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 سالم علیکم ؛ 

که از اين    گروه نخبگان طراحشود و  ناميده مي   کارفرماکه در اين قرارداد     کیومرث فالح پورايـن قرارداد فیمابین بين آقای  
 .گرددشود، منعقد مي ناميده مي  مجری پس 
 موضوع قرارداد      1ماده 

که با سی ام اس وردپرس پیاده سازی شده    با نام )امالک قاجار(   از طراحی وب سایت امالکموضوع قرارداد عبارت است  
 باشد .  
 کار  انجام مدت     ۲ماده 

 می باشد .  06/1401/ 31لغایت  10/06/1401پروژه طراحی از مدت انجام 
 و موارد توافق شده  امکانات وب سایت    3ماده 

شامل صفحه اصلی ، درباره ما ، تماس با ما ، صفحه امالک و مقاالت می باشد که در منوی اصلی سایت نیز درج  وب سایت  
 شده است . 

 لپتاپ و مانیتورهای رومیزی( واکنشگرا می باشد .  –تبلت   –وب سایت نسبت به نمایشگرهای )موبایل 
 قرار شد دامنه های ذیل توسط مجری خریداری شود :  

Ghajarabad.com Qajarabad.ir Qajarmelk.ir Ghajarmelk.ir 
amlakeQajar.ir amlakeGhajar.ir ------------------------------- ------------------------------ 

 شامل امکانات ذیل خواهد بود :  بعد از طراحی وب سایت
 ملک   ینقد و بررس       رزرو ملک جادیا پیش نمایش ملک   

امالک مورد عالقه ) افزودن به    یشانه گذار 
 (  یعالقه مند

  شی نما یطرح مختلف برا  نیچند
  مهینقشه کامل و ن یرو شیامالک ) نما

   ( د یگر  شیو نما یستیل شی، نما

بصورت  یو گالر  ری تصاو شینما
 و پاپ آپ  دشویاسال

  یبرا ی ، نقد و بررس یازدهیامکان امت
 امالک 

امالک بصورت کاروسل و  شینما
  دریاسال

 تیسا یدکمه بازگشت به باال نهیگز 

  یلترهایبر اساس ف شرفتهیجستجو گر پ              لود یز یبصورت ل ری تصاو  شیامکان نما
  متیمختلف از جمله امکانات ملک ، ق

   ها یژگیو  ریملک و سا 

نقشه محبوب )   3از  یبانیپشت
OpenStreetMap   مپ باکس و گوگل ،

 مپ (
ملک ها بر اساس   شرفتهیپ  سهیمقا   مشاهده امالک مورد عالقه و محبوب نقشه یرو یابی تیموقع تیقابل

   مختلف یها یژگیو
 یبا شبکه ها تیامکان ورود ، عضو     لیمیا  قیاز طر  یهشدار و اطالع رسان انجام شده یجستجوها  رهیامکان ذخ

 یاجتماع
بصورت  لتریف تیبا قابل متیق دریاسال
 دریاسال

شعاع جستجو بر حسب   نییامکان تع
 و … لی، ما  لومتریک

جهت جستجو و   شرفتهیپ یلترهایف
 ملک شینما
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در  ندهینما ایفرم تماس آژانس ملک  
 ملک اتیجزئ

ملک در صفحه   یوهاید یو شینما
   ملک اتیجزئ

   دریملک بصورت اسال ری تصاو شینما

  ردستهی ملک و ز  یامکان دسته بند کمل ینما یدرجه و سه بعد 360 شینما
 آن یها

  یبرا  یژگیو  تینها یامکان افزودن ب 
   امالک

  یبرا یوستیپ  یها لی امکان افزودن فا
   امالک

/   یستیامالک بصورت ل یگانیبا شینما
 / نقشه کامل   مهی/ نقشه ن دیگر 

 2نسخه   کپچایکامل از گوگل ر  یبانیپشت

  واحد پول و زبان نیاز چند  یبانیپشت              و چاپ صفحات ملک نتی پر   و استاندارد یمکان افزودن برچسب انرژ ا
شهر   یملک بر اساس دسته بند شینما  ها متیق یامکان کوتاه ساز 

 ها و …
مختلف مانند  یاجتماع یشبکه ها
   و … نستاگرامیتلگرام، ا 

 لغ قرارداد و روش پرداختمب     4 ماده
تومان می باشد که در دو قسط تعیین می گردد که مبالغ و روش   ده میلیون و هفتصد هزار معادل  107.000.000 مبلغ قرارداد

 پرداخت ، در ذیل این سطر اعالم شده است .  
 همچنین فاکتور تمام موارد در ذیل این قرارداد درج شده است .  ✓

 : روش پرداخت
نرم افزار های اینترنتی امن و پرداخت می تواند از طریق کارت به کارت و انتقال اینترنتی از طریق شماره شبا به وسیله  

 یا خورپردازهای بانکی به مقصد های ارائه شده در ذیل صورت بگیرد . 
 بانک سینا بنام مهندس مهدی فالح پور   6393461033239936شماره کارت :  -1
 بانک سینا بنام مهندس مهدی فالح پور   IR-490590044581303614015001شماره شبا :  -2
 بانک سینا بنام مهندس مهدی فالح پور  445-813-3614015-1شماره حساب :  -3

 مبالغ پرداخت : 
 )قبل از شروع طراحی( تومان  6.000.000به مبلغ  1401/ 06/ 10پرداخت اول در تاریخ 
 تومان )بعد از تحویل و تست سایت( .   4.700.000به مبلغ  1401/ 5/07پرداخت دوم در مورخ 

 ماده 5      تعهدات طرفين

 بر روی آن طراحی و اجرا نماید.  فضای میزبانی مناسب باسورس سایت را تهیه نموده و سایت را متعهد می شود ،  مجری -1
را بعد از  متعهد می شود ، پیگیری های نمادهای مورد نیاز وب سایت را از طریق مراجع مربوطه و سیکل اداری تعریف شده  مجری   -2

 موارد را به سایت الحاق نماید . دنبال کرده و در نتیجه اینتحویل وب سایت ، 
وب سایت ، و حفظ محرمانگی   هرگونه دسترسی های  کارفرما متعهد می شود ، دستورالعمل های امنیتی شامل )حفظ محرمانگی   -3

 ش ننماید. ( را رعایت نموده و این موارد را برای  نامحرمان و بیگانگان فا  و ایمیل   هرگونه رمز عبور و نام کاربری و آدرس های مدیریتی
 تسویه نماید . مجری با قرارداد  4ماده کارفرما متعهد می شود ، هزینه وب سایت را طبق  -4
 .کارفرما متعهد می شود ، تمام موارد ثبت شده در بخش پشتیبانی این قرارداد را قبول نماید  -5
کارفرما متعهد می شود ، پس از تایید نهایی وب سایت ، تغییر در ساختار کلی وب سایت را درخواست ننماید و در غیر اینصورت  -6

ه سورس کد می شود ، را طبق صورتحسابی جداگانه پرداخت  هزینه های تغییرات اساسی در وب سایت که شامل تغییر بخش عمد
 نماید . 

  مجری هرگونه تامین محتوا را در قالب )قرارداد پشتیبانی محتوا( از  کارفرما متعهد می شود محتوای وب سایت را خود تامین نماید و   -7
 درخواست نماید .
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 نفرات و شیوه های ارتباطی نمایندگان مجری     6ماده 
ذیل با شماره های ارائه داده شده به عنوان رابط های فنی و مالی مجری به کارفرما معرفی می گردند و موضوعات  نفرات  

 قرارداد را از کارفرما و یا نماینده ایشان پیگیری می کنند : 
 09123641132آقای مهدی فالح پور به عنوان مدیر پروژه به شماره تماس   -1
 09385047318شماره تماس  خانم کیانی به عنوان مدیر فنی با -2
 09190356993خانم گنجی به عنوان مدیر مالی با شماره تماس   -3

کلیه ارتباطات فنی از طریق پیام رسان های واتس اپ و تلگرام صورت می پذیرد ، همچنین پیگیری های مالی نیز از  
 ود .  طریق پیام رسان های واتس اپ ، تلگرام و همچنین تماس تلفنی و پیامک انجام می ش

 نیز جهت ارسال پیامک به کارفرما استفاده می شود.  30005006007417و  500057504815همچنین از شماره های 
 غير به تعهدات انتقال     7ماده 

 .مجری اين حق را نخواهد داشت که منافع و تعهدات اين قرارداد يا بخشي از آن را به طرفهاي ثالثي واگذار نمايد 
 محرمانه  امور     8ماده 

هاي تکنيکي،  مجری کليه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقي کرده و تحت هيچ شرايطي اطالعات، مدارک، داده 
  را   است   شده  گذاشته  وي   اختيار   در   کارفرما   توسط   که .  …تجارب، مشخصات و جزئيات طراحي، مهندسي، اطالعات مالي و  

 .باشد   کرده اخذ  رابطه   اين در را  کارفرما کتبي و رسمي  مجوز  اينکه مگر  کرد،  نخواهد  فاش
گردد دستيابي به اطالعات محرمانه را محدود به کارشناسان و مشاوراني نمايد که براي انجام  هد مي متع  مجری عالوه بر اين  

اطالعات را به اشخاص  درست وظايف و ارائه خدمات، واقعًا به آنها نياز دارند. به هر حال مجری بايد ماهيت محرمانه بودن  
فوق اطالع داده و نسبت به عدم افشاي موارد، کنترل و نظارت الزم را به عمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور ياد شده  

سال از زمان دريافت گواهينامه نهايي تائيد انجام کار بر قرار خواهد بود. به محض پايان و انقضاء مهلت  ( 10)براي مدت ده  
به يا  تمامي    قرارداد  نيز  و  موارد محسوس  مدارک، مستندات،  تمامي  فوري  بايد  مجری  کارفرما،  کتبي  درخواست  محض 

 .رونوشت هاي اطالعات محرمانه را به کارفرما بازگرداند 
مجری اذعان ميدارد که تخطي از اين يادداشت مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري به کارفرما وارد نمايد که به دليل آن کارفرما  

 حق به پيگيري قانون جبران خسارات عادالنه و جبران ضررهاي مالي است م
 قرارداد  بر  حاکم  قانون      9ماده 

قوانين جمهوري اسالمي ايران حاکم بر اين قرارداد خواهد بود. طرفين مکلفند کليه قوانين مملکتي و مقررات و نظامات و  
هيچ صورتي طرفين نمي توانند با عذر عدم اطالع از قوانين و مقررات مزبور  هاي جاري کشور را رعايت نمايند. در  نامه آئين

 .متعذر گردند 
 اختالف حل مرجع      10ماده 

کليه اختالفاتي که ممکن است بر اثر اين قرارداد و تعبير و يا تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را  
و يک    مجریگان کارفرما و  اي مرکب از نماينده دوستانه توافق و حل و فصل نمود، در کميته از طريق مذاکره يا مکاتبه بطور  

الخطاب بوده و  گردد و نظر اکثريت کميته فصلشود( براي رفع اختالفات مطرح مي فرد ثالث )که با توافق طرفين تعیین مي 
 .مورد توافق طرفين خواهد بود

و فصل نگردید و دعوا ادامه یافت ، مرجع رسیدگی به دعوا ، مرجع قضایی خواهد   در صورتی که اختالفات از طریق فوق حل
 بود . 
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 پشتیبانی فنی     11ماده 
 .  دییمحتوا متفاوت است . لطفا مطالعه نما یبانیبا پشت یفن یبانیپشت

 .باشد یو سورس کد م تیبه بدنه وب سا یاز حمالت نرم افزار   یر یو جلوگ یشامل بخش طراح یبانیپشت موارد
، رفع قطع و    یباند ، رفع حمالت سخت افزار   یو پهنا  ینگهدار   یفضا  نیسرور ، تام  یها  یرفع خرابکار )  لیاز قب  یفن  یبانیپشت  موارد

آن در طول   یام اس و افزونه ها  یس  دیجد ینسخه ها  یها  یمسدود شده ، بروزرسان  یها  یپ  یبالک شدن آ  ی، آزادساز   یوصل ناگهان
 باشد . یم  یفن یبانی( از موارد پشتسال

قرار    تیوب سا  یبانیو در محدوده پشت  ستیمربوط ن  یبه مجر   لیقب  نیکارفرما و موارد از ا   نترنتی ا  یقطع  ایکارفرما و    نترنتیا   سرعت
 . ردیگ ینم
شوند    یکشور دچار مشکل م  ایمنطقه و    یکه معموال تمام سرورها  یمل  یها  یخرابکار   ایدر منطقه ، و   نترنتی ا  یصورت قطع شدن کل  در

 تا زمان رفع مشکل توسط دولت ، منتظر بماند . دیخارج بوده و کارفرما با یاز عهده مجر  -، کار 
 مفاد بدعهدی      12ماده 

  یطراح   نهیدر زم  یتعهد  مجریشده در بخش صورتحساب ،    نییتوسط کارفرما در موعد تع   یز یوار   نیدر صورت عدم پرداخت اول -1
 گردد . میتنظ دیجهت انجام کار با  یدیخود فسخ خواهد شد و قرارداد جد یقرارداد بخود نینداشته و ا تیسا

د از مبلغ جمع حساب کسر خواهد  درص10،  2ماده شده در   نییروز بعد از موعد تع  10 تیسا ل یو عدم تحو  مجری یدر صورت بدعهد -2
 . دیادرصد از مبلغ کل را از جمع مبلغ قرارداد کسر نم30  ایتواند قرارداد را فسخ و   ی روز شد کارفرما م  15از   شتریزمان ب  ن یشد . و اگر ا

  ردیگ یبه کارفرما صورت نم  ت یسا  لی شده در بخش صورتحساب ،  تحو  ن ییدر موعد تع  ی ز یمبلغ وار  نیدر صورت عدم پرداخت دوم -3
لحاظ خواهد شد . و پس از پرداخت    مهیدرصد از مبلغ کل قرارداد جر 1، در هرروز    ردیانجام نگ  یز یزمان گذشته و وار   نیروز از ا   10و اگر  

 داده خواهد شد .  لیتحو  ت یسا نآ مه یاصل حساب و جر 
مسترد نخواهد شد . و   ی ا  نهیهز   چی، قرارداد به طور کامل فسخ و ه   رد یصورت نگ  ه یدوم بگذرد و تسو   ی ز یاز موعد وار   کسالیاگر   -4

 خواهد شد . یر یگیپ یمراجع قانون قیسال گذشته ، از طر   کیآن در  مه یمبلغ و جر  یمابق
 و الیسنس های وب سایت  تمدید سالیانه     13ماده 

میزبانی( ، تمام دامنه ها و پشتیبانی فنی بصورت سالیانه باید تمدید گردد و تنها هزینه طراحی وب سایت یکبار برای  هاست )فضای  
 همیشه توسط کارفرما پرداخت می گردد . 

داخت  فقط برای یک دامنه مورد استفاده می باشد و در صورت استفاده برای دامنه های دیگر باید هزینه آن پرالیسنس های وب سایت  
 شود . در این وب سایت تمام الیسنس ها یکباره بوده و هزینه سالیانه ندارد . 

 در صورت استفاده از الیسنس گوگل مپ برای نمایش نقشه توسط گوگل در وب سایت باید ساالنه هزینه الیسنس گوگل پرداخت شود .
 شمار نسخ قرارداد     14ماده 

در دو نسخه که هر دو نسخه داراي اعتبار يکسان است، تهيه، تنظيم، منعقد و یک برگ فاکتور  و  برگ    6و  ماده    14اين قرارداد در  
 .باشدامضاء گرديد و از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران مي

 
 

 ی مجر امضاء           کارفرماامضاء 
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 لیست هزینه کرد وب سایت وتخفیف های لحاظ شده

 مقدار  )ریال( فی عنوان  ردیف
جمع 

 تخفیف  )ریال( قیمت
 جمع قیمت

 )ریال( با تخفیف
   22,000,000  0   22,000,000  1   22,000,000  هاست )فضای میزبانی وب سایت(  1
   2,650,000  0   2,650,000  5   530,000  دامنه ایران  2

   5,600,000  0   5,600,000  1   5,600,000  دامنه بین المللی  
   8,000,000  0   8,000,000  1   8,000,000  الیسنس افزونه های جانبی دارای  3
   59,500,000  %30   85,000,000  1   85,000,000  هزینه طراحی و برنامه نویسی وب سایت 4
   10,000,000  0   10,000,000  1   10,000,000  پشتیبانی فنی ساالنه 5

    107,750,000 %30   133,250,000 10   131,130,000 )ریال( جمع کل
 ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان  )تومان( به حروف  نهایی با تخفیفجمع 

 تومان  10.775.000 )تومان(  عددبه   نهایی با تخفیفجمع 

 

 

 

 

http://telegram.me/designerelite
http://telegram.me/Designer_Elite

