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بتیرسررهمیمبرروبهای اهایم ات یوو ی یییسررامه یمهما شررت ایسررتمهاهیی ر  یی اتیمجموعهییسرره  شررت ایراتر 
یعمومییآیهییمزرا  طییی یرمالکیمه ر یوو ی ر  ینظتی ر یمهما یرجتمهعیمبوبی ائایرمنه یسه مه ییی ستو رلعملیی

یت  یبهیمطهلعهی قاقیر یشمهی عوایمیییل ری. فت شیبتسهنیبی26/11/1401مو خییی ثاترالنتشه یی ه یمن  جی  ی   نهمه
یا .فتمهئقامایپاشنهه  یوو ی ریرعالمی ی هملی ی عهاایشتراطیمن  جی  یرسنه یمزرا  ی  یآ یشت ای ی

یموسررعه بهنکی1/1865792/318/1734بهیشررمه  یاسررهبییملکیفقت یبتر ی تی زر یمومه (ی  اسررا)ی اهل2،000،000مبلغیم  تیمهم:ی
بهی را یفت شیشت ایراتر یسه  یرسنه یمزرا  ی یپه هایمتح رلشکلییییییبهیر رئهیآ ی ر ازی ی،متعلقیبهیشت ایراتر یسه  یییمورناتشعبهییمعه  ی

ی ر  یمهما یرجتمهعیییاهستمهیی ه   صو ایرنتشه یرانتتنتییرسنه یمزرا  ی  یفضه یمجه  ی)یر یجملهی  یسهاایشت ایییییییی.  اهفاینمهئا 
شررت ایراتر یسرره  یبهینشررهنیییی یاهیTamin-cement.com یسررتمهاهیی ر  یسررامه یمهما یبهینشررهنییی www.ssic.irبهینشررهنیی

www.iransazeh.irسهاایییمی(یی سنه یمزرا  ی ریر ی سنه ی ریمکمالینمهئا ییپسیر یچهپ،ی ه یم  و ی رنلو ی مورنا یر .ی  ی مه یمترجعهیر
  ی تصررو ایفامیم  و ییی  اهفاینمهئا .ی های ربهیشررت ایجهای  اهفای یمحوالیپه هایمتح رلشررکل،ی زانهیم  و ی ریپت روای یپهی

 بهاسای  یپه ایرلفیبهمتر یفامیسپت  یشت ای  یمزرا  ی جو ی رشتهیبهش .ییمی
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 چنانچه پيشنهاد اينجانب  مورد قبول قرار گيرد تعهد می نمايم:
 به حسابنقدا نهادی را پيشمبلغ درصد  50مزايده می باشد  نتايجكتبی اعالم پس از يک هفته  در زمان انعقاد قرارداد كه حداكثر ظرف-1

  واريز نمايم. ايران سازهشركت 

پددس از انعقدداد  مدداه يددک درصددد قيمددت پيشددنهادی را همزمددان بددا تاويددل سدداختمان كدده حددداكثر زمددان تاويددل سدداختمان 40 -2 
تجلسدده طددی صور واريددز نمددوده و سدداختمان را ايددران سددازه شددركتی1/1865792/318/1734یمددی باشددد بدده حسددابمبايعدده نامدده 

 تاويل می گيرم .  ای 

پس از تاويل ساختمان  اهم يکكه حداكثر در زمان انتقال سند در دفتر نقل و انتقاالت سازمان منطقه آزاد كيش  را ثمن معامله الباقی-3
 يم. واريز می نما سازه ايران شركتیی1/1865792/318/1734ییمی باشد به حساب

 الينفک اين پيشنهاد ماسوبجزء كه و مدارك مزايده  مالکيت، گواهی پايان كار اسنادشامل تأييد می نمايم كليه ضمائم -4
از  به صورت تفصيلیهمچنين با مراجعه به فروشنده و بازديد از ملک موضوع معامله و اخذ اطالعات الزم  همی شود را تماما مطالع 

درصورتيکه  شايان ذكر است به آن ها علم دارم. وضعيت در رهن بودن امالك و ساير اوصاف و تغييرات داخلی و ...اطالع داشته و
 می باشد. سازهملک در رهن باشد مسوليت فک رهن به عهده شركت ايران

و در هر مقطعی می تواند به هريک از پيشنهادها را ندارد  ساختمانگزار الزامی برای واگذاری  مزايده شركتاطالع كامل دارم كه -5
هيچ گونه ادعايی در هر مرحله ای از سوی  رد نمايد و فروش را متوقف سازد. بدون هيچ گونه توضيح و دليل تمامی پيشنهادات را

 اينجانب مسموع نمی باشد.

پايان كار  تاريخ گردد و در صورتی كه تغييراتی در آنها بعد ازوجود به خريداران تاويل و انتقال میوضعيت متمامی امالك براساس -6
 گردد.تاويل و منتقل می موجود ايجاد شده باشد با وضعيت پايان كار

چه امکان بازگشائی پاكات در تاريخ مقرر فراهم نشود، پيشنهاد لذا چنان .باشدروز معتبر می 60پيشنهاد قيمت اينجانب تا مدت -7
 روز معتبر خواهد بود. 60لغايت اينجانب در جلسه يا جلسات بعدی بازگشائی 
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 شرايط مزايده
 سند مالکيت  مطابق آگهی مزايده عمومی و مشخصات ساختمان:-1

 )سهامی خاص(. ايران سازهشركت مزايده گزار:  -2
 شهيد توانير،ميدان خيابان وليعصر،ن خيابا -تهرانشركت به آدرس  فروش واحد اسناد مزايده و پاكات متادالشکلمال دريافت -3

ايده را از طريق توانيد اسناد مزباشد. جهت تسهيل میمی شركت ايران سازه 8 روانسر،پالك بست بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان
مقدور خواهد  فيش الزم پرداختفضای مجازی دريافت و چاپ نمائيد ليکن تهيه پاكات متادالشکل 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 بود.
  1/1865792/318/1734 حساب به شماره بصورت نقدی  بايستباشد كه میقيمت پايه میدرصد  5در مزايده شركت  مبلغ سپرده-4

 بوطه تاويل میدر پاكت مرضميمه مدارك  به فيش پرداختی .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
 يکشنبهروز  17 ، حداكثر تا ساعتكه عرفا پاكت دربسته ماسوب شودو يا چسب شده بصورتی ذيل و به صورت الك و مهر شده

 روانسر،پالك بست بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان شهيد توانير،ميدان خيابان وليعصر، خيابان -تهران آدرسه ب  7/12/1401 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
 واريز مبالغ مذكور از سوی شخص مزايده گر مورد تأييد می باشد._ 
 اكت ب:پ

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

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

  .های رسمی تاسيس، صاحبين امضاهای مجاز، كارت ملی تمام اعضای هيئت مديرهروزنامهكپی اساسنامه شركت، آگهی 
 اال فاقد اعتبار می باشد.برابر آگهی آخرين تغييرات برسد واسناد مزايده بايد به امضای صاحبان مجاز امضای شركت  –توجه 

 :جپاكت  
گواهی باشد بهمراه  شدهكه كليه صفاات آن توسط مزايده گر امضا )همين دفترچه( شركت در مزايده فرم پيشنهاد قيمت و شرايطحاوی 

 گر.امضاء مزایده
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در پاكت جداگانه با توديع سپرده جداگانه بدون مادوديت در تعداد پيشنهاد  به ازای هر ملک مورد درخواست پيشنهاد قيمت بايد -6
  .، پشت پاكت ارائه گرددمزايده گر و الك و مهر شده و نام و نشانی و تلفن تماس

ج جداگانه  والف 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

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

 عهده برنده مزايده خواهد بود. به هی مزايدهگآو هزينه چاپ  هزينه كارشناسیانتقال، نقل و كل هزينه های  -8

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

  تماعیاج مناصرا داوری منصوب مدير امور حقوقی شركت سرمايه گذاری تامينمبايعه نامه در  شيوه حل اختالف -10
 پذيرد.يز میگزار را ندر خصوص اختالفات خود با مناقصه گر شرط داوری مذكور راهمچنين با امضاء اين سند، مناقصه می باشد.

پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مهلت مقرر و تر از قيمت پايه مزايده پايين، مخدوش و بدون سپرده و پيشنهادات ناقص و مبهمبه  -11
 .نخواهد شد ترتيب اثر داده واصل شود 

بررسی و پس از احراز صات مبلغ واريزی و  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 درآمطابقت 

 توانير،ميدان خيابان وليعصر، خيابان -تهرانبه نشانی  صبح 10ساعت   08/12/1401 دوشنبه توجه: تاريخ بازگشايی پاكتهای پيشنهادات
چه به هر علت در تاريخ چنان باشد.می سازه ايران شركتسالن كنفرانس  8 روانسر،پالك بست بن گنجوی، نظامی عباسپور،خيابان شهيد

 شود. رسانی میاطالع از طرق مقتضی تاريخ جديد بازگشائیمذكور امکان بازگشائی فراهم نشود، 
از كل مبلغ  % 50 پرداخت انعقاد قرارداد ونسبت به بايست تاريخ اعالم نتيجه مزايده میبرنده مزايده ظرف مدت يک هفته از  -13

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

 .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

پس از انعقاد قرارداد می باشد به   ماه يکدرصد قيمت پيشنهادی با تاويل ساختمان كه حداكثر زمان تاويل ساختمان  40مبلغ  -14
پس  ماه يکكه حداكثر زمان آن  دفتر نقل و انتقاالت سازمان منطقه آزاد كيش انتقال سند در  با همزمان الباقیحساب شركت واريز و 

  .گرددبه حساب شركت واريز می  از تاويل ساختمان می باشد

و انتقال، توسط  دارك و مستندات مربوطه جهت انجام مقدمات نقلم، عه نامه بين برنده مزايده و شركتتوضيح: پس از تنظيم مباي
اده شدن مآارسال ميگردد لذا به ماض اعالم دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر  شركت به دفتر نقل و انتقاالت سازمان منطقه آزاد كيش
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انتقال  قبل ازو  يافتهنقل و انتقاالت حضور  خريدار موظف است ضمن هماهنگی با شركت حداكثر تا يک هفته در دفتر ،شرايط انتقال
 اقدام نمايد. هانسبت به پرداخت ساير هزينه  ساختمانقطعی 

دون ماع مداخأب   هاده با امضنناء لیا ایو قه ب بدیو قلننیأب د یید می د اید شب مشنن وع م اوکیر مرشوه  ه  ا پیشننادا   -15
صوب  ی ماه   شده برای مزایده         د ی 1337شاهمادان  قلر م شادا  اهائب  لد، پی ضوع بب اثبات بر شد ق چاادچب خالف ایو مو با

ضبط می     شرشر  ه مزایده  ض یو  شد ایو  بوع ق د یید می گر   شب هر گاه چگر  . همفوق مر ق  ق د ق خالف   راه ا  ماعقد 
 شو .قفق  ادون مرشوه ک ا مید یهلاظداهات فوق بب اثبات 

 
دارد و  ه صورت تفصيلی علمباز مفاد آن  پيشنهاد دهنده رويت متقاضی رسيده وبه  ضم اسناد مزايده بوده كه  مبايعه نامه كليات -16

. از جمله فروشنده تکميل می گرددتشخيص فروشنده لزوم و با مبايعه نامه حسب  اسناد آن را تاييد و گواهی می نمايد. اين با امضای
ين بوده و چک صرفا وسيله پرداخت يا تضمحسب مورد تواند خريدار را مکلف به ارائه چک زمان تاويل و تنظيم سند نمايد. می

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ...................................و با شمار تماس  ...................................................................................................................
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 هايبيمهگذاری و واگذاری امالك مازاد سازمان/صندوقدستورالعمل ناوه شناسائی، ارزش»
برای شركت در مزايده اعالم سازه نامه معامالت شركت ايرانو آئين« های تابعهامنای سازمان تامين اجتماعی و صندوق

 .شرايط فوق مطالعه شد و به طور كامل مورد قبول است ميدارم.
 

 امضاء                                                                               
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 کليات مبایعه نامه

 مقدمه:
اترم شركت،   مشركت ايران سازه و با عنايت به صورتجلسه مربوطه و مصوبه هيات مديره       08/12/1401پيرو برگزاری مزايده عمومی 

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

 طرفیو معامأب :  – 1ما ه 

   :فروشنده 

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

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

 :خريدار 

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

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

 موه  معامأب ق مشخصات آن : موضوع ق   - 2ما ه 

صه و اعيان يک ............... به        تمليک ست از  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 

  ی ر موه  معامأب :    – 3ما ه 

سی و   ثمن معامله مبلغ .................. ريال معادل ....................... تومان بعالوه مبلغ ...................... ريال هزينه  شنا ساس    آگهیكار كه بر ا
جمعا مبلغ ........................ ريال به عنوان ثمن مورد توافق طرفين قرار گرفت. و از سددوی  -اسددناد مزايده بر عهده خريدار می باشددد 

 خريدار بر اساس شرايط و اسناد مزايده پرداخت می گردد. 

همزمان با امضای مبايعه نامه   و كارشناسی   ن معامله و هزينه های نشر آگهی ثمدرصد مبلغ   50مبلغ .......................  ريال  معادل   1-3
 نقدا به حساب فروشنده پرداخت گرديد.

 درصد مبلغ ثمن همزمان با تاويل مورد معامله در تاريخ ................. پرداخت می گردد. 40مبلغ ................... ريال معادل  -2-3
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در تاريخ  دفتر دقل و انتقاالت سدددازمان منطقه آزاد كيش    انتقال سدددند در   درزمان......  ريال معادل الباقی مبلغ ثمن   مبلغ ........... -3-3
 گردد. میداخت پر ............

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

 شرایط معامأب :  – 4ما ه 

درصد  40پس از پرداخت مبلغ  پس از انعقاد مبايعه نامه )مورخ ..............(وماه هد است مورد معامله را حداكثر يک فروشنده متع -1-4
 قرارداد از سوی خريدار و با تنظيم صورتجلسه مربوطه تاويل خريدار نمايد. 3ماده  2-3بر اساس بند 

 3-3ماه پس از تاويل مورد معامله ) تاريخ  ..............( به خريدار و دريافت الباقی ثمن براساس بند يکفروشنده متعهد است  -2-4
بر اساس شرايط آتی نسبت به انتقال سند رسمی به نام وی  قرارداد با حضور در دفتر نقل و انتقاالت سازمان منطقه آزاد كيش 3ماده 

 اقدام نمايد. 
د می نمايد كليه ضمائم اسناد مالکيت، گواهی پايان كار و مدارك مزايده جزء الينفک قرارداد می باشد و آنها خريدار اقرار و تأيي -3-4

ساير اوصاف و تغييرات داخلی و ...اطالع داشته ت مورد معامله شامل كاربری و ... مطابق با تماما مطالعه و به صورت تفصيلی از وضعي
گردد و در صورتی كه تغييراتی ت تمامی امالك براساس پايان كار  به خريداران تاويل و انتقال میو به آن ها علم دارد. شايان ذكر اس

 گردد.در آنها بعد از تاريخ پايان كار ايجاد شده باشد علی االصول با وضعيت پايان كار موجود تاويل و منتقل می

ضور در       -4-4 ست در تاريخ ................. با ح شنده متعهد ا سازمان منطقه آزاد كيش  فرو سند به    دفتر نقل و انتقاالت  سبت به تنظيم  ن
سند را تهيه نمايد به         سناد و مدارك الزم جهت انتقال  ست قبل از تاريخ نقل و انتقال كليه ا شنده مکلف ا نام خريدار اقدام نمايد. فرو

 وز نقل و انتقال هيچ گونه مانعی برای امضای اوراق و اسناد مربوطه و نقل و انتقال وجود نداشته نباشدطوريکه در ر

كليه هزينه های دفترخانه و تسويه حساب هزينه های برق و آب و گاز و حق شارژ تا تاريخ تاويل به عهده فروشنده بوده و   -5-4
 چاپ آگهی مزايده به عهده خريدار می باشد.كارشناسی و و هزينه ن تقال، عوارض قانونی مطابق قانوماليات نقل و ان

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 . 

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

معامالت و با كمال صات و سالمت و اراده شخصی آنان منعقد گرديد و دارای جنبه        رعايت كليه شرايط و مقررات شرعی و قانونی  
شد و از هرحيث مورد توافق طرفين می     سبت به وراث و قائم مقام قانونی طرفين الزم االجرا می با نقل و انتقال الزم و قطعی بوده و ن

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



 
 

 فرم پيشنهاد قيمت مزایده امالک › 
 ‹شستا –اجتماعی  وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامين ایران سازهشرکت 

 
 

 
 :خانم/ شرکت  آقا/اینجانب آقا / خانم / شرکت :                                                  اصالتا یا به نمایندگی  از

 
  را فاد این سندم                  آدرس:                                                                          شماره تماس:               

 
 مهر و امضاء:اریخ  ت           مطالعه و قبول دارم .                                                                                     

  
 

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

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

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

 حا اختالف ) اقهی( :  - 5ما ه 

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

ماه از تاريخ ارايه درخواست داوری و مستندات مربوطه  6منصوب اختيار مصالاه 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 

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

عليه داوری می باشد. در صورت ماکوميت خريدار، هزينه ياد شده از هرگونه مطالبات وی نزد  كارشناسی و غيره بر عهده ی ماکوم
فروشنده و يا تضامين وی قابل كسر و احتساب و يا از ساير طرق قانونی قابل مطالبه است. ضمنا مال تشکيل جلسات)احتمالی( داوری  

ی از قرارداد مستقل بوده و در صورت فسخ، انفساخ، اعالم بطالن تمام يا و كليه ترتيبات رسيدگی با داور منصوب می باشد. شرط داور
 بخشی از قرارداد كماكان به قوت و اعتبار خود باقی می باشد.

و نسخه كه تمام نسخ آن اعتبار واحد دارند ، تنظيم و پس از امضاء در تاريخ ......................  3ماده و  6اين مبايعه نامه در   – 6ما ه 
   مبادله برای طرفين الزم االجراء می باشد .

 


