ﻧﻣوﻧﮫ ﻗرارداد ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش و روﯾداد ﺑرای ﺷرﮐت  /اﺳﺗﺎرﺗﺎپ

10/23/2020

ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﻣواد  190 ،10و  219ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ،ﻗرارداد ﺣﺎﺿر ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻل آزادی اراده ،اﺣراز ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت طرﻓﯾن ﻗرارداد و رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﻋﻣوﻣﯽ
ﻗرارداد ﻣﻧدرج در ﻓﺻل ﺳوم از ﻗﺳﻣت دوم ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﻧدرج در آن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﻣورخ
 ..../..../....ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت  .............ﺑرای ﺷرﮐت اﺳﺗﺎرﺗﺎپ ﺑﺎ ﻧﺎم  ،.....ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮕردد.
ﻣﺎده ﻧﺧﺳت :ﻣﺷﺧﺻﺎت طرﻓﯾن ﻗرارداد
آﻗﺎ /ﺧﺎﻧم /ﺷرﮐت  .........ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت /ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ  ......ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﻠّﯽ /ﺷﻣﺎره ﺛﺑﺗﯽ  ......ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  ........ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺛﺎﺑت  .......و ﺷﻣﺎره ھﻣراه  .......ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
آﻗﺎ /ﺧﺎﻧم /ﺷرﮐت  .........ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت /ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ  ......ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﻠّﯽ /ﺷﻣﺎره ﺛﺑﺗﯽ  ......ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  ........ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺛﺎﺑت  .......و ﺷﻣﺎره ھﻣراه  .......ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺟری ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده دوم :ﻣوﺿوع ﻗرارداد
ﻣوﺿوع ﻗرارداد ﺣﺎﺿر ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﺳﺎﻻﻧﮫ و ﮐﻠﯾﮫ اﻣور ﺟﺎرﯾﮫ از ﻗﺑﯾل دﻋوت ﻣﺟری ،اﯾﺎب و ذھﺎب ،ﭘذﯾراﯾﯽ ،ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش،
ﭼﺎپ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ و  ....ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده ﺳوم :ﻣدت ﻗرارداد
ﻣدت ﻗرارداد ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش و آﻏﺎز ﻓرآﯾﻧد آن ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺣﺎﺿر ﻣورخ  ..../..../....ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﻣورخ
 ..../..../....ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم :ھزﯾﻧﮫ ﻗرارداد
ھزﯾﻧﮫ اﺟرای ﻣوﺿوع ﻗرارداد اﻋم از ﺻدور دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،اﯾﺎب و ذھﺎب ،ﭘذﯾراﯾﯽ ،دﻋوت ﻣﺟری ،ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣل اﺟرای ھﻣﺎﯾش و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ارزش  .....﷼
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم :ﺷراﯾط ﭘرداﺧت
اﻟف -ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺣﺎﺿر ﻣﺑﻠﻎ  ......﷼ ﺑﻌﻧوان ﭘﯾش ﭘرداﺧﺗﯽ از ﺳوی ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل اﻣور ﺟﺎرﯾﮫ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﺗﺄدﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ....
درﺻد از ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﻗرارداد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود.
ب -ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ھﻣﺎﯾش و اﻧﺟﺎم ﮐﻠﯾﮫ ﺗﻌﮭدات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده از ﺳوی ﻣﺟری ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻗرارداد ﺑﮫ ارزش  .....﷼ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ  .....درﺻد از ﻣﺑﻠﻎ ﮐل
ﻗرارداد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده ﺷﺷم :ﺗﻌﮭدات ﻣﺟری
 -1ﻣﺟری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﻓرآﯾﻧد ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم و ھﻣﺎﯾش را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧظر و ﺧواﺳت ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد و اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺟرای ﺑﯽ ﻋﯾب و ﻧﻘص ھﻣﺎﯾش در روز ﺑرﮔزاری را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
 -2ﻣﺟری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد از ﻓﮭرﺳت اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻋوت ﻣﺟری اﻗدام ﮐﻧد .ﻓﮭرﺳت ﻣﺟرﯾﺎن ﻣدﻧظر ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت اﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد؛
 -3ﻣﺟری ﻣﻠزم اﺳت روز ﭘﯾش از اﺟرای ھﻣﺎﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺣﯾط ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش از ﻗﺑﯾل ﻧور ،ﺻدا ،ﻧﺣوه و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ و  ....اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾد؛
 -4ﻣﺟری ﻣﻠزم اﺳت ﻓرآﯾﻧد ﮐﻠﯽ اﺟرای ھﻣﺎﯾش را از آﻏﺎز آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن را در ﭼﺎرﭼوب طرح و ﭘﻼن روز ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻗرار دھد؛
 -5ﻣﺟری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد از ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧرﯾداری وﺳﺎﯾل ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت را ﻣدﻧظر ﻗرار دھد؛
 -6ﻣﺟری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد در ﻓرآﯾﻧد اﺟرای و ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﻔﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و دردﺳﺗرس ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻورت
ﺗﻐﯾﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده اﻗدام ﻋﺎﺟل ﻧﻣﺎﯾد؛
 -7ﻣﺟری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﭘﻼن ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش را در ﺑروﺷورھﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣراه ﺑﺎ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از آن را ﻧﯾز ارﺳﺎل ﮐﻧد؛
 -8ﻣﺟری ﻣﻠزم اﺳت در ﺻورت ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺧﺎرج از اراﺋﮫ اﯾﺷﺎن ﭘﯾش از ھر ﮔوﻧﮫ اﻗدام ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را در ﺟرﯾﺎن اﻣور ﻗرار دھد ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗدام ﻣﺗﻘﺿﯽ ﮐﺳب ﺗﮑﻠﯾف
ﻧﻣﺎﯾد؛
 -9اﺟرای ﻣوﺿوع ﻗرارداد ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺟری اﺳت و اﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺟرای آن را ﺑﮫ ﻏﯾر واﮔذار ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده ھﻔﺗم :ﺗﻌﮭدات ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
 -1ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ  ....روز ﭘﯾش از ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻼن ھﻣﺎﯾش ﮐﮫ از ﺳوی ﻣﺟری در اﺧﺗﯾﺎر اﯾﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻋﻣﺎل ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد و در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟری زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
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 -2ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﻠزم اﺳت ﮐﺎﻣﻼً ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﺛﻧﺎی ھﻣﺎﯾش ﺧواﺳﺗﮫ ای ﺧﺎرج از ﻗرارداد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟری ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧﺧواھد ﺑود؛
 -3در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻧﻔرات دﻋوت ﺷده از ﺗﻌداد ﻧﻔراﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺗﺟﺎور ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﻠزم اﺳت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﮫ ﻣﺟری ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد؛
 -4ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣواد  4و  5ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﭘرداﺧت ھﺎ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده ھﺷﺗم :ﻓﺳﺦ ﻗرارداد
 -1در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ  ....روز از روز ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش اﻗداﻣﯽ ﻣﺛﺑت در ﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﻣور ﺟﺎرﯾﮫ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﻣﺟری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن
اﻣر ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺣﻖ اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺳﺦ آن و ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧﺳﺎرات و زﯾﺎن ھﺎی وارده اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
 -2در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش آن طور ﮐﮫ ﺗواﻓﻖ ﺷده اﺳت و ﺑراﺳﺎس ﺧواﺳت ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑرﮔزار ﺑوده اﺳت ،ﺑرﮔزار ﻧﺷده اﺳت ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺣﻖ اﺳت ﭘس
از ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده از ﺳوی ﻣﺟری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺣﺎﺿر اﻗدام ﮐﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻗرارداد اﺟرا ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -3در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﮔذﺷت  ....روز از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺣﺎﺿر ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  5را ﺗﺄدﯾﮫ ﻧﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﺟری ﻣﺣﻖ ﺑﮫ ﻓﺳﺦ ﻗرارداد و
ﻧﯾز ﻣطﺎﻟﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده ﻧﮭم :ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت
ﻣﺟری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻗرارداد ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺳﺎرت و زﯾﺎن ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد اﯾن ﻗرارداد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺷود ،ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﺟﺑران
ﻧﻣﺎﯾد .ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻘوﯾم ﺧﺳﺎرات ﺑر ﻋﮭده ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺗﺎرﺗﺎپ ﺑوده و اﯾﺷﺎن ھر ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت وارده ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﺟری ﺣﻖ اﻋﺗراض ﺑﮫ آن
ﻧﺧواھد داﺷت .اﻟﺑﺗﮫ ﺟدای از ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﻓوق ،اﯾﺷﺎن ﻣﻠزم ﻣﯽ ﮔردد در ﺻورت ﻧﻘض ﺗﻌﮭدات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣﻧدرج در اﯾن ﻗرارداد ،ﻣﺑﻠﻎ  ........﷼ از ﺑﺎﺑت
وﺟﮫ اﻟﺗزام ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده دھم :ﻧﮭﺎد ﻧظﺎرت
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣوﺿوع ﻗرارداد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﺑر ﻋﮭده ﻣدﯾر اﺟراﯾﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﺎرﺗﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﭘس از
ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﮔزارﺷﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺣوه اﺟرای ﻣوﺿوع ﻗرارداد ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣؤﺳس اراﺋﮫ دھﻧد.
ﻣﺎده ﯾﺎزدھم :اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد
ﮐﻠﯾﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﻧدرج در اﯾن ﻗرارداد ﯾﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت آﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﻧﻘض ﺗﻌﮭدات ﻣﻧدرج در اﯾن ﻗرارداد از ﺳوی طرﻓﯾن اﺑﺗداﺋﺎ ً ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷود از
طرﯾﻖ ﻣذاﮐره و ﺳﺎزش ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺣل و ﻓﺻل ﮔردد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣدت  ......روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاﮐرات و ﺳﺎزش ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن ،ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ھﻣﭼﻧﺎن
اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺧﺗﻼف ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣل و ﻓﺻل ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺣﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮔردد .اﻟﺑﺗﮫ داوری ﺣرﻓﮫ ای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز داوری از ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﮐز داوری
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧون وﮐﻼی ﻣرﮐز ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف و ﺣﮑﻣﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده دوازدھم :ﻓورس ﻣﺎژور
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺷراﯾط وﯾژه و ﺧﺎرج از اراده ای ﺣﺎدث ﮔردد ﮐﮫ اداﻣﮫ ھﻣﮑﺎری در ﺟﮭت اﺟرای ﻣوﺿوع ﻗرارداد را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
ﺳﺎزد ،اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت و زﯾﺎن ھﺎی ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﻗرارداد از اداﻣﮫ ھﻣﮑﺎری اﻧﺻراف دھد.
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم :ﻧُﺳﺦ ﻗرارداد
ﻗرارداد ﺣﺎﺿر در  ....ﻧﺳﺧﮫ و ﺳﯾزده ﻣﺎده ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر واﺣد ھر ﻧﺳﺧﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده و ﺑرای طرﻓﯾن آن ﻻزم اﻻﺟراﺳت.
اﻣﺿﺎء و اﺛراﻧﮕﺷت ﺻﺎﺣب ﮐﺎرﻓرﻣﺎ /ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾﺷﺎن

اﻣﺿﺎء و اﺛراﻧﮕﺷت ﻣﺟری /ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾﺷﺎن

اﻣﺿﺎء و اﺛر اﻧﮕﺷت ﺷﮭود
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