
قرارداد همکاري با بخش خصوصی جهت جذب فروشگاه مجازي در 
 بازار  الکترونیک شرکت پست

 
پســت  هیـاًت مـدیره محتـرم شـرکت    ............. مــورخ .............. ایـن قـرارداد براسـاس مصـوبه شـماره      

جـزء الینفـک     کـه " آئ ین نام ھ اجرای ی نح وه ھمک اری ب ا بخ ش خصوص ی         " جمهوري اسـالمی ایـران و  
مـدیر کـل   ..................... قرارداد می باشد بین شرکت پست جمهوري اسالمی ایران بـا نماینـدگی آقـاي    

ــاراً ...........  ــه اختص ــاي     " پس  ت" ک ــرف  و آق ــک  ط ــود از ی ــی ش ــده م ــانم / نامی ــرکت / خ ........  ش
بـا  .................متولـد ..............اقتصادي  کد/ شماره شناسنامه ................ثبت /بشماره ملی..................فرزند

نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طـرفین ملـزم بـه    " بازاریاب"که در این قرارداد ...........نمایندگی
 .رعایت کلیه مفاد آن می باشند

 
 :موضوع قرارداد) 1ماده 

فروشگاه هـاي مجـازي، بـه منظـور      انجام کلیه فعالیتهاي بازاریابی و تبلیغاتی جهت شناسایی و جذب
 .عرضه کاالها، صاحبان مشاغل و محصوالت مجاز در بازار الکترونیکی شرکت پست

 
 :مدت قرارداد) 2ماده 

مـی باشـد کـه در صـورت توافـق طـرفین       ........... تا تـاریخ  .............مدت زمان اجراي قرارداد از تاریخ
 .بصورت کتبی قابل تمدید خواهد بود

 
 :تعیین حق السهم) 3 ماده

مبلغ اشتراك بعنـوان  حـق   %  60پس از انعقاد قرارداد و دریافت وجه مصوب از فروشگاه جذب شده 
 .به بازاریاب مربوطه پرداخت می گردد) پس از کسر کسورات قانونی( السهم 

 
 :تعهدات پست)4ماده 

مربوطه جهت هماهنگی، تحویل و  پست متعهد می گردد کتباً یک واحد اجرایی را بعنوان نماینده)  1-4
 .تحول و تسویه حساب به بازاریاب معرفی نماید

پست متعهد است در خصوص آموزش بازاریابان جهت آشنایی با سرویسـهاي پسـتی از جملـه    ) 2-4
 .فرآیند اجرایی سرویس خرید و فروش اینترنتی اقدام نماید



 .پرداخت نماید.........بازه هاي زمانی پست متعهد می گردد حق السهم بازاریاب را در ) 3-4
 ): حقیقی و حقوقی(تعهدات بازاریاب ) 5ماده 

 بازاریاب متعهد به حفظ اسرار و عدم افشاي اطالعات فروشگاه ها و پست) 1-5
 .می باشد و در صورت عدم رعایت موضوع برابر مقررات  رفتار خواهد شد  
 

جام هماهنگیهاي الزم نماینده تام االختیار خود را کتباً به منظور ان) اشخاص حقوقی(بازاریاب ) 2-5
 .به پست معرفی نماید 

 
بازاریاب متعهد است در خصوص کسب آموزشهاي الزم در مورد فرآیند سرویس خرید و ) 3-5

 .فروش اینترنتی که توسط پست ارائه خواهد شد مشارکت فعال داشته باشد
 

بازاریاب مکلف است نسبت به معرفی فروشگاههاي که مجوز الزم را از مراجع ذیصالح ) 4-5
دریافت نموده وملزم به رعایت کلیه قوانین جاري کشوري از جمله قوانین حمایت از مالکیتهاي 

بویژه در (معنوي،  حقوق مؤلفین و مصنفین و نیز مقررات کپی رایت و تجارت و مقررات پستی 
در . می باشد، اقدام نماید) 1سال اشیاء و کاالهاي ممنوعه بشرح پیوست شمارهخصوص عدم ار

صورت عدم رعایت موضوع، مسئولیت پاسخگوئی به مراجع ذیصالح و جبران هرگونه خسارات 
 . احتمالی بعهده بازاریاب خواهد بود

 
رونیـک شـرکت   بازاریاب متعهد می گردد صرفاً براي جذب فروشگاه و معرفی بـه بـازار الکت  ) 5-5

قـرارداد  بـا     6در غیر اینصورت، قرارداد بصورت یکطرفه فسخ و برابر مـاده  . پست فعالیت نماید
 .بازاریاب رفتار خواهد شد

 
 :تضمین حسن انجام تعهدات) 6ماده 

بازاریاب موظف است بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات، یک فقره سفته بدون تاریخ به مبلغ 
پست تحویل نماید که پست می تواند بمنظور جبران تمام یا قسمتی از تخلف  ریال به 200،000،000

از مفاد قرارداد اعم از قصور و یا تقصیر تعدي و یا هر گونه اقدام که ناقض مقررات و قوانین جاري 
منتهی به خسارت به پست و یا مشتریان گردد، از محل موجودي فوق تأمین نموده و مسئولیت 

رده به پست و عندالزوم تحویل شده به بازاریاب که ناشی از عملکرد وي و یا جبران خسارات وا
 .کارکنانش باشد توسط پست بر آورد و از محل تضمین مأخوذه کسر و جبران خواهد شد



 
 :نحوه حل اختالف) 7ماده 

شد هرگونه اختالف راجع به این قرارداد حتی المقدور از طریق مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهد 
و در صورت عدم حصول نتیجه ، با تشکیل کمیته مصالحه به ریاست مـدیر کـل مربوطـه  نسـبت بـه      
رفع موضوع مورد اختالف اقدام و در صورت عدم حل مشکل هر یک از طرفین می توانند با مراجعـه  

 .به مراجع قضایی کشور جمهوري اسالمی ایران نسبت به حل اختالف اقدام نمایند
 

 :فسخ قرارداد  شرایط) 8ماده 
در صورتی که بازاریاب تمایل به همکاري با پست را نداشته باشد  موظف است از دو مـاه قبـل   ) 1-8

 .بصورت کتبی عدم همکاري خود را اعالم نماید
) عـدم انعقـاد قـرارداد    (در صورت عدم توانایی بازاریاب در  بازاریابی جهـت  جـذب فروشـگاه    ) 2-8

زمان شروع قرارداد،شرکت پست مجاز است قرارداد را بطـور یکطرفـه    ظرف مدت حداکثر سه ماه از
 .فسخ نماید

عملکرد بازاریاب در دوره هاي سه ماهه بررسی و در صورت عدم ایفاي  تعهدات و رضـایت  ) 3-8
 .بخش نبودن عملکرد، قرارداد بصورت یکطرفه فسخ خواهد شد

 
 :واگذاري قرارداد ) 9ماده 

براساس موضوع قرارداد و مجوز فعالیت که شرکت پست صرفاً بـه وي اعطـاء   بازاریاب باید شخصاً 
می نماید فعالیت کند و حق واگذاري مجوز به غیر را ندارد و در صورت تخلف از این امـر پسـت حـق    

 .فسخ قرارداد را براي خود محفوظ می دارد
 
 

 :اقامتگاه قانونی) 10ماده 
 :پست ) 1-10

چهارراه لشگر ساختمان مرکز مکانیزه پسـت   –رس خیابان کارگر جنوبی پست اقامتگاه خود را به آد
اعـالم    64552209و  64552215تلفـن   –اداره کل پست مستقیم و سرویس هاي نوین پسـتی   4طبقه 

 .می نماید
 



 
 
 

 :بازاریاب) 2-10
بازاریــــــــــــــــــــاب اقامتگـــــــــــــــــــــاه خــــــــــــــــــــود را بـــــــــــــــــــــه آدرس   

: تلفــــــــــــــن ....................  .............................................................................................................................
 .نمایداعالم می ............................... کد پستی .................................................... 

 
 

در صورتی که بازاریاب در طول مدت اجراي قرارداد نشـانی خـود را تغییـر دهـد موظـف       )تبصره
روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به اطالع پسـت برسـاند در غیـر اینصـورت حـق       5است ظرف مدت 

فسخ قرارداد براي شرکت پست محفوظ و هرگونه تخلف در صـورت تغییـر محـل اقامتگـاه از طریـق      
 .اجعه به مراجع قضایی کشور قابل تعقیب می باشدمر

 
 

 تعداد نسخ )11ماده 
بـه امضـاي   .........      تبصـره در سـه نسـخه تنظـیم و در تـاریخ       1ماده و  11این قرارداد مشتمل بر 

 .طرفین رسیده و کلیه نسخ آن داراي اعتبار بوده و حکم واحد را دارا  می باشد
 
 
 
 

 امضاي بازاریاب                                                   امضاي شرکت پست        
 

 مدیر کل                                                                             حقیقی        
 حقوقی                                                                                                 

 


