تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت توسعه معادن و صنایع وابسته هفت سنگ ایرانیان
شماره ثبت478200 :

بانک اطالعـات معـادن و صنایـع وابستـه ایران

قـرارداد

این قرارداد فی ما بین شرکت هفت سنگ به شماره ثبت  478200به مدیریت ابراهیم ارجمند قجور به عنوان مجری از یک طرف و از طرف دیگر
شرکت  .......................................به شماره ثبت  .........................به نمایندگی آقای  ......................................به عنوان صاحب آگهی منعقد می گردد.
 .1موضوع قرارداد :درج آگهی و اطالعات شرکت صاحب آگهی.
 .2شرکت هفت سنگ موظف است پس از اخذ هزینه کامل آگهی از صاحب آگهی ،نسبت به درج درخواست مورد قرارداد ظرف مدت  24ساعت اقدام
نماید.
 .3در صورت لغو درخواست پس از درج آگهی از طرف آگهی دهنده  50درصد هزینه به صاحب آگهی مسترد می شود.
 .4در صورت تغییر ،اطالعات فایل مربوطه به آدرس  info@mine118.comارسال گردیده و مجری حداکثر تا  48ساعت بعد این تغییر را اعمال خواهد کرد.

بانک اطالعاتی

بنر

نیازمندی ها
محدوده معدنی

نام شرکت:

مواد معدنی

نام شرکت:

شماره ثبت:

ماشین آالت

فصل:

مدیر عامل:

محدوده معدنی

گروه:

خرید

فروش

شماره تماس:
شماره فکس:
ایمیل:

اجاره

سایت:
استان:

مواد معدنی

زیر گروه:

ماشین آالت

استان:

محدوده معدنی

شهر:

ماشین آالت

آدرس:
تلفن:

شهر:

استخدام

آدرس:
فصل:
گروه:

سرمایه

زیر گروه:
ویژه :

ویژه :

عادی:

عادی:

آماده به کار

ایمیل:

پذیرش نیرو

سایت:

نیاز به سرمایه
سرمایه گذار
مزایدات
مناقصات

 .5مبلغ قرارداد :مبلغ قرارداد ..................................................................................ریال می باشد.
 .6مدت قرارداد :زمان قرارداد از تاریخ  .............................................................تا تاریخ  ..................................................................به مدت ..............................ماه
می باشد.
 .7شماره حساب واریز وجه  0106579610007و شماره کارت  6037997124075483نزد بانک ملی به نام محمد فرجی می باشد.
این قرارداد در  7ماده و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم شده است که نسخه اول در اختیار کارفرما و نسخه دوم در اختیارمجری طرح قرار
خواهد گرفت.
مهر و امضاء مجری

Email:info@mine118.com

مهر و امضاء سفارش دهنده

www.mine118.com

آدرس :خیابان آزادی ،ابتدای خیابان نواب ،جنب گالری اسب سفید ،پالک  ،663واحد 2
تلفن021 -66948395 :

021 -66368540

android:cafebazaar.ir

