
 

 نمونه قرارداد

 بسمه تعالی

 پستی نقل قرارداد استفاده از سامانه حمل و 

  

 91912221111 ملی شناسه ،971971 ثبت شماره به  " شرکت معماران به طرح " فیمابین قرارداد اين 

 هیأت عضوء و عامل مدير سمت به نسب عقیلی بابک آقای نمايندگی به 999979171999 کداقتصادی و

 ، 11929111999 همراه تلفن 99 پالک مسجد، خیابان ، شريعتی خیابان تهران،: نشانی به مديره،

شود از نامیده می "سامانه" ، که در اين قرارداد22926921: تماس شماره ،9669696691: کدپستی

 و ---- ، شناسه ملی----- به شماره ثبت ---------------------------------"يک طرفو 

-------- و مديرعامل سمت به -------------- آقايان نمايندگی به ------------------ کداقتصادی

-------- امضاء کلیه اسناد تعهدآور و بهادار و به نشانی ثبتی: دارنده مديره، هیأت رئیس سمت به -------

 از شودمی نامیده نماينده قرارداد اين در منبعد که -------------------------------------------

 توسط بايد قرارداد اين مفاد از ناشی تعهدات کلیه که نحوی به شد؛ منعقد ذيل شرايط تحت ديگر، طرف

 ايفاء شود. مذکور طرفین

  

 :قرارداد موضوع - 1ماده 

 نمايندگی سامانه سامانه. و پستی نقل  قرارداد استفاده از سامانه حمل و

  

 مدت قرارداد: - 2ماده 

 سال خواهد بود.2منعقد گرديد وبه مدت  .................. اين قرارداد در تاريخ



  

 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ  -3ماده 

های انجام شده توسط مشتريان نماينده، از رديف خدمات فنی و مهندسی مقرر گرديد تمامی از مبالغ خريد

 21 حداقل ماهیانه فروش داخلی پست های سرويس در %91  مندرج در فاکتور خدمات فنی و مهندسی

در  % 11مان،تو میلیون 21 تا 91 حداقل ماهیانه فروش داخلی پست های سرويس در %61تومان، میلیون

در سرويس های پست داخلی  % 91میلیون تومان، 91تا  1سرويس های پست داخلی فروش ماهیانه حداقل 

در خدمت حمل و نقل سنگین  %91در خدمات پست خارجی و  %11میلیون تومان ،  1فروش ماهیانه کمتر از 

 بصورت ماهیانه به نماينده پرداخت میگردد.

  

ت پستی تابع نرخ نامه ابالغی فعالین پستی میباشد و هر گاه نرخ تغییر يابد :کلیه مبالغ خدما1تبصره 

 نرخ های فوق نیز از طريق ايمیل به نماينده اعالم و اعمال میگردد.

: از بابت هزينه جمع آوری و خدمات تکمیلی و مبلغ فروش آنها به نماينده، مبلغی پرداخت 2تبصره 

ود نماينده انجام شود ايشان موض اند در باکس خدمات نخواهد شد و چنانچه اين امر توسط خ

 نمايندگی مبلغ مورد نظر را وارد و از مشتری اخذ نمايد

  

 نماينده تعهدات – 4ماده 

اقدام به فروش سرويس سامانه اقدام نمايد  فروش سامانهبر اساس مقررات و ضوابطنماينده متعهد است -9-9

بايست بصورت کتبی و در ازاء اخذ رسید توسط سامانه به مشتری نماينده ابالغ که قوانین مذکور می

 گردد.

دريافت سايت يا API های اعالم شده از سوی سامانه که از طريقنماينده موظف است بر اساس قیمت  -2-9

 بمنظور حفظ حقوق مشتريان اقدام به فروش خدمات سامانه نمايد.نمايد عیناً می

 نماينده موظف است لوگوی سامانه را در کلیه فاکتورهای خروجی قراردهد قرار میدهد قرار دهد -9-9



 يا (postex.ir) پستکس اين قرارداد هیچ حقی را برای نماينده در خصوص حق امتیاز برند سامانه -9-9

 ايجاد نخواهد کرد. سامانه اپلیکیشن

درصد از درآمد حاصل از سايت را با ارايه مدرک خرج تبلیغ برای سامانه در  21نمايده موظف است  -9-1

 منطقه تحت پوشش خود بنمايد که البته پیش از تبلغ میبايستی کمپین آن به تايید سامانه رسیده باشد.

عهده ايشان میباشد يعنی آنکه هرگونه تخلف و  مسولیت کلیه کاالهای ارسال شده از سوی نماينده به -9-6

 قصور از اصول نمايندگی و قوانین مندرج در سامانه به عهده نماينده میباشد.

  

 تعهدات سامانه -5ماده 

ی اطالع رسان را با پیامک و ايمیل به مشتريان موضوع قرارداد متعهد است صدور فاکتور سامانه سامانه-9-1

 نمايد.

 .نمايدمی اعالم نماينده به API ها را از طريققیمت سامانه -2-1

 در خصوص حق امتیاز برند نماينده ايجاد نخواهد کرد. اين قرارداد هیچ حقی را برای سامانه -9-1

از آنجايیکه بهاء مرسوالت، تحويل گرفتن و تحويل دادن مرسوالت در مبدأ و مقصد مشتری و ساير  -1-1

تمالی های احشود، نماينده هیچگونه مسئولیتی در قبال مغايرتانجام می توسط سامانه امور اجرايی مربوط به آن

خود به تنهايی مسئول جبران  و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث )مشتری( نخواهد داشت و سامانه

 خسارات احتمالی و پاسخگويی در اين خصوص خواهد بود.

و در صورت وقوع حادثه و ورود خسارات به مشتريان توسط سامانه و در صورت لغو و کنسلی و يا تأخیر  -6-1

 سامانه و نبوده ثالث اشخاص به معنوی و مادی خسارات جبران مسئول عنوان هیچ به در حین ارسال، نماينده 

 .دمیباش میباشد پست ملی شرکت های استاندارد اساس بودبر خواهد پاسخگويی مسئول تنهايی به خود

ه موظف است شخصا فرايند تسويه حساب با ساير اشخاص ثالث که مسئولیت های در ساير چرخه سامان -7-1

تحويل و ارسال بسته ها دارند )مثال پست، اسنپ باکس و ...( را انجام دهد و نماينده هیچگونه مسئولیتی در قبال 

 آنها ندارد.



های اجرايی موضوع قرارداد بر عهده سامانه خواهد پس از پرداخت مبلغ توسط مشتری، کلیه مسئولیت-9-1

 بود.

 1 و شنبه 9 تا شنبه روز هر 97 ساعت تا صورت به خود call center سامانه موظف است توسط -1-1

 .باشد قرارداد موضوع نماينده مشتريان جوابگوی روز99 ساعت تا شنبه

 سامانه موظف است نحوه صحیح بسته بندی جهت ارسال کاال را به مشتريان نماينده اطالع رسانی کند. -91-1

مسئولیت و پاسخگويی در خصوص ارسال اقالم غیر قانونی با نماينده بوده و سامانه هیچگونه مسئولیتی  -99-1

 در اين خصوص نخواهد داشت.

نماينده را در اختیار ايشان با زمانبندی اعالم شده توسط نماينده در سامانه فضای الزم برای مذاکرات  -92-1-

 اختیار ايشان قرار خواهد داد

  

 هادستورالعمل مکاتبات، اطالعات، محرمانگی – 6ماده 

طرفین قرارداد ملزم به امضای )قرارداد محرمانگی اطالعات( که پیوست جدايی ناپذير از اين قرارداد   -9-6

 .باشنداست، می

های مشروحه در قرارداد ارسال خواهد گرديد و ها و مکاتبات به نشانیها، دستورالعملکلیه اخطاريه  -2-6

طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر نشانی مراتب را بالفاصله کتباً به طرف ديگر اطالع دهند در غیر 

  .محسوب خواهد شد اينصورت موارد ارسال فوق به نشانی قید شده در قرارداد ابالغ شده

  

 فسخ قرارداد -7ماده 

 د،باشمی فسخ قابل  اين قرارداد با توجه به بروز شرايط زير به صورت يکطرفه از جانب هر يک از طرفین

 :نمايند اعالم مکتوب صورت به مقابل طرف به را خود تصمیم فسخ، تاريخ از قبل روز 91 اينکه بر مشروط

 مفاد و دستورالعمل های جاری قرارداد. رعايت عدم -الف            



 .طرفین سوی از ثالث شخص به قرارداد اين از ناشی حقوق جزئی يا کلی انتقال – ب             

 را موضوع ايشان بايستمی قرارداد، طرفین از يک هر توسط قرارداد اجرای امکان عدم صورت در -ج            

 .نمايد اخذ را مقابل طرف تأيیديه و نمايد اعالم مقابل طرف به کتبی صورت به

رارداد به اجرا ق فسخ زمان تا مشتريان به نسبت را خود تعهدات بايست می قرارداد طرفین***               

 برسانند.

 :ماژور فورس  -8ماده 

نی و خارج از بیدرصورتوقوع وقايعقهريهازقبیلجنگ،اغتشاش،حوادثطبیعیغیرمترقبهوسايرحوادثغیرقابلپیش

اراده و اختیار طرفین باشد، 

چنانچهتاخیريدرانجامموادقراردادازسويهريکازطرفینبوجودآيد،باتوافقطرفیناجرايتعهدات 

عواملبازدارندهبهحالتتعويقوقراردادبهحالتتعلیقدرخواهدآمد،چنانچهحالتتعلیق قراردادتارفع

بیشازيکماهبهطوالنجامد طرفیندرخصوصادامهوياانحاللقراردادتوافق و تصمیم گرفتهودرصورتی 

کهقراردادفسخگرددطرفینملزمبهتسويهحسابتاقبالززمانفورسماژور و مطابق با پیشرفت موضوع قراردادبا 

 .يکديگر هستند

 حل و فصل اختالف : -9ماده 

 :درصورتیکهنسبتبهتفسیر،اجرا،فسخ،بطالن،خاتمهويااصالحمفاداينقرارداد،میانطرفیناختالفی حاصلشود

هريکازطرفینبايدتاحلوفصالختالفبهتعهداتقانونیوقرارداديخودعملنمايد و ارجاع اختالف به مراجع 

 قانونی مراجع به مراجعه طريق از اختالف گونه هر و .بودانجاممسئولیتهايمندرجدراينقراردادنخواهد  قانونینافی

 .است امکانپذير

 ساير شرايط قرارداد : -11ماده 

 کلیه اطالعات و مستندات و حقوقمالکیت معنوی سايت به شرکت سامانه تعلق دارد.

 :خسارت - 11ماده 



اد فوق الذکر اين قرارداد، و مو مطابق قرارداد اجرای عدم و احتمالی در صورت کشف هر گونه سوء استفاده

هرگونه ضرر و خسارت از سوی هر يک از طرفین به اشخاص ثالث و طرف ديگر، طرف مقصر ملزم به جبران 

غرامت و خسارت وارده بوده و پاسخگوی مراجع قانونی در مورد تخلف خود می باشد. همچنین در صورتی که 

و يا آپ، طرف ديگر متحمل ضرر و زيانی شود، طرف مقصر به دلیل اشکاالت در ارائه سرويس از طرف سامانه 

 طبق نظر مراجع قانونی ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

 قرارداد نسخ -12 ماده 

نسخه که هر کدام حکم واحد دارد بین طرفین در شهر تهران  9تبصره و در  9ماده و  92اين قرارداد در 

 گردد.منعقد و مبادله می

 نماينده سامانه

 ---------- بابک عقیلی نسب

   مديرعامل

    

    

  

  

  

 


