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برر اسرام مبروبای تمرای مرخیره  رو           سرممان ارامم   شرکت سررمایه ذررا     زیر مجموعه  سازهشرکت ایران

 عمومی آذهی مزایخهطی    امالک مازا   و   ا   نظر  ا  تمئت امنا  سازمان اامم  اجتماعیمبوب  ستو العمل 

ذر   با مطالعه  قمق  از شما  عوی می لرا .خفر ش برسانب 15/11/1399مو خ  کثمراالنتشا  تا  منخ ج      زنامه

   کامل    عایت شرایط منخ ج    اسنا  مزایخه    آن شرکت   قممت پمشنها    و   ا اعالم فرمایمخ.

 اوسرعه  بانرک  1734/318/1865792/1 بره شرما ه ابراب     ملک فقره برا  تر )یکبخ تزا  اومان(  یال1،000،000مبلغ ارکر مهم: 

به  ااخ فر ش شرکت ایران سازه اسنا  مزایخه   پاکای متحخالشرکل   با ا ائه آن  ا یز   ،متعلق به شرکت ایران سازه اوانمرشعبه اعا ن 

ذرا   ارامم  اجتمراعی   یهسرما تا   صو ی انتشا  اینترنتی اسنا  مزایخه    فضا  مجاز  ) از جمله    سایت شرکت .  یافت نمائمخ

شررکت ایرران سرازه بره نشرانی         یرا  Tamin-cement.com  سرمایه ذرا   سممان اامم  بره نشرانی     www.ssic.irبه نشانی 

www.iransazeh.ir  )زمران مراجعره   اسنا   ا اکممل نمائمخ پس از چاپ، تا  مرکو   انلو   اوانمخ اسنا  مزایخه  ا از سایتمی    .

   ترصرو ی فرمم مررکو        یافت نمائمرخ.  کای  ا  یافت   احویل پاکای متحخالشکل، تزینه مرکو   ا پر ا ت   پا به شرکت جهت

 بایبت    پاکت الف بهمراه فمم سپر ه شرکت    مزایخه  جو   اشته باشخ.  می
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 چنانچه پيشنهاد اينجانب  مورد قبول قرار گيرد تعهد می نمايم:

پيشنهادی را مبلغ درصد  50مزايده می باشد  اعالم نتايجپس از پس از  يک هفته در زمان انعقاد قرارداد كه حداكثر ظرف -1

  واريز نمايم. ايران سازهشركت  به حسابنقدا 

مبايعه نامه پس از انعقاد  ماه يکدرصد قيمت پيشنهادی را همزمان با تحويل ساختمان كه حداكثر زمان تحويل ساختمان  40 -2

تحويل می  طی صورتجلسه ای  واريز نموده و ساختمان را سازهايران  شركت   1734/318/1865792/1می باشد به حساب 

 گيرم . 

پس از تحويل ساختمان می باشد  ماه دوكه حداكثر يا تنظيم وكالت رسمی  اسناد انتقال سند در دفترخانه با همزمان را الباقی -3

 يم. واريز می نما سازه ايران شركت  1734/318/1865792/1 به حساب 

 الينفک اين پيشنهاد محسوبجزء كه و مدارك مزايده  مالکيت، گواهی پايان كار اسنادشامل تأييد می نمايم كليه ضمائم  -4

به صورت همچنين با مراجعه به فروشنده و بازديد از ملک موضوع معامله و اخذ اطالعات الزم  همی شود را تماما مطالع 

شايان ذكر  به آن ها علم دارم. اوصاف و تغييرات داخلی و ...اطالع داشته و وضعيت در رهن بودن امالك و سايراز  تفصيلی

 می باشد. سازهدرصورتيکه ملک در رهن باشد مسوليت فک رهن به عهده شركت ايران است

و در هر مقطعی می  به هريک از پيشنهادها را ندارد. ساختمانگزار الزامی برای واگذاری  مزايده شركتاطالع كامل دارم كه  -5

هيچ گونه ادعايی در هر  رد نمايد و فروش را متوقف سازد. بدون هيچ گونه توضيح و دليل تواند تمامی پيشنهادات را

 مرحله ای از سوی اينجانب مسموع نمی باشد.

صورتی كه گردد و در  وجود و گزارش هيئت كارشناسی به خريداران تحويل و انتقال میوضعيت متمامی امالك براساس  -6

 گردد. تحويل و منتقل می موجود پايان كار ايجاد شده باشد با وضعيت پايان كار تاريخ تغييراتی در آنها بعد از

چه امکان بازگشائی پاكات در تاريخ مقرر فراهم نشود، لذا چنان .باشدروز معتبر می 60پيشنهاد قيمت اينجانب تا مدت  -7

 روز معتبر خواهد بود. 60لغايت پيشنهاد اينجانب در جلسه يا جلسات بعدی بازگشائی 
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 شرايط مزايده
 مطابق آگهی مزايده عمومی، سند مالکيت و گزارش كارشناس رسمی دادگستری. مشخصات ساختمان: -1

 )سهامی خاص(. سازهايران شركت مزايده گزار:   -2
 توانير،ميدان خيابان وليعصر،خيابان  -تهرانشركت به آدرس  فروش واحد اسناد مزايده و پاكات متحدالشکلمحل دريافت  -3

توانيد اسناد باشد. جهت تسهيل میمی شركت ايران سازه 8 روانسر،پالك بست بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان شهيد
مزايده را از طريق فضای مجازی دريافت و چاپ نمائيد ليکن تهيه پاكات متحدالشکل لزوما با مراجعه به واحد فروش و 

بهمراه سپرده شركت در مزايده داخل  را فيش پرداختی بابت خريد اسناد و پاكات فيش الزم مقدور خواهد بود. پرداخت
 قرار دهيد.پاكت الف 

به شما ه اباب بصورت نقدی  بايستباشد كه میقيمت پايه میدرصد 5در مزايده شركت  مبلغ سپرده -4

ضميمه  به فيش پرداختی . ا یز شو   اعا ن شعبه اوانمر متعلق به شرکت ایران سازه اوسعه بانک  1734/318/1865792/1
  گردد. در پاكت مربوطه تحويل میمدارك 

به شرح و ج در پاكتهای الف و ب  برای هر ملک نياز و نيز پيشنهاد قيمت خود را به طور مجزامتقاضيان می بايست  مدارك مورد  -5
مورخ  دوشنبهروز  17 ، حداكثر تا ساعتكه عرفا پاكت دربسته محسوب شودو يا چسب شده بصورتی ذيل و به صورت الك و مهر شده

 شركت 8 روانسر،پالك بست بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان شهيد توانير،ميدان خيابان وليعصر، خيابان -تهران آدرسه ب 27/11/1399
 تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند. (كميسيون برگزاری مزايده دبيرخانه ) سازه ايران

 پاكت الف:
 :حاوی

 درصد مبلغ پايه مزايده.5به ميزان  مزايدهفيش سپرده شركت در اصل  -1
 .اسناد مزايدهفيش پرداخت وجه اصل  -2

 پاكت ب:
 كه شامل موارد زير است: مدارك شناسايی متقاضیحاوی 
 :اشخاص حقيقی 

 خر( و كپی كارت ملی. آدر صورت داشتن توضيح كپی صفحه  كپی صفحه اول شناسنامه ) 
 :اشخاص حقوقی 

  .اعضای هيئت مديرههای رسمی تاسيس، صاحبين امضاهای مجاز، كارت ملی تمام  كپی اساسنامه شركت، آگهی روزنامه
 اال فاقد اعتبار می باشد.برابر آگهی آخرين تغييرات برسد واسناد مزايده بايد به امضای صاحبان مجاز امضای شركت  –توجه 
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 :جپاكت  
باشد بهمراه  شدهكه كليه صفحات آن توسط مزايده گر امضا )همين دفترچه( شركت در مزايده فرم پيشنهاد قيمت و شرايطحاوی 

 گر.گواهی امضاء مزايده
در پاكت با توديع سپرده جداگانه بدون محدوديت در تعداد پيشنهاد  به ازای هر ملک مورد درخواست پيشنهاد قيمت بايد -6

  .، پشت پاكت ارائه گرددمزايده گر جداگانه و الك و مهر شده و نام و نشانی و تلفن تماس

و ج الف را به صورت مشترك به همراه پاكات  بپاكت  توانيدمی ديدر صورتی كه متقاضی خريد چند ملک می باش –تبصره 
 د. ينماي ارايه دجداگانه برای هر پيشنها

و می تواند بدون هيچ گونه دليل يا توضيح فروش را در هر  مزايده گزار در قبول يا رد هريک از پيشنهادات اختيار تام داشته -7
 هيچ گونه ادعا و اعتراضی دراين زمينه مسموع نخواهد بود.مرحله ای قبل از انعقاد قرارداد متوقف سازد. 

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. هی مزايدهگآو هزينه چاپ  هزينه كارشناسی تمامی درصد هزينه های انتقال و 50 -8

 باشد.می و علم تفصيلی به آنايران سازه شركت در مزايده به معنای پذيرش آيين نامه معامالت شركت  -9

  اجتماعی منحصرا داوری منصوب مدير امور حقوقی شركت سرمايه گذاری تامينمبايعه نامه شيوه حل اختالف در  -10
-گزار را نيز میگر شرط داوری مذكور را در خصوص اختالفات خود با مناقصههمچنين با امضاء اين سند، مناقصه می باشد.

 پذيرد.
پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مهلت و تر از قيمت پايه مزايده  پايين، مخدوش و بدون سپرده و پيشنهادات ناقص و مبهمبه  -11

 .نخواهد شد ترتيب اثر داده مقرر واصل شود 

بررسی و پس از احراز صحت مبلغ  ر مزايده متقاضيان ) پاكت الف(ابتدا سپرده شركت ددر جلسه بازگشائی پاكات،  -12
  .شودات  ب و ج بازگشايی میپاك مزايده ، ن با ميزان مقرر برای شركت درآواريزی و مطابقت 

به نشانی تهران، خيابان مطهری، بعد از  صبح  10ساعت  28/10/99 سه شنبه مورخ توجه: تاريخ بازگشايی پاكتهای پيشنهادات
تاريخ چه به هر علت در تاريخ مذكور امکان بازگشائی فراهم نشود، چنان باشد.می IGI، ساحتمان 334قائم مقام فراهانی، شماره 

 شود. رسانی میاطالع از طرق مقتضی جديد بازگشائی
از كل  % 50 پرداخت انعقاد قرارداد ونسبت به بايست  از تاريخ اعالم نتيجه مزايده می برنده مزايده ظرف مدت يک هفته -13

ضبط و طبق مقررات با نفر دوم اول در غير اين صورت سپرده برنده  نمايد. اقدام  ايران سازهمبلغ پيشنهادی به حساب شركت 
وی ضبط و مزايده تجديد در صورت عدم اقدام از ناحيه برنده دوم نيز سپرده شركت در مزايده  خواهد شد. قرارداد منعقد

 .خواهد شد. برنده مزايده هر گونه اعتراضی در اين خصوص را سلب و ساقط نمود
 ، مبنای تعيين برنده مزايده خواهد بود. باالتر از قيمت پايه مزايده تبصره: باالترين قيمت پيشنهادی
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پس از انعقاد قرارداد می   ماه يکدرصد قيمت پيشنهادی با تحويل ساختمان كه حداكثر زمان تحويل ساختمان  40مبلغ  -14
پس از تحويل  ماه دوكه حداكثر زمان آن  رسمی اسناد انتقال سند در دفترخانه با همزمان الباقیباشد به حساب شركت واريز و 

  .گرددبه حساب شركت واريز می  ساختمان می باشد

دارك و مستندات مربوطه جهت انجام مقدمات نقل و انتقال، متوضيح: پس از تنظيم مبايعه نامه بين برنده مزايده و شركت ، 
 ،اده شدن شرايط انتقالمآتوسط شركت به دفترخانه اسناد رسمی ارسال ميگردد لذا به محض اعالم دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر 

 ساختمانخريدار موظف است ضمن هماهنگی با شركت حداكثر تا يک هفته در دفترخانه حضور يافته و همزمان با انتقال قطعی 
 اقدام نمايد. هانسبت به پرداخت ساير هزينه 

مداخلمه  پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشممل  ممنلییمم ممرکلر در قمانلع منم        -15

باشد و چنانچه خالف این ملضلع به اثبات برسد، پیشنهاد ارائه شمده بمرای میایمده     نمی 1337کارمنداع دولم مصلب دی ماه 

و خمالف   قرارداد منعقد شمد چنین قبل  و تأیید می گردد که هر گاه  گردد. همفلق مردود و تضمین شرکم در میایده ضبط می

 شلد.انلع مرکلر یمل میوفق قد یرساظهارات فلق به اثبات 
 
 از مفاد آن به صورت تفصيلی علم پيشنهاد دهنده رويت متقاضی رسيده وبه  ضم اسناد مزايده بوده كه  مبايعه نامه كليات -16

تکميل می گردد. از تشخيص فروشنده لزوم و با مبايعه نامه حسب  اسناد آن را تاييد و گواهی می نمايد. اين دارد و با امضای
چک صرفا وسيله پرداخت حسب مورد تواند خريدار را مکلف به ارائه چک زمان تحويل و تنظيم سند نمايد. فروشنده می جمله

  اعمال حقوق خريدار مانند فسخ قرارداد و ضبط جريمه نخواهد بود. يا تضمين بوده و درصورت عدم وصول مانع از

 

 

 

 

 

 

 

............................  به شماره ....... /شناسه ملی................................  فرزند ................ به كد ملی.......ينجانب /شركت ا
 ..............................................................................    به نشانی     /محل ثبت شركت..............  متولد  /ثبتشناسنامه

 ...................................و با شمار تماس  ...................................................................................................................
پذيرش ج در مزايده و نيز با مطالعه وآگاهی كامل و رويت مورد مزايده و با امضا موافقت خود را با شرايط مندر

اجتماعی زيرمجموعه هيات هايبيمهگذاری و واگذاری امالك مازاد سازمان/صندوقدستورالعمل نحوه شناسائی، ارزش»
برای شركت در مزايده اعالم سازه نامه معامالت شركت ايرانو آئين« های تابعهامنای سازمان تامين اجتماعی و صندوق

 .لعه شد و به طور كامل مورد قبول استشرايط فوق مطا ميدارم.
 

 امضاء                                                                               
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 کليات مبایعه نامه

 مقدمه:
هيهات مهديره محتهرم    شركت ايران سازه و با عنايت به صورتجلسهه مربوطهه و مصهوبه     28/11/1399پيرو برگزاری مزايده عمومی مورخ 

 شركت، مبايعه نامه مزبور بين اشخاص زير با شرايط آتی منعقد گرديد.

 طرفین معامله :  – 1ماده 

   :فروشنده 

...... شركت ايران سازه به نمايندگی آقای ................ )مديرعامل( وآقای ................ )عضو هيات مديره( به به شهماره ثبهت ........   
ملههههههههههی ...................  و شههههههههههماره اقتصههههههههههادی .................... بههههههههههه نشههههههههههانی     و شناسههههههههههه

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

 :خريدار 

....................... به نمايندگی آقای ................ )مديرعامل( وآقای ................ )عضو هيات مديره(بهه شهماره   آقا/ خانم / شركت .... 
ثبهههههههت .............. و شناسهههههههه ملهههههههی ...................  و شهههههههماره اقتصهههههههادی .................... بهههههههه نشهههههههانی  

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

 ملرد معامله و مشخصات آع : ملضلع و   - 2ماده 

.............. بهه متهرا    تمامی حقوق و منافع منفصل و متصل، عينی و تبعی و مفروضه شش دانگ عرصه و اعيان يک .تمليک عبارت است از 
دارای ......... پهالك ثبتهی ................... بخهش .............. واقهع در .............................      –...............متر مربع ورقه مالکيت ........... سری ...... 

 می باشد. 12/7/1399مورخ  1/4239گزارش هيات پنج نفره كارشناسی رسمی دادگستری به شماره 

 مشخصات و امكانات ملرد معامله :   – 3ماده 

شش دانگ يک دستگاه آپارتمان مسکونی دواقع در طبقه.....تيپ......به مساحت......می باشد. بانضهمام يهک بهاب پاركينهگ شهماره ......در      
تابع قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايهی آن مهی   طبقه..... به مساحت..... با قدر السهم از عرصه و مشاعات كه نحوه استفاده از آن 

 باشد.

 قیمم ملرد معامله :    – 4ماده 

ی و مبلهغ .................... هزينهه   ثمن معامله مبلغ .................. ريال معادل ....................... تومان بعالوه مبلغ ...................... ريال هزينهه آگهه  
........... ريال بهه عنهوان ثمهن مهورد     جمعا مبلغ ............. -كه بر اساس اسناد مزايده بر عهده خريدار می باشد –هيات كارشناسی می باشد 

 توافق طرفين قرار گرفت. و از سوی خريدار بر اساس شرايط و اسناد مزايده پرداخت می گردد.  

درصد مبلغ ثمن معامله و هزينه های نشر آگهی و كارشناسی   همزمان با امضای مبايعه نامهه   50مبلغ .......................  ريال  معادل   -1-4
 دا به حساب فروشنده پرداخت گرديد.نق

 درصد مبلغ ثمن همزمان با تحويل مورد معامله در تاريخ ................. پرداخت می گردد. 40مبلغ ................... ريال معادل  -2-4

.............. در تهاريخ   اد سازمان منطقه آزاد كيشدفتر انتقال اسنمبلغ .................  ريال معادل الباقی مبلغ ثمن همزمان با انتقال سند در -3-4
 گردد. میداخت پر ............

درصد مبلغ مربوط به تحويل را قبهل از تهاريخ تحويهل تهامين و پرداخهت نمايهد بها همهاهنگی          40در صورتی كه خريدار مبلغ  –تبصره 
 ه مربوطه موضوع مبايعه نامه را تحويل گيرد. فروشنده می تواند قبل از تاريخ ..................با تنظيم صورتجلس

 شرایط معامله :  – 5ماده 

درصد بر  40فروشنده متعهد است مورد معامله را حداكثر دو ماه پس از انعقاد مبايعه نامه )مورخ ..............(و پس از پرداخت مبلغ  -1-5
 قرارداد از سوی خريدار و با تنظيم صورتجلسه مربوطه تحويل خريدار نمايد. 4ماده  4-2اساس بند 
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 4-3است دو ماه پس از تحويل مورد معامله ) تاريخ  ..............( به خريدار و دريافت الباقی ثمن براساس بندفروشنده متعهد  -2-5
بر اساس شرايط آتی نسبت به انتقال سند رسمی به نام وی اقدام  قرارداد با حضور در دفتر انتقال اسناد سازمان منطقه آزاد كيش 4ادهم

 نمايد. 
أييد می نمايد كليه ضمائم اسناد مالکيت، گواهی پايان كار و مدارك مزايده جزء الينفک قرارداد می باشد و آنها خريدار اقرار و ت -3-5

و ساير اوصاف و تغييرات داخلی و ...اطالع داشته و به آن ها  وضعيت مورد معامله شامل كاربریتماما مطالعه و به صورت تفصيلی از 
گردد و در صورتی كه تغييراتی در آنها بعد  علم دارد. شايان ذكر است تمامی امالك براساس پايان كار  به خريداران تحويل و انتقال می

 گردد. ل و منتقل میاز تاريخ پايان كار ايجاد شده باشد علی االصول با وضعيت پايان كار موجود تحوي

نسهبت بهه تنظهيم سهند بهه نهام         دفتر انتقال اسناد سازمان مطقه آزاد كيشفروشنده متعهد است در تاريخ ................. با حضور در   -4-5
نمايد بهه طوريکهه   خريدار اقدام نمايد. فروشنده مکلف است قبل از تاريخ نقل و انتقال كليه اسناد و مدارك الزم جهت انتقال سند را تهيه 

در روز نقل و انتقال هيچ گونه مانعی برای امضای اوراق و اسناد مربوطه و نقل و انتقال وجود نداشته نباشد. به هر حال مطالبهات مربهوط   
 به تامين اجتماعی، شهرداری، دارايی و ساير دستگاهها تا تاريخ مبايعه نامه بر عهده فروشنده می باشد.

به عهده  كليه هزينه های دفترخانه و ماليات نقل و انتقال و  ينه های برق و آب و گاز و حق شار  تا تاريخ تحويلتسويه حساب هز  -5-5
 فروشند بوده و هزينه انتقال سند در دفتر انتقال اسناد سازمان منطقه آزاد كيش، بالنصفه خواهد بود.

نبوده ومورد معامله نيز مشمول مصادره اموال نبوده و در توقيف نمی باشد  طرفين اقرار می نمايد از افراد و اشخاص ممنوع المعامله -6-5
 و منافع آن به ديگری واگذار نشده باشد . 

دفتر انتقال اسهناد سهازمان   متعاملين متعهد و ملتزم می شوند نسبت به انجام كليه تعهدات خود به شرح اين مبايعه نامه و حضور در  -7-5
و  10ر محلهای مربوطه و تنظيم و امضاء اوراق و اسناد مورد معامله اقدام نمايند . اين مبايعه نامه با توجه به مواد و يا ساي منطقه آزاد كيش

قانون مدنی و با رعايت كليه شرايط و مقررات شرعی و قانونی معامالت و با كمال صهحت و سهالمت و اراده شخصهی آنهان منعقهد       190
الزم و قطعی بوده و نسبت به وراث و قائم مقام قانونی طرفين الزم االجرا می باشد و از هرحيث مهورد  گرديد و دارای جنبه نقل و انتقال 

 توافق طرفين می باشد. طرفين كافه خيارات خصوصاً خيارغبن فاحش را سلب و اسقاط نمودند . 

و  يا عهدم   4خريدار در مواعد مندرج در ماده در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات قراردادی يا عدم تامين مبلغ مزبور از سوی  -8-5
درصد مبلغ معامله را به عنوان وجهه التهزام قهراردادی از     30حضور برای تحويل موضوع معامله، فروشنده می تواند ضمن فسخ بيع مزبور 

 ط نمود.مبلغ پرداخت شده كسر و احتساب نمايد. خريدار حق هر گونه اعتراض و ادعايی را در اين خصوص سلب و ساق

در صورتی كه خريداران بيش از يک شخص باشند صرف نظر از درصد سهام مورد توافق آنها بهرای خريهد ، ههر يهک نسهبت بهه        -9-5
 پرداخت ثمن و ايفای ساير تعهدات قراردادی مسئوليت تضامنی دارند. 

 حل اختالف )داوری( :  - 6ماده 

قراردادی يا تفسير حدود و ميزان تعهدات طرفين قرارداد يا ساير امور مرتبط با هرگونه ادعا و اختالف در خصوص اجرای تعهدات 
قرارداد يا ناشی از آن از طريق داور منصوب مدير امور حقوقی شركت سرمايه گذاری  تامين اجتماعی حل و فصل می گردد. داور 

ه از تاريخ ارايه درخواست داوری و مستندات مربوطه ما 6منصوب اختيار مصالحه و سازش ميان طرفين را داراست و مدت زمان داوری 
ماهه ی ديگر نيز راسا توسط وی قابل تمديد است.  6به داور منصوب می باشد. حسب تشخيص داور منصوب داوری برای يک دوره 

ارسال و ابالغ می گردد. حق تصميم داور برای طرفين قطعی و الزم االجرا بوده و از طريق پست پيشتاز به نشانی طرفين در قرارداد حاضر 
الزحمه ی داور بر اساس تعرفه قوه قضاييه تعيين می گردد و تمامی هزينه های داوری اعم از حق الزحمه ی داور، هزينه های كارشناسی 

شنده و يا و غيره بر عهده ی محکوم عليه داوری می باشد. در صورت محکوميت خريدار، هزينه ياد شده از هرگونه مطالبات وی نزد فرو
تضامين وی قابل كسر و احتساب و يا از ساير طرق قانونی قابل مطالبه است. ضمنا محل تشکيل جلسات)احتمالی( داوری  و كليه 
ترتيبات رسيدگی با داور منصوب می باشد. شرط داوری از قرارداد مستقل بوده و در صورت فسخ، انفساخ، اعالم بطالن تمام يا بخشی از 

 ان به قوت و اعتبار خود باقی می باشد.قرارداد كماك

نسخه كه تمام نسخ آن اعتبار واحد دارند ، تنظيم و پس از امضاء در تاريخ ...................... و  3ماده و  7اين مبايعه نامه در   – 7ماده 
   مبادله برای طرفين الزم االجراء می باشد .


