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  شماره قرارداد :

   تاریخ قرارداد  :

 باسمه تعالی

 قراداد اجرای خدمات تبلیغات دیجیتال

 
 قرارداد نیطرف -۱ ماده

 نیکه در او به نشانی ....................................................................................................... با کد ملی .....................................  آقای سینا احمدی نشاط نیب 20/02/1400 خیقرارداد در تار نیا

خواجه  ابانیخ یعتیشر ابانیتهران ختهران و به نشانی  1285120231کد ملی   با یانقربان یممرسرکار خانم  یندگیبه نما آراگل ینیککلسو و  کیاز  شودیم دهینام مجریقرارداد 

 : دیمنعقد گرد ریز طیو با شرا گرید یاز سو شودیم دهینام کارفرماقرارداد  نیکه در ا 1واحد  64پالک  روانیکوچه ا سفونیت ابانیخ یعبداهلل انصار

باشد،  دهیبه اطالع طرف مقابل نرس صورت کتبیبه  ینشان رییکه تغ یبوده و تا زمان یقانون مدن 1010موضوع ماده  یماده، اقامتگاه قرارداد نیدر ا نیطرف ی:  اقامتگاه اعالمتبصره

 .ماده معتبر خواهد بود. نیاقامتگاه درج شده در متن ا
  فیتعار -۲ ماده

 یمحتوا شیکه امکان نما شودیگفته م رهیو غ ،یاجتماع یهاشبکه ،ینترنتیا یهاتیوب سا یفضاها ل،یموبا یهاشنیکیداخل اپل ی: به فضاها)سرویس آنالین( تالیجید یفضا (1

  .دارند یکیالکترون

 یتالیجیمتعلقات د ریسا غات،یظاهر، خدمات، تبل لم،یداده، متن و عکس، صدا و ف گاهیشامل پا ی: منظور تمام و انواع متعلقات برنامه به هر جنس، شکل و نوعالکترونیکیمحتوا  (2

 موارد ممکن است. گریبرنامه، اطالعات محصول و د قیاز طر یقابل دسترس حاتیداخل برنامه، توض

 .شودیداده م شینما یکیالکترون یهر محتوا ای لیفا ر،یتصو کی ریاست که ز یپست: عدد شینما (3

 فضای دیجیتال تبلیغ را مشاهده می کند. قیاست که از طر یکاربر : فرد (4

 .کارفرما یاصل تیبالقوه جهت خدمات مرتبط با موضوع فعال یمشتر: لید )سرنخ( (5

 موضوع قرارداد -۳ ماده
  ی تبلیغات با شاخص توافق شده )لید(برنامه ریزی رسانه، تولید محتوا و نشر تبلیغات متعلق به کارفرما توسط مجری و تحویل نتیجه عبارت است ازموضوع این قرارداد 

 مدت قرارداد -۴ ماده

 باشد.ت رضایت کتبی طرفین قابل تمدید میروز معتبر است و در صور 180این قرارداد از تاریخ امضای طرفین به مدت 

 قرارداد مالی تعهدات و توافقات – ۵ ماده

 : است االتباع الزم طرفین برای و میباشد ذیل شرح به سفارش هر انتشار دوره در مجری الزحمه حق (1
 

 تعداد حداقل بستر موضوع

 )روزانه( لید

 تعداد حداکثر

 )روزانه( لید

 هر مبلغ حداقل

 لید

 لایر( )به

 هر مبلغ حداکثر

  لید

 لایر( )به

 280.000 180.000 30 15  لید ارایه

 .بود خواهد طرفین وثوق و تایید مورد و شمارش درایو تبلیغ پنل LRM بخش از سرنخ هر نهایی مبلغ (2

 خدمات )براساس تعداد سرنخ( اقدام خواهد کرد.  هیارا صورت وضعیتو  گزارش کارنسبت به ارسال  روز 10هر  یدر انتها مجری (3

گردد و یم ارسال Tablighdrive@gmail.com یلمیبه ا مجری رایب طرف کارفرمااز  عدم تایید لیدال پس از ارسال، ادارییک روز زمان در مدت  گزارش کار دییتا عدمدر صورت  (4

 .شودیاصالح شده اقدام م گزارش کار هینسبت به ارا مجری ، در صورت تاییدلیمیاز ارسال اپس  اداری روز ظرف مدت دو

 _____________________________________________ لیمیدر ا کارفرما ندهیبه نما هیپس از ارااداری روز  یک در مدت زمان گزارش کارابت ب نیتوافق طرفاعالم صورت  در (5

 است. یینها و یقطع روزه 10برای دوره  صورت وضعیت نیو ا باشدیدر مدت زمان ذکر شده م بر مبنای مبلغ توافق شده صورت وضعیتارسال  ملزم به مجری

 صورت وضعیتمی باشد و کارفرما ملزم به پرداخت مبلغ  گزارش کاربه منزله تایید  ،این ماده یا بدون اقامه دلیل 3ارج از بازه زمانی مندرج در بند در خ گزارش کار دییعدم تا (6

 .صادره است

های مجری صورت وضعیتپرداخت  ریتاخ جرایم. دیاقدام نما ،صورت وضعیتپس از ارائه  یروزکار 10مبالغ قرارداد حداکثر تا  هینسبت به پرداخت و تسو دیکارفرما متعهد گرد (7

 .شودمیمحاسبه و از کارفرما مطالبه  10با ماده مطابق 

شده و مابه االختالف  دییتا هایتیصورت وضع یبر مبناموضوع قرارداد  فروش خدمات صورتحساب ،مجری یاز سو یقطع تیپس از ارسال صورت وضعو قرارداد  یدر انتها (8

 وصول نشده اقدام خواهد نمود.

 است موظف نیز مجری نگردد کسر مقررات طبق مهیب مبلغ ،مجری به یپرداخت هر از ؛ 14-12 و 14-9 و 14-3 بخشنامه و یاجتماع نیتأم قانون 38 ماده طبق دیگرد مقرر (9

 .دینما هیارا کارفرما به قرارداد دوره یط در را خود یاجتماع نیتام مهیب پرداخت حواله
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  شماره قرارداد :

   تاریخ قرارداد  :

 پرداخت قابل مجری به کارفرما توسط که شده درج مجری هایحسابصورت در قانونی ماخذ به مرتبط یها بخشنامه نیآخر و یقانون طیشرا تیرعا با افزوده ارزش بر اتیمال (10

 بود. خواهد

 ارتباط در که شود وضع یدیجد یها اتیمال و عوارض ای و ابدی کاهش ای شیافزا کشور داخل در یدولت حقوق ریسا ای و عوارض ات،یمال زانیم قرارداد، یاجرا مدت در چنانجه

  شود. یم منظور یو یبدهکار ای یبستانکار حساب به مورد، حسب بر شده یناش راتییتغ شود، آن مشمول مجری باشد قرارداد و قرارداد موضوع با

 طور به گزارشات هیارا و ثبت خصوص در مجری و  کارفرما هستند. مربوطه یهااتیمال پرداخت و برازا خود، یهاتیفعال تمام مسؤول نیطرف از کیهر یمال لیمسا خصوص در (11

 ندارد. برعهده گرید طرف یاتیمال یهاگزارش نحوه قبال در یتیمسؤول چیه نیطرف و کندیم یرویپ کشور یاتیمال و ییدارا نیقوان از کامل

 یموارد یناست در چن یهیکنند. بد ییرکه کارفرما در نظر داشته باشد تغ یمتفاوت یطاست به فراخور محصوالت و خدمات و شرافوق ممکن آگاه هستند که مبالغ جدول  ینطرف (12

متمم به قرارداد حاضر اضافه شده و مالک عمل خواهند  عنوانهر مورد به صورت جداگانه به  یکارفرما رسانده و مبالغ توافق شده برا ییدخود را به تأ یشنهادیمبالغ پ مجری

 بود.

 کارفرماحقوق و تعهدات  -6 ماده

 نیدر قبال صحت ا یتیمسول چگونهیه مجریداده شده با کارفرما بوده و  یهااز سفارش کیهر  نهیدر زم مجریبه  بصورت کتبی و شفاهی داده شده ارائهاطالعات  تیمسئول (1

 .اطالعات ندارد

محتوا  نکهیا دیدر قبال محتوا ندارد. با ق یتیمسئول چگونهیه مجریکارفرما بوده و  تماما با دهدیم لیتحو شیجهت نما مجریکه کارفرما به محتوا و شرح خدمات  تیمسئول (2

 .قابل دسترس است حاتیو توض ،یتالیجید لقاتمتع ریظاهر، و سا لم،یشامل متن و عکس، صدا و ف یشامل تمام و انواع متعلقات قابل پخش به هر جنس، شکل و نوع

با شماره تلفن  تواندیم مجریاست که  ............................................................................................. یآقا ، قرارداد و ارتباط نیا یکارفرما جهت اجرا ندهینما (3

به  ندهیاقدامات نما هیاست که کل یهی. بددیارتباط برقرار نما یبا و  .........................................................................کیو پست الکترون ....................................................................................

 یکتب یمنوط به معرف ندهینما رییندارد. تغ مفاد و شروط قرارداد حاضر ریینسبت به تغ یگونه حق چیه ندهیکه نما نیبه ا دیبوده نافذ و معتبر است با ق لیاقدامات اص منزله

 . است یفعل ندهیهمزمان با عزل نما نیگزیجا ندهینما

 ممنوع مطلقاً دیگر صورت هر یا وکالت، شرکت نیابت، امانت، بصورت غیر به آن واگذاری و انتقال و داد خواهد انجام بالمباشره و مستقیماً را قرارداد این موضوع تعهدات کارفرما (4

 .میباشد

 د.اطالع ده مجریبه  یشده را به صورت کتب جادیا و تغییرات ، تمام تفاوتهادیجد محتوا و محصولدر صورت ارائه  دینمایکارفرما تعهد م (5

 .باشدیقرارداد م نعقادجهت ا ازیمنابع مورد ن نیو همچن یدانش و تجربه کاف ربط،یالزم از مراجع ذ یمجوزها یدارا د،ینمایاذعان م کارفرما (6

درایو هیچ  تغییر محتوا یا خدمات یا حتی آفرهای خود، قیمت هر لید شامل تغییرات خواهد شد و در صورتی که محتوا با نظر کارفرما منتشر شود، تبلیغبا که  پذیردمیکارفرما  (7

 نخواهد داشت.تعهدی نسبت به قیمت هر لید  گونه

 تواند به عذر عدم اطالع معترض شود.یموضوع قرارداد اطالع کامل داشته و در موضوع قرارداد نم جزئیاتکه از  دینما یم دییقرارداد تا نیا یبا امضا کارفرما (8

 مجریحقوق و تعهدات  -7ماده 

 .ردیانجام داده و بکار گ تالیجید یرا در محتواها شانیقبل توسط اکاری روز  دواز  یها و اصالحات مدنظر کارفرما را در صورت اعالم کتبموظف است خواسته مجری (1

 .دیننما غیو از هرگونه ابزار جهت انجام موضوع قرارداد در یامعمول و حرفه یقرارداد را براساس استاندارها نیاز ا یتعهدات ناش شودیم متعهد مجری (2

 داشته باشد. اریو متبحر در اخت دهیآموزش د ازیمورد ن یانسان یرویهر چه بهتر موضوع قرارداد و تعهدات خود ن یمتعهد است جهت اجرا مجری (3

با  Tablighdrive@gmail.com کیو پست الکترون 02146040185با شماره تلفن  تواندیم کارفرمااست که ی زاوش رفیعی آقا ، قرارداد و ارتباط نیا یجهت اجرا مجری ندهینما (4

 نیگزیجا ندهینما یکتب یمنوط به معرف ندهینما رییمفاد و شروط قرارداد حاضر ندارد. تغ ریینسبت به تغ یگونه حق چیه ندهیکه نما نیبه ا دیبا ق .دیارتباط برقرار نما یو

 . است یفعل ندهیهمزمان با عزل نما

گونه  چینباشد، ه ریپذامکان یرانیکاربران ا یمشاهده آن برا اینباشد  ریکارفرما در امکان پذ یکه باعث شود پخش محتوا یهرگونه اتفاق ایمشکل خوردن  لترشدن،یدر صورت ف (5

که  یمبلغ قرارداد است. در صورت حاسبهتا آن لحظه مالک م مجریاعالمی توسط  نمایش پست و شمارش شودیپرداخت نم مجریاز زمان شروع آن مشکل به  یپرداخت

درآمده  قیو کل قرارداد به حالت تعل یبعد یهااحصاء شود و تمام پرداخت دیفورا به کارفرما با مجری قیاز طر دیبرطرف نگردد، مبالغ مصرف نشده با یروز کار 14 مشکالت تا

 بدهد. مجریرا به  یکه کارفرما درخواست شروع دوباره همکار یتا زمان

 . داد خواهد قرار ایشان اختیار در انتظامی، و قضایی نهادهای رسمی دستور با را کارفرما به مربوط اطالعات لزوم، صورت در مجری (6

 .نماید تضمین را کارفرما محتوای از استفاده سوء عدم نمیتواند مجری قرارداد، این موجب به (7

................................................ را برای کاربر ارسال متعهد گردید به محض دریافت اطالعات کاربر در پرتال مدنظر طرفین، نشانی صفحه اینستاگرام ......................................... مجری (8

 نماید.

 قرارداد فسخ – 8 ماده
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  شماره قرارداد :

   تاریخ قرارداد  :

 :امکان فسخ قرارداد را دارند رینحو زه قرارداد هستند و صرفا ب یملزم به اجرا نیطرف 

و مراتب فسخ را  ندیقرارداد را فسخ نما، گریخود به طرف د میتصمکتبی پس از اعالم  هفته دو توانندیم ندیقرارداد چنانچه بخواهند قرارداد حاضر را فسخ نما نیاز طرف کی هر

 دباشنیقرارداد مموضوع و تعهدات  فیتکال هیکل یموظف به اجرا نیاست تا زمان فسخ قرارداد طرف یهیاطالع دهند. بد گریبه طرف د یلیمیا ای یبصورت کتب

 به طرف مقابل قرارداد را فسخ کند: یپس از اخطار کتب یراز موارد ز یک صورت تحقق هر رد یتواندم یناز طرف یکقرارداد مشخص شده است، هر ینکه در ا یموارد یرعالوه بر سا

 هر طرف یورشکستگ یاانحالل  .1

 قرارداد به شخص ثالث یواگذار .2

  یاخطار کتب یخروز از تار 10تعهدات قرارداد و عدم رفع آن ظرف مدت اجرای در صورت نقض  .3

 

 این قرارداد قابل مطالبه است 12ماده جبران خسارات ناشی از موارد فوق از طریق داوری مندرج در 

 ماژور فورس – 9 ماده

 خواهند نمود. یاقاله قرارداد تراض ایخصوص ادامه  رد نیطرف افتیآن تا سه ماه ادامه  طیدر صورت بروز فورس ماژور قرارداد معلق خواهد بود و چنانچه شرا

 .روز بروز فورس ماژور و پرداخت مطالبات اقدام خواهد شد. نیحساب تا آخر هینسبت به تسو یروز کار 7از بروز فورس ماژور حداکثر ظرف  پس

وقوع  خیروز از تار 15ظرف مدت حداکثر  را مراتب مزبور ستیبا یم ن،یاز طرف کیهر شرایط فورس ماژور محسوب میگردد لکن  یا فیلترینگ تبصره : قطعی اینترنت استان تهران

 دهند.کتباً به طرف مقابل اطالع 
 خسارت -۱0ماده 

 از کارفرما مطالبه در پرداخت جرایم توافق شده ری. در صورت تاخدینما پرداخترا های مجری مبالغ صورتحسابقرارداد   5در ماده  مهلت زمانی مذکورمتعهد است براساس  کارفرما

 .خواهد شد
 قرارداد ریتفس -۱۱ ماده

عقد است.  نیطرف یحاصل شود فاقد اعتبار و برخالف قصد و رضا «تیحسن ن»در نظر نگرفتن  جهیکه در نت یقرارداد، هر امر نیا یو اجرا ریدر تفس ن،یبر توافق طرفبنا (1

عرف حاکم بر  زیحاکم بر قرارداد و ن یاوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد، هدف از انعقاد آن، روح کل ن،یاعم از مذاکرات طرف ط،یشرا هیقرارداد موجود کل ریدر تفس نیهمچن

 .نوع معامالت و منطق، مد نظر قرار خواهد گرفت نیا

  .ستیقرارداد موثر ن ریقرارداد صرفا جهت سهولت در ارجاع است و در تفس یهاماده نیسرفصل ها و عناو (2
 :نیحل اختالف و قانون حاکم بر روابط طرف -۱۲ ماده

 باشد.  یم رانیا یاسالم یکشور جمهور یجار نیتابع قوان ثیقرارداد از هر ح نیا

مذاکرات دوستانه حل و فصل خواهد  قیآن، ابتدا اختالف از طر وستیمندرجات قرارداد و اسناد و مدارک پ یاجرا ایمفاد و  ر،یتعب ر،ینسبت به تفس یصورت بروز هرگونه اختالف در

رای داوری در صورت عدم پذیرش  تهران ارجاع خواهد شد. یانهیرا یسازمان نظام صنف یداور قیموضوع از طر دیحل نما قیطر نینتوانند اختالف خود را از ا نیشد. چنانچه طرف

 توانند از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.سازمان مذکور، طرفین می 

 د بود.نالزم االجرا خواه تعهدات نیابطال قرارداد ا ای. در صورت فسخ، لغو ندیاجرا نمارا عهده دارند ر را که به موجب قرارداد ب ی، تعهداتاختالف در صورت بروزملزم هستند  نیطرف
 گریشروط د -۱۳ ماده

قابل اجرا ریغ ایبودن و  یقانونریعدم اعتبار، غ نید انقابل اجرا باشریغ ایو  یرقانونیاعتبار، غیب یلیدل قرارداد به هر نیا یچند بند از بندها ای کیدر طول مدت قرارداد چنانچه  (1

 خواهند ماند. یاعتبار خود باق نداشته و آنها کماکان به قوت و تیقرارداد سرا یبندها گریبودن به د

 .باشندیحق استفاده از نام طرف مقابل را در رزومه خود دارا م نیطرف (2

 را در هر زمان ارائه کند. یموضوع آگه یهاادعاها و استدالل یبرا یمستندات الزم قانع کننده و قانون دیبا کارفرما (3

 افراد را به خطر اندازند. یسالمت دینباکه  کندیم غیو خدمات خود تبل هاکاال یازادر  کارفرما (4

 است. یکارفرما الزام یبراکشور ن وانیق تیکارفرما است و رعا ر عهدهب تماماً هایآگه یمحتوا یو معنو یماد ،یحقوق تیمسئول (5

 .از انحاء ندارد یرا به هر نحو مجریشده توسط  دیتول یحق استفاده از محتوابدون اجازه کتبی مجری  کارفرما (6

 را پرداخت نماید. مجریتوسط  ارائه شده حسابطبق صورت های تولید محتوای مذکورنهیاز بند فوق، کارفرما مکلف است هز یصورت تخط در (7
 مکاتبات، نسخ -۱۴ ماده

 نیمکاتبات مربوط به ا هیکل توانندیم مجری. کارفرما و ه استدیگرد حیتصرقرارداد  1در ماده همان است که  یقانون مدن 1010براساس ماده  نیطرف یو قرارداد یقانون اقامتگاه

فوق الذکر ارسال گردند در  یبه نشان دیبا اخذ رس رساننامه  ای یها از هر نوع که توسط پست سفارش هیابالغ ها، مکاتبات و اخطار هیو کل دیفوق الذکر ارسال نما یقرارداد را به نشان

 شوند. یم یحکم ابالغ تلق

 هی. در صورت عدم صدور ابالغندیابالغ نمابه صورت کتبی  گریخود را به طرف د دیجد یهفته نشان کیدهند موظف هستند ظرف مدت  رییقرارداد آدرس خود را تغ نیطرف چنانچه

 یشده تلق افتیو خواه نامه رسان در یسفارش ستخواه توسط پ یقبل یها یبه نشان یارسال یها هیابالغ ها، مکاتبات و اخطار هیشده و کل یتلق یقانون یقبل یها یفوق الذکر نشان

 نواهد شد. رفتهیعدم وصول آن ها پذ یخواهد شد و ادعا



 

کار امضای  امضای کارفرما     پیمان
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  شماره قرارداد :

   تاریخ قرارداد  :

 

و قائم  نیطرف یو برا دیو منعقد گرد میمندرج در صدر آن در دو نسخه متحد المتن و متحد الشکل تنظ خیآن در تار یفیمشخصات ک وستیپبه همراه و ماده  14در قرارداد  نیا

 باشدیالزم االجرا م شانیا یمقام قانون

 

 


