
 ش/00-0000 شماره  :
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 هالیست سرویس پیوست :

 به نام خدا
 های نقشهسرویس میزبانی قرارداد ارائه

 
 ( طرفین قرارداد1ماده

 
شرکت  سیا )سهامی خاص(این قرارداد میان  ستر آ شماره ثبت  شیوه نرم افزار گ به  497810به 

خیابان شننهید به آدرس: تهران،  411558785873و کد اقتصننادی  14006138250شننساسننه م ی 
شتی ساوجیبه شهید  ستان،کوی  ، به نمایسدگی آقای 42070300، ت فن 5نیا، پالک، خیابان پاک

و آقای امین ع ی اکبریان  به سمت   نائب رئیس هیئت مدیرهمعصوم در سمت محمد شرکت
بنننه    و شرکت شود از یک طرف که در این قرارداد"شرکت" نامیده می مدیرعامل

بننا     کد اقتصادی     و شساسه م ی    شماره ثبت 
به نمایسدگی              وشماره ت فن     آدرس  به    نام تجاری 

    در سمت   در سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و    آقای 
 گردد:می شوند از طرف دیگر با شرایط ذیل مسعقدپس "مشترک" نامیده میکه از این 

 
 گردد.: هویت نمایسدگان طرفین از طریق آخرین آگهی روزنامه رسمی احراز می1تبصره

 
 موضوع قرارداد( 1 ماده

شده توسط شرکت به میزبانی سرویس اطالعات مبتسی بر کدهای پستی فروش ،موضوع قرارداد عبارت است از (1-1
 برداری به مسظورهای زیر: جهت بهره مشترک

-  
 

 قرارداد( مدت 2 ماده
ماه(  12به مدت دوازده ماه شمسی )  1398/06/05لغایت 1397/06/05( مدت قرارداد جهت ارایه سرویس از تاریخ 1-2

 خواهد بود.
 های بعدی نیز به مدت یک سال شمسی قابل تمدید است.د با توافق کتبی طرفین برای دورهاین قراردا :1 تبصره

 
 ( مب غ قرارداد و نحوه پرداخت3 ماده

قرارداد است  نیا سفکیکه جزء ال 2 وستیباشد، مب غ قرارداد برابر مفاد پ ی( با توجه به حجم درخواست مشترک که ... تعداد م3-1
 باشد .  یم الی... ر 
،  ... درصد از مب غ قرارداد را بالفاص ه پس از انعقاد و مبادله قرارداد به شرکت پرداخت 2 وستیمطابق پ ستیبا ی( مشترک م3-2
 . دینما

پرداخت  ،را بالفاص ه پس از مبادله قرارداد 2-3% از مب غ مسدرج در بسد   ،2مطابق پیوست  می بایست می بایستمشترک ( 3-2
 پرداخت کسد.

 تسها به میزان مب غ واریز شده مجاز به مصرف سرویس خواهد بود.  اولمشترک با پرداخت  :2تبصره 
موضوع  سیصورت سرو نیا ریدر غ د،یخود برابر فاکتور شرکت، اقدام نما ینسبت به شارژ حساب مصرف آت ستیبا ی( مشترک م3-4

 قرارداد در دسترس مشترک نخواهد بود.
 ( تعهدات شرکت4 ماده

 .خواهد بود ماه 12شرکت متعهد به پشتیبانی سرویس موضوع قرارداد به مدت ( 1-4
مشترک که در قالب این قرارداد به آنها دسترسی اسساد و مدارک  داده ها، حرمانه ت قی نمودن ک یه اطالعات،م( 2-4

  کتبی ویبدون اجازه  مشترکاز بازگو کردن و یا انتشار اطالعات  و خودداری پیدا میکسد



 % باال بودن سرویس9/99ارائه گارانتی  (3-4
 مشترک ارائه کسد.به ( شرکت متعهد است پس ی جهت مشاهده مصرف 4-4
 ( ارائه توکن اختصاصی به مشترک جهت دستیابی به سرویس موضوع قرارداد.5-4

 
 ( تعهدات مشترک5 ماده

تحویل موضوع قرارداد، به صورت کتبی به شرکت گردد نسبت به معرفی نمایسده خود جهت مشترک متعهد می( 1-5
 اقدام نماید.

 باشد.می و فاکتورهای ارسالی 3ماده  مفاد مشترک متعهد به پرداخت مبالغ قرارداد مطابق (2-5
ها و اطالعات دریافتی موضوع قرارداد، صرفا جهت عساوین تصریح شده ( مشترک متعهد می گردد که از سرویس3-5

 برداری نماید.بهره 1در ماده 
( URLآدرس ایسترنتی )به بکارگیری توکن اختصاصی معرفی شده توسط شرکت بوده و معرفی موظف مشترک ( 4-5
شرکت مسئولیتی در قبال پاسخگویی در غیر این صورت . موضوع قرارداد به شرکت می باشداز  خود جهت استفاده IPو 

 .مشترک نخواهد داشت هایبه درخواست
  موضوع این قرارداد های دریافت شده، انتقال، ارائه و یا به اشتراک گذاری اطالعات سرویسحق فروش( مشترک 5-5

در صورت اثبات عدم پایسبسدی مشترک به مفاد این بسد، شرکت  را با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری را ندارد.
 می تواند نسبت به پبگیری حقوقی موضوع اقدام نماید و مشترک حق هرگونه اعتراض را از خود س ب می نماید.

شرکت که در قالب این قرارداد به آنها دسترسی  سساد و مدارکا ک یه اطالعات،داده ها،مشترک موظف  است (  6-5
کتیی وی خودداری بدون اجازه  شرکتاز بازگو کردن و یا انتشار اطالعات و پیدا می نماید را محرمانه ت قی نماید 

 .نماید در غیر این صورت مسئول پاسخگویی و جبران ضرر و زیان احتمالی شرکت می باشد
قرارداد را به صورت جزئی یا ک ی به اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی شرکت مستقل تواند موضوع مشترک نمی (7-5

 نماید.
روز پس از مبادله قرارداد نسبت به ارائه عدم سوء پیشیسه نمایسدگان خود  15( مشترک متعهد است حداکثر تا 8-5

شرکت تعهدی در قبال ارائه سرویس اقدام نماید، در غیر این صورت قرارداد به صورت یک طرفه و خودکار فسخ شده و 
 موضوع قرارداد ندارد. 

 
 

 پشتیبانی( 6ده ما
از طریق ارسال تیکت پشتیبانی و یا ایمیل بوده و  ،2مصرف کسسدگان سطوح یک تا سه پیوست از پشتیبانی ( 1-6

 باشد.ساعت پس از اعالم نمایسده مشترک می 24شرکت موظف به پاسخگویی در ساعات اداری تا 
از طریق ارسال تیکت پشتیبانی، ایمیل و یا تماس ت فسی بوده و  ، 2پیوست  پسج سطوح چهار وپشتیبانی از ( 2-6

 باشد.ساعت پس از اعالم نمایسده مشترک می 4شرکت موظف به پاسخگویی در تمامی ساعات شبانه روز تا 
 

 ( مالکیت و حقوق معسوی7ه ماد
داد و و اقالم موضوع این قرارداد در مدت اجرای قرار ها، دادهافزارهاحقوق معسوی و مادی و مالکیت نرم ک یه (2-1

 باشد. پس از آن متع ق به شرکت می
  ( فسخ8ماده 

  ایدمسحل شده و يا اعالم ورشکستگي نممشترک در صورتي كه  شرکتاساس اختيار  بر (1-8
 ( بر اساس توافق طرفین2-8
 اساس اختیار هر یک از طرفین در صورتی که حوادث قهری اتفاق افتاده و مدا آن از سه ماه طوالنی تر شود.( بر 3-8
 ( در صورت عدم پرداخت مب غ قرارداد توسط مشترک4-8
 ( در صورت عدم انجام تعهدات توسط هر یک از طرفین5-8

 
 فورس ماژور( 9 ماده

بیسی خارج از حیطه طرفین، که انجام سوزی و امور غیرقابل پیشو آتشه در موارد وقوع فورس ماژور نظیر جسگ، زلزل
، تقاضای ختم قرارداد را از طرف مقابل درخواست تواندربط میها غیرممکن سازد، طرف ذیقرارداد حاضر را برای آن

 نموده و طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.
 

 ( حل اختالف10 ماده



مذاکره درصورت عدم توافق طرفین پیرامون شرایط فسخ قرارداد و یا تعبیر و تفسیر در مفاد این قرارداد، موضوع با 
مورد بررسی قرارگرفته و در صورت عدم تعیین داور مرضی الطرفین گردد، در غیر این صورت با طرفین حل و فصل می
 د شد.از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهحصول نتیجه، مراتب 

 
 ( مبادله 11ماده 

نسخه حکم واحد دارند. طرفین با  2تسظیم شده و هر پیوستدو و تبصره 1 ماده و11شامل نسخه  2این قرارداد در 
امضا این قرارداد اقرار می نمایسد که ک یه موارد فوق و متن قرارداد را دقیقًا مطالعه نموده و با آگاهی از مفاد آن 

 نمایسد.مبادرت به امضا آن می 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 مشترک
 

 مهر و امضا
 

 

 شرکت
 شیوه نرم افزار گستر آسیا )سهامی خاص(

 
 مهر و امضا

 

 



 1پیوست 
 

 لیست سرویسهای قابل بهره برداری توسط مشترک به شرح ذیل است:
 

 نوع سرویس ردیف

 کدپستی به آدرس 1

 کدپستی به کروکی 2

 ت فن به آدرس 3

 ت فن به کروکی 4

 ت فن به مختصات 5

 مختصات به آدرس+پالک 6

 مختصات به کدپستی 7

 آدرس به مختصات 8

 آدرس به کدپستی 9
 

  



 2پیوست
 

 :های مشترک مطابق جدول زیر استقیمت و محاسبه درخواستلیست 
 

  حمایتی اول دوم سوم چهارم پسجم

درخواستاندازه هر بسته  100 1,000 5,000 10,000 50,000 100,000  

به آدرس یکدپست 5,000 4,000 3,000 1,800 600 300  

یبه کروک یکدپست 2,000 1,800 1,400 800 300 170  

به آدرس ت فن 12,000 8,400 6,000 3,600 1,200 600  

یبه کروک ت فن 5,500 4,400 3,300 1,980 660 330  

به مختصات ت فن 5,500 4,400 3,300 1,980 660 330  

به آدرس+پالک مختصات 13,000 9,100 6,500 3,900 1,300 650  

یبه کدپست مختصات 150 150 150 100 100 100  

به مختصات آدرس 75 75 75 50 50 50  

یبه کدپست آدرس 150 150 150 100 100 100  

 
 باشد.قیمت ها به ریال می 
  بسته می باشد.برای هر سطح قیمت حداقل سفارش به صورت پیش پرداخت به اندازه تعداد 
 .هزیسه هر سرویس بر اساس تعداد درخواست ارسالی از سمت شما محاسبه خواهد شد 


