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قرارداد نمایندگی

ماده :1طرفین قرارداد
این قرارداد مابین شرکت رهگذرسازان آتی به نشانی :تهران ،باالتر از میدان ونک ،برج نگار ،طبقه  18واحد سه با مالکیت مهدی شوندی فر
صاحب برند موسسه مهاجرتی دادآور مهر و ویزا نیو با تلفن 0218870097 :و ( 02188670098که من بعد طرف اول نامیده می شود) و
خانم آذین رشید ف رزند علیمحمد به شماره ملی  0023605601صادره از تهران به نشانی :کرمانشاه 22 ،بهمن ،گذرنامه ،بلوار رنجبر ،مجتمع
صدف ،بلوک  8طبقه دوم با تلفن 08338360708 :كه از این پس طرف دوم نامیده میشود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل
منعقد میگردد.

ماده :2موضوع قرارداد
بازاریابی ،مشاوره و کلیه خدمات شرکت رهگذرسازان آتی اعم از اخذ انواع ویزاهای کاری ،تحصیلی ،سرمایه گذاری ،ثبت شرکت ،ازدواج و
خرید امالک خارجی و  ....با شرایط قیمت گذاری و ضمانت کلیه قرارداد های منعقد شده است.

ماده :3شرایط نمایندگی
 -1تكمیل فرم های اخذ نمایندگی و ارائه مدارک و مستندات شناسایی به طرف اول.
 -2تخصیص مکان و دفتر مناسب جهت مراجعه متقاضیان و استفاده از نیروهای باتجربه و متخصص در امور مشاوره ای و عقد قرارداد
 -3تبلیغات مناسب محیطی در شهر و استان مد نظر و بازاریابی مستمر توسط نیروهای مجرب

ماده  :4مدت قرارداد
مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم ،برای مدت زمان یك سال منعقد می گردد و پس از اتمام مدت قرارداد
با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است .در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد.
ماده  :5تعهدات
الف -تعهدات طرف اول
 -1طرف اول متعهد می گردد این نمایندگی را بصورت انحصاری به طرف دوم در استان کرمانشاه واگذار نماید و متقاضیان خدمات
موسسه را به نزدیكترین نمایندگی معرفی نماید.
 -2طرف اول مكلف است حداکثر ظرف مدت زمان  15روز نسبت به ارسال جوابیه کلیه مدارک ارسالی اعم از مدارک شغلی و رزومه ها به
دفتر طرف دوم در استان مورد نمایندگی اقدام نماید.
 -3طرف اول مكلف است تمامی قرارداد های منعقد شده در دفتر نمایندگی خود در استان را که توسط طرف دوم منعقد شده در اسرع
وقت رسیدگی نماید و نسبت به اعالم نتیجه سریعا اقدام کند.
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 -4طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد كلیه مدارك و اسناد ارسالی طرف دوم را به وی مرجوع نماید.
 -5طرف اول موظف است در وب سایت های وابسته به شرکت اطالعات تماس و نشانی دفتر طرف دوم را قرارداده و نسبت به تبلیغ
مناسب برای دفتر طرف دوم اقدام نماید.
 -6طرف اول میبایست سایت CRM ،و صفحات مجازی متناسب با فعالیت موسسه به نام طرف دوم در اختیار ایشان قرارداده و نسبت به
تبلیغات مناسب و افزایش فالوئر و تبلیغات مجازی برای آن اقدامات الزم را انجام دهد.
 -7طرف اول موظف است تمامی خدمات آمو زشی و مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت رهگذرسازان آتی به همراه بازاریابی و مارکتینگ
را به طرف اول ارائه نماید.
تبصره  :الزم به ذکر است کلیه هزینه های راه اندازی و طراحی سایت و تبلیغات فضای مجازی کامال رایگان بوده و هزینه ای برای طرف
دوم ندارد.

ب -تعهدات طرف دوم
 -1طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبال و صریحا این اختیار به او
تفویض شده باشد.
 -2طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی فعالیت مندرجات موجود در قرارداد اقدام به تبلیغات و جذب متقاضی نماید و عواقب مربوط به
مشاوره های خارج از حدود اختیارات شرکت رهگذسازان آتی به عهده ی طرف دوم می باشد.
 -3هر گونه اعطای نمایندگی توسط طرف دوم به غیر باید با هماهنگی طرف اول صورت پذیرد.
 -4محل فعالیت طرف دوم به آدرس :کرمانشاه ،ابتدای خیابان شریعتی ،برخیابان ،جنب کوچه شهید حزینی پالک  682می باشد و طرف
دوم در صورت تغییرات آدرس و تلفن ها باید به طرف اول اطالع رسانی نماید.

ماده  -6تسویه حساب
تسویه حساب هر پرونده موردی می باشد که بر اساس قراردادهای ثانویه فی مابین طرفین تدوین و توافق می شود.

ماده  -7شرایط حل اختالف
كلیه موارد اختالف ناشی از این قرارداد و قراردادهای ثانویه در مرحله اول از طریق داور مرضی الطرفین وکیل پایه یک دادگستری
آقای نیکزاد عزیزی حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران به دادگاه ذیصالح ارجاع داده
خواهد شد.
ماده  -8این قرارداد به استناد ماده  10قانون مدنی و مواد  454و  455قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جمهوری اسالمی ایران در
 8ماده در دو نسخه ی متحدالمتن و االعتبار در تاریخ  1399/ 02 / 15تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید.

امضاء طرف اول

امضاء طرف دوم
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گواهی امضاء

