
ي قرارداد همكار  

 مقدمه 

  ٨٧تبصره ماده  يين نامه اجراييران از جمله، آيا يشبكه ا ي ابين قرارداد با در نظر گرفتن همه مقررات بازاريا

ن و مقررات  ير قوانيو سا ي قانون مدن ١٠ده ك و مفاد مايز مقررات قانون تجارت الكترون يو ن  ي قانون نظام صنف

خاص)    يشروباورس(سهامينان پيكارآفر  يشبكه ا  ياب ين شركت بازاريمابين قرارداد فيو مرتبط با موضوع ا  يجار

ن  يه قواني د كه از كلينما  ين قرارداد اعالم و اظهار ميا   ياب با امضايد و بازارير منعقد گرديح مفاد زراب به ش يو بازار

  ي ) آگاه  ينترنتي( ا  يمجاز  يق شبكه فروش و فروش كاال در فضايو فروش كاال از طر  يابيات مربوط به بازارو مقرر

از جمله با انتشار مقررات   حات و اطالعات الزم در خصوص موضوع قرارداد را قبًال ي ز توضيكامل داشته و شركت ن

شان ارائه نموده است و از  يبه اwww.adibavers.irگاه  يپا  ي ط خود بر رويو قواعد و شرا  يشبكه ا   يابيبازار

 اب وجود ندارد. يبازار يبرا يچگونه ابهامين جهت هيا

اب، به  يبازار  ي از سو   www.adibavers.ir  گاهيرش و انعقاد قرارداد به هنگام ثبت نام در پاينه پذ يانتخاب گز 

و انجام و استمرار    يباشد. ادامه همكار  ي ن قرارداد و قبول همه مفاد و مندرجات آن ميا  ي مطالعه و امضا  يمعن

اب با شركت در هر نوبت،  يبازار ي ن فروش و هر گونه مشاركت و همكارو يسيافت كميو در ي و مال ي روابط كار 

  باشد. ي اب ميبازار ي ن قرارداد از سويد مفاد اييخود به منزله تا ي به خود

  ن قرارداد :يطرف - ١ماده 

  الف ) مشخصات شركت: 

آفر كار  پيشركت  به شماره  ينان  باورس  شركتها  ٤٢٩١٩٧شرو  ثبت  اداره  در  به   يثبت شده  شناسه    تهران 

ره  يات مد ي. به عنوان عضو هينيمحمدحس  يان مرتضيصاحبان امضاء مجاز آقا  يندگيبا نما  ١٠٣٢٠٨١٦٤٢١يمل

د پالك  يابان امين دشت خيميس  ي كرج شهرك صنعت  ير عامل، به نشانيا. به عنوان مد ين رهنما نيرحسيو .ام

 ك سو و يشود از    يده م ينام "شركت"ن قرارداد اختصارا ين پس در ايكه از ا  ٠٢٦٣٦٦٧٠٨٥٥تلفن   ١

  اب:يب ) مشخصات بازار 

: ...........................  ي: ............................. نام پدر: .................... شماره شناسنامه: ...................كد مل ينام و نام خانوادگ

ت از خدمت:.......................  ي خ معافيان خدمت/تاريخ پاي.................... تار:........يليمدرك تحص  ي خ تولد: ................... دارايتار

  يل: .............................................................. كد پستيمي ا معتبر    يشماره معتبر تلفن همراه:............................... نشان

....................يكنون كد  :  نشانيباالسر  معرف......   .................................... محل    ي: 

معتبر  سكونت........................................................................................................................ تلفن  و   .....................................

  شود.ي ده مينام "ابيبازار "ن قرارداد ين پس در اي....................................... كه از اثابت: ...



  ) موضوع قرارداد :  ٢ماده 

و ارائه خدمات مشاوره    يغات حرفه ا ير مجموعه و انجام تبليجاد زيم و اي فروش محصوالت شركت به صورت مستق

و جذب افراد عالقمند    يابيج محصوالت شركت و بازاريشناساندن  و ترو و    ياب به شركت به منظور معرفيتوسط بازار

   .شركت يبه فروش به منظور ارتقاء فروش و سود ده

  مدت قرارداد :  ) ٣ماده 

  باشد. ياز تاريخ .......................تا........................م يد ين قرارداد............ماه خورش يمدت ا

  رارداد (كارمزد فروش) :) پورسانت ق ٤ماده 

منتشر  www.adibavers.ir  ي) به نشان  ينترنتيت ايشركت ( سا  يخود كه در تارنما  يشركت برابر طرح تجار 

از  اول هر ماه بر اساس   يحداكثر ظرف هفت روز كار ق از مفاد آن دارد،  ياب اذعان به اطالع دقيشده است و بازار

شخص نيبازار  يفروش  و  زياب  فروش  مجموعه  يز  و   ي ر  گذشته  ماه  مبالغيدر  عنوان    ي ،  به  را 

ن مبالغ صرفاً  ياب پرداخت خواهد كرد. اين قرارداد به بازاريط اير شراون فروش) برابيسيكارمزدفروش(پورسانت/كم

، شماره كارت  ........................ نزد بانك .....شعبه  ساماناب به شماره حساب ................. بانك  يبازار  ي به حساب اعالم

با به شركت اعالم نگردد و مورد موافقت شركت  كه كت  ي اب تا زمانير حساب بازارييز خواهد شد. تغ ي................. وار

  ه شركت به شمار نخواهد آمد.يچ گونه ادعا عليطرح ه  ي برا  ي رد موجبيو اعمال در سامانه ها و حساب ها قرار نگ 

مالك محاسبه    ي د كاال ندارد وليدر مورد خر  يچ اجباري شركت، ه  يت او از سو يد صالحياب پس از تائيبازار  تبصره )

  يي زان فروش محصوالت شركت با استفاده از طرح درآمدزاي مربوطه م  يش( پورسانت) و پاداش هاكارمزد فرو

توانند نسبت    ي م  ينه حمل كاال است. در هر ماه تنها  افراديات بر ارزش افزوده و هز يبدون در نظر گرفتن مال

ساعت/ روز در امر آموزش و فروش  رند كه در آن ماه، حداقل به مدت .....  يگر معرف و سرشاخه قرار بگ يبه افراد د 

تومان از محصوالت موجود    ١٠٠,٠٠٠ت مستمر و موثر داشته و عالوه بر آن در هر ماه، حداقل مبلغ  يشركت فعال

د  يخرشركت    ي شن رسميكيا اپلي  ي ك شركت در تارنمايق سامانه فروش الكترون يشركت را از طر  يي در سبد كاال

  يابيافت پورسانت از فروش مجموعه خود گردد. چنانچه بازاريت دريصالح  ي اراط معرف و ديكرده باشد تا واجد شرا

  يو فروش شركت، مشاركت و همراه  يآموزش   يتهايدر برنامه ها و فعال  يچ عذر موجهي روز و بدون ه  ٦٠ظرف مدت  

فروش    تواند  بدون پرداخت كارمزد  ينداشته باشد، شركت م  يتومان فروش شخص   ١٠٠,٠٠٠موثر ننموده و حداقل  

ن مورد نخواهد داشت. شركت برابر  يدر ا  ييچ گونه حق و ادعاياب، هيد و بازاريرا لغو نما  ي گاه وي(پورسانت) جا

مزد فروش  رپرداخت كا  ي اب برايد بازاريتواند حداقل مبلغ خر  ي م  ي طرح ها و مقررات خود و بر اساس ضوابط قانون

  ا كاهش دهد.يش يرا افزا  يا فعال نمودن كد معرف و ي  ي و اختصاص كد معرف به و 

ك،  ين قرارداد عبارت است از درگذشت بستگان درجه  ياب در اين شركت و بازاري ) عذر موجه در روابط ب  ٤- ١

  بر اثر حادثه،  ي ت، از كارافتادگيمانع فعال يمار ير مترقبه مانند: زلزله، بيحوداث غ



ن قرارداد  يل مندرج در اي ميق ايكت صرفاً از طراب و شر ين بازاريام بيه ابالغ ها و مكاتبات و تبادل پي) كل ٤- ٢

معتبر  rwww.adibavers.i  ياب در تارنماي) بازاري ز كار (پنل كاربر ي ا در مين قرارداد  يا تلفن همراه مندرج در اي

  باشد. ي و قابل استناد م

  ) حقوق و تعهدات شركت : ٥ماده 

و    يو نحوه فروش خود، مذاكره با مشتر   يشبكه ا  يابيه واحد در طرح بازاري جاد رويا  يشركت در راستا  - ٥- ١

ق  ين و از طرييكه تع  يمشخص   ينظر خود، در فواصل زمان  ر موارد مورد ياعضا و سا  يغ كاالها، ارتقاء سطح علميتبل

اعضاء    ي الزم را برا   يآموزش   ي خواهد كرد، دوره ها وكالس ها  يابان اطالع رسانيخود به بازار  يارتباط  ي كانال ها

ر  ييا تغي  يفي و ك  يرات كمييدر مورد تغ  يان اطالعات ضرورياب را در جريابان برگزار و به طور مستمر بازاريو بازار

  وه فروش محصوالت شركت قرار خواهد داد .  يا ش يمت يق

نه ثبت  يا هزيت  يتحت عنوان حق عضو  ي چ عنوان، مبلغيابان، تحت هيك از اعضاء و بازاريچ  ي) شركت از ه٥- ٢

گان خواهد  يت در شركت در هر زمان و توسط هر شخص كامالً رايند ثبت نام و عضويافت نخواهد كرد و فراينام در

  بود. 

اب را ملزم  يچ زمان بازاري ف نكرده و در هي و فروش تعر  يابيبازار  ي برا  ي از انحصاريا امتيچ قلمرو  يشركت ه  -٥- ٣

تواند در هر نقطه در چهارچوب الزامات و    ي اب مينخواهد نمود و بازار  يا مكان خاصيت و كار در زمان  يبه فعال

  د.ياب نمايجذب بازارا ي و  ي ران اقدام به فروش شخصيا ي شبكه ا يابين بازاريقوان

ن  يا تمام تعهدات مندرج در ايك  ي ص خود به محض نقض  يبنا به تشخ  ي طيشركت مجاز است در هر شرا  -٥- ٤

اب در شركت و اعالم  يت بازار ياب، نسبت به لغو عضوي بازار  ين شركت از سو يو قوان  ي ا نقض منشور اخالق يقرارداد  

  د.يصالح اقدام نمايمراتب به مراجع ذ

كه    ي ا حقوقي  ي قيمشابه با قرارداد حاضر را با هر شخص حق  ي شركت مجاز است در هر زمان، قراردادها  -٥- ٥

  جاد نخواهد كرد. ياب ايبازار يبرا  يچ گونه انحصار ي ن قرارداد هيد و لذا انعقاد اي صالح و الزم بداند منعقد نما

اب،  يشركت توسط بازار  يشته و فروش كاالهااب ندايبا بازار  يو كارگر   يچگونه رابطه استخداميشركت ه  -٥- ٦

نرو رابطه  يباشد از ا  يشركت م  يو خارج از نظامات استخدام  ين اجتماعيمستقل از روابط موضوع حقوق كار و تام

چ وجه مشمول مقررات قانون  يف شده است به هي تعر  يشبكه ا   يابياب   صرفاً تحت مقررات  بازاريشركت با بازار

  نخواهد بود.  ياجتماعن يمه و تاميكار، ب

اب  يبازار  ي را از كارمزد فروش بعد   ياسترداد   ي فروش كاال  ي شركت مجاز است كارمزد پرداخت شده در ازا  -٥- ٧

  د.ياب نماياز بازار يل اطالعات و مدارك درخواستيو سطوح باالتر كسر و پرداخت آن را منوط به تكم



شركت   ي ثبت شده در تارنما  ينترنتي) اي اربرزكار (پنل كيدر م ي كه مشخصات و ي شركت فقط شخص -٥- ٨

ت خواهد شناخت و هر گونه توافق  ياب به رسميدرج شده است را به عنوان بازار  www.adibavers.ir  يبه نشان

  جاد يشركت ا  يبرا  يگر، تعهد يا هر عنوان ديت  يبر مشاركت در فعال  يگر مبنياب با هر شخص ديو روابط بازار

  نخواهد كرد. 

مت كاال، نوع و برند آن را  ير در قييصالح حق هرگونه تغ ي الزم از مراجع ذ  ي شركت پس از كسب مجوزها  -٥- ٩

  ن خصوص نخواهد داشت.ي در ا ي چ گونه ادعا و اعتراضي اب حق طرح هيدارد و بازار

ابان ندارد و حق  يبازار و مجرمانه   يرقانونيغ يو رفتارها ي واه  يدر قبال ادعاها يت يچ مسئول يشركت ه -٥- ١٠

از رفتار    يناش   يو معنو  ي ماد   يان ها يمطروحه را در جهت جبران خسارات و ز  ينسبت به ادعاها   ياقامه دعو

  داند.  يخود محفوظ م يا ب نسبت به خود را برا يو مجرمانه بازار ي رقانونيو اقدام غ

  اب يتعهدات بازار  ) ٦ماده 

الخصوص قانون    ين مرتبط علير قوانيوزارت صنعت، معدن و تجارت و سا  ه مقرراتي اب متعهد است كليبازار  -٦- ١

شركت اعم    ي ن قرارداد و مقررات داخليد. مفاد ايت نمايرا رعا  ي شبكه ا  يابيك در خصوص بازاريتجارت الكترون

 شركت   ي و آموزش   يغات يو تبل   ي و مال   ي ت يريو مد   ي و نظامات كار  ي از دستورالعمل ها و بخش نامه هاو منشور اخالق

اب ملزم است ضمن مطالعه  ين و مقررات، بازارير در قوانييباشد. در صورت هر گونه تغ  ي اب الزام آور ميبازار  يز برا ين

   د.يو انتقال آن داده ها به افراد مجموعه خود اقدام نما  ي ريد نسبت به بكارگ ين و مقررات جد يقوان  ي ريادگيو  

د از  ينما  يم  يبا شركت همكار  يا به صورت عملين قرارداد  ياساس ا  كه بر  ياب متعهد است تا زمانيبازار  - ٦- ٢

  ي، تحت هر عنوان قانوني ا هر شركتيا در حال ثبت و  يثبت شده    ي شبكه ا  يابيبا هر شركت بازار  يهر نوع همكار

و منافع    ت يثيا لطمه به حيف فروش شركت  يا تضعيكه رقابت با شركت    ي تيو از هر گونه اقدام و فعال  ير قانون يا غي

شركت    ين تعهد برايكه در هر زمان و به هر نحو، خالف ا  يد. در صورتينما  يرود خوددار  يشركت به شمار م

دهد نسبت به فسخ قرارداد حاضر    ي ص ميكه خود تشخ  ي تواند عالوه بر مطالبه خسارت  ي محرز گردد شركت م

، موجب اسقاط  ي و قرارداد  يگاه در همه موارد قانونيجا  اب قبول دارد كه لغويد. بازاري اب اقدام نمايگاه بازاريو لغو جا

  ر مجموعه او خواهد شد. يز ياب نسبت به شركت و اعضايبازار يو معنو   يه حقوق ماد يكل

ن قرارداد اقدام نموده و برابر قانون، اظهار  يات بر درآمد اياب متعهد است شخصاً نسبت به پرداخت ماليبازار  - ٦- ٣

  ي ، خودداريات قانونياب از پرداخت مال يد چنانچه بازاريارائه نما  يقانون  يخود را در مهلت هامربوط به    ي اتينامه مال

د شركت مجاز  يا وصول نماياب را از شركت مطالبه  يات بازاريمال  يق يل و طريبه هر دل  ي اتينموده و سازمان امور مال

اب از شركت كسر و پرداخت  يمطالبات بازارر  يا سايات مطالبه شده را از محل كارمزد فروش (پورسانت) و  ياست مال

ا وصول شده باشد به عنوان وجه  يب از شركت مطالبه  ين ترتيكه بد   يدرصد هر مبلغ  ٣٠رفت  ياب پذ يد.بازارينما



تواند وجه التزام موصوف به اضافه هر گونه خسارت    ياب منظور گردد و شركت م يه بازاريالتزام تخلف از شرط، عل

ا  ي  ين و يد و مازاد آن را از محل تضام ياب تهاتر و كسر نمايكسوره را راسا با مطالبات بازاروارده و اصل مبالغ م

  د.يافت نمايمطالبه و در يو قانون  يي ق مراجع قضاياز طر

نارها و  يارائه شده توسط شركت اعم از سم  يحيو توض  يآموزش   ي ه برنامه هاي اب متعهد است در كليبازار  -٦- ٤

نسبت به شركت و    يياطالعات و آشنا  ي ن سطح و ....با هدف به روز رسانييتع  يمون هاو آز   يآموزش   ي دوره ها

خود انتقال    يرمجموعه هاي خود را به ز  ي كسب و كار، شركت نموده و اطالعات و آموزش ها  ة محصوالت آن و نحو

  ب است.ايت بازاريادشده از موجبات لغو عضوي ي ت ها و برنامه هاياب در فعاليعدم حضور بازار  .دهد 

د شركت اقدام نموده  ييوه مورد تايمحصوالت شركت به ش   يابياب متعهد است صرفاً نسبت به بازاريبازار  - ٦- ٥

شركت    يت رسمير موارد را از سايو سا  ييطرح درآمدزا  ياطالعات درست را در مورد محصوالت، آموزش، معرف   و

ت  يد در صورت عدم رعاي ز نماينادرست و اغواگرانه پره  غاتيد و از هر گونه تبليقاً مطابق آن عمل نماي استخراج و دق

 اب ضامن خسارت وارده به برند و محصوالت شركت خواهد بود. ين بند، بازاريمفاد ا

، بروشور ، خبرنامه    ياب متعهد است تحت هر عنوان از فروش منابع منتشره شركت ( جزوات آموزش يبازار - ٦- ٦

ارائه شده توسط شركت    ينموده  و فقط از نوشته جات رسم  ي. ... ) خوددار ، كاتالوگ وير يو تصو  ي صوت  ي ل هاي، فا

د. استفاده  يكاال استفاده نما  ي ح و معرفيتوض  يد شركت براييمورد تا  ير ابزارهايل فرم ها، كاتالوگ ها و ساياز قب

  ي بدون داشتن مجوز كتب  يغات كالم ير از تبل يغ  يله ايا هر وس يام كوتاه و  ينترنت، پير اينظ  يغاتيتبل  ياز ابزارها

ن و مقررات  يو قوان  يمشتر  يم خصوصيت حرياب مكلف به رعاياز شركت، ممنوع بوده و در صورت صدور مجوز، بازار

  ك خصوصاً عدم ارسال هرزنامه خواهد بود. ياز جمله مقررات قانون تجارت الكترون

نموده و از انعقاد    ياب شركت معرفيود را بازاره مذاكرات و عقد قرارداد ها، خي اب متعهد است كه در كليبازار  -٦- ٧

اب  ين بازاريد همچن ينما  يخوددار  ي ا حقوقي  ي قي ا به نام شركت با هر شخص حقيو امضاء هر گونه قرارداد از طرف  

  ي ندگيا نمايدر قالب وكالت    ي از به انجام امورياز طرف شركت ندارد. در صورت ن  ي ندگيا نمايچ گونه وكالت  يه

د،  يد تا در صورت صالحد يربط شركت گزارش نماين ذي ش از هر گونه اقدام مراتب را به مسئولياب پيزارالزم است با

  .صادر گردد ي ندگيا نمايشان وكالت يا ي در آن مورد خاص برا

د كه شخصاً  يد نمايشركت، تأك  يي و طرح درآمدزا  يشغل  يفرصت ها  يبه هنگام معرفمتعهد است كه  اب  يبازار  - ٦- ٨

استخدام    ي برا  ي ك تجارت مستقل بوده و موجبي  يشنهاد راه اندازيشنهاد ارائه شده، پي شركت نبوده و پدر استخدام  

بگذارد    ي را از طرف شركت بر عهده كس  يت يار ندارد مسئوليچ وجه اختياب به هيباشد. به عالوه، بازار  يدر شركت نم 

 د.ياز طرف شركت نما ي فه اي د به انجام وظيرا مق يا كسي



ش از  ينموده  و پ  يت در شركت خودداريد كاال و عضويان به خرياب متعهد است كه از اجبار مشتر يارباز  - ٦- ٩

  ي ، كد واحد (كد اختصاصيكد مل  يت خود را كه حاوي، كارت عضو  ياحتمال  ةح محصول به مصرف كنند يتوض

صورت    ينده احتمالت مصرف كنيد بدون رضايح محصول نبايد. توضيصنعت و معدن) و كد شركت است، ارائه نما

)  يد سبب مزاحمت و آزار مصرف كننده (مشترينبا  يد محصول توسط مصرف كننده احتمال ياب در خر يرد. بازاريپذ 

  ان دهد.  يد به معارفه محصول پايدرخواست كرد، با  ياحتمال ةشود و در هر زمان، مصرف كنند 

و    ينترنتيق حراج ايدمات شركت از طراب متعهد است از هر گونه عرضه و فروش محصوالت و خيبازار  -٦- ١٠

كاال )، فروش    يمت درج شده بر رو يمت ( ق يا باالتر از ق يمت  ير قين فروش زيد و همچنينما  ي وبالگها خوددار

بجز   ي و حقوق ي قي ا هر شخص حقيكاال ، فروش به مغازه، پخش كننده، بنكدار  يگر، فروش امان ياب ديبه بازار

  د. باش   يز ممنوع ميمصرف كننده ن

  ييابان شركت را محترم بشمارد و هم افزايگر بازاريد  ي م و كوشش ها ياب متعهد است كه حقوق و حريبازار  -٦- ١١

ب به جذب در شاخه  ي ا ترغيگر را دعوت  ياب ديان در حال مذاكره با بازاريبا انان را مورد اهتمام قرار دهد و متقاض

سال انتخاب نموده و مطابق اصول و آموزه    ١٨  ين افراد باالياز ب   ر مجموعه خود را فقط يز  ي و اعضاد  يخود ننما

د و به آنها متذكر شود كه كسب هر گونه درآمد از شركت  يت نمايق و حمايشركت ، آموزش داده و آنها را تشو  يها

فروش محصوالت    ت و عملكرد آنها در يزان فعاليگر صرفاً به ميا هر عنوان ديا پاداش  يدر قالب كارمزد فروش (پورسانت)  

 دارد.  يشركت بستگ 

ندهد مگر    ي آنان سفارش   ي گر و با استفاده از شناسه و كدهاياب ديبازار  ي اب متعهد است كه به جايبازار  -٦- ١٢

ن گونه  يد. در ايمه سفارش خود به شركت ارسال نماياب را اخذ نموده و ضم يبازار  يد كتب ييت و تأينكه قبالً رضايا

  ابان نخواهد داشت.ين بازاريب ي در خصوص اختالفات و حساب ها  يتيمسئولچ گونه  يموارد شركت، ه

خود را در دفاتر و شعب شركت و    يشبكه ا   يابيمربوط به بازار  يت هايه فعالياب متعهد است كليبازار  -٦- ١٣

ر شركت  خارج از دفات  يي شان در محل هاير مجموعه اياب و زيت بازاريد. هر گونه فعاليمتمركز نما  ياماكن قانون

اجاره    ي ا حتيو    ي، دفتر گروه  ي، دفتر خانگ ي، تحت هر عنوان اعم از دفتر شخصيقانون  يط هايو خارج از مح

ن خصوص بر عهده نداشته  يدر ا  يتيچگونه مسئوليمكان مستقل و مجزا از دفاتر شركت، ممنوع بوده و شركت ه

  را خواهد شد.  يگاه وياخراج و حذف جا نموده و حق ي و انضباط  يبه شدت برخورد قانون ي و با افراد خاط

ر مجموعه خود را اخذ ننموده  ي م زيابان مستقيشركت و بازار  يكه مجوز كتب  ياب متعهد است تا زمانيبازار  - ٦- ١٤

  ي ع كنندگ ي تاز توز يكه از شركت گرفته است از جمله ام  يي ازات و مجوزهايا انتقال امت ي  ي از هرگونه واگذار است،

  د.ينما ي ، هبه، صلح، فروش و موارد مشابه خوددار  يندگيت، نماياعم از وكالت، وصا يوقخود در هر قالب حق



ا اطالعات و داده ها و اسناد و آمار  يه اطالعات و اسناد فراهم شده توسط شركت  ياب متعهد است كليبازار  -٦- ١٥

كرده    يه را محرمانه تلقخود با شركت بدست آورد  ي ان همكاريت شركت در جري كه در ارتباط با فعال  يو ارقام

ز از جمله  ين  ي د. اطالعات حساب كاربرينما  ي م آن به هر عنوان خوددارير مستقيا غيم  يو به هر نحو از افشاء مستق

كه به هر    ي باشد و در صورت  يآن م   يشخص  ياب مكلف به حفظ و نگهدارياطالعات محرمانه شركت بوده و بازار

ت آن بر عهده  يد هر گونه مسئول ياب استفاده نمايبازار  ي نترنت يتر كار او دف   ياز حساب كاربر  يگر يق شخص ديطر

به شدت    يابان خاطين خصوص بر عهده نداشته و با بازاريدر ا  يت يچگونه مسئوليشركت ه   . اب خواهد بوديبازار

  ت صحت و حفظ ياب را خواهد شد. مسئوليگاه بازاري نموده و حق اخراج و حذف جا ي و انضباط  يبرخورد قانون

آنها برعهده    يت بروزرسانيشركت و مسئول  ي اب در سامانه هايبازار  يل و نشانيمياعتبار اطالعات تلفن همراه و ا

ا در مورد  يآنها    يا عدم بروزسانيآنها    ي در قبال نادرست  ي تيچ گونه تعهد و مسئولي باشد  شركت ه  ياب ميبازار

هر زمان كه الزم دانست نسبت به توقف پرداخت كارمزد  تواند    ي ن حال شركت ميسوء استفاده از آنها ندارد. در ع 

  د.ياب اقدام نمايو حفظ اطالعات بازار  يبروز رسان ي اب برايرفعال كردن امكان معرف بودن بازاريا غيفروش 

ت نموده و از نام و مشخصات  يق خود در شركت فعاليدق  ي اب متعهد است با نام و مشخصات شناسنامه ايبازار  -٦- ١٦

ر در  يي، تغ   ير در اطالعات شناسنامه ايياعم از تغ  ير در اطالعات شخص ييد و هر گونه تغيستفاده ننمامستعار ا

گر را حداكثر ظرف مدت  ير دييا شماره تلفن همراه و هر گونه تغيل  يميا  ي ر در نشانييمحل سكونت ، تغ  ينشان

   يشركت به نشان   يخود در تارنما  ي ررات حاصله را بالفاصله در حساب كاربييروز به شركت اطالع داده و تغ  ٥

www.adibavers.ir    ي ت رسميق ساياب و شركت صرفاً از طرين بازاريماب  يد. ضمنا تمام مكاتبات ف ينمااعمال  

ام صرفاً از  يابالغ و مبادله پن قرارداد انجام خواهد شد و هر گونه  يا تلفن همراه اعالم شده در ايل  يميا ايشركت  

  خواهد شد. ي و معتبر تلق ي طرق مذكور ابالغ واقع

  ي داريكه به صورت عمده از شركت خر  يدرصد از محصوالت   ٧٠كه حداقل    ياب متعهد است تا زمانيبازار  - ٦- ١٧

جود كاالها  د و چون قبول دارد كه احتمال وينما  يكرده است را نفروخته باشد، ازگذاشتن سفارش مجدد خوددار

چ گونه  ينرو هير موارد وجود دارد، از ايها و سا  ي، فروشگاهها، تعاونيسنت  يو محصوالت مشابه شركت در بازارها

  .ن خصوص نسبت به شركت نخواهد داشتيدر ا يا اعتراضيادعا 

اب را پس  يگاه بازاريت ضوابط استرداد كاال، حق لغو جايدر صورت استرداد در هر فاكتور، شركت با رعا  -٦- ١٨

  بدون انجام مراحل استرداد را دارد.  يا حت ياز انجام مراحل استرداد 

  ي ت هايها و هر گونه اماكن و مراسمات و فعال  يندگي شركت و شعبات و نما  يحضور در دفتر مركز  ي برا  -٦- ١٩

شركت    ين دستورالعمل هايو منطبق با عرف و مقررات جامعه و همچن  يت پوشش رسميمرتبط با شركت، رعا

  www.adibavers.ir   يشركت به نشان  يتارنما  يو آداب شركت كه بر رو   يو نظارم آراستگ   يت منشور اخالقيو رعا



ابان و فروشندگان  يو جذب بازار  ييند شناساياب متعهد است در فرايباشد. بازار  ي م  ياب الزاميبازار  ي گردد برا  يمنتشر م

  به آنان آموزش دهد.. ن بند رايگر، الزامات و تعهدات مندرج در ايد

اب،  يبازار  يا منفعت به كاركنان شركت از سويا مال  ي از  يامت  يا اعطايشنهاد پرداخت وجه  يا پياختصاص    -٦- ٢٠

با افراد   يا نباشد تحت هر عنوان ممنوع است. هر گونه همكارياز آنان باشد  ي خواسته ا ينكه در ازا يفارغ از ا

ا دستبرد به اطالعات و داده  يشركت    ياختالل در نرم افزارها و سامانه ها  جاديوارد آوردن خدشه و ا  يگر برايد

شركت،    ي ط براين شراي ا انتشار و انتقال آنها تحت هر عنوان ممنوع است. تخلف از ايها و آمار و ارقام و اسناد شركت  

ه التزام تخلف از شرط  به عنوان وج   ين و مطالبات و ي اب و ضبط تضاميگاه بازاريموجد حق فسخ قرارداد و لغو جا

  است.   ي و قانون ييق مقامات قضايو مطالبه خسارات وارده از طر

  ن حسن انجام تعهدات ي) تضم ٧ماده 

د عدم انجام  ياستنكاف نما  ي ا قراردادي  ياز تعهدات قانون  ي ا بخشيل از انجام تمام  ي اب به هر دلياگر  بازار  - ٧- ١

  خواهد شد.  شان خسارت به شركت قلمداديا ي تعهدات از سو

د  يبه شركت وارد نما  ين قرارداد خسارتيرفت در هر مورد كه در اين قرارداد پذ يل ايذ  ي اب با امضايبازار  -٧- ٢

م نموده و از محل كارمزد فروش (پورسانت)  ي و تقو  يابيص خود ارز يه خسارات وارده را به تشخيشركت مجاز است كل 

مذكور    ي كه از محل ها  ي شركت برداشت نموده و نسبت به خساراتاب از  يگر بازاري ن ديا هر مطالبات و تضاميو  

  د.ي اب مراجعه نماين بازارير اموال و تضاميجبران نگردد به سا

  يتارنما  يط و ضوابط منتشره بر رو يشركت و شرا  ين و مقررات ابالغ يه قوانيت كلي اب متعهد به رعايبازار  -٧- ٣

اب، موضوع  ين و مقررات توسط بازارير صورت نقض قوانباشد. د  يم  www.adibavers.ir  يشركت به نشان

ته  يرعامل شركت در كميص مد ي ا به تشخيرد  يم قرار گيو اتخاذ تصم  ي دگيرعامل شركت مورد رس يله مد يراسا بوس 

اب حسب  يد مطرح و در صورت احراز تخلف بازارينما  ين م ييرعامل شركت تعيآن را مد   ي نظارت شركت كه اعضا

  ي ا رأيرعامل  يم مد ين از تصمياب متعهد به تمكيته نظارت شركت، بازاريكم  يا رايكت  رعامل شريص مد يتشخ

ته نظارت شركت ممكن  يكم  يا را يرعامل شركت  يم مد ي تصم  .ته نظارت شركت خواهد بوديكم  ي صادره از سو

رمزد فروش  ا ضبط همه مطالبات و كاي، كسر و    يت، اخطار كتبيق فعاليگاه و لغو قرارداد، تعلياست به حذف جا

ماه و   ١٨ا پاداش و... تا يز كارمزد فروش (پورسانت) و يا عدم وارياب به عنوان وجه التزام تخلف از شرط يبازار

  را ندارد.   يچ گونه ادعا و اعتراضياب حق هين جهت، بازاريگر منجر گردد و از ايد   يمقتض   يم و را يا هر تصمي

ت  يشركت ، در صالح  يدر مورد آن حسب دستورالعمل انضباط  ي و صدور را  يدگيا رس ي  ي ريم گيكه تصم  ي موارد

ط و  ي(شرا  باشد   ين قرارداد خارج ميا  ٩ت داور موضوع ماده  يته نظارت شركت است از صالحيرعامل و كميمد 

  اب ابالغ شود) يا به طور جداگانه به بازاريشركت  ين نامه انضباطيي ست در ايبا يات ان م ييجز



  : يريبازپس گ)   ٨ماده 

  درصورت فسخ   "دارد  يكه اشعار م  يقانون نظام صنف  ٨٧تبصره ماده  يين نامه اجراييا  ٧استناد بند ط ماده   به 

ماه منتهي به تاريخ فسخ قرارداد) كه    ١٢قرارداد بازارياب، باز پس گرفتن محصوالت فروخته شده (حداكثر طي  

هزينه ارسال و باز پس فرستادن كاال و  قابل فروش مجدد است واسترداد مبلغ دريافتي كاالي مرجوعي منهاي  

  .سود خرده فروشي تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف كننده وماليات غير قابل استرداد

را از    يمرجوع  ي ون پرداخت شده در ازاء فروش كااليسيتواند كم  ي م  يشبكه ا  يابيتبصره: شركت بازار 

  .د يسر نماابان سطوح باالتر كيبازار ي ون بعد يسيكم

خ ثبت سفارش نسبت به اعالم  يك هفته از تاريست ظرف  يبا  يد ميدر صورت انصراف از خر ب ايبازار 

ن مهلت  يا  يد.با انقضاي شركت اقدام نما  يكاال و ارسال ان به دفتر مركز   يش با پركردن فرم مرجوعيانصراف خو

ز  ياب نيبازار  ياز سو   يچگونه اعتراضي ت و هاب وجود نخواهد داش يبازار  يكاالها برا  ي ريبازپس گ   يبرا   يفرصت

  .رفته نخواهد شد يپذ 

ابان  ين شركت اعالم خواهد شد و بازاريت متعلق به ايسا  ي ر قابل استرداد در صفحه رسميغ  ي ست كاالهايل  

چ عنوان از  يندو عذر عدم اطالع به هين و مقررات اقدام نمايست نسبت به اطالع از ان قوانيبا  يد ميش از خريپ

  رفته نخواهد شد.يابان پذ يبازار يوس 

  وه حل اختالف :ي) ش ٩ماده 

  ي ا اجراير  يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسين قرارداد و  ياز ا  يناش   ي ه اختالفات و دعاوي«كل

قواعد و    گردد كه مطابق با مقررات و  يشركت ارجاع م   يوبازرس   يته انضباطيار صلح و سازش به كميآن با اخت

شركت عالوه    يوبازرس   ي ته انضباطيو الزم االجراء حل و فصل گردد. كم  ي ت اعضا به صورت قطعياكثر  يز را ين

حاضر، موافقتنامه    ي ز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوريربط را نيذ  يه داور يو رو  يبر مقررات حاكم، عرف تجار 

 ر حال، الزم االجراء است.» شود و در هي م  ي، تلقي مستقل از قرارداد اصل يا

  

  ) تعداد نسخ قرارداد : ١٠ماده 

  ي اعتبار واحد، در شهرستان تهران و در محل اقامتگاه قانون  ي ماده دو نسخه متحدالمتن و دارا   ١٠اين قرارداد در  

ا كتباً  يو    تيق سايخ انعقاد قرارداد (از طريد و مفاد آن از تارين مبادله گردين طرفيشركت منعقد و پس از امضاء ب 

  ن الزم االجراء مي باشد .يبراي طرف 



 
    اب يامضاء و اثر انگشت بازار                 مهر و امضاء شركت 

 


