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 باسمه تعالي

 خوان مجازی تاپین پیشقرارداد خدمات 

  طرفین قرارداد:  1ماده 

قانون مدنی و مفاد قانون تجارت الکترونیک فی ما بین شرکت   10اين قرارداد بر اساس مفاد ماده 

مهرداد   به نمايندگی آقای 17/04/1397مورخ 528324 ثبت شده به شماره ارت هوشمند ماد توسعه تج

به عنوان مدير    10/05/1397مورخ  21375 گهی مندرج در روزنامه رسمی شمارهسب آح که  ملک محمدی 

  شرکتاختیار امضای اين قرارداد را دارد و منبعد در اين قرارداد به اختصار  کهمديره عامل و عضو هیات 

و   ....................... ملی شناسه و.................. ثبتبه شماره  ........................شرکتونامیده می شود از يک طرف 

که در  ....................نمايندگی خانم/آقای ............................................. فرزند...................به شماره ملی .......................

  ط و مقررات زير منعقد و طرفین اين قرارداد به اختصار طرف قرارداد نامیده می شود از طرف ديگر با شراي

 باشند. ملزم و متعهد به اجرا و رعايت مفاد آن می پس از امضای قرارداد، 

  : موضوع قرارداد  2ماده 

مجازی در   پنلو فعال سازی  قرارداد به شرکت پست طرف  مديريت بر معرفی  برنامه ريزی و 

قبول،حمل و   جهت آموزش و  شرکت ط هماهنگی های الزم توس  سرويس اينترنتی پست وچهارچوب قرارداد 

خريداران از طريق شبکه گسترده پست در نقاط تحت   گیرندگان و و تحويل به طرف قرارداد مرسوالت توزيع 

 .پستملی پوشش شرکت 

 : مدت قرارداد  3ماده 

يرش هر  پذ  اکه ببه مدت يکسال شمسی می باشد  .............................. مدت زمان اجرای قرارداد از تاريخ

مدت زمان قرارداد تمديد می  نوع تغییرات در مفاد قرارداد جاری از سوی طرف قرارداد و توافق شرکت ، 

 گردد. 
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 : مبلغ قرارداد  4ماده 

تی  بر اساس نرخ نامه پساعم از کرايه پستی و خدمات پنل  2هزينه های مرتبط بابت انجام مفاد ماده 

 . رددگ می کسر  ف قراردادطربار از محل اعت یعملیات پستهنگام انجام حاسبه و م

،بصورت  4-2ماده  و ارسال رايگان ( codپست مالی ) در صورت استفاده طرف قرارداد از خدمات  :1تبصره 

 اعالم خواهد نمود. مکتوب شماره حساب مربوطه را جهت واريز به شرکت 

 : تعهدات طرف قرارداد 5ماده 

  حسب مورد قوانین و مقررات مربوط به مرسوالت ارسال عرضه و  د می گردد در طرف قرارداد متعه : 5-1

حقوق صاحب امتیاز و   ، نقض تجارت، عالئم انحصاری و اختصاری ، قانون مطبوعات ، کپی رايت نماد اعتماد، 

خريد و   ،، کاال و محصوالتی که به لحاظ قوانین و مقررات جاری و شرع مقدس وعه، تقلبیاالهای ممناثر، ک

، قابلیت حمل و نقل  ی را در اين سیستم عرضه نمايد کهيد و کاالهايمی باشد را رعايت نما ع فروش آن ممنو 

    جاز های غیر مپست جمهوری اسالمی ايران را داشته و جزء ممنوعات پستی و کاال ملی  توسط شرکت

 نباشد.

ر  بت و نظارت ، آئین نامه ساماندهی فعالی(1)پیوست شماره  فهرست ممنوعات پستی :5تبصره 

( فهرست مصاديق محتوای مجرمانه  معدن و تجارت صنعت،صادره توسط وزارت ی مجازی )فروشگاهها

حتوای مجرمانه  ن مصاديق م صادره توسط دبیرخانه کارگروه تعییقانون جرايم رايانه ای ) 21موضوع ماده 

. مل آنها می باشد املزم به رعايت کفضای مجازی( جزء الينفک اين قرارداد بوده و طرف قرارداد متعهد و 

ضمن جلوگیری از فعالیت   ،و اين تبصره و بروز هرگونه مشکل 5-1بديهی است در صورت عدم رعايت بند 

ی طرف قرارداد به پنل  طح دسترس ود نمودن س طرف قرارداد در سیستم تجارت الکترونیک شرکت و مسد 

سارت مشتريان يا مدعیان کالً با  خمسئولیت پاسخگويی به مراجع ذيربط يا برآمدن از عهده  ،های مربوطه

 .ر اين موارد به عهده نخواهد داشتکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی دطرف قرارداد بوده و شر 

  ، اوزان و تعرفه تطبیق شرايط فنی گیرندگانبه  مرسوالتمی گردد در تحويل  طرف قرارداد متعهد :  5-2 

تقلبی بودن يا عدم مطابقت در کیفیت و کمیت   ،های پستی را کامالً رعايت نمايد. همچنین هرگونه نقص 

ال  توسط طرف قرارداد جبران و کلیه هزينه های برگشت و ارس  ،در زمان تحويل به مشتری  کاالی ارايه شده 

، مبلغ کاال و کلیه  باشد که در صورت عدم انجام تعهد  جهت تعويض به عهده طرف قرارداد می  مجدد کاال

هزينه های   ه طرف قرارداد کسر و به مشتری پرداخت می گردد و کلی هزينه های ارسال از حساب های

نیز به  ج در فاکتور عدم قبول سفارش توسط مشتری و يا به هر دلیل ديگر( مندرارسال مرسوالت برگشتی )

 . وی کسر می گردد  اعتبارشرکت از عهده طرف قرارداد می باشد که بابت هزينه های پست و  
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سال به  عدم تحويل مرسوالت آماده به ار والت توسط پست به دلیل، ل مرس وم قبدر صورت عد  :2تبصره 

و مقررات سرويس  قوانین عايت عدم رعدم درج واقعی وزن مرسوله در فاکتور ،، هنگام مراجعه نماينده پست

پستی و ارسال ممنوعات پستی توسط طرف قرار داد ، مرسوالت مذکور بعنوان انصرافی ) غیرقابل توزيع (  

و کلیه هزينه های ارسال و خدمات مندرج در فاکتور به عهده طرف قرارداد می باشد که از حساب   بمحسو

 های وی کسر می گردد .  

سرويس خريد و   کارتن ها و لفاف های ارائه شده ) استانداردهایمی گردد از  طرف قرارداد متعهد  :5-3

از توزين دقیق آن ،   استفاده نموده و پس ال( و متناسب با وزن کابا لوگوی مخصوص پستی  فروش اينترنتی

  و محتويات کامل مرسوله  گیرنده نسبت به الصاق برچسب آدرس بر روی مرسوله که حاوی نشانی و اطالعات 

فاکتور فروش به هنگام مراجعه نماينده پست به وی تحويل و  قدام نموده و مرسوله را به همراه می باشد ، ا

از نماينده پست با درج نام ، امضاء و تاريخ ، رسید   ول (ه ارسال) آماده به قببلیست مرسوالت آماده در ذيل 

يد . بديهی است شرکت در مورد  نگهداری نما اخذ و تا تعیین وضعیت نهايی مرسوله آنها را نزد خود 

  مرسوالت فاقد رسید پستی هیجگونه تعهدی نخواهد داشت .

ديجیتالی و چاپگر  ، موظف به تهیه ترازوی صدور فاکتور جهت توزين مرسوالت و طرف قرارداد  :3تبصره 

 لیزری می باشد.

نامناسب مرسوله  سته بندی پستی و يا ب در صورت عدم رعايت انتخاب لفاف مناسب و کارتن استاندارد: 5-4

 باشد. ، خسارت وارده به آن در حین حمل و نقل و يا عملیات پستی به عهده وی می توسط طرف قرارداد

، طرف قرارداد  پست می باشد ملی  حاسبات مالی با شرکتصادره مبنای کلیه م پستیجائیکه آن زا :5-5

پست قبول و توزيع می گردد از آن استفاده   ملی  شرکتالتی که توسط متعهد است که انحصاراً جهت مرسو

 و استفاده از آن را نخواهد داشت.نمايد و تحت هیچ يک از عناوين رايج حق صدور  

نه تصاوير و متن تبلیغاتی در پشت فاکتورهای فروش توسط طرف قرارداد منوط به اخذ  هرگو چاپ: 5-6

ايت آن و يا انجام هرگونه تغییرات در شکل فرمی و محتوای  عدم رع در صورتمجوز کتبی از شرکت بوده و 

  وای مرسولهت فاکتورهای فروش و همچنین صدور هر نوع فاکتور با عناوين جعلی و مغاير با عنوان اصلی مح

، اقدام غیرقانونی و تخلف محرز محسوب و کلیه  توسط طرف قرارداد مرسوالتتحويلی به پست جهت توزيع 

مسئولیت پاسخگويی به مراجع ذيربط يا برآمدن از عهده  ای حقوقی و مادی و همچنین قب و مسئولیت هعوا

اين موارد به   ه تعهد و مسئولیتی درنخسارت مشتريان يا مدعیان کالً با طرف قرارداد بوده و شرکت هیچگو

و شرطی نسبت به  ، شرکت مجاز خواهد بود بدون هرگونه قید و در صورت مشاهدهعهده نخواهد داشت 

 بین با طرف قرارداد اقدام نمايد.  غیرفعال نمودن پنل و لغو قرارداد فی ما
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طرف قرارداد متعهد به رعايت قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص سايت های اينترنتی و ماده   :5-7

اشخاصی که در امور  قانون نحوه مجازات  2و1قانون مطبوعات و مواد  6ماده 2، بند قانون جرائم رايانه ای 14

 ، می باشد.و بصری فعالیت غیر مجاز را دارند سمعی 

هر مبلغی اشتباهاً و يا اضافه بر حق السهم طرف قرارداد به حساب وی واريز  چنانچه از طرف شرکت  :5-8

طرف قرارداد کسر و تسويه   های بعدی  گرديده باشد، شرکت مجاز خواهد بود مبلغ مذکور را از صورتحساب

روز   3قرارداد متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت ، طرف ورت عدم موجودی و يا لغو قراردادو در ص  نمايد 

،  د و در صورت استنکاف طرف قراردادد از اعالم شرکت مبلغ مذکور را نقداً به حساب شرکت واريز نمايبع

 يی توسط شرکت مسدود خواهد گرديد.  پنل وی تا تسويه حساب نها

شرکت های حمل    ش اينترنتی فی ما بینتغییرات در مفاد قرارداد سرويس خريد و فرواعمال هرگونه  :5-9

تی در طول مدت اجرای اين  ، هزينه های مرتبط با آن و تعرفه های خدمات پسشرکت و  (پست) و نقل

 باع می باشد.، توسط طرف قرارداد الزم االتقرارداد

پست در آدرس وب سايت و يا تیزرها   ملی  م شرکتطرف قرارداد به هیچ عنوان حق استفاده از آر :5-10

تحت  "و يا   "پستملی با همکاری شرکت "اراتی همچون ج عبدروبنر های تبلیغاتی خود را ندارد و همچنین  

 باشد. های تبلیغاتی ممنوع میها و بنرها و تیزر ايمیل ،ها در سايت  "پستملی پوشش شرکت 

ر نشانی در آدرس فیزيکی )مکانی( و يا تغییر نشانی اينترنتی  طرف قرارداد مکلف است هرگونه تغیی: 5-11

شرکت اعالم نمايد تا هماهنگی هايی الزم با پست جهت فعال سازی  روز به  3فروشگاه خود را ظرف مدت 

 مجدد فروشگاه در نشانی جديد بعمل آيد. 

 : تعهدات و اختیارات شرکت 6ماده 

فروشگاه طرف  شرکت/هماهنگی های الزم را جهت معرفی  شرکت به محض امضاء و مبادله قرارداد : 6-1

بديهی است اجرايی شدن مفاد اين قرارداد منوط به تأيید  پست بعمل خواهد آورد. ملی د به شرکت قراردا

 پست خواهد بود. ملی جوز از سوی شرکت پنل طرف قرارداد و صدور م

مانند آموزش های  از طرف قرارداد الزم و مورد نی شرکت متعهد می گردد نسبت به آموزش های: 6-2

 آدرس نويسی و ... اقدام نمايد.فنی،بسته بندی مرسوالت منطبق با سايز کارتن لفاف،طريقه صحیح 

پست بکار  ملی شرکت کلیه تمهیدات الزم را جهت پیگیری وصول مطالبات طرف قرارداد را از شرکت  :6-3

دريافتی از طرف قرارداد طبق  مرسوالت کلیه . هد آوردعترين زمان ممکن بعمل خوابسته و موضوع را در سري

چنانچه مرسوالت ارسالی در حین   گیرند از اين رو  قرار میقوانین و مقررات پستی تحت پوشش بیمه پستی 
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، قوانین و مقررات پستی  ، بر اساس آخرين ضوابط ات پستی مفقود يا آسیب ديده باشد حمل و نقل و يا عملی

 دام خواهد نمود.خسارت متعلقه اق نسبت به پیگیری و اخذ 

 : انتقال یا واگذاری 7ماده 

قرارداد را به صورت کلی و يا جزئی به غیر و تحت هیچ يک از   طرف قرارداد حق انتقال يا واگذاری

، قرارداد جاری از طرف شرکت فسخ و کلیه مسئولیت های  تقالنعناوين حقوقی نخواهد داشت و درصورت ا

 به عهده طرف قرارداد خواهد بود.  حقوقی و مادی آن

 سایر موارد: 8ماده 

)مالیات بر   فروشگاهشرکت/  با فاکتورهای صادرهپرداخت هرگونه عوارض قانونی يا مالیات متعلقه 

و شرکت در اين خصوص هیچ نوع مسئولیتی به عهده   د ارزش افزوده و ...( کال به عهده طرف قرارداد می باش 

 نخواهد داشت.

 : فورس ماژور 9ماده 

در  و شرکت  قانون اقدام خواهد گرديد  ( بر اساس مفاد در صورت بروز حوادث غیرمترقبه )فورس ماژور 

،  تی اروز اشکال در سیستم های مخابر، از قبیل بن می باشد مواردی که خارج از حدود وظايف و اختیارات آ 

، اجرای قوانین جديد و محدود کننده اعم از داخلی  امانه دلیوری پست و شبکه اينترنتاختالل و کندی در س 

 ی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.و يا خارج

 : فسخ 10ماده 

هريک از طرفین تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشند می بايست حداقل ظرف يک ماه   درصورتیکه

داد به قوت  ، دراين صورت کلیه تعهدات باقیمانده تا زمان خاتمه قرارديگر کتباً اطالع دهد  را به طرف  موضوع 

 .فسخ صرفاً برای شرکت محفوظ است. لیکن در موارد ذيل حق و اعتبار خودباقی است

پست و ديگر  ملی م شرکت قرارداد و يا اعال  5در صورت تخلف طرف قرارداد از تعهدات مندرج در ماده  :10-1

 اجع ذيصالح. رم

 قرارداد.   7درصورت عدم رعايت ماده  : 10-2

 اين قرارداد نیز فسخ  شده تلقی خواهد شد. ،پستملی ورت قطع همکاری شرکت با شرکت در ص :10-3

ید  ، ارائه تصاوير رس حساب نهايیرف قرارداد برای فسخ قرارداد و تسويه در صورت درخواست ط :4تبصره 

نهايی مرسوالت مذکور از  ارسالی( به منظور پیگیری و تعیین وضعیت ) پستی کلیه مرسوالت بالتکلیف

 وسط طرف قرارداد الزامی می باشد.، ت پستملی شرکت 
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داد  ن سالیانه به هیچ عنوان به طرف قرار آبونما ،فسخ قرارداد از سوی طرف قرارداد  در صورت : 5تبصره 

 مسترد نخواهد شد.

 : قطعیت مفاد قرارداد11ماده 

با اطالع و آگاهی کامل از مفاد اين قرارداد و کلیه قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به   د طرف قراردا

و عدم محاسبه کافی از آن  انعقاد اين قرارداد نموده و پس از آن نمی تواند به داليلی از قبیل جهل به قوانین 

اساس کلیه دعاوی ناشی از   . محل تنظیم قرارداد دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران و بر ايند سر باز زن

 شرکت در آن واقع است اقامه شود.  تعهدات طرفین بايد در دادگاه محلی که دفتر

 حل اختالف  :12ماده 

موضوع در وهله اول با مذاکره   ،قرارداد  ند اير فرآيند اجرايی مفادر صورت بروز هر گونه اختالف د

حل و فصل خواهد شد. در   ، و تجارتعدن م ،صنعتطرفین و حکمیت کانون فروشگاههای مجازی وزارت 

 مراجع قانونی صالح خواهند بود. ، صورت عدم حصول نتیجه

 : اقامتگاه طرفین13ماده 

ساختمان  ،ی اسالمی و اذربايجانبین خ جمهور، خ کارگر جنوبی، تهرانشرکت اقامتگاه خود را 

و طرف قرارداد اقامتگاه   66906714و  66906713تلفن های  و شماره 9واحد  ،3ط، 826پالک ، 207تجاری

 و ................................................................................................................................................................. به آدرس خود را 

آدرس پست  .................................تلفن ثابت و ................................. مراههشماره تلفن  ............................کد پستی 

الم و  اع .............................. فروشگاه خود را شرکت/نام ........................................................................ الکترونیکی

های معرفی شده و اطالعیه های اعالمی در پنل فروشگاه   لیه مکاتبات مربوطه به آدرس کتعیین می نمايد و

موضوع   بر آن معتبر خواهد بود و طرفین مکلفند  ط رتبغ قانونی تلقی شده و کلیه آثار متوسط شرکت ابال

 هفته به اطالع طرف ديگر برساند. تغییر آدرس را کتباً و حداکثر ظرف مدت يک 

 نسخ  : تعداد 14ماده 

نسخه متحدالمتن تهیه و به امضای طرفین رسیده است و   2تبصره ودر  5ماده و  14اين قرارداد در 

 .هرنسخه حکم واحد را دارد

 

 

 

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

 طرف قرارداد 

 داد ملک محمدی مهر

 مدير عامل شرکت 

 توسعه تجارت هوشمند ماد 


