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 بسمه تعالی

 مشخصات طرفین قرارداد (ماده یک 

 با نمایندگی  ۴۱۱۵۴۸۱۱۸۳۹۷کد اقتصادی  ۱۴۰۰۶۲۶۱۷۸۴( شناسه ملی ۵۰۰۱۹۱طرف اول: شرکت توسعه زیرساخت سفر)با مسئولیت محدود به شماره ثبت  

 و ایمیل ۰۹۹۰۵۷۰۰۸۱۰همراه تلفن نبش خیابان فلسطین شمالی و انقالب، ساختمان سرای نوآوری صنایع خالق، طبقه سوم تهران، آدرس به  خانم زهرا عقیلی

Sales@chartex.net  نامیده میشود. شرکت که از این پس اختصارا 

 که از این پس اختصارا آژانس نامیده میشود.  و تلفن همراه  تلفن ثابتو    میل ای و آدرس به    ه شناسو   با شماره ثبت :    با نمایندگی     طرف دوم : شرکت

 ( موضوع قرارداددوماده 

در                         ( روی دامنه آژانس به آدرس اینترنتی Chartex CRSسرویس های سیستم رزرواسیون چارتکس )بهره برداری )حق انتفاع (از  ۲-۱

 میباشد( ریال) واحد محاسبات مطابق ماژول های درخواستی به شرح زیر :  نامه حرفه ای بهره برداری سرویس چارچوب نظام

 ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰  سیستمی و چارتری  پروازهایآنالین رزرواسیون  ۱

 بلیط ماهیانه ۱۰۰۰رایگان به شرط فروش حد اقل  ) لود پرواز ( مدیریت و توزیع پرواز های چارتری سیستم ۲

 ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰  داخلی و خارجی هتل های آنالین رزرواسیون  ۳

 شب/ اتاق ماهیانه ۱۰۰۰اقل رایگان به شرط فروش حد  ) لود هتل ( مدیریت و توزیع هتل گارانتی سیستم ۴

 ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( هتل+پرواز آنالین تورداینامیک )رواسیون رز ۵

 ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ اتوبوسآنالین رزرواسیون  ۶

 ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ قطار داخلی آنالین رزرواسیون  ۷

 ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ بیمه مسافرتی آنالین رزرواسیون  ۸

 درخواست آژانسقابل مذاکره بنا به  اتوبوس دربستی  سیستم ۹

 قابل مذاکره بنا به درخواست آژانس باشگاه مشتریان   ۱۰

 رایگانسال اول    SSLسرویس  ۱۱

 (۲طبق جدول پیوست ) هاست اختصاصی ۱۲

 میباشد ریال 10.000.000درصورت نرسیدن به تارگت اعالم شده ماهیانه مبلغ   2و4هزینه موارد  

 هر ماه به چارتکس پرداخت میگردد که ابتدای

 

 ، شرایط و قوانین حاکم بر حوزه گردشگری که از سوی نهاد ها و سازمان قانوندر چارچوب کلیه ضوابط شرکتموضوع قرارداد توسط  یاجرا ۲-۲

 . تواند انجام پذیرد وضع شده است، می غیره ، سازمان هواپیمایی کشوری و نظام قضایی کشور وگذار نظیر سازمان میراث فرهنگی

 قرارداد  ( مدتسه ماده

 می باشد . خورشیدی سال یکت به مد تا تاریخ                              مدت قرارداد از تاریخ          ۳-۱

 این قرارداد خواهد بود . ۴انجام تعهدات شرکت از تاریخ پیش پرداخت مطابق ماده  ۳-۱بند  پیرو ۳-۲

 د موضوع قرارداد بر اساس شرایط و قوانین زمانی حاکم به صورت سالیانهنسبت به تمدیطی درخواست و توافق کتبی طرفین در پایان مدت زمان قرارداد  ۳-۳

 برای یک سال دیگر اقدام نماید.
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 کل قرارداد میباشد. %۲۰هزینه تمدید قرارداد مبلغ  ۳-۴

ماه از پایان قرارداد و عدم تمدید آن توسط آژانس ، این قرارداد کم لن یکن تلقی شده و در صورت درخواست آژانس برای همکاری  ۳در صورت گذشتن  ۳-۵

 پرداخت گردد.  از مبلغ کل قرارداد %۲۰مجدد به میزان مجدد باید قرارداد جدید به ثبت رسیده و مبلغ راه اندازی 

 پرداخت ارداد و نحوه ( مبلغ قرچهار ماده

درصد  ۹ به عنوان ریال            و احتساب ۲ریال می باشد که شامل                 ریال بابت موضوع قرارداد به شرح ماده          مبلغ کل قرارداد معادل    ۴-۱

 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است . 

  .پرداخت خواهد بودقابل نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زیر  ۴-۲

به عنوان پیش پرداخت به صورت نقدی به حساب شرکت توسعه زیر ساخت سفر  درصد از مبلغ کل قرار داد ۵۰معادل با  مبلغ                           ریال ۴-۲-۱

 به شماره                 نزد بانک               واریز می گردد .

 طی شماره چک                      به سررسید  ریال               مبلغ                    ۴-۲-۲

 به سررسید     طی شماره چک                 ریال                        مبلغ            ۴-۲-۳

  چارتکسشرکت ( تعهدات پنج ماده

 .های الزم به آژانس معرفی نمایدیامور و هماهنگ پیگیری پشتیبانی و که یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت موظف است شرکت ۵-۱

  می باشد .  در اسرع وقت احتمالی سیستم خطاهایرفع و همچنین مستمر سیستم   موظف به کنترل شرکت ۵-۲

لذا درصورت درخواست  .می باشدشرکت موظف به آموزش کامل سیستم به صورت آنالین به شخص یا اشخاص معرفی شده توسط آژانس طی یک جلسه  ۵-۳

 آژانس جهت آموزش حضوری کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت به عهده آژانس خواهد بود .  

وکانفیگ و قرارگیری از نظر امکانات  هاست کهطرف دوم متعهد به تهیه در صورتیکه طرف دوم تمایل به استفاده از خدمات هاست شرکت را نداشته باشد،  ۵-۴

در صورت  میگردد.تلقی دوم  طرف وظایفجزو  آنباشد که مسئولیت و مدیریت و دسترسی کامل مطابق نظر و صالحدید طرف اول  و پهنای بانددر دیتا سنتر 

موظف به زمانی حاکم به طرف دوم ابالغ می گردد تنها  با دریافت هزینه های پشتیبانی و نگهداری مربوط به این بند که مطابق شرایط درخواست آژانس ، شرکت

نکند اقدام مناسب مطابق شرایط مندرج در این بند  هاستچنانچه طرف دوم نسبت به تهیه .می باشد  این بخشپشتیبانی ،کنترل مستمر و نظارت بر عملکرد 

 طرف اول هیچ گونه مسئولیتی نسبت به اجرای موضوع قرارداد نخواهد داشت.

حفظ اطالعات اجرای این قرارداد محرمانه تلقی شده و شرکت متعهد و موظف به حفظ و صیانت از آنها و همچنین مربوط به  اطالعات، اسناد و داده های آژانس ۵-۵

نها نزد اشخاص ثالث و یا استفاده از آنها به نفع خود و یا آباشد و بدون اجازه کتبی آژانس حق افشاء ویس های ارائه شده توسط آژانس می، مستندات وب سر

شد ز حقیقی و حقوقی به استثنای مراجع دولتی و قانونی و قضائی ذیربط )با درخواست نامه کتبی آنها(  دیگر تحت هر شکل و عنوان که بوده بااشخاص ثالث اعم ا

  . را ندارد

تنها زیرساخت  شرکتداشت و  نخواهدیا زیان های ناشی از آن را تعهدی بر تأمین سرویس  ، شرکتها تأمین کنندهدر صورت قطع سرویس از سمت هرکدام از  ۵-۶

 است. سازی و بستر تجمیع و آنالین نمودن خدمات را فراهم کردهپیاده

امین کننده پرداخت با توجه به اینکه شرکت فقط رابط تسویه حساب فی ما بین تامین کنندگان و خریداران می باشد ، کلیه مبالغ دریافتی از خریدار عینا به ت ۵-۷

 از بابت خدمات ارائه شده به عنوان خریدار یا فروشنده در برابر تامین کننده و خریدار ندارد .  گونه تعهد و مسئولیتی می گردد و شرکت هیچ 
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را حل و فصل نمایند. شرکت یا مشکالت ایجاد شده در صورت بروز هر گونه مشکل و درگیری بین مسافر و آژانس،آژانس و تآمین کننده می بایست مشکل  ۵-۸

تآمین کننده و حل  هیچ گونه مسئولیتی در مقابل صحت عملکرد یا کیفیت محصوالت ارائه شده از سویفقط ارائه دهنده بستر اشتراک گذاری خدمات می باشد و 

 ندارد.را مشکالت فی ما بین 

 .ندارد یتعهد چارتکس و شد خواهد اعالم زمان کننده نیتام طرف از مشکل حل به بسته کنندگان نیتام طرف از مشکل وجود صورت در ۵-۹

 .ندارد یتعهد چیه چارتکس و شود یریگیپکننده  نیبا تأم آژانس خود توسط دیبا تماما یچارتر استرداد به مربوط موارد ۵-۱۰

 . کندیکننده را ارائه م نیمشخصات تام تنهاندارد و  یشود و چارتکس تعهد یریگیکننده هتل پ نیبا تام دیمربوط به استرداد هتل با موارد ۵-۱۱

 ( تعهدات آژانسشش ماده

میراث فرهنگی ، نماد  سازمان کلیه مجوزهای قانونی برای فعالیت )از جمله مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری ، و ارائه اخذ یا تمدیدآژانس موظف به   ۶-۱

چنانچه بر اساس الزامات قانونی نیاز به دریافت مجوز جدیدی برای فروش آنالین از سوی مراجع نظارتی اعالم گردد آژانس می باشد. لذا اعتماد الکترونیک و ...( 

 موظف به دریافت آن خواهد بود .

در زمان  انجام تعهدات مالی خودمی باشد لذا در صورت عدم  در مواعد مقرر چهار مطابق مادهپرداخت مبلغ و یا هزینه های مرتبط با قرارداد آژانس موظف به  ۶-۲

 ، تاخیر در دریافت خدمات از شرکت و همچنین فسخ یکطرفه قرارداد از سوی شرکت به عهده آژانس خواهد بود . مسئولیت جبران خسارات  معین خود

روز کاری بعد از عقد قرار  ۷حداکثر  باشدآژانس موظف به معرفی کارشناس فنی مربوطه جهت ارتباط و هماهنگی الزم با واحد فنی شرکت چارتکس می  ۶-۳

 .  میباشد

 از سوی اعالم روز کاری پس از دریافت درخواست و ۳حداکثر  و کلیه دسترسی های الزم  Pid  ، Signارائه اطالعات مورد نیاز مانند آژانس متعهد به  ۶-۴

 می باشد.چارتکس 

 به عهده آژانس می باشد .  Signو   Pidو تسویه حساب مربوط به  ، مسئولیتبررسی، کنترل ۶-۵

 باشد .می ص ثالثو مستندات استفاده از سرویس به شخ و عدم افشا و ارائه اطالعات شخص ثالث به هر نحوعدم واگذاری موضوع قرارداد به آژانس موظف به  ۶-۶

در صورت شکایت و مقصر شناخته شدن آژانس در نظام می باشد، لذا  به طور کامل برای خدمات اشتراکی توسط آژانس انجام تعهدات اعالمیآژانس موظف به  ۶-۷

 اعالم رضایت مشتری را خواهد داشت.اشتراکی آژانس را تا  خدماتصنفی آژانس ها ، شرکت راسا حق تعلیق سیستم 

این صورتحساب ابتدای هر ماه میالدی به آژانس ارسال  .پرداخت نمایدشرکت به را به صورت ماهیانه  (search cost)هزینه جستجو  گردد آژانس متعهد می ۶-۸

اری از زمان ارسال صورتحساب برای کساعت  ۷۲لذا شرکت حق برداشت هزینه سرچ ها را از اعتبار آژانس نزد شرکت در صورت عدم پرداخت پس از میگردد. 

 آژانس محفوظ می دارد .

غیر این صورت تعداد جستجوها طی  ریک خرید ( رایگان خواهد بود دحد اقل جستجو  ۲۰۰) هر  ۲۰۰از  ۱جی به تناسب ردر پروازهای خا هزینه جستجو ۶-۹

 خواهد شد. فاکتوریورو  ۰.۰۰۱یک ماه میالدی با نرخ 

یک خرید ( رایگان خواهد بود در غیر این صورت تعداد جستجوها طی حد اقل جستجو  ۳۰۰) هر  ۳۰۰از  ۱در پروازهای داخلی به تناسب  هزینه جستجو ۶-۱۰

 ریال فاکتور خواهد شد. ۷۵۰یک ماه میالدی با نرخ 

 ( به ازای هر شماره رفرنس میباشد۱پیوست )آژانس موظف به پرداخت هزینه تراکنش به شرح جدول  ۶-۱۱

 و پنل پیامک از شرکت مورد تایید چارتکس می باشد و هزینه های شارژ آن به عهده آژانس خواهد بود .  APIدریافت آژانس موظف به  ۶-۱۲
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بعنوان مالک کلیه حقوق فکری و پیکسل در قسمت پایین صفحه سایت را برای شرکت  ۵۰*  ۱۵چارتکس )سیگنیچر( در سایز آژانس حق نمایش لوگوی  ۶-۱۳

 .  محفوظ میداردمعنوی سخت افزار و نرم افزار 

ها، ساختار بانکهای اطالعاتی که در کدها تغییر  Interfaceاطالعات و تکنیکهای استفاده شده در کدها و یا سخت افزارها، ایده های به کار رفته در کدها و  ۶-۱۴

ی که از آنها یبایست از آنها مطلع شوند، نیز تکنیکها نمی نموده، تنظیمات خاص امنیتی، تنظیمات سرورها، نقاط قدرت و ضعف نرم افزار که رقبا و مشتریان دیگر

و جی ربه منابع خات طالعااردن اگذر ختیادر اهرگونه دد و محرمانه تلقی می گرت طالعاان اعنو در پیاده سازی نرم افزار موردنظر استفاده شده است می باشد. به 

و در صورت  می باشدع تحت هرگونه قالب ممنو قضائی ذیربط )با درخواست نامه کتبی آنها( به استثنای مراجع دولتی و قانونی و عمدی یا غیر عمدی خلی دا

متعهد و موظف آژانس شرکت میتواند قرارداد را یکجانبه فسخ نماید ودر این حالت  ،در صورت تخلفمی باشد.  آژانس نشر و واگذاری مسئولیت کامل آن با اثبات 

 خسارات وارده به شرکت را طبق اعالم شرکت به او پرداخت نماید.بعالوه  است ضمن پرداخت  اصل مبلغ قرارداد

 پشتیبانی  ( هفت ماده

 سال به صورت رایگان می باشد . یکت به مد به شرح زیرپشتیبانی موضوع قرارداد ۷-۱

 و ایمیل  پاسخگویی به مشکالت از طریق سیستم تیکتینگ -

 دهی صرف خواهد شد.پاسخ برای زمان ساعت  ۷۲ و اولیه بررسیزمان ساعت  ۲۴ طی حداکثر و خطاهامشکالت جهت رسیدگی به  -

 uptime: ۹۵.۵٪معادل   APIمیزان باال بودن سرور  -

 ندارد. در این خصوص تعهدیدر صورت وجود مشکل از طرف تامین کنندگان بسته به حل مشکل از طرف تامین کننده زمان اعالم خواهد شد و چارتکس  -

 پشتیبانی شرکت انجام خدمات مذکور تیم تسهیل در ، لذا جهتباید توسط آژانس پیگیری شود  یا ویرایش خدمات به طور کامل مربوط به استردادموارد  -

 .کننده نخواهد داشتو زمان پاسخگویی تامین نسبت به کیفیت و کمیت خدمات هیچ تعهدی  اماپیگیری خواهد نمود موارد را چارتکس 

چنانچه ناشی از موارد هاست و دامنه تهیه شده توسط درکلیه مرورگرهای استاندارد و بروز را تحت وب خود  و سرویس هایچارتکس مشاهده سایت شرکت  ۲-۷

 می نماید .پشتیبانی آژانس نباشد را 

 .اینترنت اکسپلورر شامل بند فوق نمی شوند ۸و نسخه های قدیمی تر از نسخه xpمشاهده سایت و کارکرد صحیح سرویس رزرواسیون در ویندوز  ۳-۷

و یا ، لذا عدم مشاهده اطالع رسانی ها  به اطالع نمایندگان آژانس خواهد رسیدپیامک یا شبکه های مجازی ایمیل یا اطالع رسانی مهم و فوری از طریق  ۴-۷

 بودبه عهده آژانس خواهد مسدود پیامک های تبلیغاتی 

 ( فسخ قراردادهشت ماده 

 در اینصورت هیچ مبلغی به آژانس مسترد نخواهد شد. د را به صورت یکجانبه فسخ نمایدبین میتواند قراردا های فیما آژانس در صورت تسویه کامل حساب ۸-۱

را  ششوابط و شرایط  مندرج در قرارداد و هم چنین تعهدات مندرج در ماده رزرواسیون موضوع قرارداد،  کلیه ضآژانس موظف است در استفاده از سرویس  ۸-۲

 درصورت نقض  هر کدام از این تعهدات ، چارتکس مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود.. بطور کامل رعایت نماید

آژانس دسترسی ، چارتکس  توسط یستم های نصب شده قرارداد، کلیه موارد موضوع قرارداد غیر فعال و از تمامی بسترها وس و یا انحالل در صورت فسخ ۸-۳

 گردد. حذف می

ال یا واگذاری آژانس حق انتقال یا واگذاری این قرارداد را به صورت کلی و جزئی به غیر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی نخواهد داشت ، لذا در صورت انتق ۸-۴

 به فسخ قرارداد می باشد و آژانس موظف به تسویه حساب کامل با شرکت می باشد.موضوع قرارداد به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر ، شرکت مجاز 
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در اینصورت هیچ مبلغی به آژانس مسترد در صورت عدم اجرای تعهدات طرف دوم در تاریخ مقرر ، طرف اول میتواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید  ۸-۵

 .نخواهد

 تعهدات آژانس نسبت به مسافرین ، تامین کنندگان و شرکت چارتکس نمی باشد .فسخ قرارداد به معنی عدم انجام  ۸-۶

 فورس ماژور  (ه نهماد

کامپیوتری ،  در صورت هر گونه تغییر در نرم افزارهای خطوط هوائی ، تغییر ضوابط و مقررات ، دستورهای قضائی و قانونی و یا بروز اشکال در شبکه های ۹-۱

جنگ و عملیات تروریستی، و سایر عوامل خارج از اراده از قبیل ،   یا درگاه های بانکی و وب سرویس های دریافت شده از سایر شرکت ها ،مخابراتی و اینترنتی و 

 هد بود .چارتکس نخواشرکت ، مسئولیتی متوجه منجر به عدم اجرای تعهدات گرددکه  و امثالهم،بیماری های واگیردار زلزله، سیل، صاعقه، آتش سوزی، اعتصاب 

شرکت طبق اعالم هزینه و زمان آن به آژانس و موافقت آژانس موظف و متعهد  به اصالح نرم افزار خود و تطبیق  ، در صورت تغییر در نرم افزار خطوط هوائی ۹-۲

 آن با مشخصات و مختصات نرم افزار هر یک از خطوط هوائی خواهد بود. 

 ( حل اختالف ده  ماده 

و در صورت  از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد  ونه اختالف در اجرای این قراردادهر گاین قرارداد مطابق و تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشد و 

پیگیری حل اختالف  رجع م عنوان به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانو بعد از آن از طریق  اول از طریق جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ،عدم توافق 

 خواهد شد .

 ( نشانی طرفینازدهیه ماد

اصل شده و قانونی اقامتگاه قانونی طرفین ، نشانی پستی و پست الکترونیک اعالمی مطابق ماده یک این قرارداد می باشد و هر گونه ابالغ به آدرس مذکور ، و ۱۱-۱

 تلقی خواهد بود . 

 هرگونه تغییر در نشانی قانونی پستی و پست الکترونیک می بایست به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم نماید .  ۱۱-۲

 ( حقوق مالکیت فکریده دوازه ماد

رابط کاربری و درآمدی هر خدمت و  های طراحالگوها و اعم از  های موضوع قراردادنرم افزارسخت افزار و معنوی فکری و حقوق  کلیه شرکت منحصرا مالک ۱۲-۱

خود می باشد و آژانس  های  سایتو الگو گرافیکی طرح ، عالیم و نشان های تجاری متعلق به چارتکس، و سورس کد ها پایگاه دادهمحصول، معماری نرم افزار،  

 شت حق هیچ گونه استفاده یا کپی برداری از موارد مذکور را خارج از موضوع قرارداد نخواهد دا

آرم رزرواسیون  آژانس ملزم به حفظ حقوق مالکیت فکری ومعنوی سرویس های موضوع قرارداد برای چارتکس میباشد و جهت حفظ حقوق چارتکس ۱۲-۲

کامل برای  کلیه حقوق عینی و فرضی و حق  مالکیت فکری موضوع قرارداد و سرویس های آن به طور با سایز بسیار کوچک درج خواهد گردید.چارتکس در سایت 

 خواهد بودشرکت محفوظ 

 استفاده از وب سرویس ها و پایگاه داده و ارائه آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر توسط آژانس مجاز نخواهد بود . ۱۲-۳

 این قرارداد هر یک از طرفین را از ایجاد ارتباط و تعامل با سایر شرکت ها و موسسات برای عقد قرارداد مشابه باز نمی دارد . ۱۲-۴

 ی باشد وهیچ بخشی از این قرارداد و عملیات مربوط به آن سرمایه گذاری مشترک ، مشارکت تجاری طرفین و یا ادغام سازمانی چه تماما و چه جزئی نم ۱۲-۵

 هیچ یک از طرفین حق ندارد از جانب طرف دیگر تعهدی ایجاد نماید.
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 ( سایر موارد سیزدهماده 

را و یا درخواست راه اندازی وب سرویس خاصی قرارداد و یا در حین قرارداد نیاز به تغییرات کلی و یا اساسی در موضوع قرارداد  چنانچه آژانس پس از عقد ۱-۱۳

با  یا جدید سنجی در قالب یک قرارداد متممکتبی از سوی آژانس و بررسی موضوع از طرف واحد فنی شرکت و امکان درخواستداشته باشد این موضوع پس از 

 شد. زمان و هزینه مجزا انجام خواهد

کنسل و یا غیرفعال نماید، مبلغی بابت این موضوع به آژانس عودت چنانچه آژانس بخواهد قسمتی از موارد ابالغی به شرکت را مطابق موضوع این قرارداد،  ۱۳-۲

 شد. نخواهد داده

درج نکه پس از آن، شرکت تنها مطابق تعهدات م باشدمنزلۀ تحویل نهایی )مطابق و به تفکیک اجزای سامانه( میتحویل موضوع قرارداد به آژانس به   ۱۳-۳

 بود. تعهدات خود نسبت به موضوع قرارداد نیز خواهدپاسخگو بوده و آژانس موظف به انجام تمامی 

گردد که تمامی اطالعات موردنیاز جهت انجام امور مرتبط با موضوع قرارداد را در اسرع وقت در اختیار پشتیبانی شرکت قراردهد و چنانچه آژانس متعهد می  ۱۳-۴

افتاده و در انجام تعهدات شرکت نسبت به موضوع قرارداد نیز تأخیر بوجود آید که متعاقبًا  شود ممکن است انجام امور مربوطه به تأخیردر این امر تأخیر انجام

 .نخواهد داشتبندی جدید به آژانس اعالم خواهدشد و این موضوع ارتباطی به زمان تسویه حساب آژانس با شرکت زمان

 ( نسخ قراردادچهارده ماده

 اند . طرفین با علم و آگاهی کامل نسبت به انعقاد آن اقدام نمودهتنظیم و  و با ارزش یکسان پیوست در دو نسخه یک ماده  و ۱۴این قرارداد مشتمل بر 

 

 مهر وامضاء آژانس                                                                     چارتکس شرکت مهر وامضاء                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

1401-01-01 

 

 (1پیوست )

 (2پیوست )

 هاست و سرور مشخصات پشتیبانی 1پلن  2پلن  3پلن  4پلن 

    پشتیبانی سخت افزار 

    پشتیبانی شبکه 

 کانفیگ ایمیل آدرس ۳ آدرس ۵ آدرس ۳ آدرس ۵

 کانفیگ بک آپ با درخواست با درخواست با درخواست با درخواست

 -  - فضای اضافه برای بک آپ 

 کانفیگ امنیت سرور کانفیگ نیمه کامل کانفیگ کانفیگ نیمه کامل کانفیگ

 بررسی وضعیت سرور با درخواست با درخواست با درخواست با درخواست

 پشتیبانی با تیکت ساعات اداری ساعات اداری ساعات اداری ساعات اداری

 پشتیبانی تلفنی  - ساعات اداری - ساعات اداری
 حجم گیگابایت ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۵

     ترافیک نامحدود 

     هارد پرسرعت NVMe 

     گواهیSSL رایگان 
    Direct Admin 
 قابل بهره برداری تعداد سایت ۱ ۳ ۳ ۱

    Light Speed 
 هزینه ماهانه  ۴،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۳۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۸۰۰،۰۰۰

 هزینه ساالنه  ۵۱،۲۰۰،۰۰۰ ۸۲،۳۰۰،۰۰۰ ۶۸،۳۰۰،۰۰۰ ۶۵،۲۰۰،۰۰۰
 

 توجه : 

o  کاسته خواهد شد نگیبخش هاست نهیخود بوده هز یبرا یهاست اختصاص یفضا یآژانس داراچنانچه. 

o عصر میباشد. 05:00صبح تا  09:00اداری  ساعات 
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 خدمات

 بیمه اتوبوس طارق کامیندای تور هتل پرواز

 بیمه نامههر  بلیطهر  هر بلیط هر نفر هر شب اتاق هر بلیط هر نفر

 خارجی داخلی خارجی داخلی
 10.000 3.500 3.500 طبق پرواز+ هتل

10.000 20.000 15.000 30.000  


