قراردادآگهی نامه تبلیغات در مجالت جام کردی

شماره :
تاریخ :

ماده  1طرفین قرارداد:
 1-1این قرارداد فی مابین

به آدرس :

به مدیریت جناب آقای

 .................................................................................تلفن  .................................... :به عنوان سفارش دهنده از یک سو و از سوی دیگر
کانون " صدرا نگاران شریف " به مدیریت جناب آقای محمود شریف نماینده انحصاری سازمان آگهی های استانهای تهران
و البرز مجالت جام کردی به آدرس  :تهران خیابان شهید بهشتی  ،سهروردی شمالی  ،نبش خیابان شهید شهرتاش پالک 76
واحد  6به شماره تلفن  88764054 :به عنوان سفارش گیرنده  ،موضوع قرارداد منعقد می گردد .

ماده  2موضوع قرارداد :
چاپ آگهی و تبلیغات به زبان کردی و فارسی به شرح ذیل :
 – 2/1جانمایی تبلیغات و درج آگهی :

تمام صفحه

اندازه آگهی نامه صفحه در ) ماهنامه

ویژه نامه تخصصی

 – 2/2تعداد دوره چاپ آگهی وتبلیغات  1 :دوره
 – 2/3اطالعات تبلیغات سفارش دهنده :

روی جلد

پشت جلد

 2دوره

طرح :

 3دوره

عکس :

داخلی

هفته نام
 6دوره

(

12دوره (یکساله)

متن :

 - 2/4تائید طرح توسط سفارش دهنده  ،به منزله تائید تمامی مطالب و محتوای در طرح می باشد .

ماده  3مبلغ قرارداد :
 -3/1مبلغ قرارداد در مجموع با احتساب تخفیف دارد

ندارد

و تعداد دوره چاپ براساس تعرفه محاسبه مبلغ

 ...........................................................ریال مشخص و بر مبنای ماده  2موضوع قرارداد  ،مورد موافقت طرفین واقع شده است .

 – 3/2مبلغ مورد اشاره به شماره حساب  3601573368و یا به شماره کارت  6273531010196624 :به نام آقای
محمود شریف نزد بانک تجارت واریز خواهد شد .
تبصره  50 : 1درصد هزینه قبل از چاپ و مابقی یک هفته بعد از چاپ پرداخت خواهد شد .
 –3/3هزینه طراحی ( توافقی محاسبه و مشخص ) می گردد به سفارش گیرنده پرداخت خواهد شد .

ماده 4تعهدات مجری (سفارش گیرنده ) :
 - 4/1مجری متعهد به اجرای طرح موضوع قرارداد به بهترین نحو و با عالی ترین کیفیت در زمان مقرر می باشد .
 – 4/2مجری متعهد می گردد حافظ کلیه طرحها و اطالعات سفارش دهنده بوده و از واگذاری به غیر خودداری نماید .
 – 4/3مجری متعهد می گردد در صورت عدم چاپ آگهی و تبلیغات به هر دلیل مبلغ پرداختی مربوط به آن دوره مسترد نماید .

ماده 5تعهدات کارفرما (سفارش دهنده ) :
 – 5/1کارفرما متعهد به پرداخت تمامی مبلغ مورد اشاره در ماده  3مبلغ قرارداد در موعد مقرر و قبل از چاپ می باشد .
 – 5/2کارفرما متعهد می گردد در صورت فسخ قرارداد به هر دلیلی  20درصد ازمبلغ کل قرارداد را به مجری پرداخت نماید .
 – 5/3هزینه ی ارزش بر افزوده بر اساس مصوبات دولت جمهوری اسالمی ایران محاسبه و پرداخت خواهد کرد .
این قرارداد در  2نسخه و  5ماده و  14بند و  1تبصره تایپ ( سفارش گیرنده و سفارش دهنده ) تنظیم گردیده است که هر نسخه
حکم واحد دارد و این برگه بدون مهر و امضاء و حتی دست خوردگی فاقد اعتبار می باشد .

سفارش دهنده ( :مهر و امضا )

سفارش گیرنده  ( :مهر و امضا )

