
 

   همکاريقرارداد
  

  انجمـن  مـدیر عامـل   نمایندگی   آموختگان استعدادهاي درخشان به    انجمن دانش این قرارداد فیمابین    
 که از این پس در این قرارداد کارفرمـا نامیـده مـی شـود از یـک طـرف و               محمد هادي خبیري    آقاي  

به نمایندگی   ویابان مصلی    انتهاي خ  - بلوار امامزاده جعفر   - به نشانی یزد   رستوران پذیرایی سنتی یزد   
که از این پس مجري نامیده میشود از طرف دیگر با شـرایط ذیـل کـه بـراي طـرفین           آقاي ابراهیمی   

  . منعقد میگرددست،االجرا الزم
  : موضوع قرارداد - 1ماده 

  .ارائه خدمات رفاهی و شام به میهمانان کارفرما در چهارشنبه هاي اول هر ماه
  :مدت قرارداد -2ماده 

  .باشد می شمسی سه سال به مدت 1/2/88از تاریخ 
  : تعهدات مجري – 3ماده 

فضاي تاالر اصلی و دو تاالر مجاور آن در تاریخ هاي یادشده در رزرو کارفرما بـوده و مجـري حـق             )1
  .....رزرو آن براي دیگران را ندارد، حتی در ماه مبارك رمضان، ایام تعطیل مناسبتی و عید و 

  .باشد  به ارائه سرویس رایگان شامل چاي به میهمانان کارفرما میمجري موظف) 2
به صورتحـساب کارفرمـا اضـافه    ... مجري حق ندارد مبلغی تحت عنوان حق سرویس، اجاره فضا و    ) 3

  .نماید
، به صورت یکجـا و بـه   ده شده کارفرما را با کیفیت مناسبمجري موظف است غذاهاي سفارش دا     ) 4

  .ساعت پس از دریافت سفارش سرو نماید1و در مدت زمان حداکثر تعداد سفارش 
) حـوالی غـروب  ( را قبل از حضور میهمانان کارفرما1مجري موظف است فضاهاي ذکرشده در بند       ) 5

 تعطیلـی رسـتوران حـق حـضور در فـضاهاي      در ضمن میهمانان کارفرما تا زمـان . تمیز و آماده نماید   
  .دارند مذکور را 

  .بهتر است مجري صندوق ارائه پیشنهادات و انتقادات داشده باشد و به آنها ترتیب اثر دهد) 6
   :کارفرما تعهدات – 3ماده 

  :میهمانان کارفرما موظفند شام خود را از بین غذاهاي زیر انتخاب نمایند) 1
   دیزي– کشک و بادمجان – پیتزاي مخصوص مینی و بزرگ – جوجه کباب –چلوکباب کوبیده 

30/01/1388  

  05/س/88
  ندارد



 

از خـدمات مجـري   حضور یابد و شود که در زمانهاي یادشده در موضوع قرارداد  د می هکارفرما متع ) 2
  .استفاده نماید

  .باشند میهمانان کارفرما موظف به رعایت قوانین آن مجموعه می) 3
در صورت کیفیـت مناسـب   .(یاز خود را از محل دیگري تهیه نماید      کارفرما حق ندارد غذاي مورد ن     ) 4

  )غذاي مجري
  .شود شب به صورت نقدي انجام می پرداخت صورتحساب همان) 5

  فسخ قرارداد – 4ماده 
 بصورت یک جانبـه  الذکر توسط مجري، صورت عدم انجام تعهدات فوق  اختیار دارد در    حق و    کارفرما  

 و مجري حق هرگونه طرح دعوا و ادعایی را از خود سلب و سـاقط                مایدنسبت به فسخ قرارداد اقدام ن     
  .نمود

  
  : حل اختالف -5ماده 

توسـط کمیتـه اي   داد و یا هر گونه تفسیر کلی و جزئـی آن،  ردر تمام موارد، اختالف راجع به این قرا       
م خواهد شد سه نفر مشتمل بر نماینده کارفرما، نماینده مجري و شخص ثالث مورد تایید طرفین انجا   

، الزم االجراست و طرفین حق هر گونه ایراد و اعتراضی را نسبت به آن از            این کمیته   تصمیم و نظر    و  
  .خود سلب و ساقط نمودند

  
  : قانون و تعداد نسخ قرارداد–6ماده

 نسخه به اعتبار واحد، تنظیم، امـضاء و مبادلـه گردیـده و سـایر         2 ماده ، در     6این قرارداد مشتمل بر     
  .رد مطروحه در این قرارداد، تابع قوانین ومقررات جاریه جمهوري اسالمی ایران میباشدموا
  

   –کارفرما 
  آموختگان استعدادهاي درخشان انجمن دانش

  مدیر عامل
  محمد هادي خبیري

  
   - مجري

  رستوران پذیرایی سنتی
  ابراهیمی

 


