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بر اساس مصوبات هیات مدیره خود و دستورالعمل  سیمان تامینشرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه  سازهشرکت ایران

م درج در  عمومی آگهی مزایدهطی  د امالک مازاد خود رادر نظر دار تامین اجتماعیمصووووی هیات ام ای سوووازمان 

گردد با مطالعه دقیق و کامل و از شووما دعوت می لذا .دفروش برسووانب 16/07/1401مورخ   کثیراالنتشووار های روزنامه

 رعایت شرایط م درج در اس اد مزایده در آن شرکت و قیمت پیش هادی خود را اعالم فرمایید.

تعاون   توسعه بانک 1/1865792/318/1734به شماره حسای  ملک فقره برای هر هزار تومان(دویست ) ریال2،000،000مبلغ تذکر مهم: 

س اد مزایده و پاکات متحدالشکل دریافت        با ارائه آن واریز و ،متعلق به شرکت ایران سازه   توانیرشعبه   به واحد فروش شرکت ایران سازه ا

گذاری تامین اجتماعی به نشووانی  یهسوورما هایدر فضووای مجازی ) از جمله سووایت شوورکت  آگهی مزایده عمومی انتشووار پیرو  .نمائید

www.ssic.ir   شانی    شرکت  و س اد مزایده را از می، www.Tamin-cement.comسرمایه گذاری سیمان تامین به ن سایت    توانید ا

شانی       سازه به ن س اد را تکمیل نمائید  پس از چاپ، دانلود و(  www.iransazeh.irشرکت ایران  شرکت جهت  ا . در زمان مراجعه به 

بایسووت در پاکت  در هرصووورت فیم مذکور می دریافت نمائید. کات راتحویل پاکات متحدالشووکل، هزی ه مذکور را پرداخت و پادریافت و 

 الف بهمراه فیم سپرده شرکت در مزایده وجود داشته باشد.  

 

 

شركت  اصالتا/ به نمايندگی از ............................................ .............. -2 .............................................................. -1اناينجانب

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

....................................................................... با اطالع كامل از شرايط مزايده و قبول ................................................ به نشانی.......شغل ...

 زمين/ساختمانكه به پيوست فرم پيشنهاد می باشد متقاضی خريد با امضای ذيل اسناد مفاد آن 

مندرج در  ......................................مورخ  عمومیموضوع آگهی مزايده  ............................................................................................

 شده به مبلغ باشم و پيشنهاد قيمت خود را براساس موارد اعالم می ...........................روزنامه 
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 چنانچه پيشنهاد اينجانب  مورد قبول قرار گيرد تعهد می نمايم:

به نقدا نهادی را پيشددمبلغ درصددد  50مزايده می باشددد  نتايجكتبی اعالم پس از يک هفته  در زمان انعقاد قرارداد كه حداكثر ظرف-1

  واريز نمايم. ايران سازهشركت  حساب

ساختمان        40 -2 ساختمان كه حداكثر زمان تحويل  شنهادی را همزمان با تحويل  صد قيمت پي می مبايعه نامه پس از انعقاد  ماه يکدر

 . تحويل می گيرمطی صورتجلسه ای  واريز نموده و ساختمان را ايران سازه شركت 1/1865792/318/1734 باشد به حساب

سند در دفترخانه  با همزمان را الباقی-3 سناد  انتقال  سمی   ا شد به     ماه يکكه حداكثر يا تنظيم وكالت ر ساختمان می با پس از تحويل 

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

 الينفک اين پيشدددنهاد محسدددوبجزء كه و مدارك مزايده  مالکيت، گواهی پايان كار اسدددنادشدددامل تأييد می نمايم كليه ضدددما م -4

شود را تماما مطالع   ضوع معامله و اخذ اطالعات الزم    همی  شنده و بازديد از ملک مو صيلی  همچنين با مراجعه به فرو صورت تف از  به 

شته و      صاف و تغييرات داخلی و ...اطالع دا ساير او ضعيت در رهن بودن امالك و  ست   به آن ها علم دارم. و صورتيکه   شايان ذكر ا در

 می باشد. سازهملک در رهن باشد مسوليت فک رهن به عهده شركت ايران

شنهادها را ندارد   ساختمان گزار الزامی برای واگذاری  مزايده شركت اطالع كامل دارم كه -5 و در هر مقطعی می تواند به هريک از پي

شنهادات را  ضيح و دليل  تمامی پي سازد.  بدون هيچ گونه تو سوی    رد نمايد و فروش را متوقف  هيچ گونه ادعايی در هر مرحله ای از 

 اينجانب مسموع نمی باشد.

پايان  تاريخ گردد و در صدورتی كه تغييراتی در آنها بعد از وجود به خريداران تحويل و انتقال میوضدعيت م تمامی امالك براسداس  -6

 گردد.تحويل و منتقل می موجود كار ايجاد شده باشد با وضعيت پايان كار

شنهاد قيمت اينجانب تا مدت  -7 شد روز معتبر می 60پي شنهاد       لذا چنان .با شود، پي شا ی پاكات در تاريخ مقرر فراهم ن چه امکان بازگ

 روز معتبر خواهد بود. 60لغايت اينجانب در جلسه يا جلسات بعدی بازگشا ی 

 

 شرايط مزايده

 سند مالکيت  مطابق آگهی مزايده عمومی و مشخصات ساختمان:-1

 )سهامی خاص(. ايران سازهشركت مزايده گزار:  -2

شکل   محل دريافت -3 سناد مزايده و پاكات متحدال صر، خيابان  -تهرانشركت به آدرس   فروش واحد ا  شهيد  توانير،ميدان خيابان وليع

توانيد اسناد مزايده را از طريق  باشد. جهت تسهيل می  می شركت ايران سازه   8 روانسر،پالك  بست  بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان 

فيش الزم مقدور   پرداخت فضدددای مجازی دريافت و چام نما يد ليکن تهيه پاكات متحدالشدددکل لزوما با مراجعه به واحد فروش و                  

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

   1/1865792/318/1734 حساب  به شماره  بصورت نقدی   بايست باشد كه می قيمت پايه میدرصد   5در مزايده شركت   مبلغ سپرده -4

 در پاكت مربوطه تحويل میضميمه مدارك   به پرداختیفيش  .واريز شود   تعاون شعبه توانير متعلق به شركت ايران سازه    بانک توسعه 

  گردد.

به شرح  و ج در پاكتهای الف و ب  برای هر ملک متقاضيان می بايست  مدارك مورد نياز و نيز پيشنهاد قيمت خود را به طور مجزا    -5

  چهارشنبه روز  17 ، حداكثر تا ساعت كه عرفا پاكت دربسته محسوب شود   و يا چسب شده بصورتی    ذيل و به صورت الك و مهر شده  
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 روانسر،پالك بست بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان شهيد توانير،ميدان خيابان وليعصر، خيابان -تهران آدرسه ب  27/07/1401 مورخ

 تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند. (واحد حراست  )  سازه ايران شركت 8

 پاكت الف:

 :حاوی

 درصد مبلغ پايه مزايده.5به ميزان  مزايدهفيش سپرده شركت در اصل  -1

 .فيش پرداخت وجه اسناد مزايدهاصل  -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 

  .رسمی تاسيس، صاحبين امضاهای مجاز، كارت ملی تمام اعضای هيئت مديرههای 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 

 :جپاكت  

شرايط   حاوی  شنهاد قيمت و  ضا     )همين دفترچه( شركت در مزايده  فرم پي سط مزايده گر ام صفحات آن تو شد بهمراه    شده كه كليه  با

 گر.گواهی امضاء مزايده

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

  .ارا ه گردد ، پشت پاكتمزايده گر و الك و مهر شده و نام و نشانی و تلفن تماس

و ج جداگانه الف را به صورت مشترك به همراه پاكات  بپاكت  توانيدمی ديدر صورتی كه متقاضی خريد چند ملک می باش –تبصره 

 د. ينماي ارايه دبرای هر پيشنها

و می تواند بدون هيچ گونه دليل يا توضيح فروش را در هر مرحله   مزايده گزار در قبول يا رد هريک از پيشنهادات اختيار تام داشته -7

 هيچ گونه ادعا و اعتراضی دراين زمينه مسموع نخواهد بود.ای قبل از انعقاد قرارداد متوقف سازد. 

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. هی مزايدهگآو هزينه چام  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  منحصدددرا داوری منصدددوب مدير امور حقوقی شدددركت سدددرمايه گذاری تامين        مبايعه نامه     شددديوه حل اختالف در   -10

 پذيرد.گزار را نيز میگر شرط داوری مذكور را در خصوص اختالفات خود با مناقصههمچنين با امضاء اين سند، مناقصه می باشد.

شنهادات ناقص و مبهم به  -11 سپرده و  پي ضای مهلت مقرر   و تر از قيمت پايه مزايده پايين، مخدوش و بدون  شنهاداتی كه بعد از انق پي

 .نخواهد شد ترتيب اثر داده واصل شود 

شا ی پاكات،    -12 سه بازگ شركت د  در جل سپرده  ضيان ) پاكت الف( ابتدا  صحت مبلغ واريزی و    ر مزايده متقا سی و پس از احراز  برر

   .شودات  ب و ج بازگشايی میپاك مزايده ، ن با ميزان مقرر برای شركت درآمطابقت 
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  خيابان وليعصددر، خيابان -تهرانبه نشددانی  صددبح  10سدداعت   01/08/1401 شددنبهيک توجه: تاريخ بازگشددايی پاكتهای پيشددنهادات 

چه به هر چنان باشد. می سازه  ايران شركت سالن كنفرانس   8 روانسر،پالك  بست  بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان  شهيد  توانير،ميدان

 شود.  رسانی میاطالع از طرق مقتضی تاريخ جديد بازگشا یعلت در تاريخ مذكور امکان بازگشا ی فراهم نشود، 

از كل مبلغ   % 50 پرداخت انعقاد قرارداد ونسدددبت به بايسدددت برنده مزايده ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعالم نتيجه مزايده می -13

شركت       ساب  شنهادی به ح سازه پي سپرده برنده     نمايد. اقدام  ايران  صورت  قرارداد ضبط و طبق مقررات با نفر دوم  اول در غير اين 

شد.  منعقد شركت در مزايده     خواهد  سپرده  صورت عدم اقدام از ناحيه برنده دوم نيز  شد. برنده   در  ضبط و مزايده تجديد خواهد  وی 

 .مزايده هر گونه اعتراضی در اين خصوص را سلب و ساقط نمود

 اهد بود. ، مبنای تعيين برنده مزايده خوباالتر از قيمت پايه مزايده تبصره: باالترين قيمت پيشنهادی

ساختمان       40مبلغ  -14 ساختمان كه حداكثر زمان تحويل  شنهادی با تحويل  صد قيمت پي شد به    ماه يکدر پس از انعقاد قرارداد می با

پس از تحويل ساختمان می   ماه يکكه حداكثر زمان آن  رسمی  اسناد  انتقال سند در دفترخانه  با همزمان الباقیحساب شركت واريز و   

  .گرددبه حساب شركت واريز می  باشد

شركت ،     ضيح: پس از تنظيم مبايعه نامه بين برنده مزايده و  سط     متو ستندات مربوطه جهت انجام مقدمات نقل و انتقال، تو دارك و م

سمی مبنی بر          سناد ر سال ميگردد لذا به محض اعالم دفترخانه ا سمی ار سناد ر شرايط انتقال  مآشركت به دفترخانه ا شدن  خريدار  ،اده 

ضور يافته و همزمان با انتقال قطعی         شركت حداكثر تا يک هفته در دفترخانه ح ضمن هماهنگی با  ست  سبت به   ساختمان موظف ا ن

 اقدام نمايد. هاپرداخت ساير هزينه 

خییههپیشنناد دهددا به  هضاءنن لهاینهضیقه بدیه  یقه  ننیییهمییی هادهکه ی هویهاشننهیتهاهایریدهاقویبهدبهد کیاهاا ها ضه -15

صیبهدیها بهه ش به رضیهازضی بهههههههههکهده1337و باا ضاهد لدها شاد دهضبضئیه ضیعه یهضثب ته ر  ،هپی ش ه هچا کچیهخالفهضیقهای   

ضبطهادهههه شرودهدبهازضی به ءهیقه ش هچایقهدبیته همییی هادهگرددهویهدرهگ بهگردد.هدمفیقهارد ده هم  هخالفههدرضبدضدهااعق ه

 شید.د کیاهاقویبهرهنهاد فقه هیب ضظد بضتهفیقه یهضثب ته

دارد و  از مفاد آن به صورت تفصيلی علم   پيشنهاد دهنده  رويت متقاضی رسيده و  به  ضم اسناد مزايده بوده   كه  مبايعه نامه كليات -16

جمله فروشنده   تکميل می گردد. از تشخيص فروشنده   لزوم و با مبايعه نامه حسب   اسناد آن را تاييد و گواهی می نمايد.  اين با امضای 

سند نمايد.  می سب مورد  تواند خريدار را مکلف به ارا ه چک زمان تحويل و تنظيم  ضمين بوده و      ح سيله پرداخت يا ت صرفا و چک 

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

 

 

 

 

 

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

 ...................................و با شمار تماس  ...................................................................................................................
دستورالعمل »پذيرش با مطالعه وآگاهی كامل و رويت مورد مزايده و با امضا موافقت خود را با شرايط مندرج در مزايده و نيز 

اجتماعی زيرمجموعه هيات امنای سازمان تامين هايبيمهگذاری و واگذاری امالك مازاد سازمان/صندوقنحوه شناسا ی، ارزش
شرايط فوق مطالعه  برای شركت در مزايده اعالم ميدارم.سازه نامه معامالت شركت ايراننو آ ي« های تابعهاجتماعی و صندوق

 .شد و به طور كامل مورد قبول است
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 کليات مبایعه نامه

 مقدمه:
شركت ايران سازه و با عنايت به صورتجلسه مربوطه و مصوبه هيات مديره محترم شركت،         27/07/1401پيرو برگزاری مزايده عمومی 

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

 طرفیقهاع اییه:  – 1ا دبه

   :فروشنده 

)عضددو هيات مديره( به به شددماره ثبت   شددركت ايران سددازه به نمايندگی آقای ................ )مديرعامل( وآقای ................   
.............. و شدددددندداسددددده مددلددی ...................  و شدددددمدداره اقددتصدددددادی .................... بدده نشدددددانددی       

 ه تماس..................شمار............................................................................................................................ 

 :خريدار 

يره(به  آقا/ خانم / شدددركت ........................... به نمايندگی آقای ................ )مديرعامل( وآقای ................ )عضدددو هيات مد 
قتصددددادی ................           لی ...................  و شدددمدداره ا م ثبددت .............. و شدددندداسدددده  نی   شدددمدداره  .... بدده نشددددا

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

هایبدهاع اییه هاشخص تهآاه:هایضیعه ههه-ه2ا دبه

ست از   صه و اعيان يک ............... به        تمليک عبارت ا شش دانگ عر ضه  صل، عينی و تبعی و مفرو صل و مت تمامی حقوق و منافع منف
سری ......   ....  پالك ثبتی ................... بخش .............. واقع در ..................................  –متراژ ...............متر مربع ورقه مالکيت ........... 

 اين مبايعه نامه و اسناد مزايده.در برابر قيمت مورد معامله و چارچوب و شرايط 

هدیهدهایبدهاع اییه:هههه–ه3ا دبه

سناد مز    یثمن معامله مبلغ .................. ريال معادل ....................... تومان بعالوه مبلغ ...................... ريال هزينه آگه ساس ا ايده كه بر ا
جمعا مبلغ ........................ ريال به عنوان ثمن مورد توافق طرفين قرار گرفت. و از سوی خريدار بر اساس     -بر عهده خريدار می باشد 

 شرايط و اسناد مزايده پرداخت می گردد.  

همزمان با امضدددای مبايعه نامه نقدا به شدددر آگهی ن معامله و هزينه های ندرصدددد مبلغ ثم 50مبلغ .......................  ريال  معادل   1-3
 حساب فروشنده پرداخت گرديد.

 درصد مبلغ ثمن همزمان با تحويل مورد معامله در تاريخ ................. پرداخت می گردد. 40مبلغ ................... ريال معادل  -2-3

 گردد. میداخت پر همزمان با انتقال سند در دفترخانه .............. در تاريخ ............مبلغ .................  ريال معادل الباقی مبلغ ثمن  -3-3

درصددد مبلغ مربوط به تحويل را قبل از تاريخ تحويل تامين و پرداخت نمايد با هماهنگی  40در صددورتی كه خريدار مبلغ  –تبصددره 
 امه را تحويل گيرد.  فروشنده می تواند با تنظيم صورتجلسه مربوطه موضوع مبايعه ن



هشرضیطهاع اییه:هه–ه4ا دبه

 40و پس از پرداخت مبلغ  پس از انعقاد مبايعه نامه )مورخ ..............(هد اسدددت مورد معامله را حداكثر يک ماه فروشدددنده متع -1-4
 قرارداد از سوی خريدار و با تنظيم صورتجلسه مربوطه تحويل خريدار نمايد. 4ماده  4-2درصد بر اساس بند 

 4-3ماه پس از تحويل مورد معامله ) تاريخ  ..............( به خريدار و دريافت الباقی ثمن براساس بند  يکفروشنده متعهد است    -2-4
 ر اساس شرايط آتی نسبت به انتقال سند رسمی به نام وی اقدام نمايد. قرارداد با حضور در دفترخانه ب 4ماده
خريدار اقرار و تأييد می نمايد كليه ضدما م اسدناد مالکيت، گواهی پايان كار و مدارك مزايده جزء الينفک قرارداد می باشدد و     -3-4

ضعي      صيلی از و صورت تف شامل كاربری و . آنها تماما مطالعه و به  صاف و تغييرات داخلی و ...   .. مطابق با ت مورد معامله   ساير او
گردد و در اطالع داشددته و به آن ها علم دارد. شددايان ذكر اسددت تمامی امالك براسدداس پايان كار  به خريداران تحويل و انتقال می  

موجود تحويل و منتقل صددورتی كه تغييراتی در آنها بعد از تاريخ پايان كار ايجاد شددده باشددد علی االصددول با وضددعيت پايان كار    
 گردد.می

سند به نام خريدار اقدام نمايد.          -4-4 سبت به تنظيم  شماره .......  ن ضور در دفترخانه  ست در تاريخ ................. با ح شنده متعهد ا فرو
به طوريکه در روز نقل و فروشددنده مکلف اسددت قبل از تاريخ نقل و انتقال كليه اسددناد و مدارك الزم جهت انتقال سددند را تهيه نمايد 

انتقال هيچ گونه مانعی برای امضددای اوراق و اسددناد مربوطه و نقل و انتقال وجود نداشددته نباشددد. به هر حال مطالبات مربوط به تامين 
 اجتماعی، شهرداری، دارايی و ساير دستگاهها تا تاريخ مبايعه نامه بر عهده فروشنده می باشد.

شنده بوده و         -5-4 شارژ تا تاريخ تحويل به عهده فرو ساب هزينه های برق و آب و گاز و حق  سويه ح كليه هزينه های دفترخانه و ت
( و هزينه چام بالنصددفه پرداخت خواهد شددد  ماليات نقل و انتقال، عوارض قانونی مطابق قانون )هزينه های تنظيم سددند در دفتر خانه

 می باشد. آگهی مزايده به عهده خريدار

صادره اموال نبوده و در توقيف نمی      -6-4 شمول م شخاص ممنوع المعامله نبوده ومورد معامله نيز م طرفين اقرار می نمايد از افراد و ا
 باشد و منافع آن به ديگری واگذار نشده باشد . 

شرح اين مبا      -7-4 سبت به انجام كليه تعهدات خود به  شوند ن ساير     متعاملين متعهد و ملتزم می  ضور در دفترخانه و يا  يعه نامه و ح
سناد مورد معامله اقدام نمايند . اين مبايعه نامه با توجه به مواد     ضاء اوراق و ا قانون مدنی و با  190و  10محلهای مربوطه و تنظيم و ام

صی آنان من        عقد گرديد و دارای جنبه  رعايت كليه شرايط و مقررات شرعی و قانونی معامالت و با كمال صحت و سالمت و اراده شخ
شد و از هرحيث مورد توافق طرفين می     سبت به وراث و قا م مقام قانونی طرفين الزم االجرا می با نقل و انتقال الزم و قطعی بوده و ن

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

و  يا  4دادی يا عدم تامين مبلغ مزبور از سددوی خريدار در مواعد مندرج در ماده در صددورت عدم انجام هر يک از تعهدات قرار -8-4
درصددد مبلغ معامله را به عنوان وجه التزام  30عدم حضددور برای تحويل موضددوع معامله، فروشددنده می تواند ضددمن فسددخ بيع مزبور 

ساب نمايد. خريدار حق هر گونه اعتر      سر و احت شده ك ساقط       قراردادی از مبلغ پرداخت  سلب و  صوص  اض و ادعايی را در اين خ
 نمود.

سبت به           -9-4 سهام مورد توافق آنها برای خريد ، هر يک ن صد  صرف نظر از در شند  شخص با صورتی كه خريداران بيش از يک  در 
 پرداخت ثمن و ايفای ساير تعهدات قراردادی مسئوليت تضامنی دارند. 

هحنهضختالفه)دض بی(ه:هه-ه5ا دبه

هرگونه ادعا و اختالف در خصوص اجرای تعهدات قراردادی يا تفسير حدود و ميزان تعهدات طرفين قرارداد يا س



صل         سرمايه گذاری  تامين اجتماعی حل و ف شركت  صوب مدير امور حقوقی  شی از آن از طريق داور من اير امور مرتبط با قرارداد يا نا
ماه از تاريخ ارايه درخواست داوری و   6داور منصوب اختيار مصالحه و سازش ميان طرفين را داراست و مدت زمان داوری     می گردد. 

ماهه ی ديگر نيز راسا توسط وی    6مستندات مربوطه به داور منصوب می باشد. حسب تشخيص داور منصوب داوری برای يک دوره       
عی و الزم االجرا بوده و از طريق پست پيشتاز به نشانی طرفين در قرارداد حاضر ارسال      قابل تمديد است. تصميم داور برای طرفين قط  

و ابالغ می گردد. حق الزحمه ی داور بر اسدداس تعرفه قوه قضدداييه تعيين می گردد و تمامی هزينه های داوری اعم از حق الزحمه ی  
ی باشد. در صورت محکوميت خريدار، هزينه ياد شده از هرگونه    داور، هزينه های كارشناسی و غيره بر عهده ی محکوم عليه داوری م  

شکيل                ضمنا محل ت ست.  ساير طرق قانونی قابل مطالبه ا ساب و يا از  سر و احت ضامين وی قابل ك شنده و يا ت مطالبات وی نزد فرو
مستقل بوده و در صورت فسخ،    جلسات)احتمالی( داوری  و كليه ترتيبات رسيدگی با داور منصوب می باشد. شرط داوری از قرارداد      

 انفساخ، اعالم بطالن تمام يا بخشی از قرارداد كماكان به قوت و اعتبار خود باقی می باشد.

ضاء در تاريخ ...................... و      3ماده و  6اين مبايعه نامه در   –ه6ا دبه سخ آن اعتبار واحد دارند ، تنظيم و پس از ام سخه كه تمام ن ن
   طرفين الزم االجراء می باشد . مبادله برای

 

 


