
 

 

 قرارداد نمایندگی فروش محصوالت نرم افزاری

شرکت خوانده می شود از یک طرف و    نماینده که از این پس    ...............  ......... .....  خانم    /آقااین قرارداد فی مابین  

ت هیئ  رئیسبه سمت    علی حاجی شفیعهاو    مدیر عامل به عنوان    محمد مهدی آهنی هابه نمایندگی    قاصدک  سامانه ارتباطات

نامیده می شود، جهت انجام فعالیت های موضوع قرارداد، بر اساس شرایط و مقررات مشروح   شرکت  که از این پس  مدیره

 زیر منعقد می گردد. 

 موضوع قرارداد  -1ماده 

 نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه  پنل کاربری اختصاص

 مدت قرارداد  -2ماده 

تاریخ   از  قرارداد  این  اجرای  مدت  ب  1401/...... / ....... مدت  از سوی  ی خواهد  سال شمس  ............ه  تاریخ  آن  از  و  بود 

 طرفین الزم االجراء است. که در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.

 در صورت عملکرد مثبت نماینده برای دوره های بعدی این قرارداد قابل تمدید می باشد. :1تبصره 

 ردادقیمت و تخفیف قرا – 3ماده 

)همچون نمایشگاه ها( قیمت محصوالت را به صورت   در بازه های مشخصند بصورت موقت و  شرکت می توا  :  2تبصره   

 درصدی کاهش و یا افزایش دهد. در این بازه ها سهم نماینده به نسبت قیمت روز محصول محاسبه می شود.

 ند. به اطالع نماینده خواهد رسا در صورتیکه قیمت محصولی بطور قطعی تغییر یابد، شرکت : 3تبصره 

 اخت وه پردنح  - 4ماده 

را  الف( محصول  آن  مبلغ  باید  نماینده  شرکت،  محصوالت  از  یک  هر  دریافت  به   جهت  نمایندگی(  تخفیف  کسر  از  پس   (

 صورت نقدی به حساب شرکت واریز نماید. 

پرداخت به صورت پرداخت نماید و یا متعهد به در صورتیکه نماینده با هماهنگی قبلی مبلغ نرم افزار را به صورت چک  ب(

بایست در موعد مقرر با شرکت تسویه حساب نماید. در غیر این صورت شرکت حق دارد پس از اخطار  عتباری باشد، می  ا

 به نماینده، نرم افزار مشتری وی را غیر فعال نماید. که تمام مسئولیتهای این امر متوجه نماینده می باشد.

 طرفین قرارداد عهداتت  - 5ماده 

 هدات نماینده الف( تع

نماینده متعهد می شود نسبت به فروش محصوالت نرم افزاری شرکت در حوزه فعالیت خود حداکثر توان را به کار    –  1

 گیرد.

توجه به مفاد    بر عهده نماینده می باشد. که نماینده می تواند بابا مشتریان  مسئولیت انعقاد قرارداد فروش سامانه پیام کوتاه    -2

 شرکت نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام نماید. ا با هماهنگی با به صورت مستقیم یقرارداد، خود 

 شد. باه متعهد به احراز هویت کاربران سامانه پیام کوتاه و دریافت مدارک هویتی از ایشان مینمایند -3

 ب( تعهدات شرکت

 ید.مارتبط با برنامه نویسی نرم افزار را برطرف نشرکت متعهد می شود که اشکاالت احتمالی م -1

ه شرکت می باشد و نماینده در این  کلیه تعهدات مرتبط با حفظ و نگهداری اطالعات و ارائه سرویس به مشتریان بر عهد  -2

 رابطه مسئولیتی ندارد.



 

 

 موارد فسخ قرارداد و خاتمه آن -6ماده 

رارداد، براساس اعالمیه  ق   ظف است به ازاء سرویس های ارائه شده تا فسخدر صورت فسخ قرارداد از سوی نماینده، وی مو

با وی تسویه حس قرارداد، منجر به وارد آمدن خسارت به شرکت گردد،  شرکت،  بیاورد. در صورتی که فسخ  اب به عمل 

 نماینده موظف به جبران آن خواهد بود.

اد در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه )حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و امثالهم که ایج

و اراده انسان باشد اطالق می شود( برای هریک طرفین،  می بایست ضمن اعالم کتبی   و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار

حوادث غیر مترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق  روز از تاریخ وقوع    15مراتب مزبور ظرف مدت  

ادعایی نسبت به یکدیگر از طرفین حق هیچ گونه  نخواهد داشت. درصورت عدم    نماید. در حالت فورس ماژور هیچ یک 

طرف دیگر بر عهده اعالم و توافق فوق الذکر ظرف مهلت تعیین شده کلیه مسئولیت ها جبران هزینه ها و خسارات وارده به  

 متخلف از مفاد این ماده می باشد.

 الف( حقوق فکری 

حق اختراع؛ اکتشاف، لیسانس    Copy Right  ،Source Codeسایر شرایط قرارداد فکری و معنوی ناشی از قرارداد شامل  

ل و آینده متعلق به شرکت دانش فنی، مستندات فنی، حق تالیف و امثال آنها و کلیه استفاده های متصوره از این نتایج در حا

 می باشد.

 ب( مالکیت اسناد و اطالعات محرمانه

انجام موضوع قرارداد را در اختیار   طرفین قرارداد مجاز نیستند بدون کسب مجوز کتبی از یکدیگر، اطالعات مربوط به

 سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی قراردهند. 

کار و اختتام این قرارداد به پایان نمی رسد. در غیر این صورت متخلف   این تعهد بطور مستمر بوده و با اتمام  :  4تبصره  

از افشاء در اختیار همگان بوده و یا    موظف به جبران خسارت وارده به طرف دیگر می باشد. اطالعات و ارقام فنی که قبل

 امکان کسب آن از منابع دیگری قابل اثبات باشد محترمانه تلقی نمی شود.

 الف حل اخت -7ماده 

داور  و  نماینده  نماینده شرکت،  از  اختالف، مرکب  اجرای قرارداد؛ هیات حل  از  ناشی  اختالف  در صورت بروز هرگونه 

را بررسی و نسبت به حل و فصل آن اقدام می نمایند. در صورت عدم حصول توافق  مرضی الطرفین، اختالف بوجود آمده  

 ور ارجاع می گردد.ظرف مدت یکماه، موضوع به مراجع ذیصالح قانونی کش

هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، موظف است موضوع را کتبا به طرف مقابل    :  5تبصره  

 یر این صورت کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی ارسال و ابالغ شده تلقی خواهد شد. ابالغ نماید، در غ

 بر قراردادقوانین حاکم  – 8ماده 

تبصره تنظیم شده و به    5ماده و    8نسخه،    دو  این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران بوده و در  

 داد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد. امضای طرفین قرار

 

 نشانی نماینده :  
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 ضای شرکتمهر و ام امضای نماینده 
 

 

 
 محمد مهدی آهنی ها

 
 

 علی حاجی شفیعها 

 

 


