردادی از  34حضور برای تحویل موضوع معامله0 فروش ده می تواند ضمن فسخ بیع مزبور 

 قط نمود.مبلغ پرداخت شده کسر و احتسای نماید. خریدار حق هر گونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص سلب و سا

سبت به  -6-1 سهام مورد توافق آنها برای خرید 0 هر یک ن صد  صرف نظر از در ش د  شخص با صورتی که خریداران بیش از یک  در 

 پرداخت ثمن و ایفای سایر تعهدات قراردادی مساولیت تضام ی دارند. 

 حل اختالف )داوری( :  - 6ماده 

ردادی یا تفسیر حدود و میزان تعهدات طرفین قرارداد یا سایر امور مرتبط با قرارداد هرگونه ادعا و اختالف در خصوص ا رای تعهدات قرا

گردد. داور م صوی اختیار یا ناشی از آن از طریق داور م صوی مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین ا تماعی حل و فصل می

تاریخ ارایه درخواست داوری و مست دات مربوطه به داور م صوی  ماه از 9مصالحه و سازش میان طرفین را داراست و مدت زمان داوری 

ماهه ی دیگر نیز راسا توسط وی قابل تمدید است. تصمیم داور برای  9می باشد. حسب تشخیص داور م صوی داوری برای یک دوره 

اور بر ی دگردد. حق الزحمهل و ابالغ میطرفین قطعی و الزم اال را بوده و از طریق پست پیشتاز به نشانی طرفین در قرارداد حاضر ارسا

ی های کارش اسی و غیره بر عهدهی داور0 هزی ههای داوری اعم از حق الزحمهگردد و تمامی هزی هاساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می

و یا تضامین وی قابل  باشد. در صورت محکومیت خریدار0 هزی ه یاد شده از هرگونه مطالبات وی نزد فروش دهمحکوم علیه داوری می

)احتمالی( داوری  و کلیه ترتیبات رسیدگی با  کسر و احتسای و یا از سایر طرق قانونی قابل مطالبه است. ضم ا محل تشکیل  لسات

ه بباشد. شرط داوری از قرارداد مستقل بوده و در صورت فسخ0 انفساخ0 اعالم بطالن تمام یا بخشی از قرارداد کماکان داور م صوی می

 قوت و اعتبار خود باقی می باشد.

نسخه که تمام نسخ آن اعتبار واحد دارند 0 ت ظیم و پس از امضاء در تاریخ ...................... و  3ماده و  0این مبایعه نامه در   – 7ماده 

 رای طرفین الزم اال راء می باشد مبادله ب
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