ﻣﺎده  .١طرﻓﯾن ﻗرارداد
اﯾن ﻗرارداد ﻣﺎ ﺑﯾن .......................ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﻠﯽ  ...............................ﮐﮫ از اﯾن ﭘس رﯾﺳﻠر ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود از ﯾﮏ طرف و
ﺷرﮐت راﯾﺎﻧﮫ ارﺗﺑﺎط دﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧم ﮐﺎوش  ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل وﻋﺿوھﯾﺋت ﻣدﯾره ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﺷرﮐت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود از طرف دﯾﮕر،
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣوﺿوع ﻗرارداد ،ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط و ﻣﻘررات ﻣﺷروح زﯾر ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﺎده  .٢ﻣوﺿوع ﻗرارداد
اﺧﺗﺻﺎص رﯾﺳﻠری ﻧوع  ..........................ﻓروش ﺳروﯾس ھﺎی ﭘﯾﺎم ﮐوﺗﺎه اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷرﮐت.

ﻣﺎده . ٣ﻣد ت ﻗرارداد
ﻣدت اﺟرای اﯾن ﻗرارداد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗداوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ .....................ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻣﺳﯽ ﺧواھد ﺑود و از آن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳوی
طرﻓﯾن ﻻزم اﻻﺟرا اﺳت.
ﺗﺑﺻره  .١ﺗﻣدﯾد ﻗرارداد ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد ﭘس از ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﺗوﺳط رﯾﺳﻠر اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎده . ٤ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﻗرارداد
ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧوع  ....................ﺑﮫ ﻣﯾزان  .............﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺗﻣدﯾد ﻗرار داد ﺑﮫ ﻣﯾزان  ............﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره . ٢ﺑﮭﺎی درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾد ﻣﺎزاد ﺑر ﻗرارداد اوﻟﯾﮫ از ﺟﻣﻠﮫ درﯾﺎﻓت ﺷﻣﺎره اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ طﯽ ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮔردد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺗﺧﺻﯾص ﺧدﻣﺎت و ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻣذﺑور ﭘس از ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﺻورت ﺣﺳﺎب ارﺳﺎﻟﯽ و ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﺷرﮐت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
-٤-٢ھزﯾﻧﮫ ﻣﺗﻐﯾر  :ھزﯾﻧﮫ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت ھر ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑراﺳﺎس ﺗﻌرﻓﮫ ﻣﻧدرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﺎده  . ٥ﻧﺣوه ﭘرداﺧت
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ رﯾﺳﻠرﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺻورت اﻋﺗﺑﺎری ﺑﺎﺷد،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺷرﮐت ﺣق دارد ﭘس از اﺧطﺎر ﺑﮫ رﯾﺳﻠر،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ رﯾﺳﻠر و ﺗﻣﺎم زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ وی را ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻧﻣﺎﯾد،ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی
اﯾن اﻣر ﻣﺗوﺟﮫ رﯾﺳﻠر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎده  . ٦ﺗﻌﮭدات ﻧﻣﺎﯾﻧده
 -١-٦ﻣﺳوﻟﯾت ﻣﺗن و ﻣﺣﺗوای ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در راﺳﺗﺎی اﻧﺟﺎم ﻣوﺿوع ﻗرارداد ﺣﺎﺿر،ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﺎﯾﻧده،ﺷرﮐت را از ھرﮔوﻧﮫ
ادﻋﺎ،ﺧﺳﺎرت و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻣﺻون و ﻣﺑری ﻣﯽ دارد.
ﻣﮭر و اﻣﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده

ﻣﮭر و اﻣﺿﺎی ﺷرﮐت

-٢-٦ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد)ﭘﯾﺎم ﻧﺎﺷﻧﺎس ﭘﯾﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔﯾرﻧده ﭘﯾﺎم در زﻣﺎن درﯾﺎﻓت،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھوﯾت
ﻓرﺳﺗﻧده ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻧﺑﺎﺷد( ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣوظف اﺳت ھوﯾت ﺷﺧص ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﭘﯾﺎﻣﮏ را اﻋم از ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ اﺣراز ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ در ﻣواﻗﻊ ﻟزوم ،اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ وی ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذی ﺻﻼح وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره . ٣ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻠﯾﮫ ﻋواﻗب ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺑﺎﻋث وارد آﻣدن ﺧﺳﺎرت و ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﺟرﯾﻣﮫ از ﺳوی اﭘراﺗورھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه
ﮐﺷورو ﯾﺎ ﺳﺎﯾرﻣراﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮔردد،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻋﮭده و ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺷرﮐت از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻣﺻون و ﻣﺑری
اﺳت.
ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﺧرﯾدار رﺳﺎﻧده ﺷد ﮐﮫ اﻋﻼم ﺳرﺷﻣﺎره ھﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﺳط ﺧرﯾدار و
ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﺳط ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧرﯾدار ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧرﯾدار ﻋواﻗب ﮐﯾﻔری و ﺣﻘوﻗﯽ ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ
در ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧرﯾدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﻣﺿﺎﻓﺎ ﺧرﯾدار ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وارده ﻧﺎﺷﯽ از رﻋﺎﯾت ﻣوﺿوع ﻓوق ﺑﮫ
ﻓروﺷﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -٣-٦ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺗﺟﺎری ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺎرﺑران درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اﻗدام ﮐﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ارﺳﺎل ھر ﮔوﻧﮫ
ﭘﯾﺎم ﺗﺟﺎری ﺑرای ﮐﺎرﺑران ﺑدن رﺿﺎﯾت ﻗﺑﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٤-٦ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود و ﭘذﯾرای ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗری ﻣداری ﺑﺎﺷد.
 -٥-٦ﻣﺣﺗوای ﭘﯾﺎم ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ھرﯾﮏ از اﺻول ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ زﯾر ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.


ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾش اذھﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﮕردد.



ﻣﺣل ﻧظم و آراﻣش ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑﺎﺷد.



ﺑﮫ اﺧﻼق ﺣﺳﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧد.



ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻣﻐﺎﯾرت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.



ﺑﺎ اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ دﯾن اﺳﻼم و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﻣﻐﺎﯾرت ﻧداﺷﺗﮫ و در ﺗﺿﺎد ﻧﺑﺎﺷد.

ﺗﺑﺻره  - ٤ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﮐﺎرﺑران ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧط ھﺎ را از ﺷرﮐت ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕری اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد .و ﻓﻘط در ﺻورت رﺿﺎﯾت ﻣﮑﺎن ﻣﺑدا و ﻣواﻓﻘت
ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧط ھﺎی ﺳرﺷﻣﺎره  ٥٠٠٠٥ ، ٥٠٠٠٢،٣٠٠٠را ﺑﮫ ﺷرﮐت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد.

ﻣﺎده  . ٧ﺗﻌﮭدات ﺷرﮐت
 -١-٧ﺷرﮐت ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺷﮑﺎﻻت ﺿروری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﻧرم اﻓزار را ﺑرطرف ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢-٧ﺷرﮐت ﻣوظف اﺳت ﺣداﮐﺛر ظرف  ٧روز ﮐﺎری ﭘس از ﻋﻘد ﻗرارداد،ﺳروﯾس ارزش اﻓزوده ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت و ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ را ﺑﮫ
رﯾﺳﻠر ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣-٧ﺷرﮐت،آدرس  www.irpayamak.comرا ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﯾﺳﻠر در اﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار ﻣﯽ دھد.

 -٤-٧ﺷرﮐت،ﺳﯾﺳﺗم ﺗﯾﮑت را ﺑرای درج ﺳواﻻت و ﻣﺷﮑﻼت در اﺧﺗﯾﺎر رﯾﺳﻠر ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و ﺑدون ﻓوت وﻗت ﺑﺎ ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط
دوطرﻓﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎده  . ٨ﻓﺳﺦ ﻗرارداد
 -١-٨در ﺻورت ﻓﺳﺦ ﻗرارداد از ﺳوی رﯾﺳﻠر ،وی ﻣوظف اﺳت ﺑﮫ ازائ ﺳروﯾس ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ،ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﺷرﮐت،ﺑﺎ وی ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑﯾﺎورد.
 -٢-٨در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺳﺦ ﻗرارداد،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وارد آوردن ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮔردد،رﯾﺳﻠر ﻣوظف ﺑﮫ ﺟﺑران آن ﺧواھد ﺑود.
 -٣-٨ﺣوادث ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﺣوادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾل،زﻟزﻟﮫ،آﺗش ﺳوزی و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ اﯾﺟﺎد و دﻓﻊ آن ﺧﺎرج از ﺣﯾطﮫ و اﻗﺗدار و اراده اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد،
اطﻼق ﻣﯽ ﺷود .در ﺻورت ﺣدوث آن ﺑرای ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺿﻣن اﻋﻼم ﮐﺗﺑﯽ ﻣراﺗب ﻣزﺑور ظرف ﻣدت  ١٥روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع
ﺣوادث ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣدﯾد ﯾﺎ ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑﺎ طرف دﯾﮕر ﺗواﻓق ﻧﻣﺎﯾد .در ﺣﺎﻟت ﻓورس ﻣﺎژور ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣق ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺧواھد داﺷت .در ﺻورت ﻋدم اﻋﻼم و ﺗواﻓق ﻓوق اﻟذﮐر ظرف ﻣﮭﻠت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎ و ﺟﺑران ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺳﺎرات
وارده ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﺑر ﻋﮭده ﻣﺗﺧﻠف از ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎده  .٩ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط ﻗرارداد
اﻟف( ﺣﻘوق ﻓﮑری
ﺣق اﺧﺗراع ،اﮐﺗﺷﺎف copy right ،source code،ﺣﻘوق و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﮑری و ﻣﻌﻧوی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد ﺷﺎﻣل ﻟﯾﺳﺎﻧس داﻧش ﻓﻧﯽ،ﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻧﯽ،ﺣق
ﺗﺎﻟﯾف و اﻣﺛﺎل اﻧﮭﺎ و ﮐﻠﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﺗﺻوره از اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ در ﺣﺎل و آﯾﻧده ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ب( ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺳﻧﺎد و اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑدون ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣوﺿوع ﻗرارداد را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ
ﺣﻘوﻗﯽ ﻗرار دھﻧد.
ﺗﺑﺻره  -٤اﯾن ﺗﻌﮭد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ﺑوده و ﺑﺎ اﺗﻣﺎم ﮐﺎر و اﺧﺗﺗﺎم اﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد.در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺗﺧﻠف ﻣوظف ﺑﮫ ﺟﺑران
ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اطﻼﻋﺎت و ارﻗﺎم ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻓﺷﺎء در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮕﺎن ﺑوده و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺳب آن از ﻣﻧﺎﻓﻊ دﯾﮕری ﻗﺎﺑل
اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎده  . ١٠ﺣل اﺧﺗﻼف
در ﺻورت ﺑروز ھر ﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ از اﺟرای ﻗرارداد،ھﯾﺎت ﺣل اﺧﺗﻼف،ﻣرﮐب از رﯾﺳﻠر ﺷرﮐت،رﯾﺳﻠر و داور ﻣرﺿﯽ اﻟطرﻓﯾن،اﺧﺗﻼف ﺑوﺟود
آﻣده را ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﺣل و ﻓﺻل آن اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت ﻋدم ﺣﺻول ﺗواﻓق ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه،ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذی اﻟﺻﻼح ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺷور
ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗﺑﺻره  -٥ھر ﮔﺎه ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧود را در ﻣدت ﻗرارداد ﺗﻐﯾﯾر دھد،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل اﺑﻼغ ﮐﻧد،در ﻏﯾر
اﯾن ﺻورت ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اوراق و اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻗﺑﻠﯽ ارﺳﺎل و اﺑﻼغ ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد.
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ﻣﺎده  . ١١ﻧﺷﺎﻧﯽ طرﻓﯾن ﻗرارداد
آدرس رﯾﺳﻠر............................................................................................................:
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وب ﺳﺎﯾت .........................:ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ..............................................:

آدرس ﺷرﮐت:ﺷﯾراز -ﭼﮭﺎرراه ﮔﻣرک -ﺟﻧب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠت_ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘﺎرس -ط -٣واﺣد ٣
ﺗﻠﻔن ٠٧١٣٢٣٢٥٢١٢:

ھﻣراه٠٩١٧٣٣٨٣٤٢٦:

وﺑﺳﺎﯾتwww.irpayamak.com :

ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏsupport@irpayamak.com :

ﻣﺎده  . ١٢ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﻗرارداد
اﯾن ﻗرارداد از ھر ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾن دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑوده ودر دو ﻧﺳﺧﮫ  ١٢،ﻣﺎده ٥،ﺗﺑﺻره ﺗﻧظﯾم ﺷده و ﺑﮫ اﻣﺿﺎء طرﻓﯾن ﻗرارداد
رﺳﯾده و ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺳﺦ آن اﻋﺗﺑﺎر واﺣد دارﻧد.
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