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: به سمت مدیر عامل به نشانی رها بهروزي خانمبه نمایندگی  180410 بین شرکت شهراد شبکیه به شماره ثبتاین قرارداد فی ما
که منبعد در این  48650 : و تلفن 2واحد  -ساختمان آرین  -کوچه پانیذ  -خیابان وفا آذر شمالی -خیابان آیت اهللا کاشانی 

نمایندگی  به و شرکت .................................... به شماره ...........................طرف  ((شرکت)) نامیده می شود از یکقرارداد 
موبایل:  ............................ :لفنت ............................................................... نشانی:.................................... به سمت مدیر عامل به 

)) نامیده می شود از عامل فروشکه از این پس در این قرارداد (( .............................و به شماره مشتري ثبت شده  .............................
  یگر به شرح مفاد زیر منعقد می گردد:طرف د

 

 قرارداد: موضوع 1ماده 
توسط شرکت شهراد شبکیه جهت ارائه خدمات اینترنت پر سرعت هاي ایجاد شده  فروش سرویسعبارت است از  قرارداد موضوع

 .به صورت غیر انحصاري به مشترکین در مراکز مخابراتی اعالم شده از سوي شرکت

و بطور کلی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی  ها ارگان ،ها سازمان موسسات، عبارت است از شرکت،منظور از مشترکین  :1تبصره 

 سرویس اینترنت پر سرعت می باشند. متقاضیکه 
 

   :مدت قرارداد 2ماده 
          فین قابل تمدید صورت تمایل طرمنعقد می گردد و در  .................. ریخ) از تاروز 365ک سال شمسی (یمدت این قرارداد به 

 . خواهد رساندرا به اطالع طرف مقابل  مورد نظر خود ه قبل از پایان مدت قرارداد موضوعما 2می باشد و در اینصورت طرفین 

در صورت اتمام قرارداد و عدم تمدید از سوي طرفین، مالکیت مشترکین با شرکت خواهد بود و عاملیت فروش حق : 2تبصره 

 از خود سلب می نماید.هرگونه اعتراضی را 
 

 :مبلغ قرارداد 3 ماده
به از قیمتهاي جدول فروش شرکت شهراد شبکیه  این قرارداد شماره یک پیوستدرصدهاي جدول یک  براساسقرارداد مبلغ  

  .صورت سیستمی در نرم افزار فروش امور مشترکین اعمال خواهد شد
 

 :عامل فروشتعهدات  4ماده 
برخورد با مشتري رعایت نماید و همچنین  در ارتباط با نحوهمقررات شرکت را کلیه آئین نامه ها و  است متعهد عامل فروش -4-1

رضایت مشتریان را بصورت مرتب ارزیابی و  سرویس ارائه شدهمتعهد می گردد تا مستقیم و یا غیرمستقیم نحوه انجام موضوع 
 نموده و گزارش حاصله را به شرکت ارائه نماید.

 است. عامل فروشده همسئولیت هرگونه تخلف از نحوه فروش بع -4-2

 موظف است فروش سرویس ها را عیناً با ضوابط شرکت به مشتري منتقل نماید.عامل فروش  :3 تبصره

ن طبق ضوابط دیگر شرکت در حوزه فعالیتی خود و یا خارج از آ عاملین فروشیا  عاملموظف به همکاري با  عامل فروش -4-3
 .اعالمی شرکت می باشد
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ملزم به رعایت کلیه قوانین جمهوري اسالمی ایران، وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات، شرکت مخابرات و  عامل فروش -4-4
 ی باشد.مایشان رادیویی بوده و مسئولیت هرگونه تخلف و استفاده غیر مجاز از امکانات به عهده  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

جبران کلیه خسارات ناشی از موضوع فوق عامل فروش هنجاري در موارد و تعهدات در صورت بروز هرگونه خطا و یا نا :4تبصره 

 به عهده ایشان می باشد.
 می باشد. ایشان شرکت جهت بازدید هاي دوره اي و نظرسنجی از مشتریان عاملین فروش موظف به همکاري با عامل فروش -4-5
در غیر این صورت انتقال  ندارد.به غیر  جزء و این قرارداد را کالًق و امتیازات اري حقوحق واگذبه هیچ وجه عامل فروش  -4-6

 اثر حقوقی بوده و عامل فروش موظف به جبران خسارت نیز می باشد. دثانوي فاق
، فسخ یکطرفه هاردوصول خسارات وو ه از تعهدات خود نسبت به مطالب عامل فروششرکت مجاز است در صورت تخلف  -4-7

 حق هرگونه اعتراض در این رابطه را از خود سلب می نماید. عامل فروشاز نماینده اقدام نماید و  ید لعهمچنین خ ،قرارداد
الزم جهت مستندات  یم تمامینسبت به تسل د می گردد به هنگام عقد قراردادمتعه یاعم از حقیقی و حقوق عامل فروش -4-8

  .می باشد عامل فروشبر عهده  عیناًموارد اظهار شده مسئولیت صحت و سقم احزار هویت و صالحیت اقدام نموده و 
پرسنل فنی و فروش خود را به شرکت به صورت کتبی و  عاملین فروشموظف است پس از انعقاد قرارداد  عامل فروش -4-9

 معرفی نماید.

مدیران و پرسنل عامل فروش عامل فروش و شرکت برقرار نبوده و هیچگونه رابطه استخدامی به هر نحو بین پرسنل  :5تبصره 

 تحت هیچ عنوان، مجاز به اظهار یا هرگونه استفاده از این امر نمی باشند و همکاري فقط در موضوع قرارداد می باشد.
 می باشد.به مشتریان در تمام موارد کاري موظف به اعالم و معرفی شرکت جهت ارائه سرویس خود  عامل فروش -4-10
ت کلیه سرویس هاي اضافی به مشتریان و یا فروش لوازم و تجهیزات خارج از سرویسهاي این شرکت مسئولی عامل فروش -4-11

را قبول می نماید و اقرار می نماید که موظف است موارد و سرویس ارائه شده از شرکت و سرویسهاي و فروشهاي ارائه شده خود 
 نماید.و تفکیک را دقیقاً براي مشترك نهایی مشخص 

اقرار و اعالم می نمایید کلیه مشترکین نهائی مشتریان شرکت می باشند و هیچ گاه نمی تواند براساس  فروش عامل -4-12
 .نماید سیاستهاي خود اقدام به جابه جایی مشترکان

انجام خودش کالً را دهی رویس موظف است کلیه مراحل تمدید و ثبت نام مشترکان را در طول کل دوره سعامل فروش  -4-13
 نماید.لب مسئولیت از خود ندر برابر مشترك سی در خصوص فروش فنو به جز موارد  داده

خود را به ایشان اعالم  واحددر هنگام ثبت نام و ارتباط با مشترکین ساعات مشخص پاسخگویی است موظف  عامل فروش -4-14
 در غیر اینصورت در خصوص ادامه همکاري با عامل فروش و وضعیت مشترکین شرکت راساً تصمیم گیر خواهد نمود. نماید.

نسبت به انتقال مشترك به دسترسی  راساًشرکت می تواند  عامل فروشدر صورت عدم رضایت مشترك از سرویس دهی  -4-15
 دیگر اقدام نماید.

راساً میتواند نسبت به حذف مشترك به صورت ماهیانه، شرکت  5حداقل در جذب  عامل فروشتوانائی  در صورت عدم -4-16
 در پنل مربوطه و انتقال مشترکین به دسترسی شرکت اقدام و قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نماید. عاملیتدرصد 

ك مشترکین را جهت راه خود کلیه مدار crmساعت کاري پس از ثبت قرارداد در پنل  48عامل فروش موظف است طی  -4-17
 اندازي سرویس و ارجاع به مخابرات در سیستم امور مشترکین بارگزاري نماید.
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در صورت تاخیر در ارسال مدارك و مراحل ثبت نام تبعات آن از جمله اشغالی پورت و بروز نارضایتی براي مشتري به  :6تبصره 

 عهده عامل فروش خواهد بود.
شرکت جهت ارائه مودم، عامل فروش متعهد می شود که فروش مودم هاي شرکت را در الویت  در صورت اعالم آمادگی -4-18

 .قراردهد
ساعت پس از اتمام تاریخ اشتراك مشترك نسبت به تمدید یا عدم شارژ اقدامات الزم  72عامل فروش متعهد می گردد تا  -4-19

 را انجام دهد.

در پنل عامل فروش  و ساعت اقدامی صورت ندهد 72در صورتی که عامل فروش نسبت به تمدید قرارداد مشترك تا  :7تبصره

شارژ سرویس به ثبت نرسد، تصمیم گیري در خصوص تعیین میزان خسارت هاي احتمالی وارده و نحوه تامین آن بر عهده شرکت 
امی در خصوص تمدید مشترك توسط عامل فروش انجام نشود، شرکت روز اقد 7همچنین در صورتی که پس از گذشت  خواهد بود.

 اعتراضی را از خود سلب می نماید.هرگونه در خصوص مشترك تصمیم گیري می نماید و عامل فروش حق  راساً

و عامل فروش متعهد می گردد کلیه اقدامات الزم جهت حفظ اسرار و اطالعات شرکت و مشترکین آن را به عمل آورده  -4-20
 بدون مجوز قانونی و اخذ موافقت کتبی شرکت از افشاي آنها در هر شرایطی خودداري نماید.

به  و سپس نسبت -اخذ امضاء مجاز شرکت -است طرح تبلیغاتی خود را ابتدا به تایید شرکت برساندعامل فروش متعهد  -4-21
جانبه قرارداد را فسخ و میزان ضرر و زیان خود را از محل اجراي آن اقدام نماید. در غیر این صورت شرکت می تواند به صورت یک 

تضامین تامین نماید و عامل فروش حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. مرجع تشخیص ورود خسارت و تعیین میزان 
 آن شرکت بوده و در این خصوص مراجعه به هیچ گونه مرجع قانونی و قضایی الزم نخواهد بود.

امل فروش باید در تمامی مکاتبات و سایت خود و همچنین هر گونه تبلیغی از لوگوي شرکت استفاده کرده و نام ع: 8تبصره 

شرکت را با ذکر شماره مجوز اخذ شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات داریویی درج نماید. بدیهی است اندازه لوگو و نام 
 نام و لوگوي عامل فروش آورده شود.شرکت شهراد شبکیه باید واضح تر و بزرگتر از 

و سایر نرم افزارهاي کنترلی و مدیریتی شرکت را  CRMعامل فروش متعهد می گردد بکارگیري و استفاده از نرم افزار  -4-22
 اجرایی نماید.

 

  :شرکت تعهدات 5ماده 

داشته باشد و امکانات الزم جهت اطالع از  عامل فروشبا  شرکت متعهد می شود همکاري الزم را در خصوص پشتیبانی، -5-1
 قرار دهد. و وصول بودن خطوط را در اختیار عامل فروش قطع

بررسی و  عامل فروش و یا سامانه ايرا پس از اعالم کتبی  عامل فروششرکت متعهد می شود نیازهاي اعالم شده از سوي  -5-2
 در صورت امکان برآورده سازد.

 نسبت به اعمال آموزشهاي الزم جهت انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.شرکت متعهد می گردد -5-3
شرکت موظف است تمام بخشنامه ها و یا قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را که مرتبط با این قرارداد بوده  -5-4

 ابالغ نماید.و وظایف عامل فروش را تحت تاثیر قرار می دهد را به عامل فروش اطالع رسانی و 
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 :تضمین انجام تعهدات 6ماده 

حسن اجراي مفاد قرارداد و تعهدات فی الزم پیرو پیوست یک جدول شماره دو جهت تضامین ارائه موظف به  عامل فروش -6-1
 مابین می باشد.

بور، سایر حقوق و مطالبات در اثر اجراي موضوع و ضبط ضمانت نامه مز عامل فروشسوي  انجام تعهدات از در صورت عدم -6-2
 نمی گردد. زایلقرارداد 

. تومان) به عامل فروش موظف است یک فقره چک / سفته ضمانت به مبلغ ................................ ریال (معادل ............................. -6-3
 ،ماه پس از اتمام قرارداد تسویه کامل3 ونماید اده و رسید دریافت عنوان حسن انجام کار به شرکت شهراد شبکیه تحویل د

 چک/سفته فوق به عامل فروش عودت خواهد داده شد.

 نیاز به هیچ حکمی ندارد. عامل فروشارائه شده توسط تضامین ضبط و وصول مطالبات از  :9تبصره 

 

 : ابالغ ها 7ماده 

رکت معتبر ش و ایمیل سازمانی صورت کتبی و یا از طریق سامانه فروش الکترونیکیبالغی تنها به ، دستورالعمل اهرگونه اطالعیه
 خواهد گردید. اعالنبوده و به نشانی مندرج در صدور قراردادها و یا صفحه ارتباط سازمانی 

 

 :تصور در انجام تعهداق 8ماده 

بنا به تشخیص شرکت)) حسب شرایط منجر به ضبط تضمین و فسخ  اً((صرف عامل فروشت از سوي صور در انجام تعهداق -8-1
 صور کننده می گردد.داد و جبران کلیه خسارات از سوي ققرار

طرفین ضمن عقد خارج الزم که شفاهاً به اقرار واقع شده است چنین توافق نمودند که در صورت تخلف عامل فروش از مفاد  -8-2
عنوان مرجع تشخیص تخلف عامل فروش می تواند از محل وثایق اخذ شده اقدام به وصول ، شرکت راساً به 22-4الی  1-4ماده 

وجود نموده و عامل فروش حق هرگونه اعتراض و ایرادي را از خود سلب و ساقط می نماید. در مورد این ماده عامل فروش ضمن 
ارج الزم و شفاهاً به اقرار واقع شده است) تا به عقد وکالت، شرکت را وکیل خود تعیین می نماید( وکالت مزبور به موجب عقد خ

شرح فوق قیام و اقدام نماید. عامل فروش حق هرگونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید. این ضمانت اجرا مانع از 
 اجراي سایر تضامین ماخوذه نمی باشد و با سایر ضمانت اجراها قابل جمع خواهد بود.

 

   :راردادفسخ ق 9ماده 

بالغ ا عامل فروششرکت حق فسخ یکجانبه قرارداد را داشته و در هر یک از موارد زیر، می تواند قرارداد را فسخ و مراتب فسخ را به 
 می نماید.

 دریافت وجه خارج از دستورالعمل از مشتریان -9-1
 عدم هماهنگی در رعایت فرآیند همکاري با شرکت  -9-2
د با مشتریان و ارائه خدمات به موقع و مناسب به ربرخومناسب و مشتري مداري و اتخاذ روش  اصول و عدم رعایت حقوق -9-3

 مشتریان
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 :قرارداد خاتمه 10ماده 

 اعالم و ابالغ می نماید.عامل فروش قبل کتباً به  روز 15شرکت اختیار خاتمه قرارداد را در هر زمان داشته و این موضوع را  -10-1
روز کلیه گزارشات و مدارك 15دام و طی می بایست نسبت به خاتمه کار اق عامل فروش، ایشانبا ابالغ خاتمه قرارداد به  -10-2

 در اختیار را براي شرکت ارسال نماید. مشخصات مشتریانفروش و 
 

 :(فورس ماژور) یهحوادث قهر 11ماده 

به تعهدات خود عمل نمایند، بایستی سریعاً موضوع  نتواند((فورس ماژور))  یهطرفین به دلیل حوادث قهر از که هر یکدر صورتی 
 نمیعامل فروش خواهد شد. ت طرفین موقتاً متوقف راي تعهدااجطرف مقابل برساند، در این صورت  را بصورت کتبی به اطالع

ور یا بیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث مزتواند بابت ایام توقف فعالیت هیچ گونه هزینه اي را از شرکت مطالبه نماید و شرکت ه
 آثار ناشی از آنها نخواهد داشت.

 

 :روش حل و فصل 12ماده 

هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد در ارتباط با تفسیر مفاد قرارداد حاضر و یا اجراي موضوع قرارداد، مرحله نخست از طریق 
مرحله دوم در صورت  در و با جلب نظر امور حقوقی شرکت زوملعندالدر صورت مجاز طرفین و  عاملین فروشمذاکرات مستقیم 

 الطرفین، از طریق ارجاع اختالف به مراجع ذیصالح قضایی ایران فیصله خواهد یافت.مرضی  حلعدم حصول راه 

 

 :فسخ قرارداد 13ماده 

که جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد و در دو نسخه در تاریخ پیوست 1وتبصره  9بند،  36ماده،  13داراي  قرارداد ینا
تنظیم و به امضاء طرفین که در کمال صحت و سالمت و اقتدار در استیفاي حقوق قانونی می باشند رسیده ................................ 

قوانین و مقرارت حاکم بر ل االتباع و مشمو دارد و جزء در موارد فورس ماژور براي طرفین الزم حکم واحددو نسخه است و هر 
ن قبول باشد طرفیجمهوري اسالمی ایران می باشد. چنانچه هریک از مواد این توافق نامه با توافقات قبلی فی مابین مغایرت داشته 

 نمودند در این صورت مفاد این قرارداد مالك عمل قرار گیرد.

    
 شهراد شبکیه شرکت                 شرکت    

 رها بهروزي                                                                                           
 مدیر عاملعامل فروش                                                                             
 
 
 
 
 
 



 
 هاي اینترنت پر سرعت)) فروش سرویس عاملیت((قرارداد 

                                                          
                                                                                      

٦ 
 

  SA-F-0309 :کد فرم
 0-7شماره بازنگري: 

 
 
 
 

 SA-F-0314کد فرم:  نمایندگان حقوقی  و پورسانت فرم مبلغ ضمانت نامه 
 0-0شماره بازنگري: 

 شماره قرارداد مربوطه:                           نام و نام خانوادگی نماینده:                 

 :نامه انتشرایط ضم
 بدون پرداخت هزینه نصب با پرداخت هزینه نصب تعداد مشترك ردیف

 0 0 مشترك فعال  10تا  1افزایش  1
 ریال  25،000،000 ریال  15،000،000 مشترك فعال 150تا  10افزایش  2
 ریال 75،000،000 ریال  50،000،000 مشترك فعال 300تا  151افزایش  3
 ریال 150،000،000 ریال 100،000،000 مشترك فعال 600تا  301افزایش  4
 ریال 500،000،000 ریال 300،000،000 مشترك فعال1000تا  601افزایش  5
 ریال 750،000،000 ریال 500،000،000 مشترك فعال به باال1001افزایش  6

 شرایط پورسانت:
 با پرداخت هزینه نصب مشترك تعداد ردیف

(Force ) 
 بدون پرداخت هزینه نصب

(Optional ) 
 %0 %0 فعال مشترك 10 افزایش 1
 %8 %10 فعال مشترك 150 تا 10 از 2
 %10 %15 فعال مشترك 300 تا 151 از 3
 %12 %20 فعال مشترك 600 تا 301 از 4
 %15 %22 فعال مشترك 1000 تا 601 از 5
 %20 %25 باال به فعال مشترك 1001 از 6

 
 در صورتیکه درصد پورسانت خارج از روال جدول تعیین شود نیاز به اخذ تاًییدیه می باشد.

 
خارج 
از روال 
 معمول

 فعال:تعداد مشترك 
 

 درصد پورسانت:

 تائید مدیرعامل/قائم مقام مدیریت:

 
کمیل ضمیمه قرارداد نماینده مربوطه می شود.              این فرم پس از ت
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  SA-F-0309 :کد فرم
 0-7شماره بازنگري: 

 
 
 
 

 SA-F-0308کد فرم:  نمایندگان حقیقی و پورسانت فرم مبلغ ضمانت نامه 
 0-4شماره بازنگري: 

 شماره قرارداد مربوطه:                              نام و نام خانوادگی نماینده:                 

 :نامه انتشرایط ضم
 بدون پرداخت هزینه نصب با پرداخت هزینه نصب تعداد مشترك ردیف

 ریال 10،000،000 ریال 8،000،000 مشترك فعال 50تا  1
 ریال 25،000،000 ریال 15،000،000 مشترك فعال 150تا  51از  2
 ریال 75،000،000 ریال 50،000،000 مشترك فعال 500تا  151از  3
 ریال 15،000،000 ریال 100،000،000 مشترك فعال 1000تا  501از  4
 ریال 750،000،000 ریال 500،000،000 مشترك فعال به باال 1001از  5

 پورسانت:شرایط 

 پرداخت هزینه نصببا  تعداد مشترك ردیف
(Force ) 

 بدون پرداخت هزینه نصب
(Optional ) 

 %5 %8 مشترك فعال 50تا  1
 %8 %10 مشترك فعال 150تا  51از  2
 %10 %15 مشترك فعال 500تا  151از  3
 %12 %20 مشترك فعال 1000تا  501از  4
 %15 %22 مشترك فعال به باال 1001از  5

 
 خارج از روال جدول تعیین شود نیاز به اخذ تأییدیه می باشد. در صورتیکه درصد پورسانت

 

خارج از 
روال 
 لمعمو

 فعال: مشترك تعداد
 

 :پورسانت درصد

 تائید مدیر عامل/قائم مقام مدیریت:
 
 
 

رداد نماینده مربوطه می شود کمیل ضمیمه قرا  این فرم پس از ت
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