
 
 

  یبسمه تعال

  همکاری فروش محصوالت نرم افزاری قرارداد

  

  

و   ۴۱۱۱۸۸۶۵۹۸۴۷ کد اقتصادی با   ۱۰۳۸۰۴۰۱۹۴۶ و شناسه ملی ۲۴۷۶۰سامان به شماره ثبت بین شرکت فناوری اطالعات توسعه فیمان قرارداد یا

 مدیرعامل و عضو هیات مدیرهبه سمت و با نمایندگی احسان جوادی   ۲۸پالک  - سومنبش چهار راه  - ۳۴امامت  – امامتبلوار  -مشهد :  نشانی

ً در ا که شناسه ملی  و، .............به شماره ثبت .......................................ك طرف و شرکتیشود از  یده مینام توسعه سامانن قرارداد یاختصارا

به نشانی .......... ...............سمت به ............................ خانم/ آقای یندگی، به نما.............................، کد اقتصادی ................................

تلفن ثابت ....... ..........................، با کدپستی  ...............................................................................................................................

 شود از طرف یده مینام نمایندهن قرارداد یكه در ا .....................................و ایمیل ........... ..................و تلفن همراه  ....... ......................

  . و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن خواهند بود گشتهدیگر با شرایط زیر منعقد 

  قراردادموضوع  - ۱ماده 

  : فناوری اطالعات توسعه سامان شاملفروش محصوالت نرم افزاری تولید شده توسط شرکت  یندگیاختصاص نما

 پیام کوتاه  ارسال و دریافت   سرویس مدیریت) SMS Panel  ( وب سرویس و ، خط اختصاصی  شامل نرم افزار 
 

  قراردادمدت  -  ۲ماده 

ن یطرف یخ از سویتار اینخواهد بود و از  سال شمسی دو به مدت ............ /....../..... آن یعنیاز تاریخ عقد  قراردادن یا یمدت اجرا

  .باشد میقابل تمدید برای سالهای آتی رضایت طرفین در صورت  و االجراء است الزم

  شرایط مالی   ومحصوالت   متیق– ۳ماده 

 شامل  ارسال و دریافت پیام کوتاه نرم افزار و سرویس  :  

  نرم افزارSMS Panel                                                             

o  ریال ۶۹۰.۰۰۰ : قیمت برای مشتری 
o ریال ۹۰.۰۰۰  : قیمت برای نماینده  

 وب سرویس پیام کوتاه 

o ریال ۹۰.۰۰۰  : قیمت برای مشتری 
o ریال ۵۰.۰۰۰ : قیمت برای نماینده 

  
  خطوط اختصاصیSMS  : 
  ٥٠٠٠و  ٢٠٠٠،  ٩٠٠٠ ،  ٣٠٠٠های خطوط با پیش شماره هزینه فعال سازی : 

 ها در پرتال نمایندگی قابل مشاهده می باشد اپراتور از   استعالم  پس از و هزینه تمدید سالیانه آن قیمت خطوط . 

 گردد می، اعالم  برای خرید خطوط با توجه به قیمت اعالمی توسط اپراتورها در پرتال ویژه نمایندگان یتخفیفات نمایندگ . 

  ن ردر صورت نیاز نماینده به  . گردد مینج خطوط یا خرید خط به صورت پکیج، قیمت خط و تخفیف ویژه نماینده پس از مذاکره تع
  

  توسعه سامانو امضاء  مهر                                                        مهر و امضاء نماینده                       

  

  

......................: تاریخ  

.....................: شماره  

....................:پیوست  



 
  

  

  

 و جدول تخفیفات ویژه نمایندهک تعرفه شارژ پیام :  
 

  )ریال( کمیزان خرید شارژ پیام  سطح  ردیف
درصد تخفیف   هزینه ارسال 

  انگلیسی  فارسی  نمایندگی

۱  A ۱  ۱۰  ۹۰۰   ۴۷۰   ۱۰.۰۰۰.۰۰۰الی%  

۲  B  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰  ۷  ۸۸۰  ۴۵۰  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰الی%  

۳  C  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ۵  ۸۶۰   ۴۳۰  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰الی%  

۴  D  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۳  ۸۴۰   ۴۰۰  به باال%  

  

 گردد میها از مبلغ خالص پرداختی مشتری جهت شارژ پیامک محاسبه  تخفیف برای نماینده.  

 گردد یران منعقد میت مخابرات اکن اپراتورهای مخابرات و شر یماب یمنعقده ف قراردادحاضر در چارچوب  قرارداده کنیبا توجه به ا ،

ر در قیمت خدمات کالذ  فوق قراردادط یمفاد و شرا رشینماینده با پذ اپراتورهای ارائه شده از سوی و تعرفه های پیامک ر، هرگونه تغ

 .پذیرد در هر زمان میرا  زیرمجموعه آنهاهمراه و شرکت های 

  

  نحوه پرداخت   -  ۴ماده 

 خرید و شارژ پیامک برای مالی  های تراکنش نمایندگی ،، شارژهای پنل ها  باتوجه به وجود پرتال ویژه نمایندگان، کلیه پرداخت

  .صورت آنالین ثبت شده و در دسترس نمایندگان قرار دارده بمشتریان نماینده ، 

  ن شده و  ١.٠٠٠.٠٠٠میزان اعتبار هر نماینده برای موارد ضروری و خاص مبلغ در موارد خاص نماینده قبل از شارژ پنل نمایندگی ریال تع

 . کان استفاده از این اعتبار و منفی شدن مانده پرتال نمایندگی خود را دارد خود ، ام

  کلیه سودهای حاصل از خرید محصوالت ، خطوط یا شارژ پیامک برای مشتریان ، در پرتال نمایندگی ثبت می گردد و نماینده می تواند

مکان شارژ مجدد پیامک یا خرید محصوالت از مانده البته ا. مانده موجودی پنل خود را به هر حساب بانکی مدنظر عودت دهد 

 . موجودی نیز میسر می باشد 

  درصورت دراختیار بودن پرتال شارژ و امکان شارژ انالین پیامک توسط مشتریان نماینده ، سود نمایندگی بالفاصله پس از انجام شارژ

  . توسط مشتری ، در پنل نمایندگی ثبت می گردد 

  صورتحساب ها از طرف توسعه سامان ، به دو روش امکان پذیر می باشد صدور و ارائه:  

  .صدور فاکتور برای نماینده به ازاء شارژهای انجام شده در پنل نمایندگی  -١

در این مدل امکان صدور مجدد فاکتور برای شارژهای . صدور مستقیم فاکتور برای مشتری نهایی ، درصورت درخواست نماینده  -٢

 . میسر نمی باشد پنل نمایندگی 

 .فزوده می باشد اکلیه فاکتورهای صادر شده از طرف توسعه سامان به صورت فاکتور رسمی و دارای ارقام مالیات ارزش 

  

  توسعه سامانو امضاء  مهر                                                        مهر و امضاء نماینده                       

  



 
  

  

  

  قرارداد نیطرف تعهدات – ۵ماده 

 ندهیتعهدات نما  

 . شود نسبت به فروش محصوالت نرم افزاری شرکت در حوزه فعالیت خود حداکثر توان را به کار گیرد ینده متعهد مینما -١

نماینده متعهد است طبق قوانین و آئین نامه های ابالغی از طرف اپراتورهای همراه ، مشخصات کامل مشتریان و مالکین نهایی استفاده  -٢

، کننده از خطوط اختصاصی پیامک را ثبت نماید و در غیر این صورت ، مسئولیتی از بابت غیرفعال سازی خطوط و عدم دسترسی مشتریان 

 .ان نخواهد بود برعهده توسعه سام

د  برای راه اندازی سرویس پیام کوتاه و فعال گردد مینماینده متعهد  - ٣ سازی خطوط اختصاصی، به ازای هر مشتری یک قرارداد مورد تا

 .از مشتری اخذ و در صورت نیاز برای شرکت ارسال نماید) مطابق با قرارداد خط ارسالی برای نماینده(اپراتور مخابرات 

از  قراردادمنزله پایان همکاری بوده و فسخ ه ب قراردادپس از عقد )  ماه کاری ٣مدت ه ب (عدم فروش محصوالت نرم افزاری شرکت حداکثر   -٤

  .سوی شرکت را به همراه خواهد داشت

معلق و از همان تاریخ کلیه  ، پرتال نمایندگیقراردادهای آینده در تاریخ اتمام  نمایندگی برای سال قرارداددر صورت عدم ارسال تمدید  -٥

 .      مالی پرتال و شارژ پیامک مشتریان برای نماینده لحاظ نخواهد شد های تراکنشسودهای حاصل از 

و  وی بودهاز کلیه مراجع ذیصالح قانونی بر عهده سرویس ها و خدمات ارائه شده از طرف نماینده  مسئولیت اخذ هرگونه مجوز الزم جهت  -۶

 . در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت توسعه سامان

نماینـدگی یـا ایجـاد  قرارداد انعقاد به اقداموی  یا باشدنماینده یا مشتریا وی  خود به متعلق اینکه از اعم ها پیامکای محتو مسئولیت -٧

ولیتی در قبال عدم صحت محتوا و یا عدم هیچگونه مسئ ، توسعه سامان و بودهایشان  برعهده ،کامالدسترسی برای افراد ثالث نموده باشد 

بدیهی است در صورت وجود . مطابقت آن با قوانین موضوعه، شرع و شئونات اسالمی یا نقض حقوق اشخاص ثالث و غیره نخواهد داشت

را به عنوان شخص مسئول بـه  نماینده توسعه سامانهرگونه ادعا یا اعتراض از ناحیه مشترکین و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، 

و سـلب امتیـاز  سـرویسقطع فـوری اخذ خسارات و مراجع ذیربط معرفی نموده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که نسبت به 

  .اقدام نماید پرتال نمایندگی از استفاده

حاضر، کلیه قوانین موضوعه کشور، اصـول و  متفاه، کلیه مفاد قرارداداز محصوالت موضوع  استفادهد در راستای گردمی متعهد  نماینده -٨

و ضوابط سازمان تنظیم  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احکام شرع، کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر فناوری اطالعات ومخابرات،مصوبات

 . را رعایت نماید توسعه سامان های مقررات و ارتباطات رادیویی، اسناد، دستورالعمل ها و یا توصیه

و یا مراجع قانونی ذیصالح،  همراهبه علت بروز و یا اعالم مشکالت یا شرایط بحرانی از سوی شرکتهای اپراتور  توسعه سامان صورتیکهدر  -٩

آن می  موظف به رعایت نمایندهگردد،  نماینده و مشتریان ویهای مربوط به  ارسال پیامک بندی ملزم به اعمال محدودیت هایی در زمان

و مراجع قانونی ذیصالح را  همراهبایستی مستندات دریافت شده از اپراتور های  توسعه سامانهمچنین . باشد و اعتراضی نخواهد داشت

  .قرار دهد بهره برداردر اختیار 

اسخگویی و جبران خسارت خدماتی ناخواسته نباید بدون رضایت قبلی کاربران نهایی فرستاده شود و مسئولیت پ تبلیغاتی و غیر های پیام -١٠

 .می باشد نمایندهیا غیر مستقیم بر عهده  درصورت هرگونه شکایت مستقیم

 را برای دائمی گونه حق مالکیتهیچ تخصیص یافتههای سر شماره  ارسال ازقراردادهای خطوط یک ساله و قابل تمدید می باشد و  -۱۱

 . می باشد برای مدت مشخص خدمات پیامک صرفا به معنای ارائهایجاد نکرده و  نماینده یا مشتریان وی

طراحی و هرگونه که نماینده با نظر خود اقدام به صورتیدر کلیه هزینه های شرکت و فرایند جذب مشتریان نماینده ، بر عهده وی بوده و  -۱۲

 .باشد های آن به عهده خود نماینده می تبلیغات برای محصوالت نماید کلیه هزینه

  توسعه سامانو امضاء  مهر                                                        امضاء نمایندهمهر و              

  



 
  
  
  
  
  

  توسعه سامانتعهدات  
  

شود برای هر نماینده یک پرتال اختصاصی آنالین جهت ثبت سفارش محصوالت، شارژ پیامک مشتریان و کلیه  متعهد می توسعه سامان -١

مالی و ارتباطات پشتیبانی از طریق  های تراکنشکلیه . قرار دهد ویایجاد و در اختیار خود خدمات قابل ارائه توسط نماینده به مشتریان 

 .باشد همین پرتال قابل ثبت و پیگیری می

د نسخه شامل اصالحات و یبا همچنین. دینرم افزار را برطرف نما یسینو مرتبط با برنامه یاالت احتمالکه اشکشود  یمتعهد م توسعه سامان -٢

  .نده قرار دهدیار نمایاز زمان نصب نرم افزار در اخت یار کروز  ١٥را ظرف مدت  یرات احتمالتغ

منظـور ه در زمان بروز مشـکل و بـو اقدام می نماید،  قراردادها و سرویس های موضوع  سامانه توسعه سامان نسبت به ارائه پشتیبانی - ٣

 support@ts.co.irپنـل پرتـال و تواند جهت پیگیری درخواست و ارسال مستندات، از طریـق  مینماینده سهولت در امر پاسخگوئی، 

  .اقدام نمایدنسبت به ایجاد تیکت پشتیبانی 

 : تعهدی در خصوص موارد ذیل و خسارات احتمالی ناشی از آن نخواهد داشت توسعه سامان -٤

  ناخواسته برای مشتری نهایی  سامانه و خطوط پیامک و ارسال پیامک هایاز نا صحیح خسارات وارده در نتیجه استفاده. 

  راردادقموضوع  خطوط و سامانه هایشده از طریق  ارسالمحتوای اطالعات . 

  نماینده  مشتریانتوسط اشخاص ثالث و  قراردادموضوع  سرویس هایسوء استفاده های احتمالی از. 

 دسترسی بـه  مانندباشد،  که خارج از کنترل مستقیم توسعه سامان قرارداداختالل در استفاده از محصوالت موضوع  درصورت بروز

  .یا خطوط اختصاصی پیامک  اینترنت

  آنها دخیل نبوده است تامیندر  افزار یا تجهیزاتی که توسعه سامان درنتیجه کاربرد نرمنماینده به  اختالل و یا خسارتدرصورت بروز . 

رات هرگونه میگردد متعهد توسعه سامان -٥  وپیامک ، تلفنبخش اخبار پرتال نمایندگی ،  طریق از را سیستم در آمده بوجود اختالالت و تغ

 .اطالع دهدنماینده  معرفی شده ، به ارتباطیمسیر های  سایر یا

  .باشد درخواست های نمایندگان یپاسخگو ٠٥١ - ٣٦١٦١توسعه سامان متعهد است در کلیه ساعات اداری از طریق شماره  -٦

غیرمجاز های  های امنیتی و پیشگیرانه نرم افزاری مناسب را جهت پیشگیری از دسترسی افراد و مجری توسعه سامان متعهد است سیستم -٧

 .به اطالعات، نشت اطالعات و آلوده شدن به ویروس، مستقر نماید

 

  حوادث غیر مترقبه  – ۷ماده 
  

سوزی و امثالهم که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطالق  حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش

روز از تاریخ وقوع حوادث غیر  ۱۵بایست ضمن اعالم کتبی مراتب مزبور ظرف مدت  در صورت حدوث آن برای هر یک از طرفین، می. شود می

گونه ادعایی نسبت به  یک از طرفین حق هیچ در حالت فورس ماژور هیچ . با طرف دیگر توافق نماید قراردادرقبه نسبت به تمدید یا فسخ مت

ن شده کلیه مسؤلیت در صورت عدم اعالم و توافق فوق. یکدیگر نخواهد داشت ها و خسارات وارده به  ها و جبران هزینه الذکر ظرف مهلت تع

  .باشد بر عهده متخلف از مفاد این ماده میطرف دیگر 

  

  

  توسعه سامانو امضاء  مهر                                                        مهر و امضاء نماینده                       
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   قراردادیا خاتمه موارد فسخ  -  ۸ماده 

 : را فسخ نماید قراردادتواند یهر یک از طرفین در موارد ذیل م

جهـت جلـوگیری از  بهتواند  بر اساس تعهدات خود تخلف نماید، طرف دیگر می قرارداددر صورتیکه هر یک از طرفین در اجرای مفاد این  -١

ع حقوق خود و پیشگیری از خسارات احتمالی و در صورت عدم حل اختالف با رعایت تبصره   .نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ٣تض

 .انجام موضوع قرارداد ممنوعیت قانونی طرف مقابل درکشف  -٢

  .در صورت ورشکستگی و یا انحالل هر یک از طرفین - ٣

انضمام دالیل و مستندات الزم به طرف ه روز قبل درخواست فسخ را كتباً ب ١٥، طرفین موظفند  قرارداددر صورت درخواست طرفین مبنی بر فسخ 

  .مقابل اعالم کند

منظور  ،ایشان مسترد نشده و به عنوان خسارت  پرتالشارژ  ، مبلغ باقیماندهانجام تخلفات از طرف نماینده  به دلیل عدم  دقراردادر صورت فسخ 

  . خواهد شد از طریق مسیرهای قانونی اقدام،  باشد كه خسارات وارده بیش از شارژ پنل مشترییست درصورت ا یبدیه. شود یو اخذ م

بایست قرارداد خطوط منعقد شده با  توسط نماینده، برای ادامه ارائه سرویس به مشتریان نماینده می قرارداددر صورت فسخ و یا عدم تمدید 

در غیر اینصورت کلیه خطوط پیام کوتاه فعال شده برای مشتریان نماینده غیرفعال شده یا شرکت مستقیما . مشتریان برای شرکت ارسال گردد

  .قد قرارداد با این مشتریان اقدام خواهد کردبرای ع

  

  قراردادط یر شرایسا  – ۹ماده 

 یر کحقوق ف  

 و یمستندات فن وتشاف، دانش کحق اختراع، ا  Copy Right  ،Source Codeشامل  قرارداداز  یناش یو معنو یر کت فکیحقوق و مال

  . باشد یم توسعه ساماننده متعلق به یدر حال و آ آنهامتصوره از  یها ه استفادهیلکو  محصوالت و سرویس های ذکر شدهف یحق تال
  

 ت اسناد و اطالعات محرمانهکیمال  

 یقیر اشخاص حقیار سایرا در اخت قراردادگر، اطالعات مربوط به انجام موضوع یدیکاز  یتبکسب مجوز کستند بدون یمجاز ن قراردادن یطرف

  .قرار دهند یا حقوقیو 

ن صورت متخلف موظف به جبران خسارت وارده یر ایدر غ. رسد یان نمیبه پا قراردادن یار و اختتام اکن تعهد بطور مستمر بوده و با اتمام یا

قابل اثبات باشد  یگر یسب آن از منابع دکان کا امیار همگان بوده و یه قبل از افشاء در اختیکاطالعات و ارقام فن. باشد یگر میبه طرف د

  .شود ینم ینه تلقمحرما
  

 حل اختالف  

ن، اختالف یالطرف ینده و داور مرضینده شرکت، نمایب از نماکاختالف ، مر  أت حلی، هقرارداد یاز اجرا یدر صورت بروز هرگونه اختالف ناش

به مراجع  ماه، موضوع یکدر صورت عدم حصول توافق ظرف مدت . ندینما یو فصل آن اقدام م و نسبت به حل  یبوجودآمده را بررس

  .گردد یکشور ارجاع م یصالح قانونیذ

ها و  ه نامهیلکن صورت یر ایند، در غکتباً به طرف مقابل ابالغ کر دهد موضوع را تغ قراردادخود را در مدت  ین نشانیاز طرف یکیهرگاه 

  .خواهد شد یارسال و ابالغ شده تلق یقبل یها به نشان اوراق و اظهار نامه

  

  توسعه سامانو امضاء  مهر                                                        مهر و امضاء نماینده                       

  

  



 
  

  

  
  قراردادم بر کن حا یقوان  -  ۱۰ماده 

ه نسخ یلکده و ین رسیبه امضاء طرفم شده و یماده تنظ ١٠ و ران بوده و در دو نسخهیا یاسالم ین دولت جمهور یث تابع قوانیاز هرح قراردادن یا

  . آن اعتبار واحد دارند

  

  

  توسعه سامانو امضاء  مهر                                                        مهر و امضاء نماینده                       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

===================================================================================  

  :قراردادمه یاز ضمیمورد ن کمدار 

 افراد حقوقی -۱
 

 رات  یکپی آگهی ثبت  و آگهی آخرین تغ
 ت کشر  یروزنامه رسم یپک 
 کپی مجوز فعالیت صنفی 
  فروش تکمیل شده قرارداددو نسخه 
  خطوط ویژه نمایندگان قراردادیک نسخه 
 نامه تعهد خطوط  

 حقیقیافراد  - ۲
 

 کپی کارت ملی برابر با اصل شده 
 گواهی امضای محضری از دفاتر اسناد رسمی 
  فروش تکمیل شده قرارداددو نسخه 
  خطوط ویژه نمایندگان قراردادیک نسخه 
 نامه تعهد خطوط  

 

 


