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 به نام خدا

 

 واگذاری غرفه قراداد  

                                          

 طرفین قرارداد -1ماده 

 : " انجمن "طرف اول قرارداد   -1-1

سید  آقای مدیریتبه یون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران معماری و دکوراس –انجمن صنفی کارفرمایی طراحی 

  19شهید فیاضی )فرشته( ابتدای خیابان آقای بزرگی خیابان قربان سعیدی، پالک خیابان  سید مراد به نشانی :  کاظم 

 .خوانده میشود انجمن که در این قرارداد به اختصار 

 

 : " مشارکت کننده  "طرف دوم قرارداد  -2-1

نماینده محترم شرکت : ...................................... به شماره ثبت : ........................ و   ..................................... آقای / سرکارخانم : 

  .........................تلفن همرا : ...........تلفن ثابت : .......................................  شماره شناسه ملی : .......................................................... 

 ..............................................................................................................آدرس : 

 

 موضوع قرارداد: – 2ماده 

موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری فضای نمایشگاهی در شوروم انجمن کارفرمایی، طراحی و معماری به مدت 

 .مشخص 

 

 زمان قرارداد :  -3ماده 

ماه می باشد . و در صورت توافق طرفین برای یک دوره موقت دیگر   .............مدت زمان این قراداد از زمان تحویل غرفه 

 قابل تمدید خواهد بود . 

 

 مبلغ قرارداد : -4ماده 

ریال ........... ....................................................مبلغ ..............  ...........................سالن ..............انجمن موافقت نمود بابت غرفه 

که پیوست این قرارداد  که در فرم قوانین و مقررات ی............................................................................. تومان با شرایطمعادل 

 میباشد و به امضاء مشارکت کننده رسیده است واگذار نماید . 
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 نحوه پرداخت :  -5ماده 

 از مبلغ قرارداد به صورت واریز نقدی به شماره حسابهای انجمن  %50دریافت  -1-5

 مبلغ قرارداد به صورت واریز نقدی به شماره حسابهای انجمن  یدر زمان تحویل غرفه الباق -2-5

 

 تعهدات مشارکت کننده :  -6ماده 

مقررات حضور در شوروم را پذیرفته و رعایت قوانین و  2شماره دد تمامی مفاد و موارد فرممشارکت کننده متعهد میگر

 نماید .

 

 تعهدات انجمن :  - 7ماده 

 و به استثنا تعطیالت رسمی کشور . 18صبح الی  9فعالیت دائمی شوروم شنبه تا پنج شنبه  -1-7

 اجرای برنامه ها جهت جذب مخاطبین و بازدیدکنندگان : -2-7

 برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت رایگان 

 برگزاری مراسم و ضیافت های مختلف 

 معرفی رسمی شوروم و خدمات آن از طریق راه های ارتباطی انجمن با مخاطبان 

  برگزاری جلسات آشنایی، هم اندیشی و تبادل نظر با حضور اعضا برای افزایش دامنه کسب و کار  و بررسی

 ل شورومفرصت های کاری بصورت دوره ای توسط گروه های مختلف مخاطبین در مح

  معرفی در وب سایت رسمی انجمن 

  اطالع رسانی توسط شبکه های مجازی رسمی انجمن 

 )تبلیغات محیطی )با همکاری مشارکت کنندگان در شوروم 

 معرفی شوروم در مجالت معتبر مرتبط 

  ونمایشگاه های تخصصی توسط انجمنمعرفی شوروم در نشست ها 

  کنندگان در شوروم(چاپ خبرنامه انجمن )با همکاری مشارکت 
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 : شرایط انصراف و استرداد -8ماده 

اعت پذیرفته می شود و وجه پرداختی به صورت س72 انصراف ثبت نام کنندگان در مرحله درخواست متقاضی پس از 

فرم شماره  8به هیچ وجه پذیرفته نمی شود  و مطابق  بند  ، کامل  مسترد می گردد و از تاریخ فوق الذکر به بعد انصراف

   .قوانین و مقررات اعمال میگردد 2

 -  1به شماره :  بانک سامان  حساب  قرارداد مبلغ فوق الذکر به ءاز امضا سه روز  مشارکت کننده ظرف مدت  

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، به نام  6219 8610 1889 7602و یا شماره کارت :      881 - 40 - 2026953

واریز و باید فیش آنرا به دبیر خانه  انجمن به شماره تلفن :  معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

ارسال نماید . و     rinfo@eadabt.i ارسال و یا تصویر فیش واریزی را به ایمل  انجمن به نشانی   44241512

 حضور خود را دریافت نماید . یهیدئتاه برگ

 .. به تصویب طرفین قرارداد رسید ................................و در تاریخ ....یم ظتن ماده  8و  صفحه 3این قرارداد در 

 

توضیحات قرارداد : 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

  

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ،معماری ساختمان 

 شهر تهران 

 مهر و امضاء

 نام مدیر عامل/ شرکت / سازمان : 

 مهر و امضاء
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