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 افزار و سایتقرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم

 های طراحی شده شرکت همورا در ادامه آمده است.افزارها و سایتشرایط خدمات پشتیبانی از نرم
 

 کارفرما

 خریدار خدمات پشتیبانی که مشخصات آن در اصل فاکتور آمده است.

 

 مجری

کدپستی و  411378481495کد اقتصادی  399415شماره ثبت به   بهنام اسلمی آقای به نمایندگی پارسیس پرداز همورا شرکت 

، ساختمان  178ره(، پالک  )یادگار امام    قبل از پل   بلوار مرزداران،  بزرگراه اشرفی اصفهانی،  تهران،اقامتگاه کنونی    1461874867

 021-44264163 شماره تماسبه  12، واحد 3نگین آسمان، بلوک آ، طبقه 

 گردد.معرفی میرابط فنی  به عنوان مجری به عنوان نماینده  الله قنبری مهندس  خانم  همچنین

 

 موضوع قرارداد  -1

افزار یوتاب افزار یا سایت طراحی و تولید شده توسط مجری، آپدیت نرمنرمپشتیبانی ارائه خدمات عبارت است از موضوع قرارداد  -1-1

  6به مدت حداکثر  و مینا به آخرین ورژن منتشر شده توسط مجری، بک آپ ماهیانه از دیتابیس، پاسخگویی تلفنی و ایمیلی  

 . با دریافت هزینه براساس نفر ساعت )توسعه، آموزش و...( و انجام سایر امور ساعت

 

 مدت قرارداد  -2

 باشد.میپایان آخرین دوره پشتیبانی  پس از    مطابق تاریخ درج شده در ردیف فاکتور و  ماه خورشیدی  12به مدت  ی پشتیبانی  دوره  -2-1

 

 مبلغ و نحوه پرداخت  -3

بر مبنای خدمات پایه در زمان شروع و عقد قرارداد از مجری دریافت    و   کل مبلغ هزینه پشتیبانی براساس فاکتور صادر شده  -3-1

 شود. می

به سال مالی دیگری    و یا فاکتورهای ماهیانه مربوط به توسعه و اعمال تغییرات   در صورتیکه به هر دلیلی زمان تسویه قرارداد  -3-2

و مورد قبول    ت بر ارزش افزوده طبق مصوبات قانونی)به جز سال مالی زمان عقد قرارداد( انتقال یابد آنگاه، عوارض و مالیا

 باشد.می  کارفرما ی بر عهدهنیز همان سال )زمان تسویه( تغییر یافته و پرداخت آن   اداره مالیاتی کشور در

باشد.  می  کارفرمای  بر عهدهارسال فاکتور و...(    چک،   ها،)برای دریافت هزینههای ارسال پیک  پس از عقد قرارداد تمامی هزینه  -3-3

 باشد. می کارفرما ی بر عهدهو اقامت   هزینه ایاب ذهاب کارفرماهمچنین در صورت اعزام کارشناس به محل 

 5،300،000مبلغ    یسینوشامل برنامه  ت، یافزار و سادر نرم  رات ییانجام تغ  ی نهیهز  ، یسال جار  انیو تا پا  ی بانیدر زمان پشت  -3-4

  ال یر  6،600،000و مشاوره مبلغ    ل ی و خدمات تحل ال یر  3،500،000مبلغ    یی گونصب و پاسخ  ی انجام خدمات آموزش  ال؛ یر

  ش یپ  افت یپس از در  یروز کار   3را حداکثر تا    ها نهیهز  ن ی موظف است ا  فرما . کارشودیهر نفر ساعت محاسبه م  ی به ازا

از مج از زمان عقد قرارداد، با توجه به شرا  6پس از    یمجر   نی. همچندیحساب نما  هیپرداخت و تصف   ی رفاکتور    ط یماه 
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ضمنا با    .دی اقدام نما  نیطرف   فقمبالغ با توا  نیا  ریینسبت به تغ  تواند یم  ،یانسان  ی رو یکشور، صنعت و ن  یاقتصاد  داریرپایغ

  یی که پاسخگو  شودیم  ادآور ی .  ابدی یم  رییتغ  زیمبالغ ن  نی حقوق ا  ش یتورم و افزا  ش یمتناسب با افزا  ،ید یسال خورش  رییتغ

  د یخر  ش یاگر کارفرما اقدام به پ  ن ی. همچنشودیانجام م  گانیهر سال به صورت را   یساعت در ازا   6و رفع خطا تا حداکثر  

 .شودیاعمال م هانهیهز ن یتوافق شده در ا یهافی گاه تخفباشد آن هخدمات کرد

ای  جداگانهآن  ی  هزینه  نیاز به توافق دیگری است و   در صورت ارائه خدمات در خارج از ساعت کاری و یا خارج از شهر تهران  -3-5

 دریافت خواهد شد. 

هزینه    مجریمدنظر قرارداد،    افزار و یا سایت نرماطالعات از سیستم قدیم به    )انتقال یا تبدیل(  نیاز به کانورتدر صورت    -3-6

 کند. انجام آن را به شکل نفر ساعت از کارفرما دریافت می

در خصوص سایر  شود. همچنین  هزینه پشتیبانی به هیچ عنوان عودت داده نمی  ،در صورت فسخ قرارداد از طرف کارفرما   -3-7

های انجام  در هر مرحله از کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه  ،(و...  ، پشتیبانی، آموزشتولید محتواموارد )هزینه طراحی،  

 باشد. تا آن زمان می مجریشده توسط 

 مجری تعهدات  -4

 مجدد  نصب - 4-1

صورت درخواست کارفرما و یا بروز    ی پشتیبانی و دربار در طول دوره  یکحداکثر به تعداد    تا متعهد است    مجری  -4-1-1

ی مازاد  برای تعداد بیش از آن هزینه  انتقال دهد.   مجری اطالعات موجود را به سرور دیگری از    ، مشکلی در سرورهر  

 باشد.میهزینه اجاره یا خرید هاست و یا سرور شامل این قرارداد ن پشتیبانی و همچنین   گردد.دریافت می

 آموزش - 4-2

در شهر تهران و یا به صورت    متعهد به آموزش کاربران کارفرما در محل کارفرما  مجریدر صورت درخواست کارفرما،    -4-2-1

 باشد. می و با دریافت هزینه ساعتی  در طول مدت قراردادآنالین 

آشنایی به ویندوز، محیط    یا سایت عبارتند از   افزار نرمحداقل دانش و مهارت کاربران جهت آموزش و استفاده از  :  1 تبصره

 باشد. های کارفرما میاینترنت، مرورگرهای وب، ایمیل، آفیس و امور جاری مربوط به فعالیت

 پشتیبانی - 4-3

توسط پست الکترونیکی(، نوع خطا را در  است پس از اعالم کتبی کارفرما )  متعهد  مجریدر طول مدت پشتیبانی،    -4-3-1

 برطرف نماید.  بندی نموده و آنها رات زیر طبقهیکی از دو حال

اجرایی    -4-3-1-1 فرآیندهای  از  در هر یک  اختالل  و  کار  توقف کامل  به  منجر  بحرانی که  و  خطاهای حساس 

 نماید. اداری آن را برطرف  ساعت 10باید در کمتر از  مجری شود که کارفرما می

   نماید.کاری آن را برطرف  روز  10باید در کمتر از  مجری  و   کندمشکالتی که روند کاری را مختل نمی -4-3-1-2

 باشد. می 17صبح الی   9به، منهای تعطیالت رسمی و از ساعت روز کاری شامل ایام هفته از شنبه تا چهارشن :2تبصره 

  ، سالم عاری از هرگونه ویروس   کامپیوتر )کالینت( و یک سرورنویسی خطایی است که بر روی یک  خطای برنامه:  3بصره  ت

،  دارا بودن سرعت اینترنت مناسبهمچنین  و    ییا سیستم عامل   ی وافزارمشکالت سخت  افزارها،تداخل با سایر نرم

 نمایان باشد.
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و مشکالت به وجود آمده ناشی از کاربرد نادرست توسط کاربران   کارفرمابا نیازهای    سایتافزار یا  نرمعدم تطابق  :  4تبصره  

سخت مانند  اجرایی  محیط  از  ناشی  اشکاالت  سیستمو  شبکه،  خطای  افزار،  عنوان  به  اجرایی(  )اشکاالت  عامل 

و    افزارنرم هایی که با اضافه نمودن در  حلو یا راهها  گردد. همچنین پیشنهادات، درخواستنویسی تلقی نمیبرنامه

متعهد    مجرینویسی تلقی نشده و  شود به عنوان خطای برنامهمنجر به افزایش کارایی و یا سهولت در کار می  سایت

 ها را به صورت کتبی به کارفرما اعالم نماید.گردد تا هزینه و مدت زمان انجام اینگونه درخواستمی

های فایرفاکس،  نسخه از آخرین نسخه  3سایت با  سازگاری  متعهد به    مجریبا توجه به تنوع مرورگرهای وب،  :  5تبصره  

باشد. منظور از سازگاری نمایش صحیح  می  افزاری نرمی فایرفاکس برای استفادهآخرین نسخه  و   IE  ، سافاریکروم،  

 باشد. در هر یک از مرورگرها بوده و به معنای نمایش یکسان و یک شکل نمی سایتیا   افزارنرم

  الکترونیکی  پست  صورت  به   را   خطاها   از  برخی  تواند می  ا،ا اعالم هشدار به کاربران کارفرمافزار در مواقعی بنرم:  6تبصره  

مان  ز  مدت  در  صورتیکه ها و در  پیامدر صورت مشاهده اینگونه    .نماید  اعالم  مجری  پشتیبانی   واحد  به  اتوماتیک

  سایر   و حالت  این  در .  ندارد  وجود آن  رفع  برای   کافی  اطالعات  که  است  آن   منزله  به  ، نگردید  برطرف  مشکلمناسبی  

  پیگیری  قابل  و  عکس با  ، همراه  کامل  توضیحات   با  را   مشکل  تا   است   متعهد  ا رمکارف  نماینده  ،مشکل  رفع   جهت   مواقع

 .نماید  ایمیل مجری پشتیبانی  بخش به

،  های آنالین(ها )پرداختبانک  نماد الکترونیک،  هاست، سرور،   یمشکالت پیش آمده از سوی شرکت ارائه دهنده  -4-3-2

  ی و هزینه خارج بوده و زمان رفع مجریو مواردی که شخص یا شرکت سومی مطرح باشد از دست  SSLگواهینامه 

  ها شامل هزینه به ازای هر به این شرکت  مجریآن بستگی به آن شرکت دارد. همچنین همکاری و کمک از سوی  

 .گرددپرداخت می  مجریگردد که توسط کارفرما به ساعت می نفر

باشد. لذا در صورت  از هاست و یا سرور در تعهدات این قرارداد نمی   )فنی، امنیتی و...(  بدیهی است که پشتیبانی:  7تبصره  

  قرارداد   مورد نظر  افزار و یا سایت نرم  بروز مشکل و یا تغییر در آنها، اگر نیاز به ردیابی مشکل و یا تغییر در تنظیمات 

 ی آن باید توسط کارفرما پرداخت گردد.هزینهآنگاه وجود داشته باشد، 

  یک  در زمان پشتیبانی تنها به  مجری استفاده نمایند، لذا    افزار یا سایتنرماز آنجا که ممکن است افراد زیادی از  :  8تبصره  

 . پاسخگو خواهد بود کارفرما از سوی  مجری و آموزش دیده توسط   معرفی شده نماینده نفر

مبلغ  با  دیگر  قرارداد پشتیبانی جدید به مدت یکسال    و تمدید  بنا به درخواست کارفرما، کارگزار متعهد به انعقاد  -4-3-3

هفته قبل    2مندی از خدمات پشتیبانی، کارفرما موظف است تا  لذا جهت بهره  باشد.می  ایمصوب نظام صنفی رایانه

ف  ی پشتیبانی نسبت به تمدید آن اقدام نماید. در صورت تمدید قرارداد بعد از پایان آن، کارفرما موظاز پایان دوره

ی آن را پرداخت نماید. ضمنا برای تمدید قرارداد  است تا قرارداد جدید را از تاریخ پایان پشتیبانی منعقد و هزینه

 باشد. سال یکبار الزامی می 2هر    سایتروزرسانی پشتیبانی، به

توافق شده در زمان    و میانگین بازدید روزانه  بازدیدکنندهات  نفرسایت به تعداد    ،کاربرافزار با توجه به تعداد  نرم   -4-3-4

و ترافیک و حجم دیتابیس معمول برآورد شده است. لذا در صورت افزایش بیش از آن، بروز حمالتی  طراحی اولیه  

یابی و...  ها، اشکالسازی کوریهایی چون کش و بهینهو نیاز به سیستم  افزار یا سایت نرمو کند شدن    DDOSمانند  

 باشد. های آن به صورت نفر ساعت میموظف به پرداخت هزینهکارفرما 
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 تهیه نسخه پشتیبان - 4-4

  ماهیانه از بانک اطالعاتی )دیتابیس( به صورت    )بک آپ(   ی پشتیبانی نسخهمتعهد است تا نسبت به تهیه  مجری  -4-4-1

 در طول مدت قرارداد اقدام نماید.

بار    دو   سالهای محتوا در هر  ها و سایر فایلی پشتیبان از عکسی نسخهگردد تا نسبت به تهیهمتعهد می  مجری  -4-4-2

 اقدام نماید. 

 کند. سال قبل را از سیستم حذف می 2های بیش از مجری در پایان هر سال، بک آپ: 9تبصره 

مورد استفاده   مجری محفوظ بوده و تنها برای بازیابی اطالعات در سرورهای    مجری های پشتیبانی نزد  تمام نسخه:  10تبصره  

در صورت    ، همچنین در صورت اتمام مدت قرارداد، انجام کامل تسویه حساب و قطع همکاری  قرار خواهند گرفت.

ی  شود. هزینهایشان داده می  درخواست کارفرما، دیتابیس و تصاویر وارد شده یا بارگزاری شده توسط کارفرما به

ی نفرساعت محاسبه و از کارفرما دریافت  بر مبنای هزینهتصاویر    هایو فایل  رکوردهای موجود در دیتابیس  انتقال

 گردد. می
 

 تغییرات درخواستی -4-5

مجری موظف به انجام تغییرات درخواستی نماینده کارفرما مطابق با مواد »مبلغ و نحوه پرداخت« و »پشتیبانی«    -4-5-1

 . باشددر همین قرارداد می

براساس رتبه  -4-5-2 انجام درخواست تغییرات  اندازه تغییرات و صف سایر سفارشات تعیین  مدت زمان  بندی مشتریان، 

روز کاری،    25نفر ساعت زمان نیاز دارد، در مدت    20هایی که کمتر از  کند برای پروژهشود. کارفرما تعهد میمی

 را انجام دهد. بنابراین برای انجام سایر انواع تغییرات نیاز به توافق دیگری است.  آن
 

 ورود اطالعات -4-6

 الزم به توافق دیگری است. افزار یا سایت به ورود اطالعات در نرمدر صورت نیاز کارفرما  -1-6-4
 

 طرفین تعهدات  -5

خریداری شده    افزارنرمسایت و    از  آگاهی کامل  و   علم  اارداد بقر  پذیرش موضوع اقرار به    ،خریدار با پرداخت هزینه پشتیبانی  -5-1

بیکندمی اظهار  از  .  قرارداد،  اطالعی  نحوهموضوع  و  سایت افزار  نرمعملکرد    ی امکانات  مسئولیت    مجریبرای    یا  ایجاد 

 نماید. نمی 

 مجریبه صورت کتبی به    در زمان عقد قراردادجهت تحویل مفاد قرارداد  االختیار خود را  نماینده تام  است متعهد    کارفرما   -5-2

 معرفی نماید. 

طرف دیگر، هیچ نوع   ، مشاوران و معرفان تا دو سال پس از پایان قرارداد، به هیچ وجه با کارکنان  شوندمیطرفین متعهد    -5-2

وقت، مشاوره و... )مگر با توافق کتبی طرفین( نداشته باشند در اینصورت ملزم به  همکاری از قبیل قرارداد استخدامی، پاره

 . باشندپرداخت خسارات وارده به طرف مقابل می
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آورد حفاظت نموده که در اجرا و پشتیبانی به دست می  کارفرما گردد از اطالعات موجود در بانک اطالعاتی  متعهد می  مجری   -5-3

عدم رعایت این موضوع،  اثبات  جلوگیری نماید.    مجری توسط هر یک از کارکنان    و از در اختیار گرفتن آنها به اشخاص ثالث 

را نیز به    کارفرما، موجبات ضرر و زیان مالی و شغلی  کارفرماعالوه بر ایجاد حق فسخ قرارداد به صورت یک طرفه برای  

 عودت دهد.  کارفرمامبلغ قرارداد را به عنوان خسارت به  کلموظف است  مجریهمراه دارد و 

ر از افراد معرفی شده )بصورت رسمی و کتبی( به عنوان شخص ثالث محسوب  ( به غیکارفرماهر شخص )حتی کارمندان  :  11تبصره  

 شود. می

ی رسمی  ا اجازهمگر ب   مورد قرارداد(   یا سایت   افزار نرم)با استفاده از    کارفرما یک از مشتریان   که با هیچ  گرددمیمتعهد    مجری  -5-4

 . به هیچ عنوان تماس نگیرد کارفرماو کتبی از 

پیاده نماید. در صورت  موضوع قرارداد    افزار و یا سایتنرمطراحی  مسائل امنیتی کامل و درستی را در    کند تا تالش می  مجری  -5-5

باید تا    مجرینویسی آن را برطرف نماید آنگاه  ی برنامهنتواند بوسیله  مجری بروز هر مشکل مرتبط با مسائل امنیتی که  

گردد جهت جلوگیری  قرارداد را به عنوان خسارت به کارفرما پرداخت نماید. لذا توصیه می  همین   از مبلغ   درصد   30سقف  

از بروز مشکالت مربوط به امنیت، طی قرارداد با شرکت دیگری نسبت به بررسی، آنالیز و تهیه گزارش مربوط به سرور و  

متعهد به    مجری صورت گیرد. در این راستا    مجریو با همکاری    کارفرماای جدای از این قرارداد از سوی  افزار با هزینهنرم

 گردد.همکاری نزدیک با آن شرکت میتا یافتن، وارد مذاکره شدن و نهای

تاخیر،    روز  بابت تاخیر در پرداخت )عدم تامین مالی شرایط پرداخت( به ازای هر   کارفرماو    تعهدات بابت تاخیر در    مجری  -5-6

به موقع  تواند در صورت عدم پرداخت  می  مجری   ضمنا   به طرف مقابل پرداخت خواهد کرد.  درصد   یک خسارتی به میزان  

 آوری نماید. را جمع و سایتافزار نرم، روزه 3و مهلت   پس از اخطار کتبی  کارفرما

برای پیگیری امور مربوطه شرکت نماید و تاخیر در برگزاری  مجریکارفرما موظف است در جلسات تعیین شده توسط : 12تبصره 

لوگو، رنگ   نیاز )مانند جزئیات مسئله،  انتقال اطالعات مورد  یا تاخیر در  و  به موقع  و  جلسات، عدم پاسخگویی شفاف 

ای پرداخت  هدر خصوص این افزایش جریم  مجریسازمانی، عکس، مطالب، مدارک و...(، زمان اجرای پروژه را افزایش داده و  

تحویل قرارداد و قیمت زمان مدت زمان تحویل، آنگاه  1/ 4در صورت طوالنی شدن تاخیر کارفرما بیش از  ضمنا .کندنمی

 باشد.میی همکاری و ادامهمحاسبه شده و کارفرما متعهد به پذیرش آن  مجری از سوی  آن مجددا

شود، آنگاه کارفرما    ایجاد  سایتافزار یا نرمدر  در صورتی که بنا به درخواست کارفرما، تغییراتی    در طول مدت قرارداد،:  13تبصره  

روز کاری نسبت به تایید عملکرد صحیح آن اقدام نماید عدم اطالع کارفرما در زمان    سهموظف است حداکثر ظرف  

ی تایید کارفرما بوده و تغییرات درخواستی پس از آن، به عنوان پشتیبانی )با پرداخت هزینه( تلقی  تعیین شده، به منزله

 گردد.مدت زمان تحویل پروژه محسوب نمی ء گردد. در ضمن این مدت جزمی

موضوع قرارداد    یا سایت  افزارنرمهیچگونه مسئولیتی در قبال صحت مطالب منتشر شده و قانونی بودن آنها از طریق   مجری  -5-7

های  همچنین در صورت درخواست هریک از ارگان  باشد.ها برعهده کارفرما میدر محیط اینترنت ندارد و تمام مسئولیت 

آوری موضوع قرارداد، سرویس قطع شده و کارفرما موظف به تسویه حساب  المللی نسبت به جمعمرتبط حکومتی و یا بین

 باشد. قرارداد می
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همچنین    .خود را نمایش دهدموضوع قرارداد لینک سایت    سایتافزار یا  نرمدر پایین تمام صفحات    تا  دارداجازه    مجری  -5-8

 .داردی کاری خود نام، نام تجاری و لوگوی کارفرما را در تبلیغات و رزومه ز حق استفاده ا مجری

در سایت تدابیر مهم جهت کار در حوزه سئو )مانند امکان تعریف تیتر، متای توضیحات و متای کلمات کلیدی( وجود دارد    -5-9

سازی و ارتقاء سایت شخصا اقدام نماید. بنابراین این قرارداد شامل خدمات  تواند نسبت به انجام امور بهینهکارفرما میو  

 باشد. اجرایی و آموزشی در حوزه سئو نبوده و در صورت درخواست کارفرما، نیاز به عقد قرارداد دیگری می

ادغام   یا و  طرفین تجاری مشارکت مشترک، گذاریسرمایه معنای به نآ به مربوط  عملیات و  قرارداد این از بخشی هیچ -5-10

د.  کنن  ایجاد تعهدی  دیگر طرف جانب از ندارند حق طرفین از یک  هیچ و  باشدنمی جزئی  چه تماماً و چه سازمانی،

بدین ترتیب طرفین اجازه ندارند خود را بعنوان نماینده شرکت و یا شرکت زیرمجموعه به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی  

 معرفی کنند. دیگری 
 

 

 حق امتیاز )کپی رایت(  -6

 است.  مجریموضوع قرارداد در اختیار  های افزارها و سایتنرمحق امتیاز )کپی رایت(  -6-1

 نصب خواهد شد.  مجری  است که در سرور و سایت  افزار نرمنسخه از  یکموضوع قرارداد مجوزی بعنوان حق استفاده از  -6-2

 . باشدجزء تعهدات موضوع قرارداد نمی  (Source Document)افزار تحلیل مستندات اصلی نرم -6-3

 را ندارند.  یا سایت  افزار نرمو الگو برداری از  (Source)مستندات اصلی تکثیر و تغییر و برگردان  و کارکنان وی حق  کارفرما  -6-4

موضوع قرارداد را به    یا سایت  افزارنرمحقوق، تعهدات و حق استفاده از    ،مجریکارفرما اجازه ندارد بدون اخذ موافقت از    -6-5

گونه مسئولیتی در قبال  اشخاص ثالث )حقوقی یا حقیقی( انتقال دهد. در صورت عدم رعایت این موضوع، فروشنده هیچ

 شود. ی عدم اجرای تعهدات کارفرما در این قرارداد تلقی میی خدمات نداشته و به منزلهارائه
 

 سایر -7

هر گاه به علت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین پیمان نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات   -7-1

نامه بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالبات و اعتصابات  تلقی نخواهد شد و پیمان  قرارداد نقض  

های  سوزیسابقه و همچنین آتشهای بیهای غیرعادی، خشکسالیطغیان  و  سیل  زلزله،  ،های واگیردارعمومی، شیوع بیماری

  ، پس از رفع حالت اضطراری و فورس ماژور  حوادث قهری محسوب شده و  ء اشد، جزنب  مجری دار که ناشی از کار  دامنه

 باشند. طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود نسبت به یکدیگر می

اهد گرفت و  وریق مدیران دو طرف مورد حل و فصل قرار خطدر صورت بروز اختالف در حیطه این قرارداد، موضوع بدوا از    -7-2

 شود.ارجاع داده می ای کشور به عنوان داور صنفی رایانه نظام در صورت عدم توافق به شورای انتظامی سازمان

 بق رای داور به درخواست هر یک از طرفین قابل فسخ است.طاین قرارداد با توافق طرفین و یا  -7-3

باشد که به  تبصره می  13بند و    42ده،  ما  7اسالمی ایران بوده و دارای    این قرارداد تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری  -7-4

 باشد. طرفین قرارداد گذاشته شده و به منزله پذیرش کامل موارد توسط طرفین میصورت الکترونیکی در اختیار 

 پایان. 


