
 

 

  

  . طرفین قرارداد١ماده 

  یک طرف  و از این پس ریسلر خوانده می شود ازکھ   ......................بھ شماره ملی .................این قرارداد ما بین ...............

  دیگر، ه می شود از طرف مدیرعامل وعضوھیئت مدیره کھ از این پس شرکت نامید ، کاوش دنا بھ نمایندگی خانم   شرکت رایانھ ارتباط

  براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می گردد. جھت انجام فعالیت ھای موضوع قرارداد،

  . موضوع قرارداد٢ماده 

  فروش سرویس ھای پیام کوتاه ارائھ شده توسط شرکت........... اختصاص ریسلری نوع ................

  ت قرارداد .مد ٣ماده 

  ن تاریخ از سویآبھ مدت یک سال شمسی خواھد بود و از .........از تاریخ ............ با توجھ بھ تداوم فعالیت ھا  راردادمدت اجرای این ق

  طرفین الزم االجرا است. 

  می شود.انجام شده  تمدید قرارداد برای سالھای بعد پس از پرداخت ھزینھ تمدید توسط ریسلر .١تبصره 

  .مبلغ کل قرارداد ٤ماده 

  یندگی نوع .................... بھ میزان ............. لایر می باشد یا تمدید قرار داد بھ میزان ............ لایر می باشد. نما ھزینھ ثابت برای

ارسال   اینده.بھای دریافت خدمات جدید مازاد بر قرارداد اولیھ از جملھ دریافت شماره اختصاصی طی صورت حساب جداگانھ ای برای نم ٢تبصره 
  ارسالی و تسویھ حساب با شرکت انجام می پذیرد.بدیھی است تخصیص خدمات و شماره ھای مذبور پس از پرداخت مبلغ صورت حساب  می گردد.

  محاسبھ می گردد. سامانھھزینھ متغیر : ھزینھ ارسال و دریافت ھر پیامک براساس تعرفھ مندرج در -٤-٢

  . نحوه پرداخت ٥ماده 

  متعھد پرداخت بھ صورت اعتباری باشد،می بایست در موعد مقرر با شرکت تسویھ حساب نماید. کھ ریسلربا ھماھنگی قبلیدر صورتی

  پس از اخطار بھ ریسلر،سامانھ ریسلر و تمام زیر مجموعھ وی را غیر فعال نماید،کھ تمام مسولیت ھای در غیر این صورت شرکت حق دارد

  این امر متوجھ ریسلر می باشد. 

  . تعھدات نماینده ٦ماده 

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

  مھر و امضای شرکت                                                                                                       مھر و امضای نماینده

  

  

  

  

  



  

  

  

نماینده مجاز بھ ارسال پیامک بھ صورت ناشناس نمی باشد(پیام ناشناس پیامی است کھ گیرنده پیام در زمان دریافت،قادر بھ شناسایی ھویت -٢-٦
امکان  ینده موظف است ھویت شخص ارسال کننده پیامک را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم،فرستنده پیامک نباشد) نما

  شناسایی و معرفی وی بھ مراجع ذی صالح وجود داشتھ باشد.

اپراتورھای تلفن ھمراه .مسئولیت کلیھ عواقب ارسال پیامک ناشناس کھ نتیجتا باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمھ از سوی  ٣تبصره 
کشورو یا سایرمراجع ذی صالح قانونی بھ شرکت گردد،بھ طور کامل بھ عھده و متوجھ نماینده می باشد و شرکت از این بابت مصون و مبری 

  است.

تقیم توسط خریدار و صراحتا بھ اطالع خریدار رسانده شد کھ اعالم سرشماره ھای متعلق بھ فروشنده در شبکھ ھای ماھواره ای چھ بھ صورت مس
پاسخگویی اھد گرفت می باشد و خریدار عواقب کیفری و حقوقی موضوع را بھ عھده خو ممنوعچھ بھ صورت غیرمستقیم توسط مشتریان خریدار 

فوق بھ خریدار می باشد.مضافا خریدار متعھد بھ جبران خسارات احتمالی وارده ناشی از رعایت موضوع  عھدهدر مراجع قضایی و امنیتی بھ 
  فروشنده می باشد.

  

ھ نماینده نمی بایست نسبت بھ ارسال پیام ھای تجاری ناخواستھ بدون رضایت قبلی کاربران دریافت کننده اقدام کند و مسئولیت ارسال ھر گون -٣-٦
  آنھا بھ عھده نماینده می باشد. قبلی پیام تجاری برای کاربران بدن رضایت 

  مشتریان خود و پذیرای مسئولیت مشتری مداری باشد.نماینده می باید پاسخگوی  -٤-٦

  محتوای پیام ارسالی می بایست با ھریک از اصول پنج گانھ زیر مطابقت داشتھ باشد. -٥-٦

 .باعث تشویش اذھان عمومی نگردد 

 .محل نظم و آرامش حاکم بر جامعھ نباشد 

 .بھ اخالق حسنھ حاکم بر جامعھ آسیب نرساند 

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

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

 

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

 

  . تعھدات شرکت ٧ماده 

  مرتبط با برنامھ نویسی نرم افزار را برطرف نماید.ضروری  شرکت متعھد می شود کھ اشکاالت -١-٧

  ھ ک جھت دریافت و ارسال پیامک را بروز کاری پس از عقد قرارداد،سرویس ارزش افزوده پیام ٧شرکت موظف است حداکثر ظرف  -٢-٧

  ریسلر تحویل نماید.

  می دھد.ریسلر در اختیار وی قرار اطالع رسانی بھ را برای   www.irpayamak.comشرکت،آدرس  -٣-٧

  

  

  



  

  

  

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

  

  . فسخ قرارداد ٨ماده 

  بر اساس اعالمیھ  ھ شده تا تاریخ فسخ قرارداد،وی موظف است بھ ازائ سرویس ھای ارائ در صورت فسخ قرارداد از سوی ریسلر، -١-٨

  حساب بھ عمل بیاورد.تسویھ شرکت،با وی 

  ن خواھد بود.آوردن خسارت بھ شرکت گردد،ریسلر موظف بھ جبران آدر صورتی کھ فسخ قرارداد،منجر بھ وارد  -٢-٨

 ،ھ ایجاد و دفع آن خارج از حیطھ و اقتدار و اراده انسان باشدحوادث غیر مترقبھ بھ وقوع حوادثی مانند سیل،زلزلھ،آتش سوزی و امثالھم ک -٣-٨
روز از تاریخ وقوع  ١٥ن برای ھر یک از طرفین، می بایست ضمن اعالم کتبی مراتب مزبور ظرف مدت آاطالق می شود. در صورت حدوث 

رس ماژور ھیچ یک از طرفین حق ھیچ گونھ ادعایی حوادث غیر مترقبھ نسبت بھ تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید. در حالت فو
لیت ھا و جبران ھزینھ ھا و خسارات لذکر ظرف مھلت تعیین شده کلیھ مسونسبت بھ یکدیگر نخواھد داشت. در صورت عدم اعالم و توافق فوق ا

  وارده بھ طرف دیگر بر عھده متخلف از مفاد این ماده می باشد.

  . سایر شرایط قرارداد٩ماده 

  حقوق فکری )الف

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

  حرمانھمالکیت اسناد و اطالعات م ب)

طرفین قرارداد مجاز نیستند بدون کسب مجوز کتبی از یکدیگر،اطالعات مربوط بھ انجام موضوع قرارداد را در اختیار سایر اشخاص حقیقی یا 
  د.نحقوقی قرار دھ

تخلف موظف بھ جبران یان نمی رسد.در غیر این صورت مم کار و اختتام این قرارداد بھ پااین تعھد بھ طور مستمر بوده و با اتما -٤ تبصره 
ن از منافع دیگری قابل آدر اختیار ھمگان بوده و یا امکان کسب  عات و ارقام فنی کھ قبل از افشاءخسارت وارده بھ طرف دیگر می باشد. اطال

  اثبات باشد محرمانھ تلقی نمی شود.

  . حل اختالف ١٠ماده 

ل اختالف،مرکب از ریسلر شرکت،ریسلر و داور مرضی الطرفین،اختالف بوجود در صورت بروز ھر گونھ اختالف ناشی از اجرای قرارداد،ھیات ح
آمده را بررسی بھ حل و فصل آن اقدام می نماید. در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت یک ماه،موضوع بھ مراجع ذی الصالح قانونی کشور 

  ارجاع می گردد.

غ کند،در غیر د تغییر دھد،می بایست موضوع را بھ صورت کتبی بھ طرف مقابل ابالھر گاه یک از طرفین نشانی خود را در مدت قراردا -٥تبصره 
  غ شده تلقی خواھد شد.این صورت کلیھ نامھ ھا و اوراق و اظھار نامھ ھا بھ نشانی قبلی ارسال و ابال

  مھر و امضاء شرکت                             مھر و امضاء نماینده                                                                       

  

  

  

  



  

  

  

  

  . نشانی طرفین قرارداد ١١ماده 

  آدرس ریسلر:............................................................................................................

  ....................ھمراه:.........................تلفن:......................... نمابر:..............

  وب سایت:......................... پست الکترونیک:..............................................

  

  

  

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

  ٠٩١٧٣٣٨٣٤٢٦ھمراه:    ٠٧١٣٢٣٢٥٢١٢تلفن :

       support@irpayamak.comپست الکترونیک:          www.irpayamak.comوبسایت:  

  

  . قوانین حاکم بر قرارداد ١٢ماده 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مضاء شرکتمھر و امضاء نماینده                                                                                                   مھر و ا

  

  

  


