قرارداد انتشار و فروش و عرضهی کتابهای الکترونیک کودک

ماده  - 1تعاریف
 – 1-1کتاب الکترونیک :فایلی الکترونیک با ویژگیهای عمومی کتاب است که قابلیت اجرا و نمایش در
ابزارهای الکترونیکی چون کامپیوتر ،موبایل و تبلت را دارد.
 1-2شبکهی فروش :مجموعهای از امکانات و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری و تبلیغات و برندینگ که به
فروش کتاب الکترونیک منجر میشود.
 1-3آمادهسازی :فرایند تبدیل کتاب فیزیکی و یا فایل خاص الکترونیکی کتاب به فایل قابل ارائه و فروش در
شبکهی کتاب الکترونیک .همراه با افزودن ویژگیهای بیشتر به آن .مثل صوتی کردن .تغییر چیدمان و صفحه
بندی .تغییر فرمت.
 1-4شبکه دانی  :شبکه فروش کتاب الکترونیک در فضای مجازی میباشد که تمامی زیرساختهای الزم را
برای فروش کتاب الکترونیکی ایجاد کرده است.
 1-5صاحبامتیاز :مالک حقیقی و یا حقوقی اثری است که در شبکهی دانی منتشر میشود.
 1-6کنترل پنل محتوا  :فضایی تحت وب است که در اختیار صاحبامتیاز قرار میگیرد که از طریق آن
میتواند کتاب جدید ارسال نماید و گزارشهای الزم را ببیند و میزان فروش آثار خود را مشاهده نماید.
 1-7اپلیکیشن  :نرم افزاری قابل اجرا بر روی ابزارهایی چون تبلت و موبایلهای هوشمند است که کتابهای
الکترونیک در آن قابل استفاده است.
 1-8محاسبه بر اساس میزان خوانش :در این شیوه فروش موردی کتاب وجود ندارد و هر اثر بر اساس میزان
خوانش صفحاتش از طرف مشتری درصدی از حق اشتراک مشتری را کسب میکند .مثالً اگر دو تا کتاب 24
صفحه را در نظر بگیریم .اگر کتاب اول دو برابر کتاب دوم از طرف مشتریان مطالعه شده باشد درامد کتاب
اول دو برابر درامد کتاب دوم خواهد بود.
 1-9اثر :فایل کتاب تألیفی که مجوزهای الزم را از نهاد قانونی دریافت کرده باشد و اجازه انتشار داشته باشد.
ماده  – 2طرفین قرارداد
این قرارداد میان گروه موسسه فردای روشن کودک و شرکت کتاب آفتاب ،به عنوان صاحبامتیاز شبکه دانی
با نمایندگی آقای علی محمدپور به کد ملی  6369410683به آدرس تهران ،سیدخندان ،بلوار مجتبایی،
خیابان کاویان شرقی کوچه رضوی پالک  4به عنوان مالک و مدیر شبکه دانی ( که به اختصار بعد از این دانی
نامیده میشود) از یک طرف و انتشارات  ........................به شماره پروانه نشر  ..............با نمایندگی
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 ( .................................که بعد از این صاحبامتیاز نامید میشود) از طرف دیگر  ،جهت انجام موضوع قرارداد بر
اساس شرایط و قواعدی که در ادامه آمده است منعقد میشود.
ماده  -3موضوع قرارداد  :عرضه نسخهی الکترونیک آثار صاحبامتیاز توسط دانی در داخل و خارج از ایران
به زبان اصلی
تبصره  -1این قرار داد شامل آثاری از صاحب امتیاز است که در اختیار دانی قرار میدهد و یا توسط خود
صاحب امتیاز از طریق کنترل پنل خود در دانی ثبت میکند.
تبصره  -2این قرار داد صرفا برای آثار تألیفی صاحب امتیاز میباشد که دارای نویسنده و تصویرگر ایرانی است.
ماده  -4مدت قرارداد  :مدت این قرارداد  5 ،سال شمسی از زمان انعقاد قرارداد میباشد.
ماده  – 5مبلغ قرارداد :از میزان درآمد ناشی از حق اشتراک مشتریان بر اساس میزان خوانش کتابها میباشد،
 65درصد به صاحبامتیاز کتاب و  35درصد به دانی تعلق میگیرد.
تبصره  -1میزان خوانش کتابها و درآمد حاصله در کنترل پنل مخصوص صاحبامتیاز قابل مشاهده است.
تبصره  -2در مواردی که دانی با هدف جذب مشترک با طرف سومی مانند صدا و سیما قرارداد تبلیغاتی بر
اساس مشارکت در درامد مشترکان در مدت زمان محدود منعقد میکند .درآمد نهایی بعد از کسر سهم طرف
سوم قابل پرداخت خواهد بود .دانی موظف است تصویر اصلی قرار داد با طرف سوم را به صاحب امتیاز ارائه
نماید.
ماده  – 6نحوهی پرداخت :مبلغ کل درامد کتابهای صاحبامتیاز در انتهای هر ماه محاسبه شده و ظرف
مدت یک ماه نقداً پرداخت میشود.
تبصره  – 1مشاهده میزان درآمد هر کتاب در پنل محتوا صاحبامتیاز قابل دسترسی بوده و درآمد هر کتاب
به صورت روزانه حساب میشود .جمع درآمد ماهیانه همه کتابهای صاحبامتیاز مورد محاسبه قرار میگیرد.
تبصره  -2چنانچه دانی ظرف مدت یک ماه از زمان پرداخت ماهیانه به صاحبامتیاز ،آن مبلغ را پرداخت
ننمود  ،صاحبامتیاز میتواند میزان  13درصد به ازای هر ماه از دانی جریمه مطالبه نماید.
ماده  -7تعهدات و اختیارات دانی
 7-1آثار صاحبامتیاز برای انتشار در شبکهی دانی میباشد و عرضهی این آثار در شبکههای دیگر توسط دانی
 ،منوط به اجازهی صاحبامتیاز میباشد.
 7-2دانی موظف است مشخصات و اطالعات آثار صاحبامتیاز را که موضوع این قرارداد است برای مشترکان
در دسترس قرار بدهد.
 7-3دانی موظف است تا زمانی که قرارداد فیمابین فسخ نشده است و منع قانونی هم برای ارائهی آثار
صاحبامتیاز وجود ندارد نسبت به ارائه و فروش آنها از طریق جذب مشترک اقدام نماید.
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 7-4دانی موظف است تبلیغات مناسب برای جذب مشترک را در بستر اینترنت و شبکههای دیجیتال انجام
بدهد.
 -7-5دانی با هدف جذب مشترک بیشتر  ،برای ایجاد قابلیتهای ثانویه نسبت به کتاب صاحبامتیاز مثل
گویا کردن کتاب ،تعاملی کردن ،ایجاد بازی و پرسشنامه برای کتاب و امثال آن اختیار تام دارد .و هزینههای
آن به حساب صاحبامتیاز نمیباشد.
 7-6قیمت گذاری حق اشتراک در پلنهای مختلف از اختیارات دانی میباشد.
 – 7-7استفاده از آثار صاحبامتیاز در فعالیتهای درون برنامهای دانی مثل جام باشگاههای کتابخوانی،
جشنواره کتاب ،و امثال آن از اختیارات دانی میباشد.
 7-8دانی موظف است تا یک ماه بعد از عقد قرارداد کنترل پنل اختصاصی در اختیار صاحبامتیاز برای ثبت
آثار جدید و دیدن گزارشات مالی آثار قبلی قرار بدهد.
 7-9دانی موظف است آثار صاحبامتیاز را چنانچه مشکل فنی نداشته باشد ،تا دو هفته بعد از ثبت و تحویل
از سوی صاحبامتیاز منتشر نماید.
 7-10دانی متعهد میشود آثار صاحبامتیاز را بدون تغییر در متن و تصویر منتشر نماید.
 7-11دانی مسئول تأمین امنیت آثار صاحب امتیاز در بستر شبکهی دانی ،برای جلوگیری از کپی غیر قانونی
آثار است.
ماده  8تعهدات صاحبامتیاز:
 8-1صاحبامتیاز  ،قبول مسئولیت مالکیت خود را با این قرارداد بر آثار موضوع قرارداد ،اعالم کرده و مسئولیت
حقوق مربوط به پدیدآورنده را به عهده گرفته و ضمن رعایت آن حقوق ،پاسخگوی هر نوع ادعایی از طرف
پدیدآورنده خواهد بود و دانی مسئولیتی درباره حقوق پدیدآورندگان آثار صاحبامتیاز به عهده ندارد.
 8-2صاحبامتیاز تعهد مینماید آثار خود را در قالب  pdfیا ایندزاین یا ورد با کیفیت تصویر حداقل 150
 dpiدر ابعاد چاپ در اختیار دانی قرار دهد.
تبصره -1در صورت درخواست دانی متن تکست آثار در اختیار دانی قرار میگیرد.
 8-3پاسخگویی به هر گونه ادعا درباره مالکیت مادی یا معنوی آثار به عهدهی صاحبامتیاز میباشد.
 8-4صاحبامتیاز در صورت دریافت دستوری از مراجع قانونی برای جلوگیری از انتشار هر کدام از آثارش
موظف است دانی را در جریان آن قرار بدهد و درخواست حذف آن از دانی را به مدیر شبکه تسلیم نماید در
غیر این صورت مسئولیت حقوقی و قضایی آن بر عهده صاحبامتیاز خواهد بود.
 8-5صاحبامتیاز موظف است محتوی هر عنوان را به صورت کامل در اختیار دانی قرار دهد ولی میتواند تمام
عناوین یک مجموعه را منتشر ننماید.
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ماده  -9فسخ قرارداد
 9-1صاحبامتیاز هر زمان که اراده نماید میتواند قرارداد را برای کلیه آثارش و یا بخشی از آثارش فسخ نماید.
 9-2دانی موظف است بعد از فسخ قرارداد کلیهی آثار صاحبامتیاز را از سرورهای و سیستمهای خود حذف
نماید.
 9-3در صورت بروز حوادث غیرمترقبه چون سیل و زلزله و آتش سوزی و امثالهم که در حیطهی قدرت
طرفین قرارداد نیست این قرارداد به حالت تعلیق در میآید و در این موارد طرفین نسبت به هم هیچگونه
ادعایی ندارند.
ماده  -10حل و فصل اختالفات
هرگونه اختالف در خصوص تفسیر و یا نحوه اجرای این قرارداد ،موضوع از طریق ارجاع به هیئت داوری ،مرکب
از یک نفر به عنوان داور اختصاصی طرف صاحبامتیاز ،یک نفر به عنوان داور اختصاصی دانی و یک نفر داور
مرضیالطرفین حل و فصل میگردد.
در صورتی که به هر دلیل هیئت داوری ظرف مدت  2ماه از تاریخ بروز اختالف و ارجاع آن به داوری موفق به
حل و فصل اختالف و صدور حکم مقتضی نگردد ،موضوع با درخواست هر یک از طرفین جهت رسیدگی
ماهوی به مراجع قضایی ذیصالح ارجاع خواهد شد.
ماده  – 11کلیات و نسخ قرارداد
این قرارداد در  11ماده و  5تبصره و  28بند در دو نسخه متحدالمتن تنظیم و در تاریخ  ....................به امضاء
طرفین رسیده و مبادله گردیده و مفاد آن الزامآور میباشد و هر دو نسخهی آن دارای اعتبار یکسان میباشند.

صاحبامتیاز

دانی
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