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د. نمنعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باش  

 موضوع قرارداد:  –ماده یک 

 عبارت است از واگذاری نمایندگی فروش محصوالت شرکت با ضوابط خاص به افراد حقیقی به عنوان نماینده.

  مدت قرارداد: –ماده دو 

 به مدت     ماه، که با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.  12/1396 /29لغایت  1396مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ   /    / 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:  –ماده سه 

ی شرکت واریز نماید، پس مقرر شد نماینده به میزان سفارش خود در هر مرحله، ابتدا وجه آنرا به یکی از حسابهای اعالم شده از سو

از تایید و افزایش اعتبار اقدام به خرید از سایت یا خرید تلفنی از واحد ثبت سفارشات شرکت نماید، شرکت نیز متعهد است برابر زمان 

 اقدام نماید.  ،به ارسال سفارش نماینده شده اعالم

 تعهدات و اختیارات شرکت:  –ماده چهار 

سال  -1-4بند  ست نمایندگی آنها از ابتدای  ست در مناطقی که درخوا شد به ازای هر  1395شرکت مجاز ا هزار نفر  50به بعد می با

حومه شتتهرها بالمان   های شتتهر جمعیت، یک نمایندگی مستتتقل واگذار نماید ایجاد نمایندگی های مستتتقل در ب وتتها و تواب  و 

 است. 

 حصوالت درخواستی نماینده را بر اساس مقدار و  اندازه های مو ص شده آماده و تحویل نماید. شرکت موظف است م -2-4بند 

اخبار و  –معرفی محصتتوالت جدید  –تغییر شتترایط و قوانین  –هر گونه اطالع رستتانی از ستتوی شتترکت اعغ از تغییر قیمت ها  -3-4بند 

فراخوان و ...  عموماً از طریق تلگرام انجام شده و موارد فوق الذکر، پس از اعالم به عنوان برنامه های جاری و عادی  –اطالعات مرتبط 

شتترکت از ستتوی نماینده الزم االجرا می باشتتد یمگر اینکه نماینده عدم موافقت خود را با یکر دالیل آن بصتتورت کتبی به دفتر شتترکت 

ا نیز دریافت نماید( بنابر این نماینده موظف به حضور مستقیغ در این کانال تلگرامی است و مسئولیت ارسال نموده و تاییدیه شرکت ر

 عدم دریافت و یا عدم مطالعه پیامهای شرکت بر  عهده خود ایوان است. 

 .( نمی باشد. شرکت مستقیماً در قبال فروش محصوالت خود، موظف به ارائه هیچگونه آموزش یحضوری و غیر حضوری .. -4-4بند 

زیرا فرض شرکت بر این است که خریدار و مصرف کننده، قبل از اقدام به خرید مهارتهای الزمه را کسب کرده و اطالعات فنی مورد نیاز 

 را دارا می باشند. 

های اعمال ی ت فیفدر صتتورت اثبات هر گونه ت لف و خارش شتتدن نماینده از دایره تعهدات خود، شتترکت این اجازه را دارد تا تمام -4-5

شتتتده بر روی خریدهای انجام شتتتده توستتتط نمایندگی از ابتدا تا لغو قرارداد را محاستتتبه و ا ز حستتتاه ییا از وثیقه ها و ستتت رده های 

 احتمالی ایوان( برداشت نماید. 

 تعهدات و اختیارات نماینده:  –ماده پنج 

نماینده فروش باید حافظ مناب  تولید کننده بوده و ضتتمن پذیرش قرارداد عمومی و مفاد آئین نامه فروش محصتتوالت، در جهت  -1-5بند 

 اجرای صحیح و کامل آن تالش نماید. 

ت هیچگونه نماینده فروش موظف به تهیه تمامی مجوزهای قانونی و مورد نیاز فعالیت خود، در استتتتراع وقت بوده و شتتتترک -2-5بند 

مسئولیتی را در این ارتباط پذیرا نمی باشد. بدیهی است مسئولیت عدم پیگیری و طی نکردن مراحل قانونی بر عهده ش ص ایوان 

 خواهد بود. 

تمامی هزینه های قانونی و صتتنفی، ناشتتی از فعالیت های نماینده فروش یاز قبیل شتتهرداری، دارایی، بیمه و ...( و ستتایر  -3-5بند 

 ه های فعالیت یمثل اجاره محل، تبلیغات و ....( بر عهده نماینده بوده و شرکت هیچگونه تعهدی در قبال آن ن واهد داشت. هزین
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سوی دیگران در ارتباط با  -4-5بند  صورت مستند( از  شده یحتی المقدور به  شرکت موظف به پیگیری و گزارش ت لفات انجام  نماینده 

ال شتترکت و نقق قوانین بوده و در صتتورت نیاز از ستتوی شتترکت نیابت قضتتائی یوکالت( نیز در این ارتباط ستتوا استتتفاده از اعتبار و امو

 دریافت خواهد کرد. 

هر نماینده فقط می تواند در شتتهر محل ستتکونت خود و در محدوده جغرافیایی موتت ص شتتده در این قرارداد فعالیت داشتتته  -5-5بند 

 باشد. 

با یکر دالیل آن کتبی د تغییر شهر یا محل فعالیت خود را داشته باشد، می بایست ضمن ارائه درخواست : چنانچه نماینده قص1تبصره 

 موافقت کتبی شرکت را در این ارتباط دریافت نماید. 

: همه نمایندگان می توانند به صورت موقت یبا کسب مجوز فعالیت موقت( در شهرهائی که شرکت دارای نمایندگان رسمی 2تبصره 

ی باشد، فعالیت داشته باشند موروط به اینکه به محق توکیل نمایندگی جدید، حداکثر بین سه تا شش ماه فعالیت خود را در نم

 آن محل متوقف سازند. 

نماینده حق راه اندازی شتتعبه دیگری به جز مقر اصتتلی که آدرس آن در قرارداد وی یکر شتتده را در منطقه محل فعالیت خود  -6-5بند 

گر با تقاضای کتبی و دریافت توافق نامه کتبی شرکت عالوه بر این، پوتیبانی و تأمین یخرید( محصول برای دفاتر و مراکزی که ندارد م

هر چند متعلق به خود نماینده نیستتتند و توستتط اشتت اص ثالا راه اندازی شتتده اند اما در مجاورت دفاتر نمایندگان دیگر شتترکت قرار 

 شکایت آنان شده است نیز ممنوع می باشد. گرفته و باعا نارضایتی و 

نماینده موظف و ملزم به ارائه خدمات فنی و پوتیبانی به مصرف کنندگان نخ و نقوه یبر اساس استانداردهای محصول( به  -7-5بند 

 یکی از روش های زیر می باشد: 

 فراهغ نمودن امکانات اینترنتی برای استفاده موتریان و مراجعین  -1

 تحویل فاکتور به موتری و ارائه آموزش الزم در ثبت استعالم کدهای پیگیری محصول  -2

 آموزش استفاده از انواع نقوه های صوتی  -3

 فراهغ نمودن امکانات الزم برای کنترل وزنی مواد اولیه در هنگام تحویل به موتری بر اساس پالت راهنمای محصول  -4

نین من جمله قوانین فروش محصوالت و خرید تضمینی در معرض دید موتریان و پاسخ به سواالت ایوان قرارداد آئین نامه ها و قوا -5

 در این ارتباط 

شرکت و اعضای درجه یک خانواده وی، حق برقراری هیچگونه ارتباط کاری یبرای تهیه محصوالت موابه محصوالتی  -8-5بند  نماینده 

صمیغ به برقراری ارتباط همکاری موازی که شرکت ارائه می کند( با هیچ تولید کن صورتی که ت نده و فروشنده دیگری ندارد. نماینده در 

سایر  شرکت،  سخ قرارداد با  سانده و پس از ف شرکت ر شد باید حداقل یکماه قبل از آن مراتب را کتباً به اطالع  شته با با دیگران را دا

صورت جلسه ت لف موازی ک اری این بند قرارداد با دو امضای، مدیر واحد بازرسی نمایندگان و مدیر عامل فعالیتهای خود را آغاز نماید. 

 شرکت سندیت پیدا می کند و قابل پیگیری موضوع فسخ قرارداد با ضوابط حاکغ خواهد بود. 

 : اعضای درجه یک خانواده با دو شرط از موضوع باال مستثنی می شوند: 3تبصره 

 هری دیگر ساکن و در همان جا نیز قصد فعالیت داشته باشد. عضو درجه یک مستقل شده و در ش -1

نماینده موضتتوع همکاری با ستتایر شتترکتهای موتتابه اعضتتای درجه یک را کتباً به شتترکت اعالم کرده و موافقت مربوطه را دریافت  -2

 نماید. 

سمی ف -5-9 سایت ر صوالت در  سط هنرجویان، با درش مح شده تو صوالت بافته  شرکت به کمک به فروش مح روش فرش و تابلوفرش 

بصتتورت امانت فروشتتی می باشتتد و نماینده موظف به ارائه اطالعات الزمه به  www.AVAYEFARSHIRANIAN.COM ستتایت : آدرس 

 هنرجو در این زمینه می باشد. 

ای خودش می باشتتد. نماینده در قبال فروش محصتتوالت شتترکت به دیگران موظف به ارائه فاکتور موتتتری به همراه مهر و امضتت -5-10

صل محصول،  شد. عالوه بر ا شده و هیچگونه ابهامی در آن نبا شفاف درش  سیار  صورت جزا و ب ست اطالعات این فاکتور باید ب بدیهی ا

 هزینه های ارسال بار تا مقصد یکرایه بار( نیز باید در فاکتور مربوطه درش گردد. 

بوده و فقط جهت استفاده از مواد اولیه ای است که از طرف شرکت در اختیار  آوای فرش ایرانیاننقوه بافت متعلق به شرکت  -5-11

فروش، تکثیر یا واگذاری آنرا به دیگران  –بافنده قرار گرفته استتتتت بدیهی استتتتت نه بافنده و نه نماینده فروش، حق هیچگونه تصتتتترف 

 مصداق خیانت در امانت می باشد. نداشته و استفاده غیر مجاز از آن، به معنی تصرف غیرقانونی اموال شرکت و 

 نماینده ش صاً مجاز به اعطای نمایندگی به ش ص ثالا نمی باشد! -5-12

کلیه محصوالت شرکت در پایان مرحله تولید به لحاظ کمیت و کیفیت بررسی شده و در زمان ارسال بار با اقالم مندرش در فاکتور  -5-13

فروش تطبیق داده شده و مستندات آن در دفاتر انبار ثبت می گردد، نماینده و مصرف کننده نیز موظفند پس از دریافت بار حداکثر ظرف 

ه کنترل اقالم آن اقدام کرده و در صورت مواهده هر گونه کسورات مراتب را به واحد ارسال شرکت اعالم نمایند تا ساعت نسبت ب 24

در استترع وقت به موضتتوع رستتیدگی شتتود. در غیر این صتتورت شتترکت هیچگونه تعهدی در قبال ادعاهای احتمالی ن واهد داشتتت و 

 هیچگونه اعتراضی را ندارد. نماینده نیز پس از انقضای مهلت داده شده نیز حق 
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و «( حق عضتتویت»دریافت هر گونه هزینه های اضتتافی بنام شتترکت یبعنوان مثال  –صتتدور هر گونه کارت عضتتویت و گواهینامه  -5-14

 ایتتتجتتتاد موتتتتتتکتتتل بتتتر ستتتتتتر راه ختتتریتتتدار یبتتترای تتتتهتتتیتتته متتتحصتتتتتتوالت شتتتتتترکتتتت( متتتانتتتنتتتد وادار کتتتردن افتتتراد بتتته 

!! و ... ممنوع بوده و ت لف محسوه می شود و منجر به تعلیق قرارداد و دریافت خسارت های مالی  (شرکت در کالسهای آموزشیی

 و اعتباری شرکت خواهد شد. 

هر گونه شکایت و گالیه از سایر همکاران و نمایندگان شرکت، قبل از هر اقدامی باید بصورت کتبی به اطالع شرکت رسیده و با  -5-15

ایندگان شرکت حق مواجه فیزیکی و اعتراض مستقیغ و موارد موابه با یکدیگر، بدون اطالع شرکت ندارند! هماهنگی انجام شود. نم

زیرا اینگونه اقدامات بر استتاس برخی تجربیات ستتنوات قبل موجب لطمه خوردن کل مجموعه و بی اعتمادی موتتتریان و مراجعین می 

 شود!

یندگان دره کارخانه می باشتتد! اما شتترکت جهت همکاری و تستتهیل امور آمادگی محل تحویل اقالم فاکتورهای موتتتریان و نما -5-16

دارد تا بار موتتتریان و نمایندگان را با ن ر ایوتتان به یکی از روش های یپستتت یا ترمینال و باربری( به آدرس مربوطه ارستتال نموده و 

وان قرا صل آن را( در اختیار ای صورت نیاز ا سمی یدر  سئولیت دیگری را در اطالعات بارنامه ی ر شرکت هیچ گونه م ر دهد اما در حال 

این ارتباط پذیرا ن واهد شتتد! هر گونه پیگیری بار در حال انتقال صتترفاً با شتت ص موتتتری یا نماینده می باشتتد. ارستتال هر گونه بار به 

 هد شد. خارش از کوور با توافق طرفین و پرداخت هزینه ی آن توسط موتری به وسیله ی شرکت انجام خوا

 اعضای درجه یک هر خانواده هغ می توانند نمایندگی های جداگانه و مستقل تقاضا نمایند موروط به اینکه  -5-17

 هر یک از آنان بتوانند حد نصاه امتیاز الزم در جدول را به تنهایی کسب نماید.  -1

ت عضتتو اول اما نه در فاصتتله ی خیلی دور از آن قرار منطقه ی فعالیت عضتتو دوم یک خانواده می بایستتت خارش از محدوده ی فعالی -2

 گرفته باشد. 

 روز در آن محل حضور داشته باشد.  5خود متقاضی حداقل  -3

مدار  هر شتت ص از اعضتتای هر خانواده که موفق به اخذ نمایندگی شتتوند فقط برای خود آن فرد در جدول ستتطح بندی قابل قبول  -4

 است. 

از شروع فعالیت رسمی اش موفق به کسب حداقل سه ستاره در جدول امتیازات ی که پس از یک سال کامل قرارداد نماینده ا -5-18

 در کالس های ضمن خدمت شرکت کرده باشد.  نوود برای سال بعد تمدید ن واهد شد مگر اینکه

بنابراین در صتتورتی که در ستتال آن خواهد بود.  آیندهشتترکت کردن در کالس های ضتتمن خدمت توجیهی برای تمدید قرارداد یک ستتال 

 دوم نیز نماینده موفق به کسب سه ستاره نوده باشد شرکت می تواند شرط جدیدی بگذارد یا قرارداد نماینده را تمدید نکند. 

نماینده برای برقراری تماس مستقر با شرکت موظف به حضور در یکی از شبکه های مجازی اینترنتی که توسط شرکت اعالم  -5-19

 می باشد و همچنین باید موارکت فعال در این گروه ها داشته باشد.  گرددمی 

نماینده موظف به انت اه یک ستترپرستتت برای خود می باشتتد. در صتتورت عدم انت اه شتترکت مجاز استتت ب ش یا تمامی از  -5-20

 باشد. برنامه ها میامتیازهای نماینده را سلب نماید و همچنین موظف به همکاری با سرپرست و حضور در جلسات و 

در صورت نرسیدن به حد نصاه امتیاز در جدول سطح بندی توسط نماینده شرکت مجاز است ایوان را به سطح عامل فروش یا  -5-21

 بازاریاه تنزل دهد. 

 

 امور مالی:  -6ماده 

وور ثابت بوده و نماینده ی فروش موظف به رعایت این  -6-1 سر ک سرتا شرکت در  صوالت مطابق اعالم  قیمت های نهایی فروش مح

 چارچوه و ارائه و فروش این محصوالت دقیقاً مطابق قیمت های پایه می باشد. 

ت ستتفارش خرید( انجام شتتده و نماینده برآورد قیمت فروش محصتتوالت بر استتاس فروش نقدی یبه صتتورت پرداخت در هنگام ثب -6-2

 موظف به رعایت آن می باشد یمگر تحت شرایط و ضوابط خاص و با اعالم قبلی شرکت(

هزینه های مربوط به حساه و حمل و نقل کاال عالوه بر هزینه های مستقیغ خرید به عهده ی خریدار می باشد و چنانچه توسط  -6-3

صتتاحب فاکتور من ور خواهد شتتد. نماینده می تواند این هزینه را از مصتترف کننده نهایی آن  شتترکت پرداخت گردد به حستتاه بدهکاری

 دریافت نماید. 

نماینده ی فروش در قبال بازاریابی و فروش محصتتوالت شتترکت مبالغی را در قالب ت فیفات خرید طبق تصتتمیغ و اعالم شتترکت  -6-4

خواهد ی هر سفارش خرید نخ و نقوه توسط نماینده به نام ایوان فاکتور فروش دریافت خواهد کرد. با توجه به این که شرکت در ازا

 مبلغ ت فیف مستقیماً داخل فاکتور و بر روی قیمت های پایه اعمال خواهد شد.  شد

در جدول درصتتد بستتته به امتیاز و رتبه نماینده  30تا  20ت فیف پایه در ن ر گرفته شتتده در ازای فروش محصتتوالت نخ و نقوتته از  -6-5

 سطح بندی نمایندگان شناور خواهد بود. 

باشد در صورت میلیون تومان می 9هزار تومان و سالیانه  750هر نماینده ملزم به رعایت کف حداقل معدل خرید ماهیانه به مبلغ  -6-6

ستته ماه متوالی هیچ گونه  محقق نوتتدن این مقدار قرارداد همکاری برای ستتال بعد غیرقابل تمدید خواهد بود همچنین در صتتورتی که



 

                                                         امضاء نماینده )طرف دوم قرارداد(               

 امضاء و مهر مجاز شرکت 

خریدی یبدون عذر موجه و اطالع کتبی به شرکت( طرف نماینده انجام نوود این اقدام به منزله ی قط  همکاری تلقی شده و قرارداد 

 به صورت یک طرفه فسخ می گردد و نماینده حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود ساقط می نماید. 

را دارد که در صورت عدم انجام تعهدات در قبال خرید غیرنقدی وجه خرید و خسارت خود را از سفته ی ضمانت شرکت این اختیار  -6-7

 قرارداد همکاری با شرکت برداشت نماید. 

مالیات بر ارزش افزوده ی حاصتتل از فروش محصتتول به نماینده در قیمت نهایی فروش کاال به ایوتتان محاستتبه نوتتده استتت اما  -6-8

چنانچه نماینده آمار خرید خود از شتتترکت را به دارایی اظهار نماید و شتتترکت ملزم به پرداخت مالیات ارزش افزوده آن به دارایی شتتتود 

نماینده طلب کرده و به حستتاه بدهکاری ایوتتان نزد شتترکت خواهد گذاشتتت! مگر اینکه نماینده قبل از  شتترکت عین همان مبلغ را از

صول  شرکت م یر به فروش یا عدم فروش مح صورت نیز  صد خود را برای ارایه ی آمار به دارایی اعالم نماید که در این  اقدام به خرید ق

 به نماینده خواهد بود. 

 

 تضمین:  -7ماده 

  .........................................بابت تضمین حق اجرای این قرارداد مبلغ دویست میلیون ریال سفته به شماره  نماینده

نزد شرکت تودی  نمود. تا هرگاه ت طی از مقاد این قرارداد داشت شرکت بتواند از محل تضمین خسارت های احتمالی ناشی از فعل 

ضمناً نماینده قبول نماینده بر خود را جبران و نم ساقط نمود  سلب و  ضی در این خصوص را از خود   کردهاینده حق هر گونه ادعا و اعترا

 که شرکت ش صاً برآورد خسارت نماید در صورت فسخ یا اتمام قرارداد سفته بعد از شش ماه عودت داده می شود. 

در صورتی که به هر دلیلی نماینده آن را به شرکت برگوت ندهد مبلغ  ،نماینده به امانت تحویل داده نزد ضمناً آلبوم هایی که شرکت

 سفته ها به اجرا خواهد گذاشته شد. 

 کسورات قانونی:  -8ماده 

 کلیه کسورات قانونی این قرارداد بر عهده ی نماینده است. 

 

 فورس ماژور:  -9ماده 

 این قرارداد تاب  عوامل فورس ماژور است. 

 

 ف حل اختال -10ماده 

صفهان ارجاع می  صالح در ا ضوع به مراج  یی  وود مو چنانچه در اجرای مفاد این قرارداد اختالفی حادث گردد و از طریق مذاکره حل ن

 گردد و کلیه ی هزینه های تحمیلی را باید مقصر نهایی پرداخت نمانید. 

 

 آدرس طرفین:  -11ماده 

آمده استتت و تا تغییر آدرس به صتتورت کتبی به طرف مقابل اعالم نگردد هر گونه آدرس طرفین قرارداد همان استتت که در صتتدر قرارداد 

 مکاتبه یا ابالغ به آدرس مذکور ارسال و ابالغ شده تلقی می گردد. 

سیده و مبادله گردید و من بعد هر کدام دارای اعتبار  ضای طرفین ر س ه ی آن به ام شده که هر دو ن س ه تن یغ  این قرارداد در دو ن

 ن و واحد می باشد. یکسا

 این قرارداد در یازده ماده و سی و پنج بند و سه تبصره می باشد 


