كدمدرك:

شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان

بسمه تعالي

اعطاء نمايندگي ثبت نام  ،توزيع و فروش و شارژ محصوالت اينترنت پرسرعت

طــــرف اول؛ شركت مخابرات ايران منطقه هرمزگان به نمــــايندگي آقايان سيدرهام حسيني،مديرمنطقه و حمداهلل
مريدي نژاد ،معاونت شبكه به نشاني بندرعباس – خيابان حكمت – ساختمان شركت مخابرات هرمزگان كه ازاين پس
به اختصارمخابرات ناميده مي شود .
طرف دوم  :شخصــيت حقــوقي ..............

بــه شــماره ثبــت ..................وكداقتصادي  ...........بـــــه

نماينــدگي آقايان  .............................................بــه نشــاني .................................. :كه در اين قرارداد نماينده فروش
ناميده ميشود .

ماده  -1تعاريف :
در اين قرارداد اصطالحات و لغات به كاررفته داراي معاني به شرح زير ميباشند ،مگر آنكه خالف آن به توافق كتبي
سهطرف رسيده باشد:
 1-1قرارداد :سند حاضر و كليه جداول و ضمائم پيوست آن است.
 1-3مشتري :هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي است كه ميتواندبا مراجعه به نماينده فروش ياعاملين وي اقدام به
خريداري محصوالت شركت مي نمايد .
 1-4امكانات :عبارتست از واگذاري امكان دسترسي به پنل فروش محصوالت اينترنت پرسرعت مخابرات به نماينده
فروش و عاملين وي
 1- 5خدمات :پشتيباني فني ازمحصوالت عرضه شده به مشتريان/مشتركان و ساير خدماتي است كه نوع و ميزان آن
از سوي مخابرات تعيين ميگردد.
 1- 6محصول :به تمامي محصوالت اينترنت پرسرعت كه به تشخيص و صالحديد شركت جهت عرضه به نماينده
فروش ارائه ميگردد.
 1- 7اقالم تبليغاتي :شامل تمامي اجناس ،لوازم ،هدايا ،نشانه ها و عالئمي است كه توسط مخابرات  ،به صورت رايگان
و به منظور ترويج فروش و جلب مشتريان/مشتركين در اختيار نماينده فروش و يا عوامل وي قرار داده مي شود.
 1- 8رقيب :هر شخص حقوقي يا حقيقي است كه انواع خدمات اينترنتي راعرضه مي كند.
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 1 -9توزيع  :عبارت است از مديريت يك شبكه توزيع به منظور فروش محصوالت شركت
 1 -11شبكه توزيع  :شبكه توزيع شامل توزيع كنندگان و فروشندگان
 1-11نماينده فروش  :شخص حقيقي وحقوقي مي باشد كه به عنوان نماينده فروش وظيفه مديريت و هماهنگي شبكه
توزيع وفروش و بازاريابي محصوالت مخابرات را دريك شهرستان به عهده دارد .
 1 -11فروشنده  :شخص حقيقي و ياحقوقي مي باشد كه تحت مديريت نماينده فروش وظيفه فروش و تمديد شارژ
محصوالت را به عهده داشته و ارتباط مستقيم بامشتري دارد .
 : 1-13دستگاه نظارت  :حوزه اي كه به عنوان نماينده تام االختيار شركت وظيفه نظارت برحسن عملكرد طرف دوم
رابرعهده دارد و دراين قرارداد حوزه معاونت تجاري مخابرات مي باشد .
 : 1 - 14حق السهم  :مبلغي است كه براساس ماده  4قرارداد و به ازاي فروش محصوالت به نماينده فروش تعلق مي
گيرد.
 : 1-15فروش مستقيم  :فروش محصوالت  ADSLكه از طريق كانالهاي فروش مخابرات مثل مراكز و فروش گاه هاي
مخابراتي و امور مشتركين و مراكز روستايي و پورتال سايت انجام مي پذيرد.
 : 1 -16فروش غير مستقيم  :فروش محصوالت  ADSLكه از طريق اليه هاي فروش خارج از ساختار سازماني
مخابرات انجام ميپذيرد.
 : 1-17خريد اعتباري  :فروش محصوالت  ADSLبه نماينده اليه هاي فروش درقبال دريافت ضمانتنامه بانكي تعهد
پرداخت
 : 1-18خريد نقدي  :فروش محصوالت  ADSLبه نماينده فروش در قبال دريافت وجه نقد
 : 1-19فروش محصول  :فروش محصوالت ADSLبه مشتريان جديد
 : 1-11شارژ مجدد  :تمديد قرارداد فروش محصوالت ADSLبه مشتريان قبلي

ماده  -2موضوع قرارداد :
عبارت است از اعطاء نمايندگي فروش و توزيع محصوالت اينترنت پرسرعت شامل ثبت نام اوليه  ،شارژ
مجدددو تمديد سرويس توسط نماينده فروش و عاملين وي .
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ماده  -3مدت قرارداد :
مدت قرارداد ازتاريخ / /

لغايت / /

به مدت  ...............................مي باشد .

تبصره  :اين قرارداد درصورت رضايت مخابرات و درخوست كتبي نماينده فروش قابل تمديد براي مدت
معين مي باشد .

ماده – 4حق السهم نماينده فروش :
حق السهم نماينده فروش به ميزان  9درصد ار فروش خالص مي باشد كه بعد از فروش پنل توسط نماينده
فروش محاسبه و ازطريق شارژ پنل به وي پرداخت مي گردد .
تبصره يك  :به فروش آنالين هيچگونه حق السهمي تعلق نمي گيرد .
تبصره دو  :حق السهم نماينده فروش در صورت خريد اعتباري پس از واريز مبالغ فروش به حساب اعالمي
مخابرات محاسبه واز طريق شارژ پنل به وي پرداخت مي گردد.

ماده  - 5اهداف فروش :
برنامه فروش بر اساس پتانسيل شهرستانهاي تحت پوشش توسط مخابرات تعيين و به نماينده فروش
ابالغ مي شودو نماينده ملزم به هدفگذاري جهت شبكه توزيع خود بر اساس برنامه فروش اعالم شده از
سوي مخابرات بوده و ميبايست نسبت به ارائه جدول زمانبندي واسناد و مدارک مربوطه جهت نيل به
اهداف مذكور را در زمان مقرر فراهم نمايد.

ماده  - 6شرايط عمومي قرارداد:
-1امضاي اين قرارداد هيچگونه تعهد استخدامي بين طرفين به وجود نمي آورد .
-1نماينده فروش بايد مسئوليتها و وظايف بر عهده گرفته براساس اين قرارداد را به زير مجموعه و شبكه
خود واگذار نمايد.
-3حق واگذاري توزيع محصوالت به نماينده فروش غير انحصاري بوده و مخابرات مي تواند به منظور
ايجاد رقابت در بين نمايندگان فروش  ،محصوالتي كه توسط خود بازاريابي نموده است را از طريق عوامل
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فروش مستقيم خود توزيع نمايد و نماينده فروش حق هرگونه اعتراضي را دراين خصوص درطول مدت
قرارداد يابعدازآن رااز خود سلب و ساقط مي نمايد .
-4در طول اجراي اين قرارداد  ،هر سياست اخذ شده توسط مخابرات يا شركت هولدينگ مخابرات ايران ،
تغيير در قوانين تجاري و يا اسناد امضاء شده در صورت ابالغ و ضمائم  ،بخشنامه ها و الحاقيه ها
ودستورالعملها و مكاتبات صادره چه ازطريق ارسال توسط پست به نشاني پستي ياازطريق ايميل به
آدرس الكترونيكي نماينده ابالغ شده تلقي و جزء الينفك قرارداد بوده و نماينده ملزم به اجراء بدون كم
وكاست آهنا خواهد شد.

ماده  - 7ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و تعهد پرداخت :
الف ) ضماتنامه حسن انجام تعهدات :
نماينده فروش( طرف دوم ) جهت تضمين قرارداد ضمانتنامه بانكي به مبلغ 1/111/111/111
ريال و بامشخصات ذيل دروجه شركت مخابرات هرمزگان توديع نموده است .
ب ) ضمانتنامه تعهدپرداخت
نماينده مذكور جهت خريد اعتباري پنل فروش ضمانتنامه اي معادل  1.1برابر مبلغ خريداعتباري و
بامشخصات ذيل دروجه شركت مخابرات هرمزگان توديع نموده است
ضمانتنامه بانكي به شماره ---مورخ ---به مبلغ ---ريال صادره از ---شعبه ---
تبصره :ضماتتنامه هاي مذكور پس از اتمام مدت قرارداد و انجام كليه تعهدات قراردادي توسط نماينده و
تسويه حساب مالي و تاييد دستگاه نظارتي حداكثر ظرف  31روز اداري چنانچه موجباتي براي ضبط آن
نباشد به وي مسترد خواهد گرديد .

ماده- 8خريد پنل فروش :
خريد اعتبار و دسترسي به پنل فروش جهت نماينده به روشهاي ذيل صورت مي گيرد :
 -1خريدنقدي پنل  :ازطريق واريزوجه به حساب مخابرات
 -1خريد آنالين پنل  :ازطريق خريد اينترنتي
 -3خريداعتباري پنل  :ازطريق توديع ضماتنامه بانكي موضوع بند ب ازماده 7
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تبصره يك ) در صورتي كه خريد به صورت نقدي و عمده و باالي سقف  51ميليون تومان توسط
نماينده فروش انجام پذيرد تخفيفي به ميزان يك درصد ازخريد به نسبت مازاد  51ميليون تومان و باالي
 111ميليون تومان نيم درصد نسبت به مازاد  111ميليون تومان به وي تعلق مي گيرد و به صورت اعتبار
در پنل فروش نامبرده شارژ مي شود .
تبصره دو ) درصورت خريداعتباري نماينده فروش موظف مي باشد درپايان هرماه نسبت به واريز وجوه
ناشي ازفروش به حسابهاي اعالمي شركت اقدام نموده و فيش واريزي راتحويل حوزه معاونت تجاري و
مديريت مالي وادارياقتصادي نمايد  ،بديهي است شارژ مجدد پنل نماينده فروش منوط به واريزوجه مذكور
وتسويه حساب خريداعتباري قبلي مي باشد  .ضمناً خريد اعتباري پنل با درخواست كتبي نماينده فروش و
موافقت طرف اول صورت مي گيرد .
تبصره سه ) حداقل خريد پنل فروش اعم از نقدي و اعتباري  11ميليون تومان و بيش از آن مضربي از
 11ميليون تومان مي باشد .
تبصره چهار ) حداقل خريد پنل فروش بصورت اعتباري  51ميليون تومان مي باشد .

ماده - 9تعهدات مخابرات :
-1در طول مدت اين قرارداد به نماينده فروش اجازه فعاليت تجاري با استفاده از نام و نشان تجاري خود را
صرفاً در چارچوب اين قرارداد مي دهد.
 -1متعهد ميگردد سطح دسترسي نماينده فروش رابه نرم افزار سرويس  ADSLبنا به نياز و در محدوده
فعاليت مندرج در قرارداد را به نحوي كه امكان ايجاد دسترسي و واگذاري نمايندگي به صورت خرده فروشي
و بعنوان كانالهاي زير مجموعه فروش جهت وي ميسر باشد فراهم نموده و راهنمايي الزم به منظور انجام
عمليات كاربري و ثبت اطالعات مشتريان را به وي ارائه نمايد.
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 -3متعهد ميگردد دايري سرويس  ،پشتيباني سرويس و رفع مشكالت احتمالي اعم از نرم افزاري و يا سخت
افزاري و همچنين رفع خرابي مربوط به خطوط فيزيكي مشتركين را مطابق با رويه جاري شركت به منظور
بهره مندي از سرويس مطلوب انجام دهد.
-4متعهد مي گردد ن سبت به ايجاد بسترهاي الزم ارتباطي و همچنين نصب تجهيزات مورد نياز و كليه
امكانات ضروري براي سرويس دهي به حجم باالي مشتريان جذب شده توسط نماينده قرارداد را حتي
االمكان و در حد اقل زمان فراهم نمايد.
-5متعهد مي گردد كه پس از كنترل پنل نماينده فروش براساس ماده  4حق السهم متعلقه را محاسبه و
معادل آن را در پنل اعتباري وي شارژ نمايد.

ماده  - 11تعهدات نماينده فروش :
 -1حق انجام فعاليتهاي تجاري مجاز را دارد .ولي در طول اجراي اين قرارداد حق فعاليت مشابه و همكاري
با ساير شركتهاي رقيب(شركتهاي  )PAPارائه دهندگان محصوالت و خدمات اينترنتي اعم از ADSLو
 WIRELESSرا ندارد.
 -1ميبايست برنامه فروش (اهداف ) كلي تعيين شده از سوي مخابرات را به صورت جزء براي كانالهاي
فروشي كه به طور مستقيم با وي كار ميكنند را مشخص نمايد.
 -3در صورت دريافت وجهي ازمشتري توسط عوامل فروش تحت مديريت خود خارج ازچارچوب تعرفه
هاي مصوب و اعالمي وي ملزم به عودت وجه مذكور به مشتري مي باشد .
 -4فروشندگان زيرمجموعه را

ملزم به ارائه صورتحساب به مشتري درقبال فروش ياتمديد

شارژمحصوالت نمايد.
 -5ملزم به رعايت تمام موافقت نامه هاي منعقد شده بين طرفين بوده  ،بايد بر عملكرد تجاري شبكه خود
نظارت داشته  ،مسئوليتهاي مرتبط با شبكه را بر عهده گرفته و تحت نظارت مخابرات از عملي كه
اختالل در تجارت مخابرات ايجاد كند پرهيز نمايد.
 -6متعهد به حفظ شان نام تجاري ،لوگو ،محصوالت تعرفه ها و استراتژي بازاريابي مخابرات بوده و
نماينده حق تغيير نام تجاري  ،لوگو  ،محصوالت ،تعرفه ها و استراتژي بازاريابي مخابرات را ندارد.
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 -7مكلف است كه تمامي سعي و كوشش خود را جهت رعايت سياست  ،منافع و حقوق مادي و معنوي و
مخابرات لحاظ دارد و ملزم به رعايت قيمت گذاري و استرتژي هاي بازاريابي محصول كه از سمت
مخابرات ابالغ ميشود  ،مي باشد
 -8مكلف به حفظ اسرار و اطالعاتي است كه مخابرات در راستاي اجراي اين قرارداد در اختيار او قرار مي
دهد و نبايد هيچ گونه اطالعاتي از جمله اطالعات مربوط به مشتريان مخابرات را در مدت قرارداد يا
پس از آن افشا كند .همچنين نميتواند پس از پايان مدت قرارداد به هر نحوي از اين اطالعات استفاده
نمايد .درغيراينصورت خود راساًٍ پاسخگوخواهدبود .
 -9ملزم است بر اساس مفاد آموزشي و درخواستهاي تعيين شده توسط مخابرات ،در طول مدت قرارداد ،
جهت رسيدن به اهداف فروش  ،آموزشهاي الزم رابه توزيع كنندگان و نمايندگان فروش ارائه دهد.
 -11ملزم است نسبت به عملكرد شبكه توزيع تحت پوشش خود حساسيت الزم را به خرج داده و همواره
روند رسيدن به برنامه فروش تعيين شده توسط مخابرات را مورد بررسي قرار دهد و در صورت
وجود مشكالتي در راه نيل به برنامه فروش تعيين شده در زمان مقرر ،نسبت به اعالم به مخابرات و
كمك در رفع به موقع آن اقدام نمايد.بديهي است عواقب ناشي از عدم دستيابي به اهداف تعيين شده بر
عهده نماينده فروش مي باشد.
 -11هيچگونه حق العمل  ،انعام  ،هديه وپاداش به صورت نقدي يا غير نقدي به هر يك از كاركنان مخابرات
يا هر يك از دواير يا سازمانهاي وابسته به مخابرات يا واسطه ها  ،دالالن يا اشخاص دواير يا
سازمانهاي مشابه آنها به منظور اعمال نفوذ جهت انتخاب شدن به عنوان نماينده فروش پرداخت
ننموده و نخواهدنمود .
 -11موظ ف است سازه هاي تبليغاتي و اطالع رساني  ،كاتالوگ ،بروشور ،پوستر ،تراكت تبليغاتي و
ليست محصوالت را در زمان هاي عادي حد اكثر ظرف  5روز و در زمان برگزاري جشنواره ها با توجه
به محدوديت زماني برگزاري جشنواره  ،حد اكثر  3روز در تمامي نقاط شبكه خود توزيع نمايد.
در صورتي كه نماينده فروش هر گونه برنامه تبليغاتي در نظر دارد مي بايست قبل از اجرا رئوس آن را با
مخابرات هماهنگ وتاييديه مخابرات را اخذ نمايد.
 -13مجاز به فعاليت در كليه نقاطي كه نسبت به واريز سپرده حق امتياز نموده مي باشد.
 -14موظف است اقالم تبليغاتي تحويلي را از طريق عاملين فروش زيرمجموعه در دسترس مراجعه كنندگان
قرار داده و فضاي مناسب را براي نصب بنر ،استند و ساير اقالم تبليغاتي در دفاترفروش خود در نظر گيرد.
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 -15متعهد مي گردد در خصوص معرفي بهينه سرويس و محصوالت شركت و همچنين سرمايه گذاري
در تبليغات موثر و جذب مشتريان و جلب رضايتمندي آنها و رشد روزافزون تعداد مشتريان علي
الخصوص مشتريان سرويس  ADSLتالش و اقدام موثري را انجام دهد.
 -16متعهد گرديد در صيانت از كد كاربري و رمز عبور ايجاد شده جهت وي بمنظور دسترسي به نرم
افزار فروش سرويس از سوي شركت تمهيدات الزم را بكار بسته و مسئوليت افشاء و عواقب ناشي از آن
و بروز اختالل تماماٌ متوجه وي بوده و مشمول جرايم قانوني مربوطه گرديده و مي بايد پاسخگو باشد،
و چنانچه عمليات فروش خارج از چارچوب و سياستهاي اعمال شده در سيستم نرم افزار فروش صورت
گيرد و يا اختاللي در اثر سطح دسترسي كاربري نماينده فروش قرارداد و عوامل اجرايي وي
بروزنمائيدراساّ مسئول جبران ضرر وزيان وارده خواهد بود.
 -17متعهد گرديد فروش سرويس را به مشتريان به نرخ مصوب (تعيين شده توسط شركت) كه در
نرم اف زار فروش سرويس مشخص گرديده انجام داده و در صورت دريافت هر گونه وجه اضافي ،
ضمن پرداخت خسارات وارده به مشتري مسئوليت پاسخگويي و عواقب ناشي از شكايات مشتركين به
مراجع ذيصالح تماماٌ بعهده وي بوده و موجبات عدم تمديد قرارداد و حذف دسترسي به درگاه فروش
را از سوي شركت فراهم خواهد نمود.
تبصره  :متعهد به رعايت مالحظات حرفه اي و عدم تداخل در خصوص فروش سرويس از طريق ساير
عاملين فروش بوده و حق ندارد به هيچ طريقي با مشتركيني كه از ساير درگاههاي فروش اقدام به
دريافت سرويس نموده اند به منظور دايري و يا نصب سرويس و يا پشتيباني آن  ،چه به صورت
ارتباط تلفني و يا ارسال پيامك و يا ايجاد سامانه نرم افزاري و ساير طرق تماس برقرار نموده و
وجهي از آنان مطالبه نمايد.
 -18متعهد ميگردد فروش سرويس  ADSLرا به مشتريان مطابق با استراتژي شركت و ماهيت نوع
سرويس و در مقاطع پيش بيني شده در نرم افزار فروش انجام داده و نسبت به تنظيم قرارداد
واگذاري سرويس و ثبت مشخصات و اطالعات مشتري بصورت كامل و صحيح دقت الزم را معطوف
داشته و نسبت به تحويل سرويس در محل تقاضاي مشترک اقدام نموده و از امكان اتصال وي به
درگاه اينترنت اطمينان حاصل نمايد و مسئوليت هر گونه تاخير در ارائه سرويس ناشي از قصور در
انجام موارد مذكور بعهده وي بوده و مي بايد شخصاٌ پاسخگو باشد.
تبصره  :در صورت اقتضاي زماني و شرايط بازار و توافق با مخابرات مجاز به ارائه سرويسهاي
جديد با هماهنگي شركت و رعايت مقررات قانوني خواهد بود.
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 -19متعهدمي گردد درصورت تحويل لوازم ازجمله مودم و هدايايي جهت ترغيب مشتريان به خريد
نسبت به تحويل آن به مشتريان درقبال اخذرسيد اقدام نموده و درپايان قرارداد لوازم اضافي را طي
صورتجلسه اي تحويل دستگاه نظارتي مخابرات نمايد .
.
 -11ساير مواردتعهدي
 پيگيري و تماس با مشتريان و معرفي و ارائه محصوالت شركت. تالش در جهت گسترش بازار هدف در محدوده جغرافيايي مورد تفاهم  ،تثبيت بازار و افزايشمشتريان و فروش بيشتر .
 تدوين برنامه توزيع محصوالت به عاملين فروش و ارائه گزارش عملكرد ماهيانه به مخابرات . تحليل بازار در حوزه فعاليت جهت شناخت بازار محصوالت شركت. هر گونه تغييرات ثبتي در شركت و يا دفاتر فروش (مانند تغيير سهامداران و يا تغيير نشاني ها)بايد بصورت مكتوب به اطالع كارفرما برسد و در صورت نياز مجوز الزم را كسب نمايد.
 در صورتيكه مطابق نظر ناظر و يا كارفرما ممنوعيتي براي همكاري با شركت و يا شخص معينيوضع شود هيچ يك از نمايندگان نمي توانند مستقيم يا غير مستقيم با شركت يا شخص تعيين
شده همكاري نمايد و در صورت همكاري تخلف فروش خارج از شبكه معرفي شده تلقي مي گردد.
-

ارتكاب هر گونه جرم عمومي توسط نماينده فروش و عوامل زيرمجموعه كه منجر به محكوميت از
طرف مراجع ذيصالح گردد موجب خروج وي از جرگه نمايندگان فروش خواهد شد.

-11گزارشهاي كتبي پيشرفت كار شامل شرح جزئيات عملكرد و فعاليتهاي خود مطابق با اين قرارداد يا
اطالعات مربوط به فعاليتهاي خود را بالفاصله پس از درخواست مخابرات در اختيار مخابرات يا نماينده
قرار دهد.
-11اقدام به انجام اموري كه موجب لطمه زدن به حسن شهرت و اعتبار مخابرات گردد ،ننمايد و همچنين
در اجراي تعهدات موضوع اين قرارداد از حسن شهرت و اعتبار مخابرات حمايت كرده و آن را تقويت
نمايد.
-13تضمين نمايد كه ابزارها و اقالم تبليغاتي فراهم شده توسط مخابرات همواره در هر برهه از زمان،
مطابق با دستورالعملها و الزامات مخابرات در نقاط فروش به معرض نمايش يا جهت ارائه به مشتريان
گذاشته شوند.
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 - 14بدون كسب اجازه كتبي مخابرات اقدام به نمايش يا فراهم آوردن موجبات نمايش قالب و محتوي ابزار
يا اقالم تبليغاتي مربوط به موضوع قرارداد ننمايد.
 - 15از كليه رهنمودها و دستورالعملهاي ارائه شده و استانداردهاي تعيين شده كه يا رأساً توسط مخابرات
ارائه ميشود را به اطالع عاملين فروش زيرمجموعه برساند ،درخصوص تبليغات و ترويج عمومي اقالم
موضوع اين قرارداد ،پيروي محض نمايد.
 - 16در تبليغ و اطالع رساني درخصوص تمامي پيشنهادهاي شركت براي توزيع از طريق نقاط فروش در
هر زمان به بنحوي كه توسط مخابرات مشخص شده ،بطور جدي حضور داشته و مشاركت فعال نمايد .
 - 17كليه كاركنان و متصديان نماينده فروش در كليه برنامه هاي آموزشي ارائه شده توسط مخابرات در
هر زمان مشاركت نموده و از آنها پشتيباني نمايند.
 - 18تحت هيچ شرايطي ،مشتريان/مشتركان مخابرات را وادار ،ترغيب يا مجاب به خريد محصوالت يا
خدمات ارائه شده از رقيب يا رقباي مخابرات ننمايد .
 - 19كليه منابع انساني و ساير منابع موردنياز براي انجام تعهدات خود به موجب اين قرارداد از جمله منابع
الزم براي خريد ،تهيه يا توزيع ،ذخيره كاال و محصوالت مخابرات را به صورت كارآمد فراهم نمايد.
- 31فقط اقدام به فروش اقالمي نمايد كه در قرارداد حاضر براي فروش در نظر گرفته شده است و در
راستاي فروش محصوالت مخابرات  ،از هرگونه اقدام ضدرقابتي خودداري نمايد.
 - 31مسئوليت هرگونه استفاده از دسترسي ايجادشده به پورتال فروش بر عهده نماينده فروش خواهد
بود.
 -31موظف مي باشد نسبت به ايجاد وراه اندازي يك دفترفروش به متراژ حداقل  11مترمربع دراماكن تجاري
پرتردد اقدام نمايد
تبصره  :نماينده فروش مي تواند دردفترفروش خودعالوه برفروش محصوالت شركت نسبت به ارائه
خدمات فروش محصوالت كامپيوتري و الكترونيكي اقدام نمايد .
 – 33موظف به پرداخت حق و حقوق كليه پرسنل و عوامل تحت سرپرستي بوده و مخابرات هيچگونه
دخالتي درخصوص تعيين ميزان حق السهم عوامل فروش زير محجموعه نماينده فروش را ندارد و بايد راساً
پاسخگوي ادعاهاي اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي مي باشد .
11
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ماده  – 11نحوه واريزوجه خريداعتباری :
درصورت خريداعتباري پنل فروش جهت واريز وجه ناشي ازفروش طبق بند ب ازماده  8عمل خواهدگرديد .
تبصره  :درصورت عدم واريزوجوه ناشي ازفروش توسط نماينده فروش  ،شركت ضمن قطع دسترسي
توزيع كننده به پنل فروش نسبت به ضبط ووصول ضماتنامه بانكي و درصورت عدم تكافو ازسايرسپرده
ها و مطالبات وي نسبت به تسويه وجوه مذكور اقدام و توزيع كننده حق هرگونه اعتراضي رادراين
خصوص ازخودسلب وساقط مي نمايد .

ماده  – 12كسورات قانوني :
پرداخت هر گونه كسورات قانوني اعم از ماليات  ،بيمه  ،عوارض و جرايم احتمالي و غيره درصورت تعلق
به عهده نماينده فروش مي باشد.

ماده  - 13ارزيابي شبکه فروش:
مخابرات به صورت پيوسته نحوه عملكرد نماينده فروش وشبكه تحت مديريت وي را مورد ارزيابي و
بازرسي هاي دوره اي قرارداده و در صورت تخلف و يا عدم كارايي نسبت به وضع جرائم طبق ماده 17
قرارداد اقدام مي نمايد .

ماده  -14منطقه فعالیت:
منطقه فعاليت نماينده فروش كليه شهرهاي ذكر گرديده در پيوست شماره  3قرارداد مي باشد .

ماده  - 15ساعت كاری :
ساعت كاري دفتر نماينده فروش شبكه محصوالت حداقل از ساعت  8صبح الي  13و  16عصر تا  11شب مي باشد.

تبصره  :ساعات كاري دفتر درايام تعطيل نيز حداقل بايد  5ساعت درطول شبانه روز فعال باشد .
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ماده  - 16تمديد مدت قرارداد :
عالوه بر مواردپيش بيني گرديده درماده  4جهت تمديد قرارداد هر يك از موارد زيرنيز مي تواند موجبات
تمديد مدت قرارداد را فراهم آورد :
الف -وقوع حالت فورس ماژور
ب -چنانچه نماينده فروش نتواند كل مبلغ پنل خود را درمدت قرارداد به فروش برساند به تناسب مبلغ
باقيمانده به وي زمان داده مي شود
ج – درصورت حدوث مشكالت ازجانب شركت مخابرات مانند خرابي شبكه ديتا وكابلي كه موردتاييد دستگاه نظارتي باشد .

ماده -17جرائم :
درصورت عدم انجام هريك از تعهدات قراردادي ازسوي نماينده فروش جرائمي به شرح جدول شماره يك
پيوست به وي تعلق خواهدگرفت .

ماده  -18منع افشای اطالعات:
اسناد ،برنامه ها ،فهرست كاال ،شرايط عمومي و اختصاصي مربوط به اين قرارداد كه توسط مخابرات در
اختيار نماينده فروش قرار گرفته است در مالكيت مخابرات باقي خواهد ماند و نماينده فروش نبايد هيچ يك
از اطالعات فوق الذكر را به جزدر ارتباط با اجراي كار موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار دهد يا بدون
رضايت كتبي مخابرات براي اشخاص ثالث فاش كند (.پيوست شماره سه قرارداد )

ماده  - 19فسخ به مصلحت :
شركت مخابرات هرمزگان حق دارد هر زمان كه بخواهد قسمتي يا تمامي كار موضوع قرارداد را بنا به
مصلحت خود فسخ نمايد اينعمل به صورت كتبي و ظرف مدت ده روز اداري به نماينده اعالم خواهد گرديد
ونماينده حق هيچگونه اعتراض و ادعايي دراين خصوص را نخواهد داشت .
تبصره : 1فسخ اين قرارداد به سبب مصلحت مخابرات  ،نماينده فروش را از مسئوليتهاي قراردادي مربوط
به بخش كارهاي انجام گرفته مبري نمي نمايد.
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تبصره :2در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري  ،نماينده فروش ميبايست كليه اسناد و مدارک مبادله
شده را به عودت نمايد.
تبصره :3درصورت فسخ بنا به مصلحت طرف اول نسبت به تسويه حساب آزادسازي تضامين،تسويه
حساب مالي ومحاسبه حق السهم اقدام خواهدنمود.

ماده  -21فسخ به تقصیر:
موارد فسخ قرارداد به سبب تقصير نماينده فروش مشتمل به موارد زير بوده و مخابرات حق دارد
درصورت انجام ياعدم انجام هركدام ازموارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد:
-1اعالم انصراف نماينده به صورت كتبي يا عملي
-1عدم توانايي و توفيق نماينده در اجراي دقيق و به موقع امور مربوط به قراردادبنابه تشخيص مخابرات
-3بروزتخلفات مطابق ماده17قرارداد
-4عدم پذيرش درخواستهاي مخابرات در چارچوب قرارداد
-5انحالل و ورشكستگي نماينده فروش يا صدور حكم تصفيه و اعالم ورشكستگي از طرف وي
-6در صورت فسخ به تقصير نماينده فروش بايد غرامت خسارات احتمالي وارده به مخابرات را پرداخت
نمايد.تا قبل از پرداخت غرامت از سوي نماينده فروش ،مخابرات حق دارد پرداخت حق السهم نماينده فروش
را به حالت تعليق درآورد.
در صورت تحقق هر يك از موارد فوق الذكر مخابرات ضمن اعالم رسمي فسخ به نماينده فروش و ضبط
ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات نماينده فروش بدون رعايت تشريفات قضايي ،صورت جلسه رسمي فسخ
را مشتمل بر ميزان خسارت و جرايم و درصد كار انجام يافته را به عنوان مستند رسمي تنظيم مي نمايد.در
اين صورت نماينده فروش ملزم به پرداخت هزينه هاي احتمالي ناشي از فسخ قرارداد به طرف مقابل خواهد
بود و موضوع قرارداد پس از تسويه حساب نهايي طرفين به اتمام خواهد رسيد.
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ماده  -21حل اختالفات :
درصورتيكه اختالفاتي بين طرفين بروز كند اعم ازاينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد ويا مربوط به
تعبيروتفسير هريك ازمواد قرارداد واسناد ومدارک پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف
راازراه توافق رفع نمايند ازطريق مراجعه به مراجع صالحه قضايي شهربندرعباس حل وفصل خواهدشد.
نماينده فروش ملزم است كه تاحل اختالف  ،كليه تعهداتي راكه بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نمايند
درغيراينصورت شركت مخابرات به تشخيص خود نسبت به وي عمل خواهد نمود.

ماده  -22نسخ قرارداد :
اين قرارداد در  11ماده و  13تبصره وپيوست و طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران و در دو نسخه تنظيم ،
مبادله و امضاء گرديده است كه يك نسخه آن نزد مخابرات و نسخه ديگر نزد نماينده فروش مي باشد و
كليه نسخ آن حكم واحدي دارد .
طرف دوم

طرف اول

نماينده فروش

شركت مخابرات ايران منطقه هرمزگان

سیدرهام حسیني
مديرمنطقه
حمداهلل مريدی نژاد
معاونت شبکه
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كدمدرك:

شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان

پیوست شماره 1

جرائم ( موضوع ماده 17قرارداد ) :
موضوع جرائم

نوبت اول

1

فروش محصوالت شركتهاي رقيب

توبيخ كتبي

1

دريافت وجه اضافه برتعرفه ازمشتريان

3

افشاء اسرارواطالعات مخابرات و مشتريان

4

عدم رعايت بند  4ماده 11

توبيخ كتبي

5

عدم رعايت بند  11ماده 11

توبيخ كتبي

6

عدم رعايت بند 11ماده 11

توبيخ كتبي

7

عدم رعايت بند  11ماده 11

توبيخ كتبي

8

عدم رعايت بند  13ماده 11

توبيخ كتبي

9

عدم رعايت بند  14ماده 11

توبيخ كتبي

11

عدم رعايت بند  18ماده 11

توبيخ كتبي

رديف

نوبت دوم

نوبت سوم

قطع پنل فروش به مدت

قطع دائم پنل فروش وفسخ

 11روز

قرارداد

توبيخ كتبي وعودت
توبيخ كتبي

وجه اضافي وكسر % 1

و عودت وجه

از ميانگين فروش

اضافي

ماهيانه ازحق السهم

قطع دائم پنل و فسخ قرارداد

دريافتي
قطع دائم پنل فروش فسخ قرارداد و معرفي به بازرسي
توبيخ كتبي و كسر %1

كسر  %1از حق السهم

ازحق السهم دريافتي

دريافتي ماهيانه

كسر  %1ازفروش
ماهيانه ازحق السهم
دريافتي آن ماه

ازحق السهم دريافتي

فسخ قرارداد
توبيخ كتبي و كسر %1
ازحق السهم دريافتي
ماهيانه
توبيخ كتبي و كسر %1
ازحق السهم دريافتي
ماهيانه
توبيخ كتبي و كسر %1
ازحق السهم دريافتي
ماهيانه
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كسر  %3ازفروش ماهيانه

توبيخ كتبي و كسر  %1ازحق
السهم دريافتي ماهيانه
توبيخ كتبي و كسر  %3ازحق
السهم دريافتي ماهيانه
توبيخ كتبي و كسر  %1ازحق
السهم دريافتي ماهيانه

توبيخ كتبي و كسر %1

توبيخ كتبي و كسر  %1ازحق

ازحق السهم دريافتي

السهم دريافتي ماهيانه

