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 باسمه تعالی

..... به ............تلفن ....... ............ت: .....................قانون مدنی فی مابین: طرف اول: شخص / شرک 190و  10قرارداد حاضر مطابق مواد 

به  18حد طبقه پنجم وا-بیرخیابان امیرک-کاشان آدرسن به یآر اریگروه نرم افزنشانی ........................................................................... و 

تنظیم گردیده  نسخه 2تبصره در  2ماده و  6شامل به عنوان طرف دوم،  03155353089و تلفن ثابت  09391682003تلفن همراه 

 که هریک حکم واحد دارد. 

 ........................................................................................................................وضوع مشاوره در زمینه: درخواست ثبت عالمت با عنوان م -1ماده 

 طبق نمونه             فونت ساده            التین          فارسی             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهای اک ته.......... ج..........................کد پستی:  .................................................. به نشانی: .......................................................به مالکیت: ..........

درخواستی طبق اولویت اعالمی و قابلیت ثبت از سوی اداره )طبق جواز(: 

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

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

        درخواست هر طبقه اضافی             روزنامه رسمی دوم               روزنامه رسمی اول          اظهار ثبت عالمت تجاری     

 ساله( یا تمدید            انتقال یا المثنی و اعتراض یا کمیسون 10واریزی حق الثبت ) کارمزد وکیل دادگستری               

 رد توافق درلزم به اجرای کلیه اقدامات موممجری و عامل اجرایی از سوی طرف اول قرارداد می باشد و متعهد و ف دوم طر -2ماده 

اب کتبی وب و جومطلو تسویه حساب و نداشتن منع قانونی طبق زمانبندی اداره مربوطه، تا حصول به نتیجه صورت تکمیل مدارک 

آدرس  ط پست بهپس از اتمام مراحل اجرا، اوراق ثبت شده را به طرف اول توسشود اداره مربوطه می باشد و مجری متعهد می 

 اعالمی یا در محل موسسه تحویل نماید. 
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توسط موکل را تائید بدینوسیله طرف اول صحت امضاء و اصالت کلیه مدارک مربوطه و امضای وکالتنامه در حضور وکیل  -3ماده 

مور با اختیار کامل به طرف دوم بدون حق عزل میسپارد کلیه مدارک )طبق قوانین روز( و کرده و درج اطالعات را جهت انجام ا

پرداختی ها را ظرف مهلت سی روز ارائه نماید و در صورت تاخیر بابت هر سی روز مبلغ سی درصد به قرارداد اضافه خواهد شد و 

 پس از پرداخت موضوع دنبال خواهد شد. 

د که طرف اول مبلغ یباشم ل........ ریا..............................................................................توافق طرفین  مبلغ کل قرارداد با -4ماده 

 ک تسویه حساب کامل انجام مزمان با تکمیل مدارگردید، ه متعهد و.............................................................................. ریال پرداخت نمود 

شته و وارد فوق نداو در غیر اینصورت طرف دوم مسئولیتی در قبال اجرای م میشود(درصد ارزش افزوده اضافه  9گردد )در پایان 

 مبلغ استرداد نخواهد شد. 

 ه میباشد.فت یا پرداخت وجه مربوط به این قرارداد پس از ارسال پیامک صندوق موسسه مورد تایید موسسهرگونه دریا -1تبصره 

وم دگهی تقاضای صادر شده طرف در صورت اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آ در قرارداد واریزی حق الثبت )ده ساله( -5ماده 

رخواست مورد د پرونده کمیسیون در صورت تسویه میباشد تا عالمت مورد تقاضا از مالکیت شرکتموظف به عدم تمکین و تشکیل 

 آن خارج نشود, که در اینصورت موضوع قرارداد انجام شده خواهد بود. 

ل انجام ده طرف اول خواهد بود )یا طی قرارداد جدید قاببه رد و اعتراضات آتی توسط اشخاص ثالث به عهپاسخگویی  -1تبصره 

 خواهد بود(. 

درصد  20انون ثبت تایید از سوی اداره مربوطه و صدور اخطار رد به علت تشابه و یا وجود عین یا مغایرت با ق در صورت عدم -6ماده 

داخت کل م شامل پرطرف دو قابل استفاده در قراردادهای بعدی خواهد بود )عدم ارائه مدارک و انصرافمبلغ قرارداد قابل استرداد یا 

 مبلغ به طرف دوم می باشد(.

اپ چکه زمان  بت استفرایند نهایی ثبت پس از اخذ تاییدیه کتبی نیازمند دو مرحله درج در روزنامه رسمی است. و واریز حق الث

داد جدید قد قرارعکاری فاصله زمانی قائل شد که در صورت عدم تسویه یا میبایست حداقل چهل روز  برای هر مرحله امور اداری

حسن  باًل ازقبه عهده طرف اول خواهد بود، ظرف مدت سی روز کان لم یکن خواهد شد و همینطور هزینه واریزی های ادارات 

 اعتماد شما به این موسسه و مشاورتان سپاسگزاریم. 

توضیحات: 

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

 

 

 

       

                                                                                      

  صل فرمائید.اح س........ تما......................................با تلفن..................................................لطفا جهت اطالع از روند پرونده با خانم / آقای .....

از طریق ایمیل و یا تلگرام و پیامک به طرف اول خواهد بود و فقط توافقات مکتوب در دو نسخه قرارداد ابالغ های قانونی کلیه 

پرداختی قابل اجرا خواهد بود و اعتبار قرارداد یکسال شمسی بوده و پس از آن موسسه مسئولیتی در قبال مدارک نداشته و وجه 

 د بود. قابل عودت نخواه

 این قرارداد پس از واریز پیش پرداخت، اجرا می گردد. 


