
 
  

  ارزش افزوده)  SMS ( هقرارداد فروش سیستم پیام کوتا                                                       
  

  طرفین قرارداد )1
کـه   شرکت گویا هگمتان پویا سیسـتم از یک طرف و  که بعد از این خریدار خوانده می شود .................................................................این قرارداد بین 

  .د می گرددعقجهت انجام فعالیتهاي موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر من ،وشنده نامیده می شود از طرف دیگربعد از این فر
  موضوع قرارداد )2

قابلیـت   بـا   traffic ralayبه همـراه سـرویس   ......................................................................................................................اختصاصی ) هاي(اختصاص شماره
  .پیام هاي کوتاه ارزش افزوده ) یافتارسال و در ( اتصال به نرم افزار اختصاصی جهت سرویس انتقال 

  مدت قرارداد )3
  .ت مدت اجراي این قرارداد یک سال پس از امضا و مبادله قرارداد می باشد و از آن تاریخ تا انتهاي قرارداد از سوي طرفین الزم االجراء اس

  تعهدات خریدار )4
قرارداد حاضر ، به عهده خریدار می باشد و خریدار فروشنده را از هرگونه مسئولیت متن و محتواي پیام هاي ارسالی در راستاي انجام موضوع  -1-4

  .ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبري می دارد
و   PRCخریدار موظف به رعایت قوانین دولت الکترونیک از قبیل قوانین امنیتی اینترنت، قوانین امنیتـی سیسـتم هـاي اطالعـاتی کـامپیوتر       -2-4

 .انگی اینترنت می باشدقوانین محرم
 .خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه که ممکن است در آینده براي ارسال پیام هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نماید -3-4

بـه عهـده    مسئولیت آثارسوء ناشی از ارسال پیام هاي خریدار براي مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاه هاي بازرسی و نظارتی، -4-4
 .خریدار می باشد

 .محتواي پیام ارسالی می بایست با هریک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد -5-4

  و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛با اصول . الف 
  باعث تشویش اذهان عمومی نگردد ؛. ب 
  آرامش حاکم بر جامعه نباشد ؛مخل نظم و . پ 
  به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛. ت 
  اقتصادي کشور مغایرت نداشته باشد ؛ست هاي فرهنگی ، اجتماعی و ابا سی. ث 

  قوانین حاکم بر قرارداد) 5
  .این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوري اسالمی ایران می باشد

  
  : نشانی فروشنده 

  شرکت گویا هگمتان پویا سیستم –307پالك  -شهپر بن بست -سجد حوض آقاپشت م -بین النهرینخیابان –مدان ه
  0811  -8261072فکس       0811  -8282010: تلفن 

  ...........................................................................................................................................................:................................................نشانی خریدار
  : .................................پست الکترونیک ........................................: .....موبایل :................................. نمابر .............................................تلفن 

  
  

  مهر و امضاء خریدار                                                           مهر و امضاء فروشنده                                          
  
  
  

  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی   : براي اشخاص مدارك مورد نیاز

  : ............................... تاریخ
  : .............................. شماره


