قرارداد ویزای کاری کانادا
جناب آقای

خانم میترا کائید با نمایندگی حقوقی
شرکت ساحل آفتاب علم و دانش

قرارداد ویزای پیشنهاد کار کانادا
طرفین قرارداد:
طرف اول :آقای مهدی شوندی فر فرزند علی دارای شماره شناسنامه  ۲۲۳۴با شماره کد ملی  ،۳۲۲۷۷۱۱۸متولد کرج مدیر موسسه
رهگذرسازان آتی به شماره ثبت  5۴09۱۲به آدرس :تهران باالتر از میدان ونک برج بقه  ۱۸واحد یک با تلفن 0۲۱۸۸۶۷009۷
طرف دوم :جناب آقای محمد محمدی راد فرزند ابراهیم دارای شماره شناسنامه  59۸با شماره ملی  005۷0۸55۳۶متولد تهران
آدرس تهران باالتر از میدان ونک برج نگار طبقه  ۱۷واحد نه تلفن  0۲۱۸۸۶۴۱۷۲0می باشد.
موضوع قرارداد:
مطالبه مشاوره و درخواست امور اجرایی طرف دوم این قرارداد که توسط طرف اول(عامل) با توجه به میزان آ گاهی و میزان
تجربه ای که در امور قوانین و اخذ ویزای کاری در کانادا و امور حقوقی و امور قانونی در این رابطه است.

مدت زمان اجرای قرار داد :
از تایخ  1398/09/17تا تاریخ

 1399/09/17به مدت  12ماه و بر اساس وقت سفارتی کشور کانادا میباشد.

الف  -تعهدات طرف اول:
تعهدات طرف اول در دو بخش داخل کشور و امور کنسولی (سفارت) که هر یک صرفا در قالب قوانین جاری کشور جمهوری
اسالمی ایران و امور کنسولی و ویزا نیز صرفا با رعایت قوانین سفارت و کنسولی کشور مقصد امکانپذیر هست.
امور کنسولی و ویزا نیز صرفا با رعایت قوانین سفارت و کنسولی کشور مقصد امکان پذیر هست.
•

خدمات مشاوره جهت تکمیل فایل و آماده سازی و تدارک مدارک مورد نیاز سفارت و کلیه امور قانونی و رسمی
برای معرفی کارفرمای کانادایی

•

بر اساس پیشنهاد شغلی تحت عنوان شغلی  Commercial employeeاز کانادا

•

شرکت T-Rail Products Inc.

•

واقع در شهر سوری ،بریتیش کلمبیا ،کانادا

•
•

با حقوق ساالنه  50تا 55

هزار دالر کانادا

به نحوی که منجر به صدور ویزای کاری برای طرف دوم قرارداد گردد.

 -2درخواست صدور اجازه اقامت کاری از کشور مقصد برای متقاضی می باشد.
 -۳انجام کلیه مراحل اجرایی موارد قانونی از مراجع قانونی در کشور مقصد تا حصول کامل و نهایی مورد قرارداد

ب -تعهدات طرف دوم
 -1ارایه تمامی مدارک الزم جهت اخذ اقامت از طریق قانونی از جمله مدارک شناسایی و گواهی عدم سوء پیشینه
عقدنامه ،مدرک زبان (در صورت وجود) و سایر مدارکی که در قسمت توضیحات این قرارداد از سوی طرف اول درخواست
شده باشد در زمان های مقرر شده از سوی طرف دوم.
منظور از کلیه مدارک مدارک اعالمی از سوی سفارت کشور مقصد می باشد که لیست آن از طریق ایمیل برای طرف دوم
ارسال خواهد شد.
ایمیل طرف دوم به  maryam@sahelaftab.comمرجع کلیه مکاتبات و درخواست های طرفین قرارداد می باشد.
 -۲طرف دوم متعهد و موظف به ارایه اسناد و مدارک تعیین شده و مورد نیاز اعالم شده از سوی طرف اول میباشد و در غیر
این صورت ضامن جبران و پرداخت کلیه خسارت و ضرر و زیان ناشی از آن می باشد.
 -۳طرف دوم (در صورت لزوم) متعهد و ملزم به حضور به موقع در سفارت و ادارات دولتی کشور مقصد طبق برنامه
زمانبندی که طرف اول ارایه می نماید می باشد .
 -4پرداخت به موقع مبلغ قرارداد (و هزینه سرویس های افزوده) مطابق با زمان های توافق شده است  .در هر مرحله از
پرداخت نباید تاخیر بیش از  15روز باشد در اینصورت قرارداد فسخ گشته در این موارد مبالغ پرداختی عودت نخواهد شد .
تبصره  :1ا صالت کلیه مدارک به عهده طرف دوم می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی در فرایند اخذ اقامت به واسطه
جعل یا نامعتبر بودن مدارک مسئولیت آن به عهده طرف دوم است.
تبصره  : 2کلیه هزینه های ترجمه رسمی مدارک تماما به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم فقط میبایست هزینه
های تاییدیه مدارک در دفاتر نوتر ترکیه به ازای هر برگ به میزان  178لیر را به طرف اول قرارداد بعد از ترجمه مدارک
بپردازد.
ج -مبلغ کل قرارداد:
کل مبلغ 8500

دالر امریکا جهت اخذ ویزای پیشنهاد کاری کشور کانادا برای طرف دوم قرارداد

تبصره :مبلغ قرارداد شامل تمام هزینه های حقوقی و اجرائی موضوع قرارداد می باشد و تنها هزینه های شخصی از جمله
تمام هزینه های مربوط به سفر شامل هزینه ی بلیط و اقامت و اجاره ی ملک و هزینه های مربوط به بیمه های مسافرتی
یا درمانی به عهده طرف دوم می باشد.
د -نحوه پرداخت
مبلغ  1000دالر آمریکا در تاریخ  1398/09/19به عنوان پیش پرداخت
مبلغ  2800دالر امریکا شش تا هفت ماه بعد در زمان اینترویو و بعد از تاییدیه قبولی اینترویو
مبلغ  2900دالر امریکا در انتهای قرارداد و پایان تعهدات و دریافت ویزای کاری از سفارت کشور کانادا

س -فورس ماژور:
 -1در موارد فورس ماژور از قبیل سیل /زلزله  /مشکالت کنسولی  /تغیير قوانین و رویه عوامل خارج از قوای انسانی و غیره
قرار داد حاضر به حال تعلیق در آمده و پس از رفع مانع از سر گرفته خواهد شد.
 -2در صورت ادامه یافتن شرایط فورس ماژور به صورتی که بیم آن رود که موضوع قرارداد قابل اجرا نیست طرف اول با
توافق طرف دوم روش دیگری را جهت انجام موضوع قرارداد تعیین و روند اجرایی را تغییر داده و وفق آن عمل خواهند کرد.
 -۳در صورت تغییر در قوانین و رویه های اجرایی کشور موضوع این قرار داد در صدور روادید کنسولی یا روش های صدور
اقامت طرف اول کلیه مساعی خود را به کار خواهد برد تا از روش های قانونی دیگر در کشور موضوع قرارداد یا از طریق سایر
کشورهای مورد توافق با طرف دوم را به ثمر رساند در این راستا تغییر قوانین جاری در زمان انعقاد قرارداد از موجبات فورس
ماژور خواهد بود.
 -4ا گر بنا به هر دلیلی شرکت کانادایی قرارداد مورد نظر را فسخ نماید با توافق طرف دوم میبایست شرکت دیگری برای
ادامه امور اجرایی دریافت ویزای کاری جایگزین گردد .
ص -خسارات
 -1در هر مرحله ای از انجام مورد قرارداد  ،شرایط به گونه ای باشد که امکان دریافت ویزای کاری میسر نشود طرف اول
میبایست بدون کسر حتی یک ریال کلیه مبالغ پرداختی طرف دوم را به ایشان مسترد نماید.
 -2پس از انعقاد قرارداد و شروع عملیات حقوقی و اجرایی در صورتی که طرف دوم در حین انجام قرارداد و در زمان قرارداد
به هر دلیل درخواست توقف و یا انصراف از ادامه ی موضوع قرارداد نماید طرف اول حق فسخ یک جانبه را خواهد داشت.
در موارد فوق مبلغ پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.
 -۳در صورتیکه طرف اول به دلیل سستی و بی کفایتی موجبات عدم دریافت ویزا را برای طرف دوم مهیا نکرده باشد کلیه
هزینه های طرف دوم به انضمام خسارات وارده به ایشان از سوی طرف اول پرداخت خواهد شد.
 -۴این پروسه در مدت زمان قانونی بر اساس رویه جاری در کشور مقصد به عمل خواهد آمد که از زمان انعقاد این قرارداد
و تحویل کامل مدارک مورد نیاز و پرداخت پیش پرداخت توسط طرف دوم آغاز خواهد شد .الزم به ذکر است که در هر
مرحله از این پروسه تاخیر بیش از  15روز از طرف متقاضی به عمل آید طرف اول هیچگونه مسئولیتی در قبال تاخیر به عمل
آمده نخواهد داشت.
 -5در صورت عدم حضور طرف دوم در مواردی که جهت انجام موضوع قرار داد که الزم است طرف اول این اختیار را خواهد
داشت تا با وکالت از جانب طرف دوم نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد و برگرداندن وضعیت به ترتیبی که بیش از پیش
خود و طرف دوم را متضرر نسازد اقدام نماید.

ط -سایر شرایط:
 -1آدرس پستی شماره تلفن و بخصوص آدرس ایمیل اعالمی مرجع ابالغ و اطالع رسانی های بعدی خواهد بود لذا طرف
دوم تعهد می کند هرگونه تغییر را در اسرع وقت اعالم نماید در غیر این صورت طرف اول مسئولیتی از جهت عدم اطالع
طرف دوم و عدم اقدام به موقع وی نخواهد داشت.
 -۲مش اور در امور سرمایه گذاری حسابرسی دفتر حقوقی و اقدامات مورد نیاز مد نظر طرف دوم در کشور موضوع قرارداد و با
سایر کشورهای مورد توافق طرفین با انعقاد قرارداد جدید به صورت ویژه با بهره مندی از امتیاز باشگاه مشتریان رهگذر
سازان آتی به طرف دوم این قرارداد ارائه خواهد شد.

طرف اول :

طرف دوم:

مهدی شوندی فر

محمد محمدی راد

مدیر عامل رهگذرسازان آتی

مدیر عامل شرکت ساحل آفتاب علم و دانش

