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صوب مبر اساس دستورالعمل  اجتماعی، تأمینگذاری شرکت سرمایه وابسته به)سهامی عام(  تأمین مانیس گذاریسرمایهشرکت 

ر نظر د خود مدیرههیئتمصوبات های زیرمجموعه شستا و نامه اجرایی فروش امالک مازاد شرکت، شیوهاجتماعی تأمینسازمان  امنایهیئت

فروش ه ب 40/11/1041رخ مو های اطالعات و همشهریمندرج در روزنامه عمومی آگهی مزایدهطی  امالک مازاد خود رایکی از د دار

گردد با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشنهادی خود را از شما دعوت می لذا .دبرسان

 اعالم فرمایید.

 مانیس گذاریسرمایهشرکت متعلق به  تجارت بانک 16949694 حسابشمارهبه  تومان( میلیون یک) ریال444،44414،مبلغ تذکر مهم: 

 مانیس گذاریسرمایه، شرکت 0پاکستان، کوچه چهارم، پالک  ابانیخ ،یبهشت ابانیهران، ختبه نشانی  با ارائه آن و واریز )سهامی عام( تأمین

سایت ر انتشار اینترنتی اسناد مزایده د در صورت .نماییداسناد مزایده و پاکات متحدالشکل دریافت ، حراست دبیرخانه محرمانه واحد ،تأمین

تکمیل  پس از چاپ، ونموده دانلود توانید اسناد مزایده را می، cement.com-www.taminبه نشانی  تأمینسیمان  گذاریسرمایه شرکت

کات پا و به مهر بانک را ارائه نمودهسند واریز وجه ممهور . در زمان مراجعه به شرکت جهت دریافت و تحویل پاکات متحدالشکل، نمایید

 د.وجود داشته باش پاکت الفدر  بایددر مزایده  فیش سپرده شرکتواریزی به همراه اصل فیش اصل  ،در هرصورت .نماییددریافت  را

شرکت  / به نمایندگی ازاصالتاً  .................................................................. -2 .................................................................. -1 اناینجانب

............................ ................. صادره از................................................. به شماره شناسنامه/ به شماره ثبت ...........................................

...................... ................................................................................ ....... به نشانی.......................شغل .............. ....................متولد سال .....

 قیمت شنهادکه به پیوست فرم پیبا امضای ذیل اسناد ایط مزایده و قبول مفاد آن با اطالع کامل از شرشود( نامیده می گرمزایده)که از این پس، 

رخ مو مومیعموضوع آگهی مزایده  )سهامی عام( تأمینگذاری سیمان ، متعلق به شرکت سرمایهآبادوسفی ساختمانباشد متقاضی خرید می

  .هستم با مشخصات مندرج در جدول ذیل و همشهری اطالعات هایمندرج در روزنامه 40/11/1041

 

 

 

 .اعالم می دارمپیشنهاد قیمت خود را به شرح ذیل  لذا
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 :نمایممیچنانچه پیشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد 

 حسابشمارهبه  نقداً پیشنهادی را مبلغ درصد  11 ،باشدمیمزایده  اعالم نتایجاز پس  یک هفته انعقاد قرارداد که حداکثر ظرف در زمان -

  واریز نمایم. تأمین مانیس گذاریسرمایهبانک تجارت متعلق به شرکت  16949694

به  باشدمی نامهمبایعهپس از انعقاد  ماه دو آنحویل با تحویل ساختمان که حداکثر زمان ت زمانهمدرصد قیمت پیشنهادی را  94 -

 ی اطی صورتجلسه واریز نموده و ساختمان را تأمین مانیس گذاریسرمایهبانک تجارت متعلق به شرکت  16949694حسابشماره

 گیرم.تحویل می

پس از تحویل  اهم دوکه حداکثر یا تنظیم وکالت رسمی  اسناد انتقال سند در دفترخانه با زمانهم راقیمت پیشنهادی  درصد الباقی 1مبلغ  -

 یم. نماواریز می تأمین مانیس گذاریسرمایهبانک تجارت متعلق به شرکت  16949694 حسابشمارهبه  باشدمیساختمان 

نموده  هطالعم تماماًشود را الینفک این پیشنهاد محسوب میجزء که و مدارک مزایده مالکیت  اسنادشامل  ضمایمنمایم کلیه تأیید می -

وضعیت در رهن بودن از  همچنین با مراجعه به فروشنده و بازدید از ملک موضوع معامله و اخذ اطالعات الزم به صورت تفصیلی و

د ملک در رهن باش کهدرصورتی شایان ذکر است علم دارم. هاآنبه  اطالع داشته و غیره،امالک و سایر اوصاف و تغییرات داخلی و 

 .باشدمی تأمین مانیس گذاریسرمایه ولیت فک رهن به عهده شرکتئمس

لو وو در هر مقطعی  به هریک از پیشنهادها را ندارد مذکور ساختمانالزامی برای واگذاری  ،مزایده گزار شرکتاطالع کامل دارم که  -

عنداللزوم  نموده ورد  توضیح و دلیل گونهچیهبدون  را اتشنهادیپتواند تمامی میپس از اعالم برنده و تا قبل از انعقاد قرارداد فروش، 

 د.باشمسموع نمی /این شرکتاز سوی اینجانب ایمرحلهادعایی در هر  گونههیچ در این خصوص، مزایده را تجدید یا ابطال نماید.

 گردد.تحویل و منتقل می خریداربه  رسمی وجود و گزارش هیئت کارشناسیوضعیت م بر اساس ملک مذکور -

ه باشد. لذا اجازه ارائاینجانبان مربوط به تمامی ملک مورد مزایده اعم از عرصه، اعیان و امتیازات آن می قیمت پیشنهادی اینجانب/ -

 پیشنهاد قیمت برای بخشی از ملک مورد مزایده یا قسمتی از امتیازات آن را به طور مجزا نخواهم داشت.
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 شرایط مزایده

 مطابق آگهی مزایده عمومی، سند مالکیت و گزارش کارشناس رسمی دادگستری. شخصات ساختمان:م .1

 )سهامی عام(. تأمین مانیس گذاریسرمایهشرکت :  مزایده گزار .2

 گذاریسرمایه، شرکت 0پاکستان، کوچه چهارم، پالک  ابانیخ ،یبهشت ابانیهران، خت نشانیبه اسناد مزایده و پاکات محل دریافت  .3

 رکتسایت شتوانید اسناد مزایده را از طریق باشد. جهت تسهیل میمی حراستدبیرخانه محرمانه واحد طبقه سوم،  ،تأمین مانیس

 ر به مهر بانکممهو یپرداختفیش  اصل ارائهو  فوق نشانیبا مراجعه به  لزوماًلیکن تهیه پاکات متحدالشکل  نماییددریافت و چاپ 

 اکت الفپداخل را سپرده شرکت در مزایده فیش واریز مبلغ  اصل همراهه پرداختی بابت خرید اسناد بفیش اصل  مقدور خواهد بود.

 قرار دهید.

بانک تجارت  16949694 حسابشمارهبه نقدی  صورتبه بایستباشد که میمی قیمت پایهدرصد  14در مزایده شرکت  مبلغ سپرده .0

  گردد.می تحویل الفپاکت در ضمیمه مدارک  به فیش پرداختیاصل . واریز شود  تأمین مانیس گذاریسرمایهمتعلق به شرکت 

ل و به به شرح ذی جو  ب، الفهای در پاکت کور راذم مدارک مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود برای ملک  بایستمیمتقاضیان  .1

 مورخ پنجشنبهروز  11ساعت که عرفا پاکت دربسته محسوب شود، حداکثر تا صورتیه صورت الک و مهر شده و یا چسب شده ب

طبقه  ،تأمین مانیس گذاریسرمایه، شرکت 0پاکستان، کوچه چهارم، پالک  ابانیخ ،یبهشت ابانیهران، ختنشانی  به 13/11/1041

 تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.، حراستواحد دبیرخانه محرمانه سوم، 

 کت الفپا 

 گیرد که شامل اسناد زیر است:در این پاکت قرار می مزایده گراسناد پرداختی توسط 

  درصد مبلغ پایه مزایده 14 به میزان  مزایدهفیش سپرده شرکت در اصل. 

  اسناد مزایده خرید فیش پرداخت وجهاصل. 

 :پاکت ب 

 که شامل موارد زیر است: مزایده گرمدارک شناسایی حاوی 

 :خر( و کپی کارت ملی. آدر صورت داشتن توضیح کپی صفحه کپی صفحه اول شناسنامه ) اشخاص حقیقی 

 :تصویر ، یستأسروزنامه رسمی، تصویر آگهی مدیره در تغییرات اعضای هیئتآخرین آگهی کپی اساسنامه شرکت،  اشخاص حقوقی

 مدارک هویتی ایشان )در صورت معرفی نماینده(.نامه نماینده قانونی به همراه معرفی ،مدیرههیئتتمام اعضای مدارک شناسایی 

  خواهد بود ارفاقد اعتب در غیر این صورتبرابر آگهی آخرین تغییرات برسد اسناد مزایده باید به امضای صاحبان مجاز امضای شرکت. 

  جپاکت: 

 به همراهد باش شدهامضا مزایده گرکه کلیه صفحات آن توسط  )همین دفترچه( شرکت در مزایده فرم پیشنهاد قیمت و شرایطحاوی 

 .مزایده گر یگواهی امضا
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ولو پس از اعالم برنده و تا قبل از انعقاد قرارداد در هر مقطعی و  مزایده گزار در قبول یا رد هریک از پیشنهادات اختیار تام داشته .9

عنداللزوم مزایده را تجدید یا ابطال نماید. در این نموده و توضیح و دلیل رد  گونهچیهرا بدون  اتشنهادیپتواند تمامی میفروش، 

 نخواهد بود.مسموع ادعا و اعتراضی در این زمینه  گونههیچ خصوص،

به عهده برنده مزایده خواهد  هی مزایدهگآو هزینه چاپ  رسمی کارشناسیانجام  هزینه تمامی و وانتقالنقلهای درصد هزینه 14مقدار  .1

 بود.

 باشد.یم و علم تفصیلی به آن گذاری سیمان تأمین )سهامی عام(سرمایهمعامالت شرکت  نامهآیینشرکت در مزایده به معنای پذیرش  .9

مچنین ه .باشدمی اجتماعی تأمینگذاری داوری منصوب مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه اًمنحصرنامه مبایعهدر شیوه حل اختالف  .6

 پذیرد.را نیز می گزار مزایدهگر شرط داوری مذکور در خصوص اختالفات خود با مزایدهاین سند،  یبا امضا

واصل  پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقررو تر از قیمت پایه مزایده پایین، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادات ناقص و مبهمبه  .14

 .نخواهد شد ترتیب اثر داده شود 

 بررسی و پس از احراز صحت مبلغ واریزی و ر مزایده متقاضیان )پاکت الف(سپرده شرکت دابتدا در جلسه بازگشائی پاکات،  .11

 .شودبازگشایی می (ج)و  (بات )پاک مزایده ، ن با میزان مقرر برای شرکت درآمطابقت 

 مانیگذاری سشرکت سرمایه در محل صبح 11ساعت  19/11/1041 مورخ یکشنبهروز  ،های پیشنهاد قیمتتاریخ بازگشایی پاکت: توجه

 شود.رسانی میالعاط از طرق مقتضی تاریخ جدید بازگشائیچنانچه به هر علت در تاریخ مذکور امکان بازگشائی فراهم نشود،  باشد.می تأمین

از کل مبلغ  د درص 11 پرداخت انعقاد قرارداد ونسبت به بایست برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده می .12

در غیر این صورت  نماید. اقدام تأمین مانیس گذاریسرمایهمتعلق به شرکت  تجارت بانک 16949694 حسابشمارهبه پیشنهادی 

در صورت عدم اقدام از ناحیه برنده دوم نیز سپرده شرکت  خواهد شد. قرارداد منعقدضبط و طبق مقررات با نفر دوم اول سپرده برنده 

 .نمایدمیسلب و ساقط از خود اعتراضی در این خصوص را  هرگونهوی ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. برنده مزایده در مزایده 

 شود(.درصد از کل مبلغ پیشنهادی مزایده در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته می 11)مبلغ سپرده شرکت در مزایده، جزء 

 خواهد بود.  باالتر از قیمت پایه مزایده قیمت پیشنهادی باالترینمبنای تعیین برنده مزایده، تبصره: 

د به باشاز انعقاد قرارداد میپس  ماه دو آنکه حداکثر زمان تحویل  مذکور درصد قیمت پیشنهادی با تحویل ساختمان 94 مقدار .13

 فترخانهانتقال سند در د با زمانهم الباقیواریز و  تأمین مانیس گذاریسرمایهبانک تجارت متعلق به شرکت  16949694 حسابشماره

 هامی عام()س گذاری سیمان تأمینسرمایهبه حساب شرکت  باشدمیپس از تحویل ساختمان  ماه دوکه حداکثر زمان آن  رسمی اسناد

 .گرددواریز می

وطه جهت دارک و مستندات مربم، )سهامی عام( تأمین مانیس گذاریسرمایه بین برنده مزایده و شرکت نامهمبایعهتوضیح: پس از تنظیم 

ه محض لذا ب .گرددبه دفترخانه اسناد رسمی ارسال می سیمان تأمین )سهامی عام( گذاریسرمایه ، توسط شرکتوانتقالنقلانجام مقدمات 

 ،ا شرکتضمن هماهنگی بموظف است  ایشان، قانونی برنده مزایده یا نماینده ،اده شدن شرایط انتقالمآاعالم دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر 

 هاهزینهسایر  نده ومامبلغ باقی پرداختنسبت به  ،ساختمانبا انتقال قطعی  زمانهمیک هفته در دفترخانه حضور یافته و  ظرف مدتحداکثر 

 اقدام نماید.
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 ماهیدنماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب می تائیدذیل این ورقه  با امضای پیشنهاددهنده .10

ت برای مزایده فوق مردود و تضمین شرکتوسط وی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، پیشنهاد ارائه شده نمی 1331

گردد که می دتائیگردد. همچنین قبول و ضبط می بت و)سهامی عام( ث گذاری سیمان تأمینمستقیماً توسط شرکت سرمایهدر مزایده 

 شود.وفق قانون مذکور عمل مید یرساظهارات فوق به اثبات و خالف  قرارداد منعقد شدگاه هر

ارد و با د از مفاد آن به صورت تفصیلی علم پیشنهاددهنده متقاضی رسیده و رؤیتبه  ضم اسناد مزایده بوده که نامهمبایعه کلیات .11

فروشنده  ،گردد. از جملهتکمیل میتشخیص فروشنده لزوم و با حسب  نامهمبایعه نماید.و گواهی می تائیداسناد آن را  این امضای

و  وسیله پرداخت یا تضمین بوده صرفاًچک حسب مورد چک زمان تحویل و تنظیم سند نماید.  تواند خریدار را مکلف به ارائهمی

  د.نخواهد بواز محل سپرده شرکت در مزایده مانند فسخ قرارداد و ضبط جریمه  فروشندهاعمال حقوق  ول مانع ازعدم وص در صورت

 

 

 

 

 

 

 

.................  .......................... به کد ملی/شناسه ملی .......................................  فرزند ..........................................شرکت /اینجانب

  ...............................متولد/محل ثبت شرکت  ..........  ..............................................................................به شماره شناسنامه/ثبت 

 ........................................تماس . ه....... و شمار........................................................................................................به نشانی   ..

 که مبتنی بر ود با شرایط مندرج در مزایدهموافقت خقرارداد فوق، مورد مزایده و با امضا  تیرؤکامل و  یو آگاهبا مطالعه 

 یامنائتیهزیرمجموعه  یاجتماع مهیب هایگذاری و واگذاری امالک مازاد سازمان/صندوق، ارزشییشناسادستورالعمل نحوه »

امه نو آئین های زیرمجموعه شستانامه اجرایی فروش امالک مازاد شرکت، شیوه«های تابعهاجتماعی و صندوق نیتأمسازمان 

دارم. شرایط فوق مطالعه اعالم میباشد را میده برای شرکت در مزایگذاری سیمان تأمین)سهامی عام( سرمایهمعامالت شرکت 

 شد و به طور کامل مورد قبول است.

 امضا تاریخ و                                                                                                                                               
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 نامهمبایعهکلیات 
 مقدمه:

و با عنایت به صورتجلسه  )سهامی عام( گذاری سیمان تأمینسرمایهشرکت  19/11/1041 مورخ یکشنبهروز پیرو برگزاری مزایده عمومی 

 مزبور بین اشخاص زیر با شرایط آتی منعقد گردید. نامهمبایعهمحترم شرکت،  مدیرههیئتمربوطه و مصوبه 

  طرفین معامله - 1ماده 

  :فروشنده 

 رئیسنایب) حمیدرضا هوشیاری مدیره( و آقایمهدی صیدی )رئیس هیئت به نمایندگی آقای تأمینگذاری سیمان سرمایهشرکت 

 ابانیتهران، خنشانی به  0111-1131-9999 و شماره اقتصادی 14141602499شناسه ملی  ،111360به شماره ثبت و مدیرعامل( و  مدیرههیئت

 421-01442000 شماره تماس تأمین مانیس گذاریسرمایه، شرکت 0پاکستان، کوچه چهارم، پالک  ابانیخ ،یبهشت

 :خریدار 

.......... )عضو ................. /خانمو آقای......... )مدیرعامل( ................... /خانمآقا/ خانم / شرکت ........................... به نمایندگی آقای 

.......... ..........................و شماره اقتصادی ..........  ................................ملی ....... و شناسه/کد .........................به شماره ثبت ..... (مدیرههیئت

 .................................................... ...... شماره تماس..................................................................................................................... به نشانی

 ضوع و مورد معامله و مشخصات آنمو - 2ماده 

به  اختمانباب سعرصه و اعیان یک  دانگششقوق و منافع منفصل و متصل، عینی و تبعی و مفروضه عبارت است از تملیک تمامی ح

 3129فرعی از  116پالک ثبتی  66 - بسری  639914 سند تک برگ به سریالمترمربع زیربنای کل،  1910عرصه و  مترمربع 912متراژ 

 به شرح تفصیلی گزارش کارشناسی ،216، پالک 21الدین اسدآبادی، نبش خیابان آباد، خیابان سید جمالتهران، یوسفواقع در  3بخش  اصلی

و جزء الینفک آن و  بوده نامهمبایعهکه پیوست  41/14/1041مورخ  1041-1413به شماره دادگستری  کانون کارشناسان رسمی رسمی

 و اسناد مزایده. نامههمبایعدر برابر قیمت مورد معامله و چارچوب و شرایط این  ،باشدمیموضوع فروش 

 مشخصات و امکانات مورد معامله - 3ماده 

ه صورت طرفین رسیده و از کم و کیف آن ب رؤیتکارشناسی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به  هیئتبه شرح گزارش 

 باشد.و جزء الینفک آن می نامهمبایعهتفصیلی اطالع دارند. گزارش مزبور پیوست 

 قیمت مورد معامله - 4ماده 

 1619360446444و مبلغ روزنامه ریال هزینه آگهی  ....................................مبلغ  عالوهبهل ریا ....................................ثمن معامله مبلغ 

 ان......... ریال به عنو..............مبلغ ............... جمعاً (باشدمیکه بر اساس اسناد مزایده بر عهده خریدار ) رسمی هیئت کارشناسیهزینه ریال 

 .گرددمیو اسناد مزایده پرداخت  و از سوی خریدار بر اساس شرایط ثمن مورد توافق طرفین قرار گرفت

با امضای  زمانهمی نشر آگهی و کارشناسی هاهزینهدرصد مبلغ ثمن معامله و  11معادل  که.........  ریال ..............مبلغ .............. -0-1

 به حساب فروشنده پرداخت گردید. نقداً نامهمبایعه

پرداخت  44/44/1041ریخ با تحویل مورد معامله در تا زمانهم معامله درصد مبلغ ثمن 94.... ریال معادل ..................مبلغ .... -0-2

 گردد.می
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پرداخت  44/44/1041تاریخ  با انتقال سند در دفترخانه .............. در زمانهم معامله مبلغ ثمن درصد 1.......  ریال معادل مبلغ ...... -0-3

 گردد.می

ه و پرداخت نماید با هماهنگی فروشند تأمین ،درصد مبلغ مربوط به تحویل را قبل از تاریخ تحویل 94خریدار مبلغ  کهدرصورتی -تبصره 

 را تحویل گیرد. نامهمبایعهوضوع با تنظیم صورتجلسه مربوطه م 44/44/1041قبل از تاریخ  تواندمی

 شرایط معامله - 5ماده 

درصد  94و پس از پرداخت مبلغ  (44/44/1041)مورخ  نامهمبایعهفروشنده متعهد است مورد معامله را حداکثر دو ماه پس از انعقاد  -1-1

 صورتجلسه مربوطه تحویل خریدار نماید.قرارداد از سوی خریدار و با تنظیم  0ماده  2-0بند  بر اساس

 3-0بند بر اساسبه خریدار و دریافت الباقی ثمن ( 44/44/1041)مورخ فروشنده متعهد است دو ماه پس از تحویل مورد معامله  -1-2

 قرارداد با حضور در دفترخانه بر اساس شرایط آتی نسبت به انتقال سند رسمی به نام وی اقدام نماید.  0ماده

عه و به مطال تماماً هاآنو  باشدمیاسناد مالکیت و مدارک مزایده جزء الینفک قرارداد  ضمایمکلیه  نمایدمیقرار و تأیید خریدار ا -1-3

ی کارشناسی و سایر اوصاف و تغییرات داخل هیئتمطابق گزارش  غیره،صورت تفصیلی از وضعیت مورد معامله شامل کاربری و 

 ناسیتفصیلی گزارش کارشوضعیت موجود و شرح  بر اساس ملک مذکوردارد. شایان ذکر است م عل هاآناطالع داشته و به  غیره،و 

 گردد.به خریدار تحویل می 41/14/1041مورخ  1041-1413به شماره دادگستری  رسمی کانون کارشناسان رسمی

نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نماید. حضور در دفترخانه شماره ....... با  44/44/1041فروشنده متعهد است در تاریخ  -1-0

در  وری کهطکلیه اسناد و مدارک الزم جهت انتقال سند را تهیه نماید به  وانتقالنقلفروشنده مکلف است قبل از تاریخ همچنین 

بوط به به هر حال مطالبات مر وجود نداشته نباشد. وانتقالنقلهیچ گونه مانعی برای امضای اوراق و اسناد مربوطه و  وانتقالنقلروز 

 .باشدمیبر عهده فروشنده  نامهمبایعهها تا تاریخ اجتماعی، شهرداری، دارایی و سایر دستگاه تأمین

ات های دفترخانه و مالیتا تاریخ تحویل به عهده فروشنده بوده و کلیه هزینه غیره،های برق و آب و گاز و هزینه حسابتسویه -1-1

ا هالباقی هزینه باشدمیبر عهده خریدار  دفترخانهی تنظیم سند در هاهزینهدرصد  14فقط قانونی مطابق قانون )، عوارض وانتقالنقل

 .باشدمیباشد( و هزینه کارشناسی و هزینه چاپ آگهی مزایده به عهده خریدار به عهده فروشنده می

اشد بمعامله نیز مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی موردو المعامله نبوده د از افراد و اشخاص ممنوعننمایطرفین اقرار می -1-9

 آن به دیگری واگذار نشده باشد. و منافع

های حلو حضور در دفترخانه و یا سایر م نامهمبایعهنسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این  شوندمیمتعاملین متعهد و ملتزم  -1-1

قانون مدنی و با رعایت  164و  14با توجه به مواد  نامهمبایعهمربوطه و تنظیم و امضاء اوراق و اسناد مورد معامله اقدام نمایند. این 

کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامالت و با کمال صحت و سالمت و اراده شخصی آنان منعقد گردید و دارای جنبه 

. باشدیممورد توافق طرفین  هر حیثو از  بوده االجراالزمقانونی طرفین  مقامقائمقطعی بوده و نسبت به وراث و الزم و  وانتقالنقل

 فاحش را سلب و اسقاط نمودند. خیار غبنطرفین کافه خیارات خصوصاً 

و  یا عدم  0مندرج در ماده  مبلغ مزبور از سوی خریدار در مواعد تأمیندر صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قراردادی یا عدم  -1-9

درصد مبلغ معامله را به عنوان وجه التزام  34 ،بیع مزبوریک طرفه ضمن فسخ  تواندمیحضور برای تحویل موضوع معامله، فروشنده 

را در این خصوص سلب و ساقط  اعتراض و ادعایی هرگونهقراردادی از مبلغ پرداخت شده کسر و احتساب نماید. خریدار حق 

 نمود.

ت برای خرید، هر یک نسبت به پرداخ هاآناز درصد سهام مورد توافق  نظرصرفخریداران بیش از یک شخص باشند  کهدرصورتی -1-6

  ثمن و ایفای سایر تعهدات قراردادی مسئولیت تضامنی دارند. 
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 حل اختالف )داوری(  - 6ماده 

حدود و میزان تعهدات طرفین قرارداد یا سایر امور مرتبط با هرگونه ادعا و اختالف در خصوص اجرای تعهدات قراردادی یا تفسیر 

گردد. داور منصوب می وفصلحل اجتماعی تأمین گذاریسرمایهقرارداد یا ناشی از آن از طریق داور منصوب مدیر امور حقوقی شرکت 

ماه از تاریخ ارایه درخواست داوری و مستندات مربوطه به داور  9و مدت زمان داوری  یار مصالحه و سازش میان طرفین استاختدارای 

دیگر نیز راسا توسط وی قابل تمدید است. تصمیم داور  یماهه 9. حسب تشخیص داور منصوب داوری برای یک دوره باشدمیمنصوب 

داور بر  یزحمهالحقگردد. طرفین در قرارداد حاضر ارسال و ابالغ میبوده و از طریق پست پیشتاز به نشانی  االجراالزمبرای طرفین قطعی و 

ی های کارشناسی و غیره بر عهدهداور، هزینه یالزحمهحقهای داوری اعم از گردد و تمامی هزینهاساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می

نه مطالبات وی نزد فروشنده و یا تضامین وی قابل کسر و از هرگو یادشدهباشد. در صورت محکومیت خریدار، هزینه داوری می علیهمحکوم

وب )احتمالی( داوری  و کلیه ترتیبات رسیدگی با داور منص محل تشکیل جلسات ضمناً احتساب و یا از سایر طرق قانونی قابل مطالبه است. 

 یا بخشی از قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خودبوده و در صورت فسخ، انفساخ، اعالم بطالن تمام  باشد. شرط داوری از قرارداد مستقلمی

 .باشدمیباقی 

رای ب 44/44/1041نسخه که تمام نسخ آن اعتبار واحد دارند، تنظیم و پس از امضاء در تاریخ  3ماده و  1در  نامهمبایعهاین   - 7ماده 

 .باشدمی االجراالزمطرفین 

 مزایده گر مهر و امضای


