
 

 

 ارتباطات پیوسته ایرانیانشرکت 
 

 (و عضو هیئت مدیره )مدیر عامل مهدی مروت 
 
 

 شرکت
 

.............................................................. 

 محل پاراف:

 به نام خدا

 

 ماده یک( طرفین قرارداد

، 11529 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به شماره ثبت مهدی مروت آقای نمایندگي به: شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیانلف( ا

و  5فارابي، ط بلوار فارابي، ساختمان : کرمان دفتر  نشاني 411388676447 ادیو کد اقتص 10630174893شناسه ملي 

 طرف و شود از یكنامیده مي رسیساختصاراً قرارداد که در این  7618619420و کد پستي  32486000-034تلفن:

 ..................................... ملااي شااماره بااه مالااكبااه عنااوان / خااان   .....................................  آقااای:  ..…………… فروشگگهاه ب(

 کااااه از ایاااان پااااس ..................................................... :تلفاااان ............................................................................................................. :آدرس بااااه 

 و طارفین ملا ب باه رعایات مفااد آن ماي از طارف دیرار باه شارل میال من  اد ،دنشاو ماي نامیاده مجگر اختصااراً  دراین قرارداد

 باشند.
 

 تفاهم نامه( موضوع دوماده 
دن فراه  آوربمنظور  قرارداد حاضر یك ج در جدول شمارهرتجهی ات سخت اف اری و نرب اف اری مند عبارت است از تامین کارتخوان و

بواسطه همکاری انحصاری مجری  PC TO POS( ثابت و برقراری ارتباط در بستر POSپرداخت الکترونیکي از طریق دستراه کارتخوان)

و پشتیباني خدمات ارائه شده از قبیل نصب، تحویل و آموزش استفاده از دستراه کارتخوان در محل های م رفي شده از سوی  رسیسبا 

جهت  ، درگاه اینترنتي و ...( POSهمچون دستراه کارتخوان ) رسیسالً استفاده از تمامي اب ارهای پذیرش و مت اب رسیسمجری توسط 

  حاضر محسوب مي شوند. قراردادج ء الینفك  قراردادتمامي شرایط مندرج در این  محل مجریدر پذیرش کارت های بانکي مشتریان 
 

 تفاهم نامه( مدت سهماده 
باشد. چنانچه ظرف مدت یك ماه قبل از تاریخ  مي ..... / ...... / .............لغایت تا تاریخ  ..... / ..... / ...........تاریخ  مدت این تفاه  نامه از

متناوباً برای یك دوره دیرر و طي  قرارداداعالب ننمایند، مدت  قراردادان ضاء، هر یك از طرفین تمایل خود را مبني بر عدب تمدید 

 الحاقیه رسمي تمدید خواهد شد. 
 

 رسیست ( تعهداچهارماده 
مندرج در پیش به شرل مشخصات فني سخت اف اری و نرب اف اری مت هد مي گردد پس از امضای این قرارداد، تجهی ات  رسیس -4-1

 .مجری فراه  آورد برای، فاکتور پیوست بامطابق پیوست فاکتور 

 فاکتور پیوستمجری را مطابق ورد نیاز ، تجهی ات مو اخذ تضامین قرارداد مت هد مي گردد پس از امضای این قرارداد رسیس -4-2

 برای این مجموعه تامین نماید.

مي  رسیسبا  ،زمان انجاب کامل ت هدات مجریپایان قرارداد و درصدی تجهی ات موضوع این قرارداد تا  100مالکیت قط ي و  -4-3

 .باشد 

تراکنش ها بر اساس قوانین و طبق سیکل های ارسال اطالعات تراکنش های شبکه شاپرک مي باشد و تسویه مل ب به  رسیس -4-4

 .خواهد پذیرفتصورت  واری  شاپرک توسط بانك عامل طرف قرارداد مجری

روی از طریق شرکت سپ و تراکنش های خرید ت ریف مدل تسهی   به نسبت رسیستوافق طرفین م رر گردید با توجه به  -4-5

و باقیمانده مبلغ تراکنش سه  مجری اقداب  رسیسسه  .................  درصد /عدد ثابتمدل کارم دی ، ترمینال های مجری بر مبنا 
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 محل پاراف:

صورت پیش فاکتور پیوست ج در رمبلغ مند و تا زمان استهالک کامل کارم دیو تسویه وجوه بر اساس سیکل شاپرک با مدل  نماید

 رسیسبه استناد گ ارشات سامانه مالي  مجریکتور، پیش فامندرج در مبلغ اولیه تامین تجهی ات  و در صورت استهالک خواهد پذیرفت

 .% به نفع مجری اصالل نماید100مي بایست مدل تسهی  را بر مبنا  رسیس، در پرتال 

مجری،  مراک با هدف مشاهده گ ارش تراکنش ها و تسویه وجوه حاصل از عملکرد دستراه های کارت خوان ف ال در سطح  -4-6

مشاهده تراکنش ها اقداب مي از طریق شرکت سپ  Web serviceپرتال گ ارشریری یا ارائه نسبت به تخصیص دسترسي  رسیس

 نماید.
 

 مجر  ( تعهدات پنجماده 
 مجری مت هد مي گردد همکاری الزب جهت تهیه و ارائه به موقع اطالعات موضوع قرارداد را فراه  آورد. -1-5

که اقالب آن )پکیج  زیر مجموعهتمامي محل های مجری و فروشراه های  و درطول مدت قرارداد  مجری مت هد مي گردد در -5-2 

م رفي شده توسط % از کارتخوان های 100و استفاده  انحصار به صورت  تامین گردیده است، رسیس( از سمت 1جدول شماره 

 استفاده نماید. PC POSمتصل به نرب اف ار فروش از طریق  رسیس

از مبلغ هر تراکنش تا زمان  درصد /ریال..............، م ادل رسیستجهی ات تامین شده توسط  مجری مواف ت نمود به ازای -5-3

تسهی  گردد. در صورت انجاب این ت هد به صورت کامل و استفاده انحصاری  رسیسه نفع پیش فاکتور بمبلغ مندرج در  کامل استهالک

پس از اتماب قرارداد ، مالکیت تجهی ات در قالب صورتجلسه رسمي رسیسم رفي شده توسط از دستراه های کارت خوان درصدی  100

پیش مبنای ارزش تجهی ات بر اساس  امانت خواهد بود.مجری  دیر تجهی ات، د هیکل به مجری منت ل مي گردد و تا آن زمان رسیساز 

 داشت. مي باشد که طرفین نسبت به آن هیچرونه اعتراضي نخواهد رسیستوسط  پیوست قراردادفاکتور 

به نصب و استفاده از دستراه های کارتخوان  زیر مجموعهمراک  موضوع قرارداد و فروشراه های  د به م رفي و ال ابهمت مجری  -5-4 

 .بوده و به این منظور همکاری الزب را ب مل خواهد آورد رسیسم رفي شده توسط 

در زمان ع د قرارداد و بمنظور استهالک تجهی ات ارائه  -4-1با بند  ه ینه تامین اقالب مرتبطبه مجری مت هد مي گردد با توجه  -5-5

تراکنش خرید موفق انجاب داده که در صورت عدب  ...............به ازای دستراههای کارتخوان منصوبه ماهیانه حداقل ،  رسیستوسط شده 

 رسیستوسط  آنخواهد بود که مبلغ مح ق نشده تراکنش هر ازای  ریال به.................. انجاب این ت داد تراکنش مجری مل ب به پرداخت 

 اعالب خواهد شد. مجریبه  رسیسمحاسبه شده به صورت رسمي و در م طع ماهیانه جهت واری  به حساب 

م ادل سفته و هم مان یك ف ره چك صیاد یك ف ره  ، 1 4-1بند ج در رتجهی ات مندمجری مت هد مي گردد به ازای کل  -5-6

موضوع  بابت ضمانت ارتباطات پیوسته ایرانیاندر وجه شرکت  به تاریخ روزو  ریال ............................به مبلغ   ارزش تجهی ات 120%

 نموده که در صورتبدون حق رجوع اعطای اختیار  رسیسبه  قرار دهد. مجری رسیسقرارداد و خسارات احتمالي صادر و در اختیار 

و یا خسارت ناشي از عدب انجاب ت هدات قراردادی طبق مفاد این  رسیسجهی ات تحویل شده و یا کارت خوان های بروز خسارت به ت

 اقداب نماید.دریافت خسارت از محل تضامین قرارداد نسبت به 

در پایان است،  گردیده رسیساین قرارداد تسلی   5-6ارائه شده از جانب مجری که بمنظور ضمانت مندرج در بند  تضامین: 2تبصره 

 -4-1پس از انجاب کلیه ت هدات قراردادی توسط مجری از جمله شرط استهالک تجهی ات بند قرارداد و یا انحالل قرارداد به هر دلیل 

 به مجری عودت خواهد گردید.به شرطي که دلیلي بر وصول آن موجود نباشد تح ق تراکنش و رعایت موضوع همکاری انحصاری، 

 رسیسکامل ه ینه پرداختي توسط شدن  از مبلغ هر تراکنش را تا زمان مستهلك درصد/ریال.............د است که مجری مت ه -5-7

پرداخت نماید که در قالب تسهی  تراکنش، از مبلغ اصلي هر تراکنش فروشراه کسر و به شماره حساب  رسیسرا به  جهت تجهی ات
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 محل پاراف:

واری  و ماب ي مبلغ تراکنش به  ارتباطات پیوسته ایرانیانانك سامان به ناب شرکت بصورت رسمي ن د ب رسیسم رفي شده از سمت 

 حساب مدنظر مجری واری  خواهد شد.

کارتخوان های موضوع قرارداد به صورت کامال قانوني، منطبق با قوانین موضوعه جمهوری و مجری مت هد است از تجهی ات  -8-5

 برداری نماید.  اسالمي، بانك مرک ی و شرکت شاپرک بهره

مجری مت هد گردید که برای تح ق شرایط این قرارداد صرفا تراکنش های واق ي مالک محاسبه خواهد بود و مجری مت هد است  -9-5

 تا به تماب عوامل زیر مجموعه خود اعالب نماید که از تولید هرگونه تراکنش غیر واق ي از جمله ت سی  تراکنش به تراکنش های خردتر و 

از جانب نهادهای نظارتي و  رسیسیر طرق جدا خودداری نماید در غیر این صورت مجری مسئول کلیه خسارات و جرائ  تحمیلي به سا

جدا از حق شکایت کیفری و فسخ قرارداد، حق قطع  رسیسباالسری به هر مبلغ فارغ از می ان و حج  قرارداد خواهد بود و عالوه بر این 

 جهی ات خود را خواهد داشت.خدمات و جمع آوری کلیه ت

و از انجاب هر گونه  دیفروش استفاده نما انهیشود از پا يانجاب م  تایانجاب خدمات مجاز که ح  یمجری موظف است صرفا برا -10-5

 کند. یفروش خوددار انهیپا قیاز طر غیرواق يم امله 

-باشد و در صورت بروز هرگونه ن ص یا خرابي ناشي از سهلمي  مجریکلیه ه ینه های پشتیباني و ت میرات تجهی ات برعهده  -5-11

دستراه و تجهی ات جانبي، مجری نسبت به جبران  ، مف ودی، سرقترسیسانراری در نرهداری تجهی ات فروشراهي و اب ارهای پذیرش 

عمل در صورت مف ودی اقداب خواهد نمود و مالک  رسیسها و تجهی ات اعالمي توسط ضرر و زیان حاصله به قیمت روز دستراه

روز از زمان مطالبه  20و یا عدب توانایي بر استرداد با گذشت ، گ ارش کارشناسي پلیس طي هماهنري و توافق با مجری تجهی ات

روز کاری 10حق مطالبه خسارت از مجری را خواهد داشت و چنانچه ظرف مدت  رسیس. همچنین خواهد بود در این خصوص، رسیس

این  -5-6نسبت به مطالبه خسارت از طریق ضمانت نامه مندرج در بند  رسیسمت مجری صورت نپذیرفت، جبران خسارت از س

 قرارداد اقداب خواهد نمود.

بوده و در  رسیسهای طرف قرارداد ن د بانك  رسیسمجری مل ب به م رفي و واری  وجوه حاصل از تراکنش اب ارهای پرداخت  -5-12

 را ب مل خواهد آورد.  رسیس قرارداد ه م رفي شماره حساب ف ال ن د بانك های طرفهمکاری الزب نسبت ب این خصوص
 

 فسخ تفاهم نامهماده شش( 

کسب ت داد تراکنش عدب ت هدات قراردادی، عدب توجیه اقتصادی )هر یك از عدب انجاب  از قبیل: و مجری به دالیلي رسیسدر صورتیکه 

تجهی ات در موعد م رر( مایل به ادامه همکاری مشترک نباشد، باید مراتب را کتباً به یکادیرر مندرج در قرارداد یا عدب استهالک ه ینه 

روز کاری از اعالب باه طارف م ابال موضاوع حااد  شاده  30اعالب نموده و رفع آن را درخواست نمایند و در صورتي که پس از گذشت 

ائه دالیل خود اقداب خواهند نمود و در صورت عدب اقنااع ایشاان و برطرف نرردید، طرفین نسبت به تشکیل جلسه ای مشترک بمنظور ار

 ن شده، طرفین نسبت به فسخ و یا اصالل قرارداد اقداب خواهند نمود. ییا عدب شرکت یکي از طرفین در جلسه از پیش ت ی

مااهنري مجاری اقاداب مت لاق باه خاود باا ه  -5-5تجهی ات مستهلك نشده مطابق بند نسبت به جمع آوری  رسیسدر صورت فسخ، 

 . را نخواهد داشت رسیسخواهد نمود و مجری حق هیچرونه دخل و تصرف، جابجایي، غیر ف ال نمودن و جمع آوری تجهی ات 

مجری نسابت باه پرداخات ارزش تجهیا ات تحاویلي از جاناب  ،از سمت مجری طي مدت این قرارداد درصورت فسخ قرارداد: 3تبصره 

% مبلغ اعالمي ب نوان ه ینه باالسری باا عناوان وجاه التا اب عادب انجااب ت هادات 30به همراه  رسیسمالي  مطابق با اعالب امور رسیس

مي تواند نسبت به مطالبه مبالغ مورد نظر به هر طریق و یا از محل ضامانت مجاری  رسیساقداب خواهد نمود.  رسیسقراردادی در حق 

  اقداب نماید.
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 کترونیک و سایر قوانین مربوطه تجارت ال ( اجرا  مقرراتهفتماده 

و سایر قوانین، بخشنامه ها، دستورال مل ها و مصوبات طرفین مل ب و مت هد به رعایت و اجرای قوانین و م ررات تجارت الکترونیکي 

خ ابالغ م ررات از تاری  بوده و در صورت تغییر م ررات از سوی بانك مرک ی ج.ا.ا مراجع می صالل که در ارتباط با ف الیت مجری باشد

 االجرا بوده و در حک  مفاد مندرج در قرارداد خواهد بود. جدید اجرای آن برای طرفین الزب
 

 ( فورس ماژورهشتماده 

و یا بحث درصد  رسیس، تغییری در ارائه خدمات PSPچنانچه بدلیل تغییر قوانین شاپرک و سایر قوانین مربوط به شرکت های  -1-9

ممکن  رسیستحت قوانین جدید بوده و در صورتیکه ارائه خدمات از جانب  رسیسجری مختار به همکاری با کارم د صورت پذیرد، م

 نباشد، مجری حق اعتراض نخواهد داشت.

از قبیل: اعتصاب، جنگ، عوامل طبی ي ) سیل، زل له و غیره (، بیماری های  طرفیندرصورتیکه به علل خارج از قدرت و کنترل  -2-9

 اشد و انجاب موضوع قرارداد را غیرقوانین جدید و به طور کلي هر عاملي که وقوع و رفع آن خارج از قدرت و اراده طرفین بفراگیر، وضع 

ممکن نماید، موضوع تفاه  نامه و ت هدات ناشي از آن تا رفع عامل م بور، به حالت ت لیق درخواهد آمد. در صورتي که موضوع حاد  

 نجامد، طرفین مخیر به ادامه یا اعالب فسخ قرارداد مي باشند.شده بیش از سه ماه به طول ا

 ( حل اختالفنهماده 
آمی  و دوستانه به یکدیرر اعالب و در صورت عدب طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هر گونه اختالف، ابتدا از طریق مسالمت 

 رد حل و فصل قرار دهند.حصول نتیجه یا جلب رضایت، موضوع را از طریق مراجع صالح قضایي مو
 

 ( حفظ اسراردهماده 

مابین خود را کامالً محرمانه تل ي نموده و  طرفین تفاه  نامه توافق و ت هد نمودند که کلیه اسناد، اطالعات و مطالبات منت ل شده في

به طرف دیرر را فراه  که نسبت به حفظ آنها تمامي س ي و تالش خود را مبذول نماید. بدیهي است عدول از آن موجبات خسارت 

 طرف قاصر ناگ یر به پرداخت ضرر و زیان طرف م ابل خواهد بود.
 

 (اقامتهاه طرفینیازدهماده 
طرفین اقامتراه قانوني خود را همان نشاني مندرج در صدر توافق نامه اعالب نموده و لذا هرگونه تغییر نشاني ظرف مدت یك هفته 

در غیر اینصورت کلیه مکاتبات، ابالغ ها و مراسالت اع  از قضائي و اداری به همان نشاني ارسال و  بایستي به اطالع طرف دیرر برسد.

 ابالغ شده تل ي گردیده و عذر عدب اطالع پذیرفته نمي باشد.
 

 ( نسخ قرارداددوازدهماده 

حک  واحد دارند تنظی  گردید و به امضای طرفین  تبصره و طي دو نسخه که 3ماده،  12شامل .................... این تفاه  نامه در تاریخ 

 رسید.

 


