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، کارگروه تصفیهگذاری سیمان تامین بر اساس مصوبات مدیر در حال تصفیه( زیر مجموعه شرکت سرمایه -شرکت سولیران )سهامی عام

نظارت بر تصفیه شرکت سولیران و دستورالعمل مصوب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد یکی از امالک خود را طی آگهی 

شار مورخ مزایده عمومی مندرج در روزنامه شما دعوت می 20/07/1401های کثیراالنت ساند. لذا از  ل گردد با مطالعه دقیق و کامبه فروش بر

 و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده، در آن شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را اعالم فرمایید.

واریز و با ارائه ، متعلق به شرکت سولیرانملت بانک  5457559315)دویست هزار تومان( به شماره حساب  ریال 2.000.000تذکر مهم: مبلغ 

کرج )فتح(، خیابان سووولیران، شوورکت سووولیران، اسووناد مزایده و پاکات متددالشووکل دریافت جاده قدیم  16ومتر تهران، کیلآن به آدرس 

گذاری تأمین اجتماعی به نشوووانی سوووایت شووورکت سووورمایهاز جمله انتشوووار اینترنتی اسوووناد مزایده در فاوووای مجازی ) در صوووورتنمائید. 

www.ssic.ir   سووویمان تامین به نشوووانی  گذاریسووورمایه سوووایت شووورکتوwww.tamin-cement.com )توانید اسوووناد مزایده را از می

شکل، سایت شرکت جهت دریافت و تدویل پاکات متددال سناد را تکمیل نمائید و در زمان مراجعه به  های مذکور دانلود و پس از چاپ، ا

صورت فیش مذکور می سپرده هزینه مذکور را پرداخت و پاکات را دریافت نمائید. در هر ست در پاکت الف به همراه فیش  رکت در شبای

 مزایده وجود داشته باشد.
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 چنانچه پیشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم:

درصد مبلغ  50 ،باشدمیمزایده  ابالغ کتبی مبنی بر برنده شدن دردر زمان انعقاد قرارداد که حداکثر ظرف یک هفته پس از  -1

 واریز نمایم. به نام شرکت سولیران ملت بانک  5457559315پیشنهادی را نقداً به شماره حساب 

به شماره  باشدمی نامهمبایعهماه پس از انعقاد  سهدرصد قیمت پیشنهادی را همزمان با تدویل ملک که حداکثر زمان تدویل آن  40 -2

 گیرم.واریز نموده و ملک را طی صورتجلسه تدویل می ولیراننام شرکت س بهملت بانک  5457559315حساب 

الغ کتبی شرکت و ابالباقی را همزمان با انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی یا تنظیم وکالت که حداکثر دو ماه پس از تدویل ملک  -3

 نمایم.به نام شرکت سولیران واریز میملت بانک  5457559315به شماره حساب  باشدمیسولیران 

طالعه شود را تماماً مشامل اسناد مالکیت و مدارک مزایده که جزء الینفک این پیشنهاد مدسوب می ضمایمنمایم کلیه تأیید می -4

 تفصیلی از وضعیت در رهن صورتبهنموده و همچنین با مراجعه به فروشنده و بازدید از ملک موضوع معامله و اخذ اطالعات الزم 

علم و آگاهی کامل دارم. شایان ذکر است درصورتی  هاآنوصاف و تغییرات داخلی و ... اطالع داشته و به بودن امالک و سایر ا

 .باشدمیدر حال تصفیه(  -سهامی عام که ملک در رهن باشد مسئولیت فک رهن به عهده شرکت سولیران )

تواند پیشنهادها را ندارد و در هر مقطعی می اطالع کامل دارم که شرکت مزایده گزار الزامی برای واگذاری ملک به هریک از -5

تمامی پیشنهادات را بدون هیچ گونه توضیح و دلیل رد نماید و فروش را متوقف سازد. هیچ گونه ادعایی در هر مرحله ای از سوی 

 باشد.اینجانب مسموع نمی

ورتی گردد و در صوضعیت موجود و گزارش هیئت کارشناسی و قیمت پایه مزایده به خریدار تدویل و انتقال می بر اساسملک  -6

 .گرددمیبعد از تاریخ پایان کار ایجاد شده باشد با وضعیت پایان کار موجود تدویل و منتقل  هاآنکه تغییراتی در 

، شرکت سولیران حق ابطال یا تجدید مزایده را به تشخیص درصد ثمن معامله 50زمان تنظیم قرارداد فروش و واریز تا  مینمایم دیتائ -7

 شرکت / اینجانبنیاو حتی ارسال نامه مبنی بر برنده شدن در مزایده تا قبل از تنظیم قرارداد، هیچ حقی برای  باشدیمخود دارا 

 .سازدینممتصور 

از طریق مذاکره و در صورت عدم سازش، از  ناشی از مزایده، بدواً غیره،و هرگونه اختالف در تعبیر، تفسیر، اجرا، فسخ، ابطال  -8

  .گرددیم وفصلحلدر قرارداد فروش،  شدهدرجشرایط  مطابقطریق ارجاع به داوری 
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 شرايط مزايده

 مشخصات ساختمان: مطابق آگهی مزایده عمومی، سند مالکیت و گزارش کارشناس رسمی دادگستری. -1

 در حال تصفیه(. -سولیران )سهامی عاممزایده گزار:  شرکت  -2
و مدل تدویل پاکات  جاده قدیم کرج )فتح(، خیابان سولیران، شرکت سولیران 16 لومتریکتهران، مدل دریافت اسناد مزایده به آدرس  -3

هیل جهت تسباشد. می گذاری تامین اجتماعی، طبقه دوم، واحد حراستتهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، شرکت سرمایهبه آدرس 
فوق و  درسآلیکن تهیه پاکات متددالشکل لزوما با مراجعه به  .دیینماتوانید اسناد مزایده را از طریق فاای مجازی دریافت و چاپ می

پرداخت فیش الزم مقدور خواهد بود. فیش پرداختی بابت خرید اسناد و پاکات را به همراه سپرده شرکت در مزایده داخل پاکت الف 
 د.قرار دهی

 متعلقملت بانک  5457559315 حسابشمارهنقدی به  صورتبهبایست میباشد که درصد قیمت پایه می 5مبلغ سپرده شرکت در مزایده،  -4
 گردد. مدارک در پاکت مربوطه تدویل می مهیضمبه، شود. فیش پرداختیواریز به شرکت سولیران 

مهر  الک و صورتبهبه شرح ذیل و  جو  بو  الفهای مدارک مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود را در پاکت  بایستمیمتقاضیان  -5
روز چهارشنبه مورخ  16حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت که عرفا پاکت دربسته مدسوب شود، صورتیه شده و یا چسب شده ب

م نموده تسلی تامین اجتماعی، طبقه دوم، واحد حراست گذاریسرمایه، شرکت تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم به آدرس 04/08/1401
 و رسید دریافت نمایند.

 پاکت الف:
 حاوی:
 درصد مبلغ پایه مزایده. 5به میزان   )به صورت نقدی(  اصل فیش سپرده شرکت در مزایده 

 .اصل فیش پرداخت وجه اسناد مزایده 
 پاکت ب:

 شامل موارد زیر است:حاوی مدارک شناسایی متقاضی که 

 :اشخاص حقیقی 

 کپی صفده اول شناسنامه )در صورت داشتن توضیح کپی صفده آخر( و کپی کارت ملی.  

 :اشخاص حقوقی 
 .مدیرهیئتهو اساسنامه، تصویر مدارک شناسایی تمام اعاای  تأسیسکپی اساسنامه شرکت، آخرین آگهی روزنامه رسمی، تصویر آگهی 

  .اشدبباید به اماای صاحبان مجاز اماای شرکت برابر آگهی آخرین تغییرات برسد، در غیر این صورت فاقد اعتبار میاسناد مزایده توجه: 
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 پاکت ج:
 گواهی همراه هب باشد شدهاماا  گرمزایدهصفدات آن توسط  هیدفترچه( که کل نی)هم دهیشرکت در مزا طیو شرا متیق شنهادیفرم پ یحاو

 .گرمزایدهامااء 

و تلفن  یدر پاکت جداگانه و الک و مهر شده و نام و نشان شنهادیدر تعداد پ تیسپرده جداگانه بدون مددود عیپیشنهاد قیمت با تود -6
 ، پشت پاکت ارائه گردد. مزایده گرتماس 

قبل  یالهفروش را در هر مرح حیتوض ای لیگونه دل چیبدون ه تواندیگزار در قبول یا رد هریک از پیشنهادات اختیار تام داشته و ممزایده -7
 زمینه مسموع نخواهد بود. در ایناز انعقاد قرارداد متوقف سازد. هیچ گونه ادعا و اعتراضی 

 به عهده برنده مزایده خواهد بود. دهیمزا یچاپ آگه نهیو هز رسمی هزینه کارشناسی یانتقال و تمام هاینهیدرصد هز 50 -8

 .باشدیبه آن م یلی( و علم تفصهیدر حال تصف -سهامی عام) رانینامه معامالت شرکت سولنییآ رشیپذ یبه معنا دهیشرکت در مزا -9

با  نیباشد. همچنیمتامین سیمان  گذاریهیشرکت سرما یامور حقوق ریمنصوب مد یمندصراً داور نامهعهیحل اختالف در مبا وهیش -10
 .ردپذییم زنی را گزارمذکور در خصوص اختالفات خود با مناقصه داوری شرط گرسند، مناقصه نیامااء ا

لت مقرر واصل مه یکه بعد از انقاا یشنهاداتیو پ دهیمزا هیپا متیاز ق ترنییبه پیشنهادات ناقص و مبهم، مخدوش و بدون سپرده و پا -11
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.شود 

و مطابقت  یزیو پس از احراز صدت مبلغ وار ی)پاکت الف( بررس انیمتقاض دهیپاکات، ابتدا سپرده شرکت در مزا یدر جلسه بازگشائ -12
 .شودیم یی، پاکات )ب( و )ج( بازگشادهیشرکت در مزا یمقرر برا زانیآن با م

از کل مبلغ  % 50و پرداخت  فروش قراردادبایست نسبت به انعقاد برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده می -13
با  تصورت سپرده برنده اول ضبط و طبق مقررا نیا ری. در غدیاقدام نما رانیشرکت سولملت بانک  5457559315به حساب  یشنهادیپ

خواهد  دیتجد دهیضبط و مزا یو دهیسپرده شرکت در مزا زیبرنده دوم ن هینفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد. در صورت عدم اقدام از ناح
 .سلب و ساقط نموداز خود خصوص را  نیدر ا یاعتراض هرگونه دهیشد. برنده مزا

 د.خواهد بو دهیبرنده مزا نییتع یمبنا ده،یمزا هیپا متیباالتر از ق یشنهادیپ متیق نی: باالترتبصره

بعد از قائم  ،یمطهر ابانیتهران، خ یصبح به نشان 10ساعت  08/08/1401مورخ  کشنبهیروز  ،شنهاداتیپ هایپاکت ییبازگشا خی: تارتوجه
 یشائبازگ دیجد خیفراهم نشود، تار یمذکور امکان بازگشائ خی. چنانچه به هر علت در تارباشدیم IGIتمان خ، سا334شماره  ،یمقام فراهان
 . شودیم رسانیاطالع یقتااز طرق م

به حساب  باشدیپس از انعقاد قرارداد م ماه سهآن  لیملک که حداکثر زمان تدو لیبا تدو یشنهادیپ متیدرصد ق 40 مبلغ -14
 پس که حداکثر زمان آن دو ماه یهمزمان با انتقال سند در دفترخانه اسناد رسم یو الباق زیوار رانیشرکت سولملت بانک  5457559315

 . گرددیم زیوار سولیران باشد به حساب شرکتیم و ابالغ فروشنده به خریدار ملک لیاز تدو
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 انجام جهت طهمربو مستندات و مدارک ،(هیدر حال تصف -سهامی عام) رانیو شرکت سول دهیبرنده مزا نیب نامهمبایعه می: پس از تنظحیتوض

بر آماده شدن  یمبن یرسم. لذا به مدض اعالم دفترخانه اسناد گرددیارسال م رسمی اسناد دفترخانه به گرمزایده توسط ،وانتقالنقل مقدمات

ملک  یال قطعو همزمان با انتق افتهیهفته در دفترخانه حاور  کیحداکثر تا  گر،مزایدهبا  یموظف است ضمن هماهنگ داریانتقال، خر طیشرا

 .دیها اقدام نمانهیهز رینسبت به پرداخت سا

مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت  تیکه مشمول ممنوع دنماییم دییتأ لهیوسنیورقه بد نیا لیدهنده با امااء ذشنهادیپ -15
شرکت  نیفوق مردود و تام دهیمزا یارائه شده برا شنهادیموضوع به اثبات برسد، پ نیو چنانچه خالف ا باشدینم 1337ماه  یمصوب د

فق قانون و درسی اثبات به فوق اظهارات خالف و شد منعقد قرارداد گاهکه هر گرددیم دییقبول و تأ نی. همچنگرددیضبط م دهیدر مزا
 .شودیمذکور عمل م

 و آگاه علم یلیتفص صورتبهاز مفاد آن  پیشنهاددهندهو  دهیرس یمتقاض رؤیتبوده به  دهیاسناد مزا پیوستبه نامه که عهیمبا اتیکل -16
. از جمله ددگریم لیفروشنده تکم صیحسب لزوم و با تشخ نامهمبایعه. دنماییم یو گواه دییاسناد آن را تا نیا یدارد و با امااکامل 

بوده  نیتام ایپرداخت  لهی. حسب مورد چک صرفا وسدیسند نما میو تنظ لیرا مکلف به ارائه چک زمان تدو داریخر تواندیفروشنده م
 نخواهد بود. مهیمانند فسخ قرارداد و ضبط جر داریعدم وصول مانع از اعمال حقوق خر در صورتو 

 

 

 

 

 

 کلیات مبایعه نامه

  

  ت/ثب............................  به شماره شناسنامه....... /شناسه ملی................................  فرزند ................ به کد ملی.......اینجانب /شرکت 
 ..............................................................................................................................    به نشانی     /مدل ثبت شرکت..............  متولد

 ...........................................................و با شمار تماس  ...................................................................................................................
دستورالعمل ندوه »با مطالعه وآگاهی کامل و رویت مورد مزایده و با اماا موافقت خود را با شرایط مندرج در مزایده و نیز پذیرش 

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و اجتماعی زیرمجموعه یمهب هایگذاری و واگذاری امالک مازاد سازمان/صندوقشناسائی، ارزش
ط فوق دارم. شرایبرای شرکت در مزایده اعالم می در حال تصفیه( -)سهامی عام سولیراننامه معامالت شرکت و آئین« های تابعهصندوق

 مطالعه شد و به طور کامل مورد قبول است.
 امضاء                                                                                                                      

 



 

 

 در حال تصفیه( -سهامی عام سولیران )فرم پیشنهاد قیمت مزایده امالک شرکت › 

 ‹سیمان تأمینوابسته به شرکت سرمایه گذاری  
 

 

 

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

 

                         شماره تماس:                                                                                                                                             آدرس:                   

 

 مهر و امضاء:  ،تاریخ                                                             مطالعه و قبول دارم .                 مفاد این سند را
  

 

 کلیات مبایعه نامه
 مقدمه:

ه جلسه مربوطه و مصوبصورت بهو با عنایت  در حال تصفیه( -سولیران )سهامی عامشرکت  08/08/1401 پیرو برگزاری مزایده عمومی مورخ
 مزبور بین اشخاص زیر با شرایط آتی منعقد گردید. نامهمبایعه، شرکت سولیرانکارگروه نظارت بر تصفیه 

 طرفین معامله  – 1ماده 
 فروشنده 

و شناسه ملی  9550در حال تصفیه( به نمایندگی آقای وحید عبادی واال )مدیر تصفیه( به شماره ثبت  -سهامی عامرکت سولیران )ش
اتوبان فتح، خیابان سولیران، شرکت سولیران شماره تماس  16به نشانی تهران، کیلومتر  411138413157و شماره اقتصادی   10100396337

66282692  

 خریدار 

( مدیرههیئت............. )عاو .................... یو آقا................ به نمایندگی آقای ............................ )مدیرعامل( قا/ خانم / شرکت ...........آ
.................... به نشانی .....................شماره اقتصادی و  ...........................و شناسه ملی ........................ ............به شماره ثبت ...............

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

 ضوع و مورد معامله و مشخصات آنمو  - 2ماده 

اژ عرصووه و اعیان یک کارخانه به متر دانگشووشعبارت اسووت از تملیک تمامی حقوق و منافع منفصوول و متصوول، عینی و تبعی و مفروضووه 

بتی ................... بخش .............. ......... پالک ث –ورقه مالکیت ........... سری ......  مترمربع اعیانی 40520.5و متراژ  عرصه مترمربع 82147.1

 نامهمبایعهکه پیوسووت  18/03/1401مورخ  1401006کارشووناسووی به شووماره  هیئتواقع در ............................. به شوورح تفصوویلی گزارش 

 و اسناد مزایده. نامهمبایعهدر برابر قیمت مورد معامله و چارچوب و شرایط این  باشدمیو جزء الینفک آن و موضوع فروش  باشدمی

 مشخصات و امكانات مورد معامله  – 3ماده 

سیده و از کم طرفین ر رؤیتکه به  مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قاائیهکارشناسی منتخب  هیئتبه شرح گزارش 

 باشد.و جزء الینفک آن می نامهمبایعهتفصیلی اطالع دارند. گزارش مزبور پیوست  صورتبهو کیف آن 

 قیمت مورد معامله  – 4ماده 

...... ریال .............................................. تومان به عالوه مبلغ .................ال معادل ........................... ری........................ثمن معامله مبلغ .......

 - باشوودمیبر عهده خریدار که بر اسوواس اسووناد مزایده  -کارشووناسووی بوده  هیئتهزینه ریال ...... ........................هزینه آگهی و مبلغ .........

ان ثمن مورد توافق طرفین قرار گرفت. و از سوی خریدار بر اساس شرایط و اسناد ............................... ریال به عنو....جمعا مبلغ ..................

 . گرددمیمزایده پرداخت 



 

 

 در حال تصفیه( -سهامی عام سولیران )فرم پیشنهاد قیمت مزایده امالک شرکت › 

 ‹سیمان تأمینوابسته به شرکت سرمایه گذاری  
 

 

 

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

 

                         شماره تماس:                                                                                                                                             آدرس:                   

 

 مهر و امضاء:  ،تاریخ                                                             مطالعه و قبول دارم .                 مفاد این سند را
  

 

نشر آگهی و کارشناسی همزمان با اماای  هایهزینهدرصد مبلغ ثمن معامله و  50.............  ریال  معادل .............مبلغ .......................  -1-4

 قدا به حساب فروشنده پرداخت گردید.ن نامهمبایعه

...................... ...درصووود مبلغ ثمن همزمان با تدویل مورد معامله در تاریخ ..... 40.................... ریال معادل ..........مبلغ ..................... -2-4

 .گرددمیپرداخت 

............. ........................................ ریال معادل الباقی مبلغ ثمن همزمان با انتقال سوووند در دفترخانه ......................مبلغ ..................... -3-4

 .گرددمی....... پرداخت ..........در تاریخ ........
 شرایط معامله – 5ماده 

 40)عمعخ .................( و پس تز پراتخر عباغ  ن ع عب ید تز تندق ا  ع م پس  نن فروشننه م عهد   ت ننر عمعا عد عا  عت ث ت  ر  -1-5
 قرتعاتا تز  می خری تع و ب  تهظیم صمعتجاس  عربمط  تحمیل خری تع نم ی . 4ع ام  4-2اعص  بر ت  س به  

شه م عهد   ت ر او ع م پس تز تحمیل عمعا عد عا  ) ت عیخ  ....................( ب  خری تع و اعی فر تلب قی ثمن  -2-5  ه ب بر ت  سفرو
 قرتعاتا ب  ثضمع اع افهرخ ن  بر ت  س شرتیط آتی نسبر ب  تنهق ل  ه  ع می ب  ن م وی تق تم نم ی .  4 ع ام 3-4
 عت تم ع  عط لد  و ه آنو  ب ش عیت ه ا ع لکیر و ع تعك عزتی م جزء الیهفك قرتعاتا  ضم یم ای   نم ی عی  خری تع تقرتع و تأیی -3-5
  عشه  ی و   یر توص ف و تغییرتت اتخای و  هیئرعط بق گزتعش  غیرم،تفصیای تز وضدیر عمعا عد عا  ش عل   عبری و  صمعتب 

شه  و ب   غیرم، ش ه آنتطالع ات  گراا و اعپ ی ن   ع ب  خری تعتن تحمیل و تنهق ل عی بر ت  س ی ن ذ ر ت ر تم عی تعالك عام اتعا. 
 گراا.ب  وضدیر پ ی ن   ع عمجما تحمیل و عههقل عی تالصملعایبد  تز ت عیخ پ ی ن   ع تیج ا ش م ب ش   ه آنصمعتی    تغییرتتی اع 

. ب  ثضنمع اع افهرخ ن  شنم عم ...........  نسنبر ب  تهظیم  نه  ب  ن م خری تع تق تم فروشنه م عهد   ت نر اع ت عیخ ................  -4-5
ع عوز ا   طمعیب  ای  ت ننه ا و ع تعك الزم ج ر تنهق ل  ننه  عت ت ی  نم ی   وتنهق لنقلنم ی . فروشننه م عکاا ت ننر قبل تز ت عیخ 

ض ی توعتق و ت ه ا عربمط وتنهق لنقل ش .  وتنهق لنقل  و هیچ گمن  ع ندی برتی تع شه  نب   عین عط لب ت عربمط ب  ت هرث لب وجما ن ت
 .ب ش عیبر ع  م فروشه م  ن ع عب ید ه  ت  ت عیخ تجهم عی، ش راتعی، اتعتیی و   یر ا هگ م

ه ی افهرخ ن  و ه ی برق و آ  و گ ز و ثق شنن عت ت  ت عیخ تحمیل ب  ع  م فروشننه م بمام و  ای  هزیه هزیه  ثسنن  تسننمی   -5-5
تلب قی  ب شنن عیبر ع  م خری تع  افهرخ ن تهظیم  ننه  اع  ه یهزیه اعصنن   50فقط ، عمتعض ق نمنی عط بق ق نمن )وتنهق لنقلع لی ت 
 .ب ش عیب ش ( و هزیه    عشه  ی و هزیه  چ پ آگ ی عزتی م ب  ع  م خری تع ه  ب  ع  م فروشه م عیهزیه 

عد عا  نیز عشنننممل عصننن اعم تعمتل نبمام و اع تمقیا  و عمعام ی  تز تفرتا و تشننن  م عمهمع تلمد عا  نبمام نطرفین تقرتع عی -6-5
 ب ش  و عه فع آن ب  ایگری وتگذتع نش م ب ش  . نمی

ضمع اع افهرخ ن  و  شمن عیعهد عاین عهد   و عاهزم  -7-5 شرح تین عب ید  ن ع  و ث سبر ب  تنج م  ای  تد  تت خما ب       یر ین
ق نمن ع نی و ب   190و  10ه ی عربمط  و تهظیم و تعض ء توعتق و ت ه ا عمعا عد عا  تق تم نم یه  . تین عب ید  ن ع  ب  تمج  ب  عمتا عحل

عع یر  ای  شرتیط و عقرعتت شرعی و ق نمنی عد عالت و ب   م ل صحر و  العر و تعتام ش صی آن ن عهدق  گرای  و اتعتی جهب  



 

 

 در حال تصفیه( -سهامی عام سولیران )فرم پیشنهاد قیمت مزایده امالک شرکت › 

 ‹سیمان تأمینوابسته به شرکت سرمایه گذاری  
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عمعا تمتفق طرفین  هر ثیثو تز  ب شننن عی تالجرتالزمالزم و قطدی بمام و نسنننبر ب  وعت  و ق مم عق م ق نمنی طرفین  نهق لوتنقل
 غبن ف ثش عت  اب و ت ق ط نممان . . طرفین   ف  خی عتت خصمص ً خی عب ش عی
و  ی   4ز  ننمی خری تع اع عمتع  عه عد اع ع ام اع صننمعت ع م تنج م هر یك تز تد  تت قرتعاتای ی  ع م ت عین عباغ عزبمع ت -8-5

اعصنن  عباغ عد عا  عت ب  عهمتن وج  تلهزتم  30ضننمن فسننخ بیع عزبمع  تمتن عیع م ثضننمع برتی تحمیل عمضننمع عد عا ، فروشننه م 
 و   قط نمما.تعهرتض و تاع یی عت اع تین خصمم  اب  هرگمن قرتعاتای تز عباغ پراتخر ش م  سر و تثهس   نم ی . خری تع ثق 

شه   -9-5 سبر ب   ه آنتز اعص     م عمعا تمتفق  نظرصرفاع صمعتی    خری تعتن بیش تز یك ش ص ب  برتی خری  ، هر یك ن
 قرتعاتای عسئملیر تض عهی اتعن . پراتخر ثمن و تیف ی   یر تد  تت

 حل اختالف )داوری(  - 6ماده 
هرگمن  تاع  و تخهالف اع خصمم تجرتی تد  تت قرتعاتای ی  تفسیر ث وا و عیزتن تد  تت طرفین قرتعاتا ی    یر تعمع عرتبط ب  

گراا. اتوع عهصم  عی وفصلثلت عین  یم ن  گذتعی رع ی قرتعاتا ی  ن شی تز آن تز طریق اتوع عهصم  ع یر تعمع ثقمقی شر ر 
اعخمت ر اتوعی و عسهه تت عربمط  ب  اتوع  تعتم ع م تز ت عیخ  6 ن طرفین عت اتعت ر و ع ت زع ن اتوعی تخهی ع عص لح  و   زش عی

ایگر نیز عت   تم ط وی ق بل تم ی  ت ر. تصمیم  یع ه  6. ثسب تش یص اتوع عهصم  اتوعی برتی یك اوعم ب ش عیعهصم  
 یتلزثم ثق گراا.ر پیشه ز ب  نش نی طرفین اع قرتعاتا ث ضر تع  ل و تبالغ عیبمام و تز طریق پس تالجرتالزماتوع برتی طرفین قطدی و 

ه ی   عشه  ی و غیرم بر اتوع، هزیه  یتلزثم ثقه ی اتوعی تعم تز گراا و تم عی هزیه اتوع بر ت  س تدرف  قمم قض یی  تدیین عی
یه  ی ا ش م تز هرگمن  عط لب ت وی نزا فروشه م و ی  تض عین ب ش . اع صمعت عحکمعیر خری تع، هزاتوعی عی عای عحکممی ع  م

وی ق بل  سر و تثهس   و ی  تز   یر طرق ق نمنی ق بل عط لب  ت ر. ضمه  عحل تشکیل جاس ت )تثهم لی( اتوعی  و  ای  ترتیب ت 
اتا تعالم بطالن تم م ی  ب شی تز قرتع ب ش . شرط اتوعی تز قرتعاتا عسهقل بمام و اع صمعت فسخ، تنفس خ،ع ی گی ب  اتوع عهصم  عی

 .ب ش عی م   ن ب  قمت و تعهب ع خما ب قی 
 نسخ قرارداد  – 7ماده 

س     3ع ام و  7 ع  اع تین عب ید  ن سخ آن تعهب ع وتث  اتعن ن ض ء اع ت عیخ ................................ و عب ال    تم م ن ، تهظیم و پس تز تع
 .ب ش عی تالجرتالزمبرتی طرفین 


