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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 سايتب و نی پشتيباو  حیاطر تخدما اردادقر

 :اردادقر طرفين - ١ دهما

 به 14008132674: ملی شناسهو  10995: ثبت هشمار به( سهامی خاص)  افق پرداز هوشمند ایرانیان شركت

بندر ماهشهر ، خوزستان ، : نیانوق نیانشو  1940188997: لیم كد با( مديرعامل) محمد شعبانی یقاآ گیدنماين

آدرس  با و 06152346187 :تلفن رهشماو  44سنتر ، طبقه سوم ، واحد  یتیس ی، مجتمع تجار  یصنعت هیناح

 يناز ا كه info@ofoghco.net د:ارداقر فطر با نیانوقو  سمیر تمكاتبا جهتیید تا ردمو نیکیولكترا پست

 .دميشو هناميد یمجر پس

 : ..............................................................گینمايند به ................................................................. و

 ............................................. (یور ضر غير: )بسايتآدرس و ............................................... :یر تجا منا

 ............................................ونیک: لكترا پستآدرس   ........................................ :ملی شناسه /ملی كد

 .......................................ه: اهمر .....................................  :تلفن..................................... : پستی كد

 يناز ا كه ................................................................................................................... :نیقانو نینشا

 به متعهدو  مملزرا  دخو اردادقر ينا ءمضاا با اردادقر طرفين كه يددگر منعقد ، دميشو هناميدی مشتر پس

 .ننداميدآن  دمفا متماو  كامل یاجرا
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :اردادقر عموضو - ٢ دهما

 یها ستاخودر متما كه،  ...................................................................................................................

 .ستا هشدآن آورده  ضمايمو  اردادقر خلدا وژهپر حشرو  یمشتر

 

 :اردادقر تمد - ٣ دهما

 ....... / ....... / .......... در ختداپر پيش يخرتااز  كه ميباشد یر كاروز  ......... اردادقر ينا عموضو منجاا تمد

 فیکیاگر بطرا حیاطر به طمربو ییابتدا یر كاروز  كه يابدمی خاتمه....... / ....... / ..........  يخرتا و در وعشر

 ستاخودر ستا مكلف یر كاروز  ١٠ تا یمشتر،  یمجر توسطآن  ئهو ارا حطر تكميلاز  پس كه شدميبا وژهپر

 تمد به بيانجامد لطو بهروز  ١٠از  بيش قفو اردمو چنانچه .فرمايد غبالرا ا حطریید تا يا نظر رظها، ا اتتغییر

 .شد هداخو ضافها اردادقر

 

 :اردادقر مبلغ - 4 دهما

 و قفاتو ردوم هك تسا لاير......................... ................................................. اردادرق نيا لك غمبل

 .ميباشد اردادقر طرفيناضی تر
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 : ختداپر يطاشر - ٥ دهما

 ختدارپ پيش انوعن به( ليار......... ........................: .........دلمعا) اردادرق لك مبلغ .........% ختدارپ ٥-١

: یهگيرركد با و.............. : ......رتوص به....... / ....... / ..........  خيرتا در كهی مشتر فرط از

 .ستا هيددرگ تخداپر .......................

  طبرا حرط هئارا از پس اردادقر کل مبلغ( ليار......... .................................: دلمعا) .........% ختدارپ ٥-2

 .وژهرپ افیکیگر

 سخهن وژهرپ هئارا از پس اردادقر کل مبلغ( ليار......... ........................: .........دلمعا) .........% ختدارپ ٥-3

 .هشد یسیكدنو

 

 رذكوم تاخدم هئارا بر مبنی یمشتر ییدتا گرنشان قوف دهام یبندها از یک هر در یمشتر ختدارپ:  ١ هتبصر

 .میباشد
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :تحويل از پس نیپشتيبا تخدما - ٦ دهما

 حرش و اردادرق ينهم ٢ دهام در رجدمن اردوم حيحص درعملك در صنق ههرگون عفر املش نیپشتيبا تخدما

 طتوس تدماخ یدتمد رتوص در دوره نيا ماتما از سپ و دميباش نايگرا هما..... .. تا كه ميباشد آن تپيوس

 لاير .................................: دلامعاردادرق لك غمبل صددر..... .. انزمي هب نیپشتيبا دتمدي ههزين ،ی مشتر

  .دبو هداخو لايكس تدم ایبر

   

 .نمیباشد( منهدا)  نینشا ثبت و يتوب سا نیميزبا شامل( رانتیگا) نیپشتيبا تخدما:  ٢ هتبصر

 بر دمجد دتمدي ماهنگ ، نايگرا نیپشتيبا دوره ماتما از دبع نیپشتيبا تدماخ دتمدي ههزين يشازفا:  ٣ هتبصر

 .ددميگر يافتدر و محاسبه یمركز بانك رمتو خنر سساا

 .دميپذير رتصو افق نمشتريا سامانه تيكتينگ سيستم طريق از تنهاتخصصی  و فنی نیپشتيبا:  ٤ هتبصر
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :طرفين اتتعهد - ٧ دهما

 :یمجر اتتعهد ٧-١

 فموظ و ددرميگ تلقی همحرمان یمجر یسو از درميگي اررق یمجر راختيا در یمشتر طتوس هك عاتیطالا هكلي ٧-١-1

 .اردند را نهاآ از دهستفاا و ايرينس هب را تاطالعا نيا تنشاگذ راختيا در قح و دهوب تاطالعا ارینگهد و ظحف هب

 اردادقر ينا در هدش تثب یها ستاخودر و اردادرق عموضو در هدش ركذ تدماخ هكلي دوميش دمتعه یمجر ٧-١-2

 .هدد ئهارا یمشتر به كامل رتصو به انرآ ضمايم و

 اردادرق عقد نامز در انيد روز و دوموج یهااردستاندا اب ابقمط وژهرپ تمنيا تعاير به فموظ یرمج ٧-١-٣

 .باشدمي

 تجلسا و لتحوي را وژهرپ هب طومرب زشیموآ يلمف یمشتر هب وژهرپ یلتحو از پس ددرميگ دمتعه یمجر ٧-١-4

 .نمايد اربرگز اردادقر عموضو متماا از بعد را آن زشیموآ

 مينهز در شركت ينا ركا به مهادا معد يا و ، افق شركت لنحالا يا و ورشکستگی رسمی معالا صورت در ٧-١-5

 .ميباشد یمشتر به وژهپر كامل رسسو و متن ئهارا به موظف یمجر ، آن به نیتيباپش ئهارا و وژهپر به طمربو یها
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :یمشتر اتتعهد ٧-2

 و تكميل" افق یمضاا حق خريد" مفر ميبايست وژهپر در یمجر یمضاا حق خريد ستاخودر رتصودر ٧-٢-١

 یمجر به یمشتر توسط ليار......................................................  دلمعا مبلغی و دشو اردادقر ضميمه

 .ددگر ختداپر

 منجاا رتصو در ، نكند يشايرو و یر ستكاد را وژهپر رسسو و كدها ،اصلی  سيستم دميشو متعهد یمشتر ٧-٢-2

 .شتدا هدانخو وژهپر ابیخر لقبا در لیتیمسئو هيچگونه یمجر ، اردمو ينگونها

 یسهاآدر طريق از وژهپر تكميل بر مبنی یمجر معالا از بعد روز ١٠ تمد فظر كثراحد يددگر مكلف یمشتر ٧-٢-3

 .نمايد امقدا اردادقر ينا ٥-٣ بند تسويه و وژهپر تحويل به نسبت ، اردادقر ينا ١ دهما در میعالا

 هيچ یمجر و باشد كوشا دخو وژهپر یتیديرم تطالعاا منيتا حفظ با بطهرا در ميبايستی مشتر ٧-٢-4

 یمشتر توسط ینحو هر به غير ادفرا به وژهپر امنیتی و یتیديرم تطالعاا گرفتن ارقر رختياا در لقبا درلیتی ئومس

 .اردند را

 یمجر به خالص رتصو به اردادقر مبلغ و ميباشد یمشتر هعهد بر اردادقر مبلغ نیانوق راتكسو ختداپر ٧-٢-5

 .ددميگر ختداپر

 

 

 



 

 
 عامل(یرمد) یمجر یمضااو مهر       یمشتر یمضاو امهر 

 
 ..........: ..................يخرتا   .: ...........................يخرتا............... ............................: .و نام خانوادگی منا

 
7 

 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 ارداد:قر يطاشر - ٨ دهما

 بيش تا ختداپر پيش در تاخير رتصو در. دميشو وعشر ختداپر پيش ختداپر از بعد آن یمانبندز و وژهپر ٨-١

 .ميباشد دمجد یمانبندز ئهارا و جديد اردادقر زنویسیبا به زنيا و هشد لغو اردادقر ، هفته يك از

 و دهبو كامل ميبايست حطر هشد اجرا پيشنمايش ، یسیكدنو مرحله و گرافیکی بطرا یمرحله متماا از پس ٨-٢

 تعیین ركا منجاا حسن جهت كه نیماز تمد در ، اديرا يا گبا دجوو رتصو در و باشد صحیحی دعملكر دارای

 .نددگر حصالا و سیربر ، ارشگزافق  شركت بسايتو نمشتريا سامانه طريق از ستا هيددگر

 هرگونه ستاخودر ، وژهپر حشر بر مبنی آن ضمايم و اردادقر بچورچها در دبو هداخو زمجا صرفا یمشتر ٨-٣

 .نمايد تغییر و تصالحاا

 جهت. ميباشد يشايرو قابل مرتبه.......  تنها هشد ئهارا حطر ، یمشتر به گرافیکی بطرا نسخه ئهارا از بعد ٨-٤

 .نمايد ختداپر را( ٥-٢ بند) گرافیکی بطرا به طمربو هزينه یمشتر ميبايست بيشتر یها يشايرو

 هداخو رتصو اردادقر ٥-٣ بند لیما بحسا تسويه از بعد تنها یتیمدير یها پنل سیسترد و وژهپر تحويل ٨-٥

 .گرفت
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :نیپشتيبا يطاشر - ٩ دهما

 رتصو به یمشتر میعالا هنمايند يا یمشتر ایبر جلسه........  طی وژهپر با ركا و مديريت هنحو زشموآ ٩-١

 به زنيا و یمشتر هنمايندتغییر  رتصو در ستا یعیبد ، ددميگر اربرگز یمجر توسط هشد تعیین محل در نيگارا

 فطر از هشد مشخص هزينه ميبايست یمشتر ، وژهپر با ركا و مديريت هنحو جهت بيشتر شیزموآ تجلسا

 .دازدبپر را یمجر

 ییپاسخگو و سيستم یها نیساوزربر ، فنی قصانو فعر ، لیحتماا اداتيرا فعر شامل صرفا نیپشتيبا تخدما ٩-٢

 .ميباشد افق نمشتريا سامانه در یمشتر یها تيكت و تالاسو به

 نیپشتيبا تخدما شامل نیپشتيبا دوره و وژهپر تحويل از پس یظاهر اتتغییر يا فیضاا تمكاناا ستاخودر ٩-٣

 .دبو هداخو گانهاجد هزينه ختداپر ممستلز و دهنبو وژهپر از

 كه نمايد وژهپر یابر جديد تمكاناا ستاخودر وژهپر نیپشتيبا تخدما تمد لطو در یمشتر تيكهرصو در ٩-٤

 .يافت هداخو يشافزا نسبت نهما به نيز وژهپر نیپشتيبا تمديد هزينه ، ددگر فیضاا هزينه ختداپر ممستلز
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :فختالا حل - ١٠ دهما

 طريق از فختالا ، نشد حاصل اتكرامذ در افقیتو كه رتیصو در ، اردادقر طرفين مابين فی فختالا وزبر رتصو در

 .دميگير ارقر رسیبر ردمو حيصالذ جعامر

 

 :اردادقر فسخ - ١١ دهما

 فقاتو يا و اردادقر دمفا در هشد رهشاا فسخ يطاشر عقوو رتصو در تنها و هشد تلقی االجرا زمال عنو از اردادقر

 .ميباشد فسخ قابل طرفين

 

 :طرفين نیقانو هقامتگاا و تطالعاا - ١٢ دهما

 غبالا رمنظو به وملز اردمو در و دهبو اردادقر ١ دهما در رجمند اردمو نهما طرفين نیقانو هقامتگاا و تطالعاا

 بايد طرفين ، يابد تغییر متعاقدين نینشا اردادقر تمد لطو در تيكهرصو در و دبو هداخو دستناا ردمو تمكاتبا

 .دبو هداخو معتبر قبلي نینشا ، رسمی غبالا از قبل تا و نمايند غبالا يكديگر به را تبامر كتبا و سمار
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :صخا يطاشر - ١٣ دهما

 طرفين رختياا و یینااتو حيطه از رجخا آن فعر كه( صخا يطاشر) یقهر يطاشر از شینا علل به يكهاردمو در

 عمل ركشو و جامعه بر حاكم نيناقو طبق زدسا غيرممكن را آن متما يا اردادقر از بخشی منجاا و باشد اردادقر

 .شد هداخو

 

 :اردادقر بر حاكم نقانو - ١٤ دهما

 تنظيم نددار نيكسا رعتباا كه لشكلامتحد نسخه سه در هتبصر ٥ و دهما ١٤ در..................  يخرتا در اردادقر ينا

 .سيدر اردادقر طرفين یمضابه ا و

 

 .ميباشد ردگیخو قلم هرگونه فاقد اردادقر نسخ:  ٥ هتبصر
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 شماره: ...............................

 .تاریخ: ...............................

 .............................پیوست: 

 :افق نمشتريا سامانه ربریكا بحسا

 .شوند ختداپر افق نمشتريا سامانه طريق از يا باشند رفاكتو دارای ميبايست ها هزينه و اردادقر مبالغ میتما

 http://ofoghco.net/pay     :بحسا تطالعاا و مبالغ ختداپر نتیينترا سامانه

 

 وارد یپيگير بخش در را دخو اردادقر رهشما ، افق بسايتو طريق از نيداميتو ، دخو وژهپر ضعيتو یپيگير جهت

 .شويد مطلع دخو وژهپر منجاا حلامر از و نمایید

 :شويد افق مشتركين سامانه در دخو یبرركا بحسا وارد نيداميتو يرز تطالعاا از دهستفاا با همچنين

 

 

 

 

 . ميباشد ن افقمشتريا سامانه در یمشتر یبرركا بحسا خلدا مربوطه وژهپر و اردادقر به طمربو تمشخصا و تطالعامی اتما

 

 

 

 

User (Email) ………………………………………………………… 

Pass (eg. Melli code) ………………………………………..…. 

 


