
 

 

  

  . طرفین قرارداد1ماده 

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

  دیگر، ده می شود از طرف کاوش ، مدیرعامل وعضوهیئت مدیره که از این پس شرکت نامی شرکت رایانه ارتباط  دنا به نمایندگی خانم 

  براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می گردد. جهت انجام فعالیت هاي موضوع قرارداد،

  . موضوع قرارداد2ماده 

  فروش سرویس هاي پیام کوتاه ارائه شده توسط شرکت........... اختصاص ریسلري نوع ................

  ت قرارداد مد. 3ماده 

  ن تاریخ از سويآبه مدت یک سال شمسی خواهد بود و از .........از تاریخ ............ با توجه به تداوم فعالیت ها  قراردادمدت اجراي این 

  طرفین الزم االجرا است. 

  می شود. ،انجام شده تمدید قرارداد براي سالهاي بعد پس از پرداخت هزینه تمدید توسط ریسلر تبصره.

  .مبلغ کل قرارداد 4ماده 

  یندگی به میزان ............. ریال می باشد یا تمدید قرار داد به میزان ............ ریال می باشد. نما هزینه ثابت براي

ارسال   .بهاي دریافت خدمات جدید مازاد بر قرارداد اولیه از جمله دریافت شماره اختصاصی طی صورت حساب جداگانه اي براي نماینده تبصره
ارسالی و تسویه حساب با شرکت انجام می است تخصیص خدمات و شماره هاي مذبور پس از پرداخت مبلغ صورت حساب  بدیهی می گردد.

  پذیرد.

  محاسبه می گردد. سامانههزینه متغیر : هزینه ارسال و دریافت هر پیامک براساس تعرفه مندرج در 

جمله تعرفه هزینه ثابت و متغیر) و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوي اپراتورهاي  هاي مرتبط با موضوع قرارداد (از در صورت تغییر در تعرفهتبصره: 
هاي جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد  همراه کشور از جمله شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، تالیا و ... تغییرات و تعرفه  تلفن

  گردد.اعالم می ریسلرحاضر اعمال گردیده و به 

-هاي صادره اضافه میدرصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به صورتحساب 9مبلغ  جاري با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال 

  باشد. بدیهی است که مبلغ مذکور عیناً به حساب سازمان نظام مالیاتی کشور واریز خواهد شد.متعهد به پرداخت آن می ریسلرگردد که 
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گانه به مبلغ ) ریال به ازاي هر پیامک به صورت جدا10، عالوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ده (1400قانون بودجه سال  6بر اساس بند (ي) تبصره تبصره: 
کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد  گردد و از استفاده دهنده خدمات مخابراتی افزوده می  هاي اپراتورهاي ارائه کلیه صورتحساب

  گردد. داري کل کشور واریز می نزد خزانه 160154عمومی ردیف 

 از پس یک سال مدت ظرف پذیرفته، صورت شرکت سوي از ریسلر درخواست به ابن که شده داده اعتبار کوتاه پیام تعداد نماید می تضمین ریسلر
 تخصیص اعتبار ریسلر باید پنل نمایندگی خود را تمدید نماید. در غیر اینصورتمذکور، مدت گذشت از پس است بدیهی. نماید ارسال فاکتور صدور

  .نماید درخواست مجدد، اعتبار صیصتخ جهت بایست می خریدار و گردیده تلقی شده استفاده کالً شده داده

  . نحوه پرداخت 5ماده 

  متعهد پرداخت به صورت اعتباري باشد،می بایست در موعد مقرر با شرکت تسویه حساب نماید. در صورتیکه ریسلربا هماهنگی قبلی

  ر فعال نماید،که تمام مسولیت هايپس از اخطار به ریسلر،سامانه ریسلر و تمام زیر مجموعه وي را غی در غیر این صورت شرکت حق دارد

  این امر متوجه ریسلر می باشد. 

  . تعهدات نماینده 6ماده 

مسولیت متن و محتواي پیام هاي ارسالی در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر،به عهده نماینده می باشد و نماینده،شرکت را از هرگونه  - 6-1
  و مبري می دارد.ادعا،خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون 

نماینده مجاز به ارسال پیامک به صورت ناشناس نمی باشد(پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت،قادر به شناسایی - 6-2
 ع لزوم،هویت فرستنده پیامک نباشد) نماینده موظف است هویت شخص ارسال کننده پیامک را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواق

  امکان شناسایی و معرفی وي به مراجع ذي صالح وجود داشته باشد.

.مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیامک ناشناس که نتیجتا باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوي اپراتورهاي تلفن همراه  تبصره 
و متوجه نماینده می باشد و شرکت از این بابت مصون و مبري  کشورو یا سایرمراجع ذي صالح قانونی به شرکت گردد،به طور کامل به عهده

  است.

صراحتا به اطالع خریدار رسانده شد که اعالم سرشماره هاي متعلق به فروشنده در شبکه هاي ماهواره اي چه به صورت مستقیم توسط خریدار 
اهد گرفت کیفري و حقوقی موضوع را به عهده خو و چه به صورت غیرمستقیم توسط مشتریان خریدار ممنوع می باشد و خریدار عواقب

متعهد به جبران خسارات احتمالی وارده ناشی از رعایت موضوع  ریسلرخریدار می باشد.مضافا  عهدهپاسخگویی در مراجع قضایی و امنیتی به 
  فوق به فروشنده می باشد.
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باشد و خریدار فروشنده را از  هاي ارسالی در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می مسئولیت کلیه متون و محتواي پیام
  دارد. می هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبري

نماینده نمی بایست نسبت به ارسال پیام هاي تجاري ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران دریافت کننده اقدام کند و مسئولیت ارسال  - 6-3
  آنها به عهده نماینده می باشد. قبلی هر گونه پیام تجاري براي کاربران بدن رضایت 

  نماینده می باید پاسخگوي مشتریان خود و پذیراي مسئولیت مشتري مداري باشد. - 6-4

  محتواي پیام ارسالی می بایست با هریک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد. - 6-5

 .باعث تشویش اذهان عمومی نگردد 

 .محل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد 

  نرساند.به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب 

 .با سیاست هاي فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي کشور مغایرت نداشته باشد 

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

  

مبدا و موافقت  مکانرضایت دیگري انتقال دهند. و فقط در صورت   جاينماینده یا کاربران نماینده نمیتوانند خط ها را از شرکت  به  - تبصره  
  را به شرکت انتقال دهند.  50005 ، 50002،3000شرکت می توانند خط هاي سرشماره 

 به مربوط حقوق کلیه. داد خواهد قرار خریدار اختیار در قرارداد مدت طی در اختصاصی را شماره ها، پیامک دریافت و ارسال براي شرکت - 
  .داشت خواهد را شماره آن از استفاده حق قرارداد مدت در صرفاً خریدار و بوده دارخری به انتقال غیرقابل مذکور شماره

 جمله از( جدید شرایط با را اختصاصی شماره نماید، می تعهد فروشنده ارتباطی خط برقراري استمرار و حاضر قرارداد تمدید صورت در: تبصره
  .دهد رقرا خریدار اختیار در) مربوطه دوره براي ثابت هزینه اخذ
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  . تعهدات شرکت 7ماده 

  ید.مرتبط با برنامه نویسی نرم افزار را برطرف نماضروري  شرکت متعهد می شود که اشکاالت -1- 7

  ه ک جهت دریافت و ارسال پیامک را بروز کاري پس از عقد قرارداد،سرویس ارزش افزوده پیام 7شرکت موظف است حداکثر ظرف  - 2- 7

  ریسلر تحویل نماید.

  رار می دهد.ریسلر در اختیار وي قاطالع رسانی به را براي   www.irpayamak.comشرکت،آدرس  -3- 7

شرکت،سیستم تیکت را براي درج سواالت و مشکالت در اختیار ریسلر قرار می دهد تا بتواند به راحتی و بدون فوت وقت با شرکت  - 4- 7
  ارتباط دوطرفه داشته باشد. 

  . فسخ قرارداد 8ماده 

  بر اساس اعالمیه  ه تا تاریخ فسخ قرارداد،وي موظف است به ازائ سرویس هاي ارائه شد در صورت فسخ قرارداد از سوي ریسلر، - 1- 8

  حساب به عمل بیاورد.تسویه شرکت،با وي 

  ن خواهد بود.آوردن خسارت به شرکت گردد،ریسلر موظف به جبران آدر صورتی که فسخ قرارداد،منجر به وارد  - 2- 8

جاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده انسان حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل،زلزله،آتش سوزي و امثالهم که ای - 3- 8
روز از تاریخ وقوع  15ن براي هر یک از طرفین، می بایست ضمن اعالم کتبی مراتب مزبور ظرف مدت آاطالق می شود. در صورت حدوث  ،باشد

اژور هیچ یک از طرفین حق هیچ گونه ادعایی حوادث غیر مترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید. در حالت فورس م
لیت ها و جبران هزینه ها و لذکر ظرف مهلت تعیین شده کلیه مسونسبت به یکدیگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعالم و توافق فوق ا
  خسارات وارده به طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می باشد.

  . سایر شرایط قرارداد9ماده 

  وق فکريحق الف)

حقوق و مالکیت فکري و معنوي ناشی از قرارداد شامل لیسانس دانش فنی،مستندات   source code،copy rightحق اختراع ،اکتشاف،
  فنی،حق تالیف و امثال انها و کلیه استفاده هاي متصوره از این نتایج در حال و آینده متعلق به شرکت می باشد.
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  مالکیت اسناد و اطالعات محرمانه ب)

اص حقیقی یا طرفین قرارداد مجاز نیستند بدون کسب مجوز کتبی از یکدیگر،اطالعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختیار سایر اشخ
  د.نحقوقی قرار ده

یان نمی رسد.در غیر این صورت متخلف موظف به جبران م کار و اختتام این قرارداد به پااین تعهد به طور مستمر بوده و با اتما -  تبصره 
ن از منافع دیگري قابل آسب در اختیار همگان بوده و یا امکان ک عات و ارقام فنی که قبل از افشاءخسارت وارده به طرف دیگر می باشد. اطال

  اثبات باشد محرمانه تلقی نمی شود.

  . حل اختالف 10ماده 

در صورت بروز هر گونه اختالف ناشی از اجراي قرارداد،هیات حل اختالف،مرکب از ریسلر شرکت،ریسلر و داور مرضی الطرفین،اختالف بوجود 
دم حصول توافق ظرف مدت یک ماه،موضوع به مراجع ذي الصالح قانونی کشور آمده را بررسی به حل و فصل آن اقدام می نماید. در صورت ع

  ارجاع می گردد.

هر گاه یک از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد،می بایست موضوع را به صورت کتبی به طرف مقابل ابالغ کند،در غیر  -تبصره 
  نشانی قبلی ارسال و ابالغ شده تلقی خواهد شد.این صورت کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به 

  

  . نشانی طرفین قرارداد 11ماده 

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

  ..........همراه:.........................تلفن:......................... نمابر:........................

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

  . قوانین حاکم بر قرارداد 12ماده 

نظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و ماده،ت 12این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوري اسالمی ایران بوده ودر دو نسخه ،
  کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

  

  ضا شرکتمهر و امضا نماینده                                                                                                   مهر و ام

  

  


