بسمه تعالی
امام علی ع فرمود  :إعتَصِمُوا بِالذمَم فِی اوتَادِهَا

تاریخ :
شماره :

پیمان ها را با عمل به مقرراتش محکم نگاه دارید .

قرار داد اعطای نمایندگی شرکت قلم سرخ سفیرعشق
_________________________________________________________________________
ماده : 1طرفین قرارداد
اين قرارداد ما بين شرکت قلم سرخ سفيرعشق به شماره ثبت  ، 45324 :نشانی  :خوزستان – اهواز – خ پادادشهر – ساختمان تجاری
هيراد  -دفتر مرکزی توزيع آثار سفيرعشق  ،تلفکس  ، 06133837474 :پست الکترونيک  qs.safireshgh@gmail.com :که بعد از
اين (طرف اول) ناميده می شود و فروشگاه  ...................................به مديريت آقای  /خانم  ................................ :فرزند ، ................................. :
شماره ملی  ، ................................................... :صادره از  ....................................... :تلفن  ، ..................................... :نمابر ، ..................................... :
نشانی  ، ................................................................................................... :پست الکترونيک  ........................................ :که زين پس (طرف دوم) ناميده
می شود با شرايط و مفاد ذيل منعقد می گردد .
ماده : 2موضوع قرارداد
بازاريابی و فروش کتب و آثار سفيرعشق با شرايط تعيين شده از سوی طرف اول در استان  ..........................................شهر .......................................


مجموعه مرور حکايت عشق در ساقی نامه ( در حال حاضر چهار جلد به چاپ رسيده است )



کتاب تفسير دعای عهد



کتاب فضايل زيارت قبر مطهر امام حسين ع

ماده : 3شرایط نمایندگی
 -1تکميل نمودن فرم قرارداد اعطای نمايندگی شرکت قلم سرخ سفيرعشق .
 -2ارسال کپی کارت ملی به همراه يک قطعه عکس پرسنلی .
 -3ارائه چک تضمين حسن انجام کار بر اساس ماده  7قرارداد .
ماده  : 4مدت قرارداد
مدت اين قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگی توسط طرف دوم  ،برای مدت زمان يک سال منعقد می گردد و پس از اتمام مدت قرارداد
با رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است  .در صورت عدم رضايت طرف اول  ،قرارداد در هر زمان قابل فسخ می باشد .
ماده  : 5تعهدات
الف  -تعهدات طرف اول (تسهيالت نمايندگی فروش) :
 -1طرف اول متعهد می گردد در منطقه فعاليت طرف دوم  ،تنها از طريق طرف دوم مبادرت به فروش نمايد .
 -2پس از دريافت نمايندگی فروش  ،تسهيالت زير جهت سهولت امر فروش در اختيار نمايندگی قرار خواهد گرفت :


تبليغات شرکت شامل کاتالوگ  ،بروشور و پوستر  ،تراکت تبليغاتی و سی دی جهت معرفی بهتر آثار .



پرداخت مبلغ  ....................درصد از قيمت به ازای فروش کتابها و ديگر محصوالت به نمايندگی ( بر اساس فاکتور ارائه شده از
سوی شرکت ) .



معرفی متقاضيان خريد آثار سفيرعشق به نزديکترين نمايندگی .

 -3طرف اول موظف است حداکثر ظرف مدت زمان  72ساعت نسبت به ارسال سفارش نماينده فروش  ،به مرکز استان مورد نمايندگی (در
محل باربری) اقدام نمايد .

 -4طرف اول موظف است جديدترين آثار منتشر شده از سوی شرکت را به اطالع نماينده خود برساند و بر اساس شرايط قرارداد نسبت به
ارسال آن برای نماينده اقدام کند .
ب  -تعهدات طرف دوم :
 -1طرف دوم محق و مجاز نيست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبال و صريحاً اين اختيار به او تفويض
شده باشد .
 -2طرف دوم موظف است تمام کتب و آثار منتشر شده از سوی شرکت را تهيه نموده و در معرفی و تبليغ آنها بکوشد و ادامه همکاری
مشروط به ميزان فعاليت و حصول نتيجه از سوی نماينده می باشد .
 -3طرف دوم موظف است سامانه پيام کوتاه سفيرعشق به شماره  10009364244121را به مشتريان اعالم نموده و ايشان را نسبت به
ثبت نام در اين سامانه ترغيب کند تا شرکت بتواند جديدترين آثار خود را اطالع رسانی نموده و خريداران مجموعه مرور حکايت عشق در
ساقی نامه را از آخرين جلدهای چاپ شده و انتشار يافته اين اثر آگاه گرداند .
 -4پس از ارسال سفارشات از سوی طرف اول  ،هرگونه خسارت وارده به کتابها و محصوالت ارسالی بر عهده طرف دوم می باشد .
 -5طرف دوم موظف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعايت سياست  ،منافع و حقوق مادی و معنوی طرف اول محفوظ
دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قيمت گذاری و يا ايجاد تغيير در شيوه های بازاريابی آثار نمايد .
 -6در صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری  ،طرف دوم می بايست کليه اسناد و مدارک مبادله شده را به طرف اول عودت نمايد .
 - 7در صورت تخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده  ، 5شرکت حق فسخ يکطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماينده فروش
حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت  .در اين صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمين  ،قابل کسر و وصول می باشد .
ماده  : 6تصفیه حساب
طرف دوم موظف به تصفيه حساب کامل نقدی ظرف مدت  30روز از طريق واريز به حساب شرکت به شماره  4910418035601و يا
کارت شرکت به شماره  5041721029942985نزد بانک رسالت و ارسال تصوير فيش واريزی به شماره فکس شرکت 06133837474
می باشد .
( در هر دوره  30روزه کليه کتب و آثار که نزد نماينده می باشد با در نظر داشتن درصد توافق شده محاسبه می گردد و طرف دوم موظف
به تصفيه حساب کامل می باشد )
ماده  : 7وجه التزام و تضمین حسن انجام کار
نماينده فروش يک فقره چک به مبلغ  ....................................ريال به شماره  .....................................نزد بانک  ..........................به تاريخ
 ...................................در وجه شرکت قلم سرخ سفيرعشق برای تضمين پيش پرداخت محصوالت موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به
شرکت تحويل نمود .
ماده  : 8اين قرارداد به استناد ماده  10قانون مدنی و مواد  454و  455قانون آيين دادرسی مدنی و ساير مقررات جمهوری اسالمی ايران
در  8ماده و در دو نسخه متحد المتن و االعتبار در تاريخ  ................................تنظيم و پس از امضای طرفين مبادله گرديد .

مهر و امضای نماينده

مهر و امضای مدير شرکت

اين قرار داد بدون مهر و امضای طرفين فاقد اعتبار می باشد .
_________ _________ www.safireshgh.net __ telefax : 06133837474 __ phone : 06135526845 __ mobile : 09364244121 __ sms : 10009364244121

