
 

 

تو مقررا نيقوان  

 

درا دارن ٩٨امکان ثبت نام به عنوان فروشنده در ساز یقيحال حاضر فقط افراد حق در  

 

ها  تيسا ريفروشنده و سا یشخص تيبه سا نکيل اي یغاتيمتن تبل ف،يثبت هرگونه کد تخف دينظر داشته باش در
است رمجازيراهنما غ ليدر فا  

 

از  ريحتما چند تصو یمتن حاتي. عالوه بر توضديمحصول را به طور کامل و شفاف درج کن یمتن حاتيتوض
ديکن یخوددار زين حاتيبدون توض ريمتون ثبت کرده و از درج تصو انيم در زيمحصول را ن  

 

ج آن در محصول خود را نداردو در ٩٨محصوالت موجود درساز دياجازه خر فروشندگان . 

 

ديکن یخود خوددار یشخص تيمحصول به وب سا حاتيتوض ايو  ريدادن تصاو نکيل از . 

 

در روند آپلود آن رخ نداده باشد یتا مشکل ديمحصول خود را  تست کن لياز آپلود فا قبل . 

 

راهنما مطابقت داشته باشد و  نيکامال با اطالعات درج شده در ا ستيبا یم ٩٨محصوالت ثبت شده در ساز هيکل
محصوالت در صف  اديتعداد ز ليشما خواهد شد و به دل یمحصول ارسال دييمانع از تا ل،يدل هر عدم تطابق به

شدخواهد  حذف به ناچار محصول شما ،یبررس  

 

. ديمحصول خود اقدام کن ليفا ینسبت به آماده ساز یاز بروز مشکالت، با دقت و حوصله کاف یريجلوگ یبرا
ديحاصل کن نانيو.قبل از ثبت محصول، از صحت عملکرد محصول اطم  



 
 

و  نيباتوجه به قوان ستيبايمحصول م حاتيو توض نيآنال شينما شيمورد استفاده در پ یو محتوا ريتصاو هيکل
 یهرگونه عواقب احتمال تيموارد، مسئول نيا تيبوده و در صورت عدم رعا رانيا یاسالم یمقررات جمهور 

 ران،يا یاسالم یجمهور  نيمحتوا با قوان رتيدر صورت مشاهده مغا نيبرعهده فروشنده محصول است. همچن
حذف خواهد شد شينما شيپ  

 

 یصاحب اصل تيبفروشد در صورت شکا تيکرده است در سا یکپ يیرا که از جا یفروشنده حق ندارد محصول
لغو خواهد شد یمحصول فروشندگ  

 

کاربران بالمانع  ريمجاز، توسط فروشندگان و سا یرسانه ها و بسترها ريدر سا ٩٨محصوالت ساز یابيبازار
 .است

 

ارائه  یدر ارتباط با برنامه و محتوا  یو معنو یاز حقوق ماد تيدر مواقع لزوم نسبت به حما توانديم٩٨ساز
در قبال هرگونه سوء استفاده  یتيمسئول نيبا وجود ا د،ياقدام نما یفروشنده از طرق مختلف قانون یشده از سو

داشت خواهدحقوق فروشنده توسط اشخاص ثالث ن ینقض احتمال اياشخاص ثالث و  . 

 

 رييتغ جاديا ايمختلف و  یقرارداد، در صورت مشاهده هرگونه تالش جهت رخنه و نفوذ به بخشها  نيموجب ا به
محفوظ  98ساز یبرا  يیو قضا یمراجع قانون قياز طر ی ريگي، حق پ٩٨توسط ساز شده ارائه یدر هر محتوا 

استا  

 

 شي، افزا٩٨ساز یها استيدهد مطابق س یاجازه را م نيا ٩٨ن توافق نامه به ساز یا رشيبا پذ فروشنده
% در  30تا سقف  فيفروش محصوالت، محصوالت فروشندگان را با تخف شيافزا تيو در نها دارانياعتماد خر

ديخود عرضه نما ی فيتخف یجشنواه ها و طر حها . 

 

از  یکياشتباه کاربر،  ليروز به دل کيکاربر در  کيمحصو ل توسط  کيسفارش از  یصورت ثبت تکرار در
 ايبهبود  ،یبه روزرسان ر،ييخود نسبت به تغ صيدر هر زمان به تشخ توانديم ٩٨کاربر به ساز یسفارش ها 

اقدام نمايد فروشنده یاصالح حساب کاربر  



 
 

 

 

 یتيو هرگونه فعال ٩٨با ساز یتوسط فروشنده پس از قطع همکار  یحرفه ا  ريرفتار غ ايهرگونه ، اقدام  انجام
،  گريو موارد د یپراکن عهيهرگونه شا جاديا ايشود  ٩٨موجب سلب اعتماد کاربران از ساز یکه به هر نوع

( از فروشنده یموارد جزئ ی)حت اردمو نياز ا کيتواند در صورت مشاهده هر یم ٩٨تخلف محسوب شده و ساز
ديخسارت نما  یکرده و ادعا  تيشکا یو فرد خا ط  

 

که  یليلذا شماره موبا رديگيواتساپ صورت م قيعمدتا از طر یفروشنده و مشتر نيکه ارتباط ب يیاز آنجامهم : 
واتساپ داشته باشد ديحتما با ديکنيموقع ثبت نام وارد م  

 

حساب  هيتسو یکرد برا ديوارد خواه یکه در داشبورد فروشندگ تيشده در فرم احرازهوپرداخت وارد  اطالعات
نخواهد بود رييقابل تغ دييشما استفاده خواهد شد و پس از تا یبعد یها . 

 

فروشنده که در قرارداد درج شده است کامال  یتيبا مشخصات هو یکامل مشخصات دارنده حساب بانک تطابق
است یضرور . 

 

فروشنده  نکهيمحصول خواهد بود و در صورت ا متيق یاز فروش هر محصول بر مبنا ٩٨فروشنده و ساز سهم
درصد کمتر خواهد بود زانيم ديبرتر باش  

 

بار کل درآمد حاصل از فروش محصوالت فروشندگان را در قالب درخواست وجه  کي یبه صورت هفته ا ٩٨ساز
تومان درخواست وجه ثبت شده،  150.000رت داشتن حداقل مبلغ که فروشنده در صو کنديثبت م شانيا یبرا 

 یدرخواستها  هي. کلندارسال ک ٩٨ساز یبرا هيرا در قالب درخواست تسو ٩٨کل طلب خود از ساز توانديم
 یاعالم یشماره شبا ايثبت شده تا قبل ا ز رو ز سه شنبه، روز سه شنبه هر هفته به شماره کارت و  هيتسو

خواهد شد زيا وار یحواله پا یفروشنده ط . 

 



 
و پرداختها ٩٨العمل ساز حق  

مبالغ حاصل از فروش محصوالت  هياز فروشنده حق وصو ل کل یندگيبه نما ٩٨ساز رد،يپذيفروشنده م -
   ازيو حق االمت یکسورات قانون هيرا دارد و مبالغ موصوف پس از کسر کل ٩٨فروشنده در فروشگاه ساز

 

 

 

 رايمخ ٩٨راستا فروشنده به  ساز نيخواهد شد. در ا زيطبق قرارداد حاضر به حساب فروشنده وار ٩٨ساز
که توسط فروشنده در  یاز طرف فروشنده اقدام به صدور فاکتور در خصوص محصوالت ابتايدهد، ن یوکالت م

از صدور فاکتور مذکور  یناش یها  تيمسئول ی هي. فروشنده کلديرسد نما یمذکور به فروش م یمجاز  یفضا 
و در صورت لزوم، متعهد به حضور و  تهرا بر عهده داش ٩٨ساز   تيوبسا یو فروش محصوالت بر رو

 ٩٨ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث و  ساز نيبوده و همچن يیو قضا یدر مراجع ادار يیپاسخگو
باشد یم یتيدر خصوص موارد فوق فاقد هرگونه مسئول ٩٨باشد و  ساز یم . 

 

مشخص و  یزمان یدر بازه ها ٩٨که ساز یفروشنده و مشتر نيب یارتباط ی؛ فروشنده موظف است راهها مهم
پاسخگو باشد انيکاربران و مشتر ديو مخصوصا پس از خر دياز خر شيبه سواالت پ کنديم ميتنظ   

 

استفاده  طيفروشنده شدن، فروشنده عالوه بر شرا نديفرآ یبه فروشنده و ط تيعضو ليارسال درخواست تبد با
رفتيمفاد قرارداد حاضر را پذ هي، کل٩٨ازساز  . 

 

 یموارد مندرج را م هيقرارداد، کل نيا یمفاد قرارداد فوق را به دقت مطالعه کرده و ضمن امضا هيکل نجانبيا
رميپذ  


