« قرارداد سرویس خرید پستی »
ماده  )1طرفین قرارداد
قرارداد حاض ر فی مابین شرکت توسعه عصر ارتباطات ماها به شماره ثبت  481904با نمایندگی آقای آرش خان محمد زاده باا
سمت مدیر عامل شرکت که از این پس به اختصار “شررت

ماارا” نامیاده مای شاود از یار طارش ک شارکت/آقای /خاان

 ، ........................................................باااا کاااد م/ااای  /شاااماره ثبااات  .....................................باااه نماینااادگی آقاااای /خاااان
.................................................برابر رکزنامه رسامی شاماره ..........................................دارای حا امضاا مای باشاد ک باه عناوان مادیر
فرکشگاه اینترنتی ............................................................به نشانی اینترنتی (دامنه)  ....................................................شناخته مای شاود ک
از این پس به اختصار “طرف قرارداد” نامیده میشود از طرش دیگر  ،با شرایط ک مقررات ذیل منعقد می گردد ک طرفین پس از
امضای قرارداد  ،م/زم ک متعهد به انجام کامل مفاد این قرارداد می باشند.
ماده )2موضوع قرارداد
برنامه ریزی ک مدیریت بر معرفی ک فعال سازی فرکشگاه مجازی در سرکیس خرید ک فرکش اینترنتی شرکت پسات ک همااهنگی
جهت قبول  ،حمل ک توزیع کاالی فرکشگاه ک تحویل به خریداران از طری شبکه گسترده پست در نقاط تحت پوشا

شارکت

پست ک دریافت کجه کاال (در رکش )CODاز خریداران ک کاریز به حساب بانکی اعالم شده فرکشگاه دربازه زمانی تعریا شاده
در ماده 5-4قرارداد.
ماده )3مدت و محل اجرای قرارداد
زمان اجرای قرارداد از تاریخ ........./......../......لغایت  ........./......../......به مدت یکسال هجری خورشایدی ک در نقااط تحات پوشا
شرکت پست می باشد که در صورت تواف بین طرفین قابل تمدید خواهد بود.
ماده )4مابه ازای قرارداد
هزینه های مربوط به انجام ماده ( 2کارمزد شرکت ماها)  5 ،درصد (پنج درصد) از قیمت کاالهای فرکختاه شاده در سارکیس
تعیین می گردد که از محل کجوه دریافتی از خریداران مندرج در ماده  2قرارداد کسر ک مابقی مب/غ باه حسااب باانکی طارش
قاارارداد بااه شااماره.......................................نزد باناار  .................................شااعبه  .........................بااه نااام آقااای  /خااان  /شاارکت
.......................................................................کاریز خواهد شد .در صورتی که به هر دلیل کاالی مربوطه عودت داده شاود ک یاا قیمات
آن با استفاده از کارتهای اعتباری بانکی پرداخت شود  ،کارمزد شرکت ماها ک نیز هزینه پستی مرتبط با این قبیال مرساوالت ،
توسط شرکت ماها از کجوه جاری طرش قرارداد که نزد شرکت ماها موجود می باشد  ،کسر ک باه حسااب هاای مربوطاه کاریاز
خواهد شد.
تبصره : 1هر گونه افزای

تعرفه ارائه خدمات پستی که از سوی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران در مدت اجرای قارارداد

اعالم می گردد  ،برابر نرخ نامه مصوب در قرارداد اعمال خواهد شد.

تبصره : 2کاریز مب/غ  %9مالیات بر ارزش افزکده مرتبط با هزینه کاال ک خدمات  ،به عهده طرش قرارداد خواهاد باود ک شارکت
ماها مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
تبصره : 3شرکت پست هزینه ارسال سفارشات برگشتی را از حساب شارکت ماهاا کسار مای نمایاد .بناابراین هزیناه ارساال
سفارشات برگشتی بعهده طرش قرارداد می باشد .همچنین بابت هر سفارش توزیع شده مب/اغ  0999ریال بعناوان خادمات از
طرش قرارداد دریافت خواهد شد .
ماده )5تعهدات شرت

مااا

 )5-1شرکت ماها متعهد است هماهنگی های الزم با شرکت پست ج .ا.ا را جهات معرفای ک فعاال ساازی فرکشاگاه اینترنتای
مندرج در ماده یر قرارداد بعمل آکرد.
 )5-2شرکت ماها متعهد است تمهیدات الزم جهت پیگیری سفارشات ارسالی طرش قرارداد از شارکت پسات را بکاار بساته ک
کضعیت سفارشات ارسالی را در سریعترین زمان ممکن مشخص نماید.
 )5-3ک/یه کاالهای دریافتی از طرش قرارداد طب قوانین ک مقررات پستی تحت پوش

بیمه پساتی قارار میگیرناد از ایان رک

چنانچه در نقل ک انتقاالت پستی سفارشات ارسالی مفقود ک یا آسیب ببینند  ،شرکت ماها متعهد می گاردد بار اسااو ضاوابط
پستی  ،نسبت به پیگیری آنها از پست اقدام نماید.
 )5-4محاسبه ک پرداخت  %988ح السه طرش قرارداد برای مرسوالت کصول شده  4 ،نوبت در هر ماه (در هفتاه یار رکز)
خواهد بود.
 ) )5-5شرکت ماها متعهد میگردد که هر مب/غی را اشتباها ک یا اضافه بر ح السه خود از سه طرش قرارداد برداشت نماوده
باشد  ،با اعالم طرش قرارداد حداکثر ظرش مدت  40ساعت به حساب ایشان کاریز نماید .
یادآکری :مرسوالت کصول شده به مرسوالتی اطالق می گردد که کاحدهای پستی آن را تحویل خریدار داده ک کجاه مربوطاه را
دریافت ک به حساب شرکت ماها کاریز نموده اند.
ماده)6تعهدات طرف قرارداد
 )6-9طرش قرارداد ح کاگذاری این قرارداد ( تعهدات مندرج ) را جزئاً ک کالً به اشخاص حقیقی ک حقوقی دیگر ندارد.
 )6-2طرش قرارداد مک /است ک/یه قوانین جاری کشوری اع از قوانین جرای رایانه ای  ،مطبوعاات  ،حمایات از مالکیتهاای
معنوی  ،حق وق مؤلفین ک مصنفین  ،مقررات کپی رایت  ،تجارت ک نیز قوانین ک مقررات پستی (بویژه در خصاوص عادم ارساال
اشیاء ک کاالهای ممنوعه) را رعایت نموده ک از تب/یغ  ،فرکش ک ارائه آنها (بویژه کاالهای غیر مجااز سامعی بصاری ک بهداشاتی
آرایشی) به هر نحوی (تب/یغ  ،عرضه ک فرکش در سایت  ،کبالگ  ،ایمیل مارکتینگ ک  ).....خودداری نماید .
ک در صورت عدم رعایت قوانین یاد شده  ،ضمن ج/وگیری از فعالیت طرش قارارداد در شارکت ماهاا ک مسادکد نماودن ساط
دسترسی طرش قرارداد به پن/های مربوطه  ،مسئولیت پاسخگوئی به مراجع ذیصاال ک نهادهاای دکلتای از جم/اه دساتگاههای

قضایی ک انتظامی به عهده طرش قرارداد خواهد بود .
 )6-3طرش قراردادمک /است نسبت به تهیاه یار دساتگاه تارازکی دیجیتاال ک یار دساتگاه پرینتار لیازری جهات چاا
فاکتورهای مربوط به سفارشات ثبت شده اقدام نماید.
 )6-4طرش قرارداد مک /است ضمن رعایت ایمنی کاالها ک نیز رعایت استانداردهای پستی در زمینه بسته بنادی مرساوالت ،
به ازای هر سفارش ثبت شده در پنل مربوطه ،تعداد  2نسخه فاکتور برابر استانداردهای تعیاین شاده چاا ک همچناین یار
نسخه برچسب بر رکی مرسوله الصاق نماید .همچنین برابر قوانین ک مقررات پستی  ،درج کامل نشاانی فرساتنده ک گیرناده بار
رکی لفاش مرسوله الزامی است.
نکته  :درج کزن کاقعی مرسوله بر رکی فاکتورهای چاپی الزامی است.
 ) 6-5طرش قرارداد مک /است صرفا مرسوالتی که آماده ارسال می باشند را در پنل مربوطه باه کضاعیت ”آمراده ارسرال“
تغییر دهد  .همچنین عواقب هرگونه تاخیر در تحویل مرسوالت به مامورین پستی  ،مستقیماً متوجه طرش قرارداد خواهد بود.
 ) 6-6طرش قرارداد به هیچ عنوان ح استفاده از آرم شرکت پست در آدرو کب سایت ک یا بنرهای تب/یغااتی خاود را نادارد.
همچنین درج عباراتی همچون ”با امکاری شرت

پس “ ک یاا ”تح

پوشر

شررت

پسر

” در ساایتها  ،ایمی/هاا ک

بنرهای تب/یغاتی ممنوع است.
 )6-7هرگونه نقص،تق/بی بودن یا عدم مطابقت در کیفیت ک کمیت کاالهای ارایه شده توسط طرش قرارداد در زمان تحویل باه
مشتری  ،شخصا توسط طرش قرارداد جبران ک ک/یه هزینه های برگشت ک ارسال مجددکاال (در صورت تعویض) به عهده طارش
قرارداد خواهد بود.
 ) 6-0طرش قرارداد مک /است اقدامات الزم نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترکنیکی از مرکز توسعه تجاارت الکترکنیکای باه
آدرو enamad.irرا انجام داده ک نماد دریافتی خود را همراه در کبسایت فرکشگاهی خود فعال نگه داشاته ک شاماره پرکناده
ایجاد شده را جهت درج بر رکی فاکتور های چاپی در اختیار شرکت ماها قرار دهد ،عقد قرار داد تا زمان نصب نمااد اعتمااد در
کبسایت امکانپذیر نبوده ک تمامی مسئولیت در رابطه با تمدید ک فعال نگه داشتن ک نصب صحی در کبسایت بر عهاده فرکشاگاه
بوده ک شرکت ماها هیچگونه مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.
تبصره: 4در صورت عدم رعایت موارد یاد شده در ماده( ، )6-7مب/غ کاالهای فوق ک هزیناه ارساال آنهاا توساط شارکت ماهاا
ازحساب طرش قرارداد کسر ک به حساب مشتری(خریدار) کاریز میگردد.
تبصره :5در صورت درج اکزان غیر کاقعی مرسوالت بر رکی فاکتورها ک برگشت مرسوله توسط کاحدهای پستی باه دلیال عادم
رعایت قوانین پستی  ،هزینه پستی مندرج در فاکتور به اضافه هزینه کسر کزن از حسااب فرکشاگاه کسار ک باه حسااب کاحاد
پستی ذیربط کاریز خواهد گردید.
 )6-0طرش قرارداد موظ است در زمان تحویل مرسوالت به ماامورین پساتی  ،در قباال مرساوالت تحاوی/ی  ،قابض (رساید
پستی) که تاریخ ک ساعت تحویل مرسوله در آن درج ک به امضای مامور جمع آکر پستی رسیده  ،اخذ نماید.

تذکر مه  :در پیگیری کضعیت سفارشات ارسالی از سوی طرش قرارداد  ،شرکت ماها صارفا در قباال مرساوالتی کاه از ساوی
مامورین پستی قبض (رسید پستی) تحویل طرش قرارداد ارائه گردیده  ،پاسخگو بوده ک به مرسوالتی که فاقد رسید پستی مای
باشند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )6-1چا هرگونه تصاکیر ک متون تب/یغاتی در ظاهر فاکتورهای فرکش سیست شرکت ماها از سوی طارش قارارداد ممناوع
میباشد ک در صورت عدم رعایت موضوع  ،ک/یه عواقب کمسئولیتهای حقوقی ک مادی ک همچنین پاسخگویی به مراجع ذیصاال
به عهده طرش قراردادخواهد بود ک شرکت ماها هیچگونه تعهد ک مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 )6-98قیمتهای اعالم شده برای کاالهای عرضه شده توسط طرش قرارداد در سایت ک یا ایمیل های تب/یغاتی  ،به عنوان قیمت
قطعی محصوالت(کاالها) ت/قی گردیده ک مسئولیت هرگونه مغاایرت در اعاالم قیمتهاا باه مشاتری در ساایت ک یاا فااکتور باه
طورکامل بر عهده طرش قرارداد خواهد بود.
 )6-99طرش قرارداد متعهد میگردد که هر مب/غی را اشتباها ک یا اضافه بر ح السه خود از طرش شرکت ماها باه حسااب کی
کاریز گردیده باشد  ،با اعالم شرکت ماها حداکثر ظرش مدت 40ساعت به حساب شرکت ماها کاریز نماید ک در صورت استنکاش
ک یا تاخیر ،شرکت ماها مجاز خواهدبود مب/غ مذکور را از صورتحساب بعدی طرش قرارداد کسر نماید.
 )6-92طرش قرارداد مک /است هر گونه تغییر نشانی در موقعیت جغرافیایی ک یا تغییر نشانی اینترنتی فرکشگاه خود را ظارش
مدت  5رکز به شرکت ماها اعالم نماید تا هماهنگی الزم با پست جهت فعال سازی مجدد فرکشگاه بعمل آید.
 )6-93طرش قرارداد متعهد می گردد کاالهایی را عرضه ک بفرکش برساند که قاب/یت حمل ک نقل در شبکه پستی را دارا باشد.
 )6-94طرش قرارداد متعهد می گردد از قوانین جمهوری اساالمی ایاران در خصاوص ثبات ک راه انادازی ( Domainدامناه)
سایتهای اینترنتی تبعیت نماید.
ماده : 7تسورات قانونی
هرگونه عوارض قانونی یا مالیات متع/قه به فاکتورهای صادره ( مالیات بر ارزش افزکده ک  )...کال بعهده طرش قرارداد می باشاد ک
شرکت ماها در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی بعهده نخواهد داشت
ماده)8فسخ قرارداد
 )0-9هر یر از طرفین قرارداد ح دارند با اعالم قب/ی یر ماهاه  ،نسابت باه فساخ قارارداد اقادام نمایناد بادیهی اسات در
صورتیکه تقاضای فسخ از ناحیه طرش قرارداد باشد طرش قرارداد موظ به پرداخت هزینه پساتی مرساوالت برگشاتی خواهاد
بود .در غیراینصورت شرکت ماها ح برداشت ح السه خود ک پست را از محل کجوهات موجود طرش قرارداد که نزد شرکت
ماها می باشد برای خود محفوظ می داند .شایان ذکر است در صورت فسخ قرارداد  ،تسویه حساب با طرش قرارداد مطاب بند
 5-4انجام خواهد شد.
 )0-2در صورت قطع همکاری شرکت ماها با شرکت پست جمهوری اسالمی ایران  ،این قرارداد نیز فساخ شاده ت/قای خواهاد
گردید.
تبصره : 6در صورت فسخ قرارداد از سوی طرش قرارداد آبونمان سالیانه به هیچ عنوان به طرش قرارداد مسترد نخواهد شد.

ماده)0فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه )
در صورت برکز حوادث غیر مترقبه ( فورو ماژکر ) بر اساو مقررات مربوطه طرفین نسبت به فساخ یاا تجدیاد نظار در مفااد
قرارداد اقدام خواهند نمود .
ماده)19حل اختالف
در صورت برکز هر گونه اختالش در فرآیند اجرایی مفاد این قرارداد موضوع در که/ه اکل باا ماذاکره طارفین ک حکمیات کاانون
فرکشگاههای مجازی کزارت بازرگانی حل ک فصل خواهد شد  .در صورت عدم حصول نتیجه  ،مراجع قانونی صال خواهند بود.
ماده)11اقامتگاه قانونی
شرکت ماها اقامتگاه خود را تهران  -شهرری میدان فرماناداری  -خیاباان قا ناب بان بسات بختیااری  -پاال  4کاحاد 3
ت/فن  55130643ک طرش قرارداد اقامتگااه خاود را .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................اعالم مای نمایاد ک
ک/یه مکاتباتی که از سوی هر یر از طرفین قرارداد به نشانی های فوق از طری پست سفارشی ارسال مای شاود اباالد شاده
ت/قی ک ک/یه آثار مرتبط بر آن معتبر خواهد بود .محل تنظی قرارداد دفتر مرکزی شرکت ماها کاقع در تهران می باشد ک بر این
اساو ک/یه اختالفات ک دعاکی در صورت برکز در تهران قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره : 7در صورتی که هر یر از طرفین در زمان اجرای قرارداد نشانی خود را تغییر دهند مک/ا اسات ظارش مادت  5رکز
اقامتگاه جدید خود را به اطالع دیگری برساند  ،درغیر اینصورت نشانی اقامتگاه ساب معتبر خواهد بود.
ماده)12قطعی

مفاد قرارداد

طرفین با اسقاط کافه خیارات ک ع /ک اطالع دقی از مفاد قرارداد  ،قرارداد را امضا مینماید.
ماده ) 13تعداد نسخ
این قرارداد در 93ماده ک  7تبصره ک در 2نسخه تنظی یافته که پس از امضاء طرفین الزم االجراء میباشد.

آرش خان محمد زاده
مدیر عامل شرکت توسعه عصر ارتباطات ماها

آقا /خان ......................................................
مدیر فرکشگاه اینترنتی ............................

