
                  

 

 

 گروه هفت سهامسبد سرمایه گذاری در  تفاهم نامه

 

 تعاریف و اصطالحات – ۱ماده 

و شناسه ملی  ۲۰۸۹۱۹به شماره ثبت منظور از گروه هفت شرکت سرمایه گذاری ایلیا تدبیر  –: گروه هفت  ۱ – ۱

    و صندوق پستی ۲۲۳۴۷۰۱۴، تلفن  ۱۹به نشانی تهران ، سعادت آباد ، بلوار ذبیحی ، پالک  ۱۰۱۰۲۵۰۴۲۹۸

 گروه هفت شناسایی می شود . نشان تجاریمی باشد که با  ۱۳۳۷-۱۴۶۶۵

کلیه اشخاص حقیقی اعم از مشتریان و سرمایه گذاران گروه هفت و یا سایر افراد که نسبت  –: سرمایه گذار  ۱ – ۲

 به سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری گروه هفت اقدام نمایند . 

: یک سبد سرمایه گذاری که تحت کد معامالتی گروه هفت و طبق قوانین سبد های سرمایه گذاری  : سبد ۱ – ۳

فی مابین گروه هفت و شرکت کارگزاری  ۹۴/س/۶۲۹، در قالب قرارداد سبدگردانی شماره بهادار  اوراقسازمان بورس 

 آگاه فعالیت می نماید .

منظور شرکت کارگزاری آگاه می باشد که از طرف سازمان بورس اوراق بهادار دارای مجوز  –: سبد گردان  ۱ – ۴

مسئولیت مدیریت سبد  فوق الذکررداد سبد گردانی بوده و طبق قرا ۱۸۰۱۶۷/۱۲۱رسمی سبدگردانی به شماره 

 سرمایه گذاری گروه هفت را بر عهده خواهد داشت .   

مورد تائید سازمان بورس اوراق  ۹۴/س/۶۲۹سبد گردانی به شماره قرارداد رسمی  –: قرارداد سبد گردانی  ۱ – ۵

بهادار فی مابین گروه هفت و سبدگردان است که در قالب آن سبدگردان مسئولیت مدیریت دارایی های سبد سرمایه 

و یک نسخه از قرارداد سبد گردانی جهت اطالع و نظارت توسط سبد گذاری گروه هفت را بر عهده خواهد داشت 

 . هادار می گردد گردان تسلیم سازمان بورس اوراق ب

 جهت رویت سرمایه گذار موجود می باشد . انی موضوع این تفاهم نامه بر روی وب سایت) تصویر قرارداد سبد گرد

با هدف افزایش اطمینان منظور یکی از حسابرسان مورد تائید سازمان بورس اوراق بهادار می باشد که  –: امین  ۱ – ۶

 .ه قرارداد سبد گردانی نظارت داردلیتهای مالی مربوط ببر کلیه فعاو جلوگیری از تخلفات ، 

 www.sarmayak.ir منظور از وب سایت ، پایگاه اینترنتی اختصاص داده شده به نشانی  –: وب سایت و ایمیل  ۱ – ۷

 می باشد .  support@sarmayak.irبوده و منظور از ایمیل نیز پست الکترونیکی به نشانی 

 موضوع تفاهم نامه  – ۲ماده 

تحت کد معامالتی گروه هفت توسط شخص سرمایه گذار که سبد سرمایه گذاری در موضوع تفاهم نامه عبارتست از 

 .سبد گردان ( صورت می پذیرد  تحت مدیریت شرکت کارگزاری آگاه )که و به نام گروه هفت 

: با هدف بهینه سازی بازده سرمایه گذاری های انجام گرفته و حفاظت از دارایی های شخص سرمایه گذار  ۱تبصره 

نداشته ، گروه هفت مجاز می باشد در صورتی که تشخیص دهد سبد گردان نسبت به تعهدات خود توجه الزم را ابراز 

و یا سبد گردان دیگری می تواند منافع مالی بهتری را برای سبد تامین نماید ، نسبت به فسخ قرارداد سبد گردانی 

روز کاری نسبت به عقد قرارداد سبدگردانی جدید با سایر سبدگردانان دارای مجوز  ۱۰فوق اقدام نموده و نهایتا ظرف 

 ال منابع مالی سبد اقدام نماید . رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار و انتق

در صورت عقد قرارداد سبدگردانی جدید کلیه تعهدات این تفاهم نامه فی مابین طرفین محترم و پابرجا  – ۲تبصره 

 خواهد بود . 

 

 

 مضاء گروه هفتمهر و ا    امضاء سرمایه گذار                                                                              

 شماره :

   ۱۳۹/     /       تاریخ :

http://www.sarmayak.ir/
http://www.sarmayak.ir/
mailto:support@sarmayak.ir


 

 

 

 

 طرفین تفاهم نامه – ۳ماده 

و شخص حقیقی طرف یک از  همین تفاهم نامه ۱با مشخصات ذکر شده در ماده این تفاهم نامه مابین گروه هفت 

تفاهم نامه با عنوان از این پس در این از مشتریان و سرمایه گذاران گروه هفت می باشد و به مشخصات زیر که 

 منعقد می گردد . از طرف دیگر شناخته می شود  سرمایه گذار

 

   نام خانوادگی   نام

       

   نام پدر
شماره 

 شناسنامه
  

 سریال 
 شناسنامه

  

       

   تلفن ثابت   محل صدور /     /  متولد

       

   کد ملی   تلفن همراه

       

   نشانی

       

 @ ایمیل   کد پستی

       
 شماره 

 حساب بانکی
   نزد بانک  

       

 IR شماره شبا   کد شعبه

 

 

 مدت تفاهم نامه  – ۴ماده 

 به مدت نامحدود می باشد . ۱۳      /        /     مدت این تفاهم نامه از تاریخ

 : پایان مدت تفاهم نامه به دو عامل زیر بستگی خواهد داشت : ۳تبصره 

 همین تفاهم نامه . ۷فسخ تفاهم نامه از سوی هر یک از طرفین با رعایت توضیحات ماده  –الف 

و عدم عقد قرارداد قرار داد سبد گردانی فی مابین گروه هفت و سبد گردان مدت قرارداد و یا فسخ پایان یافتن  –ب 

رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار   سبد گردانی جدید با سبدگردان فعلی یا سایر سبدگردانانی که دارای مجوز

 .می باشند 

در این صورت پس از محاسبه و تسویه حساب کلیه هزینه های قرارداد سبد گردانی ، میزان دارایی سرمایه گذار بر 

اساس تاریخ فروش دارایی ها محاسبه شده و مبلغ حاصله به حساب معرفی شده توسط سرمایه گذار ) مشروح 

 همین تفاهم نامه ( واریز می گردد .   ۲در ماده 

 

 مهر و امضاء گروه هفت  ذار                                                                              امضاء سرمایه گ



 

 

 

 مبلغ تفاهم نامه  – ۵ماده 

همان که می باشد ............ .) به عدد ( .................ریال  ..................................) به حروف ( .مبلغ تفاهم نامه 

 .ه گذاری در سبد گروه هفت می باشدمبلغ آورده نقدی سرمایه گذار به منظور انجام سرمای

                  به حساب شماره ۱۳طی فیش بانکی شماره ................. در تاریخ    /     /    سرمایه گذار مبلغ فوق را 

 ۸۱۱کد  میدان کاجشعبه  نزد بانک سامان IR ۲۷۰۵۶۰۰۸۱۱۸۱۰۰۱۱۴۳۱۴۳۰۰۱شماره شبا  ۱-۱۱۴۳۱۴۳-۸۱۰-۸۱۱

 واریز نموده است . به نام شرکت ایلیا تدبیر

 توسط: در فیش واریزی می باید عالوه بر نام واریز کننده ، عبارت بابت سرمایه گذاری در سبد گروه هفت  ۴تبصره 

 قید گردد .شخص سرمایه گذار 

: کلیه هزینه های مربوط به قرارداد سبدگردانی شامل کارمزد معامالت اوراق بهادار ، مالیات نقل و انتقال  ۵تبصره 

سبد گردان و امین سبد و سایر هزینه های قانونی سبد گردانی از محل دارایی های سبد احتمالی سهام ، کارمزد 

 سبد در هزینه های قانونی سهیم می باشد .  کسر و پرداخت خواهد شد و سرمایه گذار به نسبت دارایی خود در

و با توجه : مبلغ تفاهم نامه صرفا مبلغ سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار در سبد گروه هفت می باشد  ۶تبصره 

سرمایه گذاری  فرآیند در بازار بورس سرمایه گذاری می گردد و، به این موضوع که منابع مالی سرمایه گذار در سبد 

سود یا زیان همراه است در نتیجه مالک ارزش دارایی سرمایه گذار در سبد گروه هفت کسب در این بازار با احتمال 

سرمایه گذار به نسبت آورده نقدی خود در دارایی های کل سبد  وهمان ارزش روز دارایی های سبد می باشد 

با عنایت به ماهیت  کهو  بودها آورده نقدی اولیه سرمایه گذار صرف تفاهم نامهسهیم می باشد . از این رو مبلغ 

گروه هفت و سبد گردان هیچ گونه تعهدی ، فعالیت سبد که ذاتا با امکان کسب سود و یا حصول زیان همراه است 

 به سرمایه گذار را نخواهند داشت .  تفاهم نامهمبلغ  و سود در خصوص تضمین بازپرداخت اصل

 هفت بابت خدمات این تفاهم نامه هیچ گونه مبلغی از سرمایه گذار دریافت نمی نماید . : گروه ۷تبصره 

 

 گروه هفتتعهدات  – ۶ماده 

منابع طبق قوانین سازمان بورس اوراق بهادار ، اختیار تصمیم گیری و معامالت متعهد می گردد  گروه هفت:  ۶ – ۱

به سبد گردان واگذار نماید و یا در صورت تشخیص، سبد گردان سبد را در قالب قرارداد سبد گردانی موجود در مالی 

دیگری را به منظور مدیریت دارایی های سبد انتخاب نموده و از طریق عقد قرارداد مربوطه اختیار مدیریت دارایی های 

ان و میزان بازدهی سبد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد سبد را به وی بسپارد و از این رو در قبال نحوه عملکرد سبد گرد

 داشت . 

که  داده شودتشخیص ، : درصورتی که در مقاطع زمانی خاص و به دالیل ویژه ای از جمله رکود بازار بورس  ۸تبصره 

سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها به نفع سرمایه گذار نمی باشد گروه هفت مجاز می باشد تا درخواست 

فروش کل یا قسمتی از اوراق بهادار موجود در سبد و یا تبدیل آنها به دارایی هایی با درآمد ثابت از جمله اوراق 

قت نسبت به فروش یا جابجایی منابع مالی سبد در اسرع ومی باید  وینماید و  سبدگردانمشارکت را تسلیم 

 اقدامات الزم را صورت دهد .

: بر اساس قوانین سازمان بورس اوراق بهادار ، قراردادهای سبدگردانی دارای سود تضمین شده نمی  ۹تبصره 

افت و پرداخت باشند و کلیه روابط فی مابین سرمایه گذار و گروه هفت در خصوص میزان بازدهی سبد و رویه های دری

وجوه سرمایه گذاری عینا طبق روابط گروه هفت و سبد گردان می باشد که در قرارداد سبد گردانی درج شده و مورد 

 تائید سازمان بورس اوراق بهادار است .

   

 

 مهر و امضاء گروه هفتامضاء سرمایه گذار                                                                                 



 

 

 

 

ه سبد بر روی وب سایت ارائه نام کاربری و شناسه عبور مربوط به صفحاز طریق متعهد می گردد  گروه هفت:  ۶ – ۲

 فعالیتهای سبد را برای سرمایه گذار فراهم نماید .  روزانهامکان مشاهده و بررسی  سبد گردان

وضعیت دارایی های سرمایه گذار در سبد را به صورت ماهانه محاسبه گزارش متعهد می گردد  گروه هفت:  ۶ – ۳

  نموده و در اختیار ایشان قرار دهد .

اطالعات مرتبط با هر گونه تغییر و تحول در قرارداد سبد گردانی و تحوالت مهم متعهد می گردد  گروه هفت – ۶ – ۴

 ع سرمایه گذار برساند . مرتبط با سبد را از طریق سرویس مالی سرمایک همراه به اطال

در صورتی که سرمایه گذار نیاز به برداشت کل یا بخشی از منابع مالی خویش گروه هفت متعهد می گردد :  ۶ – ۵

روز کاری از زمان وصول درخواست کتبی نسبت به تائید آن اقدام نموده و  ۲از سبد را داشته باشد نهایتا ظرف 

 ردان نماید . درخواست تامین وجه را تسلیم سبد گ

قرار دارد صورت می پذیرد . : درخواست برداشت وجه از سبد در قالب فرم مربوطه که بر روی وب سایت  ۱۰تبصره 

ابتدا نسخه اسکن شده آن را از طریق سرمایه گذار می باید فرم مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل و امضاء 

با آن بخش درخواست برداشت وجه که بر روی وب سایت تعبیه شده است برای گروه هفت ارسال نموده و همزمان 

 گروه هفت ارسال نماید . سفارشی یا پیشتاز به صندوق پستی نسخه اصلی امضاء شده را نیز از طریق پست

کترونیکی نسبت به ارائه دستور فروش و تامین وجه مورد نیاز سرمایه گذار از گروه هفت همزمان با دریافت نسخه ال

محل فروش دارایی های وی در سبد اقدام می نماید ، اما با هدف جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و 

ار تا زمان وصول کالهبرداری و به دلیل حداکثر سازی امنیت مراودات مالی فی مابین ، واریز وجه به حساب سرمایه گذ

 نسخه اصلی درخواست کتبی برداشت وجه که به امضاء سرمایه گذار رسیده باشد به تعویق خواهد افتاد . 

ترکیبی از انواع سرمایه گذاری ها در انواعی از اوراق ، با توجه به این موضوع که سبد سرمایه گذاری :  ۱۱تبصره 

 سبد گردان ، ار نسبت به برداشت کل یا بخشی از دارایی هادر صورت درخواست سرمایه گذ، بهادار می باشد 

به فروش رسانده و وجه مورد نیاز را به صالحدید خویش به نسبت های متفاوتی از دارایی های سبد موظف است 

قرارداد سبد  ۱۹) مندرج در ماده   سرمایه گذار را طبق روال قانونی تعریف شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار

قرارداد  ۱۹شرایط تامین وجه مورد درخواست سرمایه گذار عینا مطابق با مندرجات ماده  . نمایدپرداخت گردانی ( 

 سبد گردانی خواهد بود . 

 : مالک تعیین ارزش دارایی های سرمایه گذار در زمان درخواست وجه ، ارزش روز دارایی های سبد در ۱۲تبصره 

 تاریخ اعالم درخواست فروش و تامین وجه درخواستی از سوی گروه هفت به سبد گردان می باشد . 

: بر اساس قوانین و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص قراردادهای سبد گردانی ) مندرج در ماده  ۶ – ۶

رداد سبد گردانی می باشد ، سبدگردان قرارداد سبدگردانی ( و با توجه به این موضوع که گروه هفت طرف قرا ۳۰

 ملزم می باشد وجود درخواستی سرمایه گذار را صرفا به حساب بانکی گروه هفت واریز نماید . 

بدین ترتیب وجوه مورد درخواست سرمایه گذار از طرف سبد گردان در ابتدا به حساب گروه هفت واریز شده و گروه 

روز کاری ) از  ۲سرمایه گذار را پس از دریافت از سبد گردان نهایتا ظرف  هفت متعهد می گردد مبلغ مورد درخواست

همین تفاهم نامه ذکر شده  ۲زمان دریافت وجه ( به شماره حساب معرفی شده توسط سرمایه گذار که در ماده 

 است واریز نماید . 

را جهت استفاده شخص سرمایه  : گروه هفت متعهد می گردد کلیه فرم های مربوط به سرمایه گذاری در سبد ۶ – ۷

 گذار بر روی وب سایت قرار دهد .

: گروه هفت متعهد می گردد در قبال مبلغ سرمایه گذاری واریزی توسط سرمایه گذار ، یک فقره گواهی به  ۶ – ۸

 نام شخص سرمایه گذار صادر نموده و به ضمیمه یک نسخه از این تفاهم نامه تسلیم ایشان نماید .

 سرمایه گذار                                                                                 مهر و امضاء گروه هفتامضاء 



 

 

 

 

 .  می باشدمبلغ سرمایه گذاری اولیه ه غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا بیانگر : گواهی صادر ۱۳تبصره 

: با توجه به این موضوع که سرمایه گذار مجاز می باشد به دفعات نسبت به افزایش یا کاهش دارایی خود  ۱۴تبصره 

این امکان وجود دارد که آورده نقدی سرمایه گذار به دفعات تغییر نماید . از این رو در در سبد گروه هفت اقدام نماید 

در انتهای شهریور مالی تعدد فعالیت داشته باشد می تواند صورتی که سرمایه گذار در رابطه با ورود و خروج منابع 

 نسبت به صدور گواهی سرمایه گذاری جدید درخواست نماید . و اسفند ماه هر سال

درخواست سرمایه گذار می باید به صورت کتبی برای گروه هفت ارسال شود و با صدور گواهی سرمایه گذاری جدید 

جه اعتبار ساقط گشته و تنها آخرین گواهی سرمایه گذاری صادره مبین میزان کلیه گواهی های صادره قبلی از در

 سرمایه گذاری در سبد بوده و دارای اعتبار می باشد . 

 این تفاهم نامه عینا در خصوص موارد فوق الذکر صادق و معتبر می باشد .  ۵ماده  ۶توضیحات مندرج در تبصره 

: گروه هفت متعهد می گردد از طریق واگذاری اختیار مدیریت سبد به سبد گردان ، تصمیم گیری در رابطه با  ۶ – ۹

منابع مالی موجود در سبد را به سبدگردان واگذار نموده و در دارایی های متعلق به سرمایه گذار جهت منافع شخصی 

 دخل و تصرفی ننماید . 

د با رعایت اخالق حرفه ای نهایت تالش خود را بنماید تا از طریق ایجاد تعامل و : گروه هفت متعهد می گرد ۶ – ۱۰

همکاری با سبد گردان بهترین و حرفه ای ترین تصمیم گیری ها در خصوص منابع مالی سبد سرمایه گذاری گروه 

 هفت صورت پذیرد .

 

  سرمایه گذارتعهدات  - ۷ماده 

 منظور انجام سرمایه گذاری در سبد موارد زیر را انجام دهد .به متعهد می گردد  سرمایه گذار:  ۷ – ۱

 نسخه و ارسال آن برای گروه هفت . ۲الف : امضاء تمام صفحات این تفاهم نامه در 

 و ارسال اصل فیش واریزی . ۵ب : واریز مبلغ سرمایه گذاری طبق شرایط توضیح داده شده در ماده 

تسهیالت سرمایه گذاری ) ویژه سرمایه گذارانی که از بسته سهام گروه هفت ج : تکمیل فرم تعهد نامه بازپرداخت 

 استفاده می نمایند ( .

 د : ارسال کپی شناسنامه و کارت ملی سرمایه گذار .

 ه : کپی سند موبایل ) ویژه سرمایه گذارانی که از پاداش های مالی استفاده می نمایند (

قرارداد سبدگردانی در صورتی که مایل به دریافت  ۱۹در نظر گرفتن مفاد ماده  : سرمایه گذار متعهد می گردد با ۷ – ۲

این  ۶ماده  ۵کل یا بخشی از منابع مالی خود از سبد باشد درخواست خود را طبق شرایط توضیح داده شده در بند 

 اید . تفاهم نامه ارائه نماید و از ارائه هرگونه درخواست دیگری به جز رویه مذکور خود داری نم

: فرم درخواست برداشت وجه بر روی وب سایت موجود بوده و سرمایه گذار در هر زمان که نیاز باشد می  ۱۵تبصره 

 تواند یک نسخه از فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل و امضاء طبق رویه مذکور اقدام نماید . 

ریداری شده به پشتوانه تحلیل ها و اطالعات مالی : با توجه به این موضوع که گزینش سهام و اوراق بهادار خ ۷ -۳

سبد گردان صورت می گیرد و این اطالعات بسیار ارزشمند می باشند ، سرمایه گذار متعهد می گردد با رعایت اصول 

اخالق حرفه ای از هر گونه استفاده شخصی از این اطالعات و همچنین ارائه اطالعات مرتبط با نحوه سرمایه گذاری 

 سهام و اوراق بهادار خریداری شده برای سبد به دیگران خود داری نماید .ها و 
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، مراتب را : سرمایه گذار متعهد می گردد در صورت تغییر نشانی ، اطالعات تماس و مشخصات حساب بانکی ۷ – ۴

به صورت کتبی از طریق پست سفارشی یا پیشتاز  ) ارسال به صندوق پستی معرفی شده در  در کوتاه ترین زمان

 ( به گروه هفت اطالع دهد .  ۱ماده 

که اختیارات تصمیم گیری در خصوص منابع مالی موجود در سبد طی قرارداد سبد : با توجه به این موضوع  ۷ – ۵

گردانی فوق الذکر به سبد گردان سپرده شده است از این رو سرمایه گذار مجاز به دخالت و اظهار نظر در رویه های 

 تصمیم گیری سبد گردان نبوده و متعهد به عدم دخالت در امور سبدگردانی می باشد . 

مدیریت دارایی های سبد  : از طریق امضاء این تفاهم نامه سرمایه گذار اقرار می نماید که از تفویض اختیار ۷ – ۶

 به سبدگردان اطالع داشته و موافقت خود را در این خصوص اعالم می نماید . گروه هفت

ود در سبد گروه هفت باشد : سرمایه گذار متعهد می گردد در صورتی که مایل به افزایش مبلغ دارایی های خ ۷ – ۷

همین تفاهم نامه ( اصل فیش واریزی را به همراه  ۵پس از واریز وجه به حساب بانکی گروه هفت ) مشروح در ماده 

یک نسخه از فرم درخواست افزایش مبلغ سرمایه گذاری در سبد که بر روی وب سایت موجود می باشد را تکمیل و 

 هفت ارسال نماید .  امضاء نموده و به صندوق پستی گروه

کلیه فرم های امضاء شده در خصوص درخواست دریافت وجه و یا افزایش مبلغ سرمایه گذاری به همراه اصل رسید 

های بانکی در پرونده سرمایه گذار نزد گروه هفت ثبت و نگهداری شده و مالک تعیین میزان دارایی سرمایه گذار در 

 سبد گروه هفت می باشد . 

 

 حل اختالفات و فسخ تفاهم نامه – ۸ماده 

هر یک از طرفین تفاهم نامه می توانند در صورت تمایل با رعایت موارد زیر در هر زمان که مایل باشند نسبت به فسخ 

 این تفاهم نامه اقدام نمایند .

که بر روی وب  : در صورت تمایل سرمایه گذار به فسخ این تفاهم نامه ، سرمایه گذار می باید فرم مربوطه را ۸ – ۱

سایت موجود می باشد دانلود و تکمیل نموده و از طریق پست سفارشی یا پیشتاز به صندوق پستی گروه هفت 

 ارسال نماید .

گروه هفت پس از وصول درخواست فسخ نسبت به فروش دارایی های سرمایه گذار در سبد دستور فروش و تامین 

قرارداد سبدگردانی نسبت به تامین وجه  ۱۹نیز طبق مندرجات ماده  وجه را تسلیم سبد گردان نموده و سبد گردان

 مورد درخواست اقدام می نماید .

: مالک تعیین ارزش دارایی های سرمایه گذار در زمان درخواست فسخ و تسویه حساب ، ارزش روز دارایی  ۱۶تبصره 

 گروه هفت به سبد گردان می باشد . های سبد در تاریخ اعالم درخواست فروش و تامین وجه درخواستی از سوی 

 : گروه هفت می تواند به صورت یک طرفه نسبت به فسخ این تفاهم نامه اقدام نماید . ۸ – ۲

 در صورت فسخ این تفاهم نامه از سوی گروه هفت اقدامات زیر صورت می پذیرد :

ین تفاهم نامه برای سرمایه هارنامه رسمی در خصوص تصمیم گروه هفت نسبت به فسخ ا: ارسال اظ ۸ – ۲ – ۱

 . گذار

 : فروش دارایی های سرمایه گذار در سبد . ۸ – ۲ – ۲

 : مالک سنجش ارزش دارایی های سرمایه گذار همان تاریخ ارسال اظهار نامه می باشد . ۱۷تبصره 

) مشروح در  حساب معرفی شده توسط ایشان: واریز وجه حاصل از فروش دارایی های سرمایه گذار به  ۸ – ۲ – ۳

 این تفاهم نامه ( . ۳ماده 
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: در صورت فسخ این تفاهم نامه و بواسطه ارسال اظهار نامه برای سرمایه گذار ، این تفاهم نامه از درجه  ۱۸تبصره 

کلیه تعهدات طرفین که در این تفاهم نامه ذکر  ۷ – ۲ – ۳اعتبار ساقط گشته و پس از تسویه حساب مشروح در بند 

 نظیم صورت جلسه فسخ تفاهم نامه نخواهد بود .  شده است از درجه اعتبار ساقط می گردد و نیازی به ت

در صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص مفاد این تفاهم نامه که طرفین راسا موفق به حل و فصل آن نشوند :  ۸ – ۳

هر یک از طرفین یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و معرفی نموده و نمایندگان طرفین با انتخاب مشترک یک نفر از 

ارشناسان مالی به عنوان داور مرضی الطرفین نسبت به حل اختالفات به وجود آمده اقدام خواهند نمود . رای داور ک

 مرضی الطرفین برای هر دو طرف محترم بوده و الزم االجراء می باشد .

 

 شرایطسایر  - ۹ماده 

امضاء سرمایه پس از تمام صفحات تنظیم شده است که تبصره  ۱۸و ماده  ۹ ،صفحه  ۷ ،نسخه  ۲ این تفاهم نامه در

 واحد بوده و الزم االجراء می باشد .و اعتبار دارای ارزش گروه هفت مهر و امضاء گذار و 

 نسخه نیز نزد گروه هفت باقی می ماند . ۱یک نسخه از این تفاهم نامه تسلیم سرمایه گذار شده و 

 

 

 

 

 هفت گروه                                                         نام و نام خانوادگی                               
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