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 نامهمبایعه

اقتصادی  و کد 14003122805به شناسه ملی  طباطبائیدانشگاه عالمه، فروشندهطرفین معامله:  :1ماده 

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه به  ،دکتر محمدرضا ویژهبا نمایندگی آقای  411386459377

         ،خریدارو  1489684511تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، کدپستی:  نشانی:

   نشانی:، به           با نمایندگی و       اقتصادی:  و کد       به شناسه ملی: 

هیأت وزیران مصوب « ه 32772ت  28541»مستند به مصوبۀ شمارۀ  و مشخصات آن: مبیع: 2ماده 

)چهار شش دانگ  فروشمعامله عبارت است از: ح تجمیع دانشگاه عالمه طباطبائی(، )طر 10/05/1384

مترمربع پالک ثبتی  300به مساحت  شامل عرصه و اعیان زمینیک قطعه سند، هریک، یک و نیم دانگ مشاع( 

دارای گواهی که  30ی هفت تیر، خیابان صارم، پالک به نشاناصلی بخش دو تهران  6933فرعی از  2785

 .باشدمیخریدار  قبولمورد  کهاست  24/08/1379مورخ  46641به شماره یک ساله پایان کار 

یال ر     به مبلغ  ،باتوجه به صورتجلسه مزایده عمومی مبیعثمن  و نحوۀ پرداخت آن: ثمن مبیع: 3ماده 

ده ترتیب ذیل در وجه فروشن به باید خریدار و تومان( مورد توافق طرفین قرارگرفت میلیون معادل     )

 کند: پرداخت

نزد بانک   98722920به شماره حساب  صورت نقدیبه ،(تومان میلیون معادل     ) ریال       مبلغ 

 به نام درآمدهای اختصاصی متفرقه دانشگاه  209زند کد پل کریم خانتجارت شعبه سپهبد قرنی، 

س از پ صورتجلسه تحویل نیزشود. واریز می، نامهو مبادلۀ این مبایعهزمان با امضاء همطباطبائی عالمه

  شود.امضا و مبیع تحویل خریدار میواریز وجه مذکور در حساب دانشگاه، 

 تعهدات فروشنده: 4ماده 

و تسویه  به خریدار مبیعتا زمان تحویل  و تلفن گاز،برق ،پرداخت کلیۀ قبوض مربوط به بهای آب  4-1

وع های موضبود. فروشنده نسبت به هزینه حساب در این زمینه با ادارات مذکور به عهدۀ فروشنده خواهد

 داشت.  این بند پس از تحویل، مسئولیتی نخواهد

)انتقال فروشوکالت جهت تنظیم سند ، 3دریافت مبلغ مذکور در ماده  بافروشنده مکلف است   4-2

میدان المپیک، کوچه  به نشانی بلوار دهکده المپیک،)تهران  254 رسمی اسناد در دفترخانه به خریدار وکالتی(

 . اقدام کند( 16، پالک 27

موده ن ، نسبت به فروش آن اقدامتوقیف و توثیقرهن و توجه به مالکیت مبیع و عدم فروشنده با   4-3

 .باشدمیو مسئولیت و ضَمان درکِ ناشی از کشف فساد احتمالی را پذیرا 
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 : تعهدات خریدار5ماده 

 .3نامه طبق ماده پرداخت ثمن مبایعه 5-1

 معامله را خواهدداشت. فروشنده حق فسخ ، 3ثمن مندرج در ماده  کامل درصورت عدم پرداخت تبصره:

 .اعالمی از سوی مقام مجاز دانشگاه تحویل گرفتن مبیع در تاریخ 5-2

 .وشفر وکالت جهت تنظیم سند ابالغی دانشگاهحضور در دفترخانه اسناد رسمی یادشده در موعد  5-3

حضور فروشنده در دفتر اسناد و یا  254در دفتر اسناد رسمی عدم حضور خریدار و فروشنده  :6ماده 

دم در حکم ع ،در فروش وکالتتنظیم سند  به منظور سند مالکیتهمراه داشتن  ، بدون بهمزبوررسمی 

سردفتر اسناد رسمی براساس تقاضای هریک از متعاملین و حسب مورد، نسبت به  بود و حضور خواهد

نمود. گواهی صادره جهت دریافت وجه التزام تاخیر در ایفای  صدور گواهی عدم حضور مبادرت خواهد

 بود. خواهد تبارمالک عمل و مناط اع ، تعهدات قراردادی

تنظیم سند در دفترخانه خریدار یا عدم حضور و عدم حضور فروشنده در دفترخانه صورت در :7ماده 

یلیون ریال به طرف ده م متخلف به ازای هر روز تأخیر مکلف است در موعد ابالغی دانشگاه، وکالت

نین تحقق چ قابل جمع است. لذا با ،نبوده و با آن بدل از اصل تعهد ،وجه التزام یادشدهمقابل بپردازد. 

معاف  ،خودطرفِ ممتنع و مستنکف از انجام تعهد یا تعهدات  یعنی تعلق و دریافت خسارت تأخیر، امری

 شود.نمیو مبری 

کافۀ خیارات من جمله خیار غبن و گردید  صیغۀ عقد بیع شرعی به لفظ ایجاب و قبول، جاری :8ماده 

  طرفین سلب و ساقط شد.از  فاحش )ولو به اعلی درجه(

بر کامالً  ،رالتحریالثبت و حقحق های دفتر اسناد رسمی ازجملهپرداخت کلیه هزینه ،باتوجه به آگهی مزایده :9ماده 

 است.  خریدارعهدۀ 

درصورت هرگونه تعمیرات و تغییر در مبیع به هر نحو، مسئولیت کلیه این از تاریخ تحویل،  :10ماده 

امور و کلیه تخلفات ساختمانی و مربوط به شهرداری برعهده خریدار است و درصورت بروز هرگونه 

 .ده نیستمسئولیتی متوجه فروشنهیچ مشکل در این خصوص، 

و طرفین ملزم شد  و امضاء تنظیم ا اعتبار یکسانواحد ب چهار نسخه ، در97در // تهران در نامهمبایعهاین 

 به اجرای آن شدند.
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