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كيف و   در راه اندازي فروشگاه پوشاك وسرمايه گذاري و سرمايه پذيري: موضوع قرارداد - الفماده 

  .داخل شهر تهران ، برروي يك باب مغازه برابركامالًخالص  با ميزان دريافت سود كفش و كمربند
  

  : قرارداد كليمفاد -بماده 
ناميده   يا سرمايه گذارشريكين پس در اين قرارداد، اختصاراً  اطبق اين قرارداد، طرف دوم كه از- 1

مدت را ب )يك ميليارد و پانصد ميليون تومان( تومان 1500000000مبلغ كه  شود ميمتقبلشود، مي
 لباس و يا فروشگاهاندازي  راه در راستاي بهره برداري تجاري جهت قرارداد،  اين تاريخ عقد ازسه سال

  ختيار طرف اول قرار دهددر ا  و انحصاريبطور كاملكيف و كفش و كمربند، 
 ميشود متعهد مي گردد كه  ناميده يا سرمايه پذيرمديرطرف اول كه ازين پس در اين قرارداد، اختصاراً - 2

 شروع فعاليت سريع و  و راه اندازي)مغازه( مناسب ملك جهت جستجوي سريع يافت سرمايه،از زمان در
 فروشگاه اقدام نمايداجناس فروشگاه لباس و تكميل 

تأمين و   تهيه تجهيزات فروشگاهي و اجناس از محل سرمايه مذكور، وغازه رهن م وديعه ياكل مبلغ- 3
 و با كد )موجر( و مالك اصلي ملكمديربين مستقيماً  ،ملكو اجاره و قرارداد رهن  پرداخت مي گردد

  منعقد مي گرددرهگيري رسمي

 سرمايه ميباشد و تعهدي در قبال فروش يا تأمين اجناس ندارد مبلغ فقط همان، شريك آوردة ميزان- 4
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مديريت فروشگاه و سابقه فعاليت و توان تأمين اجناس با راه اندازي و  توانمندي وي در ،آوردة مدير- 5
 به نشاني پوشاكنالين آ و قميت مناسب و جذب مشتري و دارابودن فروشگاه ت بااليفكي

www.porronagh.ir  ميباشد

 چه بصورت عمده و چه بصورت  و سوددهي فروشگاه پوشاكبازدهيحسب اظهارات و تجربيات مدير، - 6
 كه شودمي اوليه  رمايهس برابر 4 سه الي حدود، طي يكسالبتدريج  دو،  هرتكفروشي و يا تركيبي از

 و  و حقوق پرسنل و تجهيزات فروشگاهي و مالياتاجاره فروشگاه و اي ههزينهبعنوان ن، آبخشي از 
  مساوي بين طرفين تقسيم مي گردد و مابقي سود نيز بطور كامالًشدهو خرج كسر  ... واقالم مصرفي

تحويل  ، از مالك كليدل مدت قرارداد شراكت، بطور كامل در اختيار مدير بوده و اصطالحاًمغازه در طو- 7
خود در يا پاره وقت  درخواست حضور مستمر امكان ،شريكفلذا . ل مي دهديگرفته و كليد، تحو

 نداردرا ... فروشگاه يا دارابودن كليد و دسترسي و

  
 ):مدير(تعهدات طرف اول -جماده 

 باالترينبا  اوست، به نحو احسن و  كامل در اختيارهكه مغاز ي در تمام طول مدتشودي  ممدير متعهد- 8
  كندپيشرويتا حد برندسازي،  ممكن رسانده و سطحسطح درايت و تالش، فروش را به بيشترين 

 استصد برعهده مدير  تا ت كامل فروشگاه از صفرالها و مديريو تأمين اجناس و كا وظيفه تهيه- 9

 برعهده مدير ميباشدو تأييد صالحيت آنها  بعنوان نيروي خدماتي و فروشندهدام پرسنل استخوظيفه -10

اشتغال  و حق  مغازه نمايدمدير بايد در تمام طول مدت قرارداد، فعاليت خود را متمركز روي فروشگاه و-11
 ان نداردزمرا بصورت همو يا تأسيس و مديريت فروشگاهي ديگر  به شغلي ديگر دائم

توان تهيه اجناس باكيفيت باال و عامه پسند و پرفروش و  شكل گرفته كه مدير، اساساين برمشاركت -12
 سود فتناس با كمترين ميزان درياجنيز با كمترين قيمت ممكن را دارد و طرفين پذيرفته اند كه كليه ا

فلذا . برسد به فروش برسند تا با گردش سرمايه، به سوددهي باال بصورت حراجي، از مشتريان و به نوعي،
 و خارج از با تعداد باال و فروش كليه اجناس با قميتهاي بسيار باال حق فروش اجناس گران قيمت ،ديرم

 با حفظ كيفيت باال و مطلوب حراجي و رقابتيه بايد فضاي ر را ندارد و همواتوان خريد عامه مردم
 نظر داشته باشدمدرا  همگان

 و نمودههزينه هاي جاري فروشگاه، زياده روي صرفي و خريد تجهيزات و اقالم منبايد در مدير -13
در مخارج نيز صرفه جويي ... ميبايست ضمن حفظ كيفيت اجناس و شأن فروشگاه و تكريم مشتريان و

 نمايدفروشگاه 

  
 ):شريك(دات طرف دومهتع- دماده 
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 گذاري روي  و يا قيمت يا چند نوع لباس يا محصول خاصيد يك حق اجبار و الزام مدير به خر،شريك-14
 بايد داشته باشد،دنظر خود را مش لباسهاي وچه قصد فرن را ندارد و چنا مغازهداخللباسها جهت فروش 

  قرار دهدديرنها را تهيه نموده و در اختيار مآ سرمايه خود،با 

نمايد و حضور  به مدير، تحميل ...صي ديگر را تحت عنوان فروشنده يا تواند شخص يا اشخانمي شريك-15
 ييد مدير باشدأ صرفاً ميبايست با تردي در فروشگاه،هر ف

منابع تأمين كاال، فاكتورهاي فروشندگان اجناس به مدير، نشاني يا اطالعات توليديها، اطالعات ورود به -16
مواردي ازين دست، بعنوان سرمايه، آورده، دارايي و توانمندي مدير، .... پنل مديريت وبسايت فروشگاه و

  درخواست اين اطالعات محرمانه از مدير را نداردامكان، هيچ زمان در شريكفلذا . محسوب مي گردند

  
 :محاسبات مالي - هماده 

از سود خالص % 50 سهم هرطرف گرفتن مساوي و با درنظرسود خالص فروشگاه، ميبايست بطور كامالً-17
 باشد

ها، اقالم مصرفي مانند نت آناهاي فروشگاه، مانند حقوق پرسنل و يا پورستمامي هزينه نهايي تقبل -18
برعهده هردوطرف ميباشد . .. حمل و نقل و ماليات و وو اينترنتب و برق و گاز و تلفن آ هزينهنايلون و 

 كه از محل درآمد فروشگاه، تأمين و پرداخت مي گردد

 ،قت، دوربين مداربستهرتجهيزات ثابت فروشگاهي مانند گيت ضدس هزينه دكوراسيون وتقبل نهايي -19
عرف پرسنل و مواردي ازين دست برعهده  وسايل رفاه عادي وو سرمايشي و   گرمايشيوسايل

 از محل سرمايه اوليه، پرداخت و تهيه مي گرددبدواً  كه بودههردوطرف 

 بپردازد شريكحساب به  الض و عليرپيشفموقت و  درآمدست ماهانه مبلغي را صرفاً بعنوان يميبامدير -20
هر سه ماه يكبار، علي الحساب، مدير،   و نيز تجربياتشريكم آوردة كه با توجه به مشخص بودن سه

توسط سرمايه گذار بعنوان بخشي از سود و درآمد، قابل  ) تومان200000000(دويست ميليون تومان 
 متعلق بهاد د در همين قرارجميبايست مبلغ را به حساب بانكي مندرمدير كه  مطالبه و برداشت ميباشد

 ، بپردازدشريك

  صرفاًميبايست در پايان هرماه توسط مدير و و  برعهده هر دوطرف بودهور مساوي،بط  مغازه،رهابلغ اجم-21
 واريز گردد از محل درآمد فروشگاه به حساب موجر

فرض ش، نسبت به پرداخت سهم سود پي روز پس از پايان هر سررسيد سه ماهه15 مدير تا چنانچه-22
د وورنسبت به ... ر شاهدين معتبر ووگي وي و در حضنن هماه ميتواند بدوشريك، اقدام ننمايد شريك

 ،ناس موجود در فروشگاهجموال و ااضبط و توقيف كليه به ملك و در اختيار گرفتن كامل فروشگاه و نيز 
اجباري ، حق مطالبه شريكبصورت صورتجلسه رسمي، اقدام نمايد و مدير تا زمان پرداخت سهم 

 نداردهيچگونه اجناس يا اموالي را 
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 محاسبات پيشفرض س ميانگين درآمد طي يكسال و نيز، براسا شريكهسه ماهدوره موقت هر دريافتي -23
 كمتر از ،شريك درآمد، سهم هر دوره چنانچه در فلذا. ميباشدو با درنظر گرفتن نوسان درآمد مدير 

 شريكير به از سهم مد التفاوت، بايد ه مابو بپردازد يگرديد، مدير نميتواند مبلغ كمتر ميزان پيشفرض
گرديد  شريكپيشفرض   سود حاصله، بيش از سهم دريافتي،دورهدر يك چه نايضاً چنا. پرداخت شود

 داشته باشد  تا زمان تصفيه حساب ساالنه بيشتر را دريافت مبلغياتواند از مدير، تقاضي نمشريكنيز، 

زم و قابل باشند و يا به ميزان الريد خ ميبايست داراي فاكتور ،تجهيزات فروشگاهي نيز اقالم مصرفي و-24
ارج خط برعهده مدير است و نبايد بعنوان مقنها فنه آغير اينصورت، تقبل هزيدر. توجيه، تهيه گردند

ة دربار... توجيه عرف يا بايد داراي، كه فاقد فاكتور ميباشند نيزمواردي .  محسوب گردد،فروشگاه
 تلقي  مالي فاكتور، سوء استفادهاشتنبگونه ايكه ند. ز باشدبلغ آنها ناچيم فاكتور باشند و يا تننداش

 بعنوان موارد محرمانة مدير، تلقي نميشوندبهيچوجه و فاكتورهاي آنها،  اطالعات خريد اين اقالم .نگردد

، محرمانه نزد مدير بوده  عرضه مي گرددمشتريان ههايي كه باي خريد پوشاك و كاالفاكتورهاطالعات و -25
 )بجز اقالم بند فوق(نها را ندارد يا نگهداري اصل يا كپي آ ومشاهده واستخق در حشريكو 

 نميبايست ، ازبين مي رونديا سريعاً نمايد كه قابل فروش نباشند و ر، كاالهايي را خريدارييچنانچه مد-26
  درنظر بگيرد،بعنوان خسارت فروشگاه

يا  تصرف ، هيچگونه دخل وشريك و  مدير ميباشد برعهدة از صفرتاصد،اهديريت فروشكبه اينكه منظر-27
و  بودهر دي مة برعهد،بر فروشگاه  واردهماليي كليه زيانهامسئوليت ي ندارد، اراختياري در طول همك

موارديكه يا  و جبري و بحرانيشرايط مگر در . گردد، كسر شريك ة يا ساالندوره اينميبايست از سهم 
 ميباشديا هردو طرف  شريك  شخص زيان برعهدهيان بوده كه حسب مورد، تقبلمسبب زخود ، شريك

مغازه محسوب درآمد  گردد، بعنوان فروش و انجام مي  فروشگاه نيز وبسايتكليه فروشهايي كه از روي-28
 دنشومي 

 كارتخوان، از استفادهمانند تخلف در . ..ناشي از تخلفات صنفي ول هزينه كليه زيانها و جريمه هاي تقب-29
  كسر گرددشريك مدير بوده و نميبايست از سهم برعهدة... ه يا كاالي ممنوع،گرانفروشي

نه ا متوسط ماهيبطور محترم، شريك يد براادر تعيين شده در اين قرادوره اي دريافتيميزان مبلغ -30
 و يا ايام نوروز يا  تعطيالت رسمينميتواندفلذا مدير .  يكسال، درنظر گرفته شده استل طوآمد دردر
 جهت عدم دليليهمكاري را م در هفته هاي آغازين افتتاح فروشگاه يا هفته پاياني م ركود يا فروش كااي
 لحاظ كندد آمدر

ماه خاص درنظر  يا چند يك درآمد براساس نميتوانند مبناي درآمد و سود حاصله را شريكمدير و -31
اخت كل پرد از تاريخ  ماه شمسي12تقسيم بر كامل، د يكسال آممعيار محاسبه، مجموع دربگيرند و 

  ميباشدسرمايه اوليه

مدير برعهده ... ل و كليه هزينه هاي فروشگاه مانند آب و برق و گاز و تلفن ونوظيفه پرداخت حقوق پرس-32
  محل درآمد فروشگاه ميباشدطرفين وساالنه   كلي از سهمو
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، يانوجه از مشترغيرنقدي نقدي و  دريافت راههايها، درگاه پرداخت اينترنتي و ديگر  كارتخوان-33
  ميباشدخودشعهده رنها نيز ب و مسئوليت استفاده از آميبايست بنام مدير بوده

 تحويل ة در همان لحظ وجه بصورت كامالً نقدي و دريافت.... البسه و بويژه فروش،ه معامالتكليانجام -34
 اني مشتربه كاال دي كل يا بخشي از مبلغ يك يا تعدامدير، حق فروشفلذا .. كاال به مشتري ميباشد

ر يمشتري برعهده مدهر  وجه از ت مسئوليت دريافرا ندارد و... وصورت غيرنقد، مانند چك يا نسيه ب
 نمايدلحاظ درآمد فروشگاه، ن يا عدم ابوده و نميبايست بعنون زي

مدير ميتواند ماهيانه مبلغي را از درآمد فروشگاه، صرف هزينة تبليغات نمايد كه البته نبايد هزينه ها -35
حد و يا تمام سود خالص ماهانه باشد و نوع تبليغات نيز بايد منطقي و داراي بازدهي مناسب و  بيش از

 مقرون به صرفه باشدسريع و 

 يا يكهفته  حداقل و جبري، مدير مجبور به تعطيل نمودن فروشگاه بمدتبحرانيچنانچه بخاطر شرايط -36
اجباري  تعطيلي يكهفته هر  مجموعزاي، مجازست به اشودماه آن بيشتر بصورت مقطعي يا يكسره در 

مهلت پرداخت  و نيز دوهفته به پايان  نپرداخته راشريك دوره اي از ميزان دريافتي دهممذكور، يك 
 عدم مگر اينكه اثبات شود آن تعطيلي اجباري، تأثيري در. افزوده مي گردد شريك، دوره ايسهم 

  فروش نداشته است چشمگيركاهش فروش يا

 مي پذيرند طرفين  وظيفة مديرست ومنعي ندارد واختياري بوده و ،  سرقتة بيم ياوزي و آتش سةبيم-37
  شودمحاسبه هردواز محل درآمد فروشگاه و سهم درآمد ساالنة   بيمه مبلغ در صورت انجام آن،كه

 . شريك، لحاظ كنددوره ايمدير حق ندارد زيانهاي ناشي از آتش سوزي يا سرقت را در سهم ساالنه يا -38
زيرا اين امر يا بدليل سوء مديريت مدير بوده و يا در صورت بيمه بودن، خسارت توسط شركت بيمه، 

 هيچ ميزان زياني برعهدة شريك نيستتقبل فلذا . جبران ميشود

بصورت مقطعي يا يكسره،  هفتهحداكثر دو  بمدت موقتاًميتواند، مدير يا سرقت آتش سوزي در صورت-39
مجازست به  و .را داشته باشد... تا امكان جايگزيني محصوالت و بازسازي و نموده فروشگاه را تعطيل

  راشريك دوره اي از ميزان دريافتي دهميك موقتاً مذكور، اجباري  تعطيلي يكهفته هر  مجموعازاي
 همان صرفاً براي دوره اي شريك ومهلت پرداخت مابقي سهم دريافتي  به پايان دوهفتهو نيز . نپردازد
 كاهش  عدم فروش يامگر اينكه اثبات شود آن تعطيلي اجباري، تأثيري در. گردد فزوده ميا ،دوره

 فروش نداشته است

  
 :ساله زودتر از موعد سه  توسط مدير، قراردادشرايط فسخ -و  ماده

 فقط با رضايت كتبي ،در هرزمان و  فسخ نمايدآنرا، هتواند بصورت يكطرف نمي در طول مدت قراردادمدير-40
 فسخ اقدام كند  نسبت بهمي تواندوافقي، ت بصورت  و نيزشريك
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كتاب  نمايد، ميبايست ضمن حساب وآنرا  قرارداد، درخواست فسخ  پايانموعد  زودتر از،ريچنانچه مد-41
 مندرج در اين پيشفرض، به ميزان حداقل دوماه سود  تا زمان فسخ اصل و سودصفيه حسابتكامل و 

  بپردازدشريك بهبعنوان غرامت قرارداد را نيز 

خسارت ناشي از درغير اينصورت، .  جهت عدم دريافت غرامت را اخذ نمايدموجررضايت ميبايست مدير -42
، شريك و از سهم متقبل گردد  بايدمدير را نيز پرداخت گردد موجربايد به كه فسخ قرارداد مغازه 
 نميتواند كسر كند

 مانند نايلون ، اقالم مصرفي باقيمانده نيز واسيون دكور ثابت فروشگاهي،اصلي وهيزات جتتمامي  ةهزين-43
. لحاظ كند، شريك فروشگاه، در تصفيه حساب با هايان هزينه و نميبايست بعنوبرعهده مدير بوده ... و

  و بايد به وي تحويل گرددشد مالكيت موارد مذكور متعلق به مدير خواهد كه البته

پرداخت حقوق پرسنل و زيان  رداد و جمع آوري فروشگاه، ناشي از فسخ قرا مستقيمساير ضرر و زيانهاي-44
  برعهده مدير ميباشدآنها

 نميتواند  ايشانمحفوظ مانده و غرامت نيز دريافت داشته،، شريك عطف به اينكه اصل سرماية-45
 نمايداز مدير   نيز... مانند زيان معنوي يا تضييع سرمايه يا و مبهم،ت زيانهاي خارج از عرفسادرخو

  
 :ساله، زودتر از موعد سه شريكشرايط فسخ قرارداد توسط  -زماده 

زمان فقط با   در هر ونميتواند بصورت يكطرفه، قرارداد را فسخ نمايددر طول مدت قرارداد،  شريك-46
  مي تواند نسبت به فسخ اقدام كندمديررضايت كتبي 

كتاب   ميبايست ضمن حساب وا نمايد،آنرقرارداد، درخواست فسخ پايان موعد   زودتر از،شريكچنانچه -47
 مندرج در اين  خود، پيشفرض دريافتيصفيه حساب تا زمان فسخ، به ميزان حداقل دوماه سودتكامل و 

 .پرداخته يا عودت دهد مديرقرارداد را نيز به 

خسارت ناشي غير اينصورت، در.  جهت عدم دريافت غرامت را اخذ نمايدموجر ميبايست رضايت شريك-48
و از سهم مدير، نميتواند   را نيز خودش بايد بپردازدپرداخت گردد موجركه بايد به  د مغازهاز فسخ قراردا

  كند يا مطالبهكسر

 ... تمامي تجهيزات اصلي و ثابت فروشگاهي، دكوراسيون و اقالم مصرفي باقيمانده مانند نايلون وةهزين-49
 و . لحاظ شودمديرفيه حساب با  بوده و نميبايست بعنوان هزينه هاي فروشگاه، در تصشريك ةبرعهد

 پوشاك و كيف و . و بايد به وي، تحويل گرددشد خواهد شريكمالكيت موارد مذكور نيز متعلق به 
و همه روزه در معرض فروش به الم فروشگاهي، محسوب نشده اقنچه كه تجهيزات يا آكفش و كمربند و 

  شود يا همان فروش اجباري، تحميليرمد بوده و نبايد به شريكمتعلق به ن بوده اند نيز مشتريا

گرديده و در زمان متقبل  ميزان حداقل يكماه حقوق ثابت يا پورسانتي پرسنل فروشگاه را ،شريك-50
 تصفيه حساب، به پرسنل پرداخت ميشود

 است شريك ةساير ضرر و زيانهاي مستقيم ناشي از فسخ قرارداد و جمع آوري فروشگاه، برعهد-51
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 نميتواند مدير مي گردد، اما دار در چنين موردي، خدشه تبار صنفي مدير،وجهة شغلي و اعاگرچه -52
 نمايد... مانند زيان معنوي يا تضييع سرمايه ياچنين زيانهايي جبران ت سدرخوا

  
 :سالههمكاري در موعد سه يا ادامه شرايط پايان قرارداد  -حماده 

سه طرف، يعني موجر و  وط به رضايت هر، من در ملك فعلي همكاريةادامساله، در پايان قرارداد سه -53
  و مدير ميباشدشريك

 باشند، ميتوانند نسبت به داشته همكاري با يكديگر  تمايل به ادامة،مدير  وشريك فقطدر صورتيكه -54
ود ساالنه و خالص طرفين، فقط تصفيه حساب سكه در اينصورت، . هيه مغازه اي جديد اقدام نمايندت

نها وضيعت آو مانده همچنان برجاي خود باقي . ..اقالم و  تجهيزات ورساي و انجام و محاسبه مي شود
  اين قرارداد ميباشددربق ساير شرايط مندرج ط

 ، جديدة و نيز هزينه هاي راه اندازي مغاز جابجايي مغازهاز ناشي زيانهاي تماميوردي، م چنيندر -55
 طرف ميباشد  هردوبرعهدة

 دقيق، بطورو كامل تصفيه حساب  و مدير، ميبايست شريك بين  همكاري ادامة بهدر صورت عدم تمايل-56
 محاسبه شود  و حسب ساير مفاد اين قرارداد بودهطرف  هردوة برعهدزيانها و و سودهانجام پذيرفته ا

 از محل...  تجهيزات ثابت فروشگاهي و اقالم مصرفي فروشگاهي وهزينه تهيه و خريد اينكه عطف به-57
، متعلق به هر  آنهاهمةت ير پايان مدت همكاري، مالك گرديده، دمحاسبهفين،  و طرفروشگاهكلي مد آدر

 اقالم مبلغ فروشغير، اشخاص  به يكديگر يا هافروش آنتقسيم يا  پس از و شدهدو طرف، محسوب 
  گرددمين تقسيم ير كامالً مساوي بين طرفو، بطكورمذ

 نه تنها بستانكار نشده، بلكه شريك كه مشخص گردد زيانهاي فروشگاه،و  سودز تعيين اچنانچه پس -58
مدير حق ،  بودهو خالص ساالنهسود واقعي  بيش از  اي كه تاكنون دريافت داشته،دورهپيشفرض  سهم

زيرا در بدو .  ميباشدشخص مدير ة مابه التفاوت برعهد تقبل را ندارد وشريك از استرداد وجه درخواست
 را از قبل در فروشگاه براي الزامي و تحميلي  و هزينه هپذيرفته بود كه زيانهاشروع همكاري، مدير 

 مد مغازه، تهيه و كسر نموده استآسال از محل درطي سه بتدريج و  محاسبات خود، گنجانده

شرايط فروشگاه مورد نظر مدير جهت شروع همكاري، طبق موارد زير بوده است و در صورتيكه بداليل -59
ياز به جايگزيني مغازه با مغازه اي جديد باشد، ميبايست با ساير شرايط مندرج در اين قرارداد، ن

 :همكاري مدير، هرچه سريعتر، ملك مذكور، جستجو و جايگزين شود

 باشدي ملك خارج از تهران، مقدور نمي روتيحتماً و حتماً داخل شهر تهران بوده و امكان فعال 

 فروشگاه...   واديناسبتها و اع در مي ساعات كارشي به تردد و افزاازي و نشتري فروش بلبدلي ،
  آب و گاز و برق و تلفن باشديكامالً مستقل و دارابايد  و ستي داخل پاساژ و مترو، مناسب نچوجهيبه

 باشداختصاصي ي بهداشتسي سروي است كه دارايبخاطر تعدد پرسنل فروشگاه، مقتض  
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 باشندي چندان مناسب نم،ي فرعيابانهاي و كوچه ها و خبوده ي اصلاباني حد امكان، بر ختا .
 ستي ناري بودن، معي و صرفاً اصلبوده ي دارد و قابل بررستي به آدرس و موقعيالبته بستگ

 فروشگاه، خانمها و ي اصلاني اكثر مشتررايز.  باال باشدتي تراكم جمعي مناطق داراةر محدودد 
 باشنديخانواده ها م

 ثابت و انيمشترمدير،  رايز دباشي مي آر تي ب خطوط مترو وكي نزديها  با مغازهتيلواو 
 ي به فروشگاه بصورت حضوري كه براحتداردو ساير شهرها  از سراسر تهران ياري بسيشگي و هميميقد
  بتوانند تردد داشته باشندزين

 داني حدفاصل ميعتي خ شر- عصري خ ول- يخ جمهور:  مورد نظريبي تقري محدوده هايرخب 
 -  ونك- )ي و گلستاننيحسام الد(انكي بر- تهرانپارس - دخنداني س-ردامادي و م قدس تا خ مشيتجر
 -)يخ مدن( نظام آباد-يروزي خ پ- شهرك اكباتان-  نواب- محدوده رسالت و نارمك-)فالح( ابوذرابانيخ

  -)يهصادق(اشهري آر-  و اطراف آنري هفت تداني م- ستارخان-ي فاطمداني م- بزرگ تهرانبازار
 از موعد پايان قرارداد، نسبت به استعالم پس يكهفته حداكثر تا هر دو طرف متعهد مي گردند كه-60

 اينكه عطف به. دن پرداخت نماي محاسبه يا، اقدام نموده و آنراشده فروشگاه شاملوضعيت مالياتهايي كه 
طرفين،   ساالنهر گرفته شده و از محل سودظبتداي همكاري، درنا ماليات، توسط مدير از  تقريبيمبلغ

 ماليات برعهدةنهايي داخت ر پو طبعاً بنام خودش نيز صادر شده، گرديده  و پس انداز كسربتدريج
 مديرست كه از سهم طرفين، حين محاسبه، كسر گرديده است

 از تقبل ،صادر شده استتعيين و يا بل، ا كه ماليات بنام شخص مقدليلطرفين نمي توانند صرفاً به اين -61
 ميزان فروش كارتخوان س ماليات بردرآمد براساچنانچهاي مثال، بر. د، امتناع ورزندوسهم مالياتي خ

 . نداردشريك از سوي  سهممتعلق به مدير، تعيين شده باشد، تأثيري در عدم تقبل

، بخشي از داشته اي كه دريافت دوره سودميبايست از  شريك مبلغ ماليات ها در حدي باشد كه چنانچه-62
  را نداردشريك مدير بوده و حق درخواست وجه از ةتفاوت برعهد مابه ال اينر، عودت دهد،ينرا به مدآ

يا مستندات  و منظور از ماليات، آنچه است كه سازمان ماليات، مستقيماً برحسب اظهارنامه مالياتي-63
فلذا چنانچه در هر زمان . تعيين نموده است... رتخوان و گردش حساب بانكي مدير وفروش، مثل كا

، لحاظ نموده ماليات ةليات، ديگر موارد غيرمرتبط با فروشگاه را نيز در محاسباثبات شود كه سازمان ما
و در صورت عدم .  بنام وي صادر شده مازاد شخصي است كه مالياتةمسئوليت پيگيري و رفع آن برعهد

براي مثال، اگر اثبات شود .  خودش ميباشدغ آن، پرداخت مابه التفاوت برعهدةموفقيت در كاهش مبل
، ميزان ماليات را تعيين شريك  شخصيب بانكيامان ماليات، برحسب كل گردش مالي حسكه ساز

 ميباشد و يا اگر برحسب گردش مالي ديگر حسابهاي بانكي شريك ةنموده است، مابه التفاوت برعهد
  نموده، مابه التفاوت بايد توسط مدير پرداخت شوداتخاذمدير كه مرتبط با فروشگاه نبوده، مالياتي 

  
 :طرفينكلي تعهدات  - طاده م
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 مدني و  مشاركتةالقي در زمين عرفي و اخ وقانونيي و ع كليه موازين شررعايت ملزم به ،هر دو طرف-64
 كاري ميباشندم و هتجاري

 حتي بصورت غرفه اي نمي توانند كل يا بخشي از مغازه را به ساير افراد، ، بويژه مدير،هيچيك از طرفين-65
 بدهند يا اجاره قرض ...و يا كوتاه مدت و

  از حداكثر تعطيالت و اعياد و مناسبتهاساعات كاري فروشگاه ميبايست همه روزه حتي جمعه ها و- 66
 اجتناب،  سوگواري و غيرقابلايامبجز . باشد) ه شبنُ (21 ساعت تا حداقل)  صبح و نيمنه (9:30 ساعت

، با تصميم ن يا نبودن در ايام مذكورتعطيل بودكه .. . و جبري وبحراني شرايط ومانند تاسوعا و عاشورا 
 مدير و پرسنل فروشگاه و اختياري ميباشد

ي يا هيچكدام از طرفين، مجاز نيستند بدون رضايت كتبي طرف مقابل، اين قرارداد را به شخص حقيق-67
 حقوقي ديگري واگذار نمايند

جايگزيني مغازه  نسبت به  ميبايست فوراًمدير، باشد ملك ة تخليخواهان زودتر از موعد، ، موجرچنانچه-68
  خسارت، ميتواند از موجرمستأجرايضاً عطف به اينكه برابر قانون، .  اقدام كند شرايط مناسبا باي جديد

عدم  و  دريافتي از موجر، متعلق به هردو طرف اين قرارداد ميباشدو غرامت دريافت نمايد، غرامت
.  نداردشريك غرامت به ميزانداخت يا كاهش ، تأثيري در عدم پرمديريافت غرامت از موجر توسط رد

 ميباشد كه معموالً بمدت دوماه  و قانون قرارداد مندرج در اجاره نامه و نيز عرفس غرامت براساميزان
 اخذ مي گردداجاره از موجر 

مندرج در مجاز  حين فسخهاي كاملاالنه يا تصفيه حساب  شريك در هنگام تصفيه حساب سچنانچه-69
  با داليل منطقي يا عرف و قانوني،، اعتراض داشته يا به صداقت مدير،مدير محاسبه نحوهبه قرارداد، اين 

نمايد و را ..  خريد البسه وفاكتورهاي مانند ،محرمانه اطالعات ة درخواست مشاهدميتواند، گرددظنين 
 ،محسوب شودنكه اين امتناع، تخلف آ اين اطالعات محرمانه، بدون  ارائهدرصورت عدم تمايل مدير به

 ميتوان درخواست رسيدگي از امين يا داور مرضي الطرفين، قابل بررسي بوده و يا فرد طريق ازمورد 
مندرج ( اطالعات محرمانهارائهمرجع قضايي تا حد امكان، از   مقتضي استشود كه طريق مرجع قضايي

  توجيهات موارد ظنّ وت وراا اظهبرحسب و بدواً نمايد پرهيز شريك، به )در ساير مفاد اين قرارداد
 بهفقط در زمانيكه تشخيص به لزوم مشاهده اطالعات محرمانه  نمايد و رسيدگيكتبي وي،   وشفاهي

  گرددارائه نمايان ياشد، اطالعات به ايشان  شريك، داده

 بدواً با داور مرضي الطرفين بوده و آن، رسيدگيصورت وجود هرگونه اختالف در طول مدت قرارداد، در -70
ضوع از طريق و و يا عدم رضايت يك يا هر دو طرف از رأي داور، م مذكوردر صورت عدم وجود داور

  قابل پيگيري ميباشدقضائي، ذيصالح قانوني و عرجم

و مطالعات  گينهماهچندين بار پس از ميباشد كه بند  71  ماده و9  صفحه و10 شامل اين قرارداد-71
در حضور شهود و پس از بررسي كامل و دقيق توسط هر  مكرر و در زمان مناسب، بصورت حضوري و

 گرديده است و هيچيك از طرفين،  و تحويل طرفين، منعقدمتندوطرف، در دو نسخه اصل و متحد ال
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 واژه ها و شرايط مندرج در اين قراداد ندارند و  كلمات وبعداً ادعايي درخصوص عدم دانش درباره
 دارندة آن ميباشدمسئوليت نگهداري قرارداد نيز برعهده 

  
  : صرفاً جهت فعاليت براي فروشگاه)بنام سيد محمد حسيني (شماره حسابهاي مدير

 بازار( شعبه پانزده خرداد- بانك سپه(  
 بانك پاسارگاد  
  جمهوري(مسكن بانك(  
  

  ):                                           بنام(شريكشماره حساب 
  
 

  توفيق.. و من ا
  

 مدير      امضاء                               امضاء شاهد                                 شريكامضاء 


