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و شناسه  5335331 :سهامی خاص به شماره ثبت (ساز یت یآتوسعه اطالعات و ارتباطات آتی ساز) شرکتمابین  توافق این

 از  615به نشانی: تهران، ستارخان، بعداز فلکه اول صادقیه، پالک  411647618875ی اقتصاد کدو  14008019700ملی 

خواننده این متن که مدارک خود را ارسال می نماید بعنوان مدیر دفتر پیشخوان  و شودنامیده می «سازتیآی»که منبعد یک طرف

 . گردد منعقد می زیر شرایط شرح و به دیگر طرف از ،شود می نامیده «دفتر» منبعد کهروستایی ictدولت و یا 

 : اصطالحات کاربردی در قرارداد:1ماده

 ارائه خدمات الکترونیک دولتی و خصوصی دفاتر پیشخوان دولت.آیین نامه ه: آیین نام  -1

 ساز(تیشرکت توسعه اطالعات و ارتباطات آتی ساز)آیاپراتور:  -2

 سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی سازمان:  -3

 .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات: وزارت -4

و  1386)مصوب )قانون مدیریت خدمات کشوری( 5)دستگاههای اجرایی موضوع ماده: دستگاههای خدمات دهنده -5

جهت عرضه  اپراتوربا  شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی

 .دهندقرار میدر اختیار دارنده پروانه 

 .روستاییictو یا دفتر پیشخوان خدمات شهری : دفتر -6

 .شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد: مشتری -7

تعیین و به  بر اساس مقررات جاری کشورو سازمان تنظیم و مقررات مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده : تعرفه -8

 .وصول از مشتری ابالغ می شود دفاتر برای

 .دریافت خواهد کرد برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دفترمبلغی که : کارمزد -9

خدمات دهنده  مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارایه خدمات از دستگاه: حق الزحمه -10

 .دریافت خواهد کرد

 : قرارداد ( موضوع2 ادهم

  ارائه خدمات دولتی و غیر دولتی از طریق سامانه های طرف اول بوسیله دفتر پیشخوان دولت از است عبارت قرارداد موضوع

 :سازتیآی تعهدات و ( وظایف3 ماده

 های دولتی و غیردولتیاحصاء خدمات از ارگان -1

 اختیار قراردادن سامانه های خدمات برای اجرای خدمات به شهروندان در -2

 در اختیار قراردادن دستگاه پوز و یا به روز رسانی دستگاه پوز دفاتر -3

 خدمات ارائه شدهپشتیبانی  -4

 : روستایی(ict)دفتر پیشخوان دولت تعهدات و ( وظایف4 ماده

 فعالیت دفتر تاریخ اعتبار داشتن مجوز .1

 بسمه تعالی

 دافرت پیشخوان دولتاراهئ خدمات قرارداد 
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 سازتیدفتر به آی مجوزشماره حقیقی یا حقوقی اعالم تغییرات مالکین  .2

 هر خدمت  یمتقاض مشتریان به نجام خدماتا .3

 .استفاده نماید دریافتی از مشتری را به جهت ارائه همان خدمت مدارک هرگونه نمایدمی تعهد دفتر .4

 هزینه، مشاوره حق از اعم عنوانهر  تحتی هر خدمت را ابر اضافه وجوهی یا وجه دریافت حق شرایطی هیچدفتر تحت  .5

 مربوطه خسارات عهده از است مکلف دفتر و گردیده حاضر قرارداد فسخ موجب شرط این از عدول. ندارد را غیره و سربار های

 .برآید، شود وارد سازتیآی شرکت، مشتری به است ممکن مورد بحس که

 . نماید رعایت قرارداد موضوع با رابطه در جهت و حیث هر از را عرفی و اخالقی، اسالمی شئوناتتعهد می نماید  دفتر .6

 این حدود از خارج که تعهدی هر خسارت جبران مسئولیت و نکند عمل قرارداد این حدود از خارج که نماید می تعهد دفتر .7

 این شرایط مراعاتکه در اثر عدم  یخسارات کلیه جبران مسئول دفتربه عهده اوست و نیز  شود وارد سازتیآی به قرارداد

 خواهد آید وارد، سازمان تنظم و مقررات تشخیص به مشتریقصور خود به  یا و غفلت، تقصیر یا و مربوط مقررات و قرارداد

 .بود

 محرمانه، نماید می کسبموضوع قرارداد خدمات  انجام با رابطه در که را مشتریان به مربوط اطالعات کلیه نمایدمیتعهد  دفتر .8

 . نماید خودداری آن افشای از و نموده تلقی

به موجب این قرارداد تایید می کند که از غیر انحصاری بودن این قرارداد کاماًل آگاه است و اقرار و اعتراف می کند "دفتر" .9

هیچگونه مسئولیتی در قبال تضمین کسب درآمد و  "سازتیآیشرکت "باشد و نمی "ساز تیآیشرکت "که جزء کارکنان 

 ندارد. "دفتر"موفقیت 

نماید که هیچ گونه دستورالعمل و یا اجباری درباره زمان و مکان انجام خدمات و موضوع قرارداد اقرار و اعتراف می "دفتر" .10

ندارد و به عبارت دیگر دستور کار و ساعت  "سازتیآیشرکت  "وجود ندارد و به عبارت دیگر هیچگونه حضور فیزیکی در

 وجود ندارد."دفتر"موظف کاری برای 

 . نماید واگذار دیگری به کالً یا و اًجزئ را آن اجرای یا واین قرارداد  ندارد حق عنوانی هیچ تحتو  وجه هیچ به دفتر .11

، داشت خواهند برای خدمت مورد نظر که تکالیفی و حقوق حدود به را انجام هر خدمت مشتریان از قبلاست  متعهد دفتر .12

 . سازد واقف کامال

 . باشدمیساز تیآی طرف از شده ابالغ های دستورالعمل و ها بخشنامه، مقرراتو  تعهدات، الزامات کلیه ملزم به دفتر .13

ساز انجام داده و تمامی مستندات تیآیاز طرف آموزش دیده را کاماًل مطابق با فرایند هر خدمت موظف است فرایند  دفتر .14

 در اختیار مشتری قراردهد.هر خدمت را 

باید تابع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسالمی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک باشد و  دفتر .15
 .آنها را رعایت کند

 د.شساز دفتر موظف به رعایت کلیه تعهدات پذیرندگی میباتیآیبه خدمات  طپوز مربو یدر خصوص دستگاه ها .16

تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون )پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پالکارد و برچسب متعهد است در خصوص انجام دفتر  .17
 .و ...( که توسط شرکت صورت می گیرد، همکاری الزم را انجام دهد

ه مشتری و بارائه خدمت تواند در صورت ناموفق بودن تراکنش از ارائه خدمات به مشتری خودداری کند. بدیهی است در صورت می دفتر .18
 است دفترعدم دریافت وجه، خسارات بوجود آمده بر عهده 

  د.یان استفاده نمایانجام خدمات متقاض یقرار گرفته است صرفا برا یار ویکه در اخت یها یپنلها و دسترسمتعهد است از دفتر  .19
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غیرفعال بودن آن،  خصوص در شرکت تشخیص صورت در و دارد اختیار در که است پرداختی ابزار داشتن نگه فعال به باید متعهد دفتر .20
شرکت محق است ابزار پرداخت را غیرفعال کرده و به جمع آوری آن اقدام کند. پذیرنده باید در این خصوص کمال همکاری را داشته 

 .باشد

 د. یسامانه ها و پوزها اقدام نما یرکت جهت به روزرسانشناسان شکامل با کار یدفتر متعهد است که نسبت به همکار .21

 کسب مجوز اعتبار اتمام نیز  متعهد است در صورت تغییر زمینه فعالیت )صنف( ، آدرس و همچنین سایر اطالعات مندرج در قرارداد و دفتر .22
 .دارد یکطرفه صورت به را قرارداد فسخ حق شرکت صورت این غیر در کند، اعالم شرکت به کتبی صورت به وقت اسرع در را خود

، اطالعات حساب و اطالعات خود را به اشخاص هاسامانهشود به هیچ عنوان اطالعات محرمانه خود مانند رمز ورود به متعهد می دفتر .23
 .ثالث و حتی پشتیبان ارائه نکند

 د.یکارمندان خود در سامانه اقدام نما یجداگانه برا یهایر دفتر موظف است که نسبت به دسترسیمد .24

سامانه ها استفاده و از ید امانی دارد و موظف است بطوری که شرکت مقرر کرده است از  و ...  کارتخوانسامانه ها، در خصوص  دفتر .25
درباره  ، ید او به ید ضمانی تبدیل و از طریق قوانین موجوددفترنگهداری کند. در صورت انجام هرگونه تعدی و تفریط از سوی  هادستگاه

 .شودالیه برخورد میامانت با مشار

 ساز دهد.تیشرکت آیل یوست تحویبانک را در فرم پ شده توسطد ییدفتر موظف است حساب تأ .26

 : ( حق الزحمه5ماده 

در خدمات دولتی با توجه به ابالغیه های نرخ گذاری سازمان تنظیم و مقررات خواهد بود و در خدمات غیر دولتی  دفترمیزان حق الزحمه  
 در هر خدمت قبل از فعالسازی آن خدمت برای دفتر اعالم خواهد شد.بصورت تفکیک 

 : در تمامی خدمات حق الزحمه دفتر بصورت تسهیم آنالین و در حساب دفتر باتوجه به قوانین بانک مرکزی واریز خواهد شد.1تبصره

های پوز نصب شده در دفتر که برروی دستگاه: با توجه به تسهیم آنالین بودن حق السهم خدمات، مدیر دفتر آگاهی کامل دارد 2تبصره
 خدمات اعالم میدارد.  کلیه مبالغتسهیم  حسابهای مختلف دولتی و غیردولتی تعریف شده است، و رضایت خود را برای

 : قرارداد مدت( 6 ماده
 هیچ قرارداد مدت انقضای از قبل ماه یک که صورتی در و یابد می اعتبار طرفین توسط آن امضایمدت قرارداد یک سال است که از تاریخ 

 . شد خواهد تمدید بعد هایسال برای ترتیب همین به و دیگر سال برای قرارداد، نشوند آن ادامه عدم خواستارتباً ک طرفین از یک

 : موارد سایر( 7 ماده

 موقع هر در را قرارداد، دهدنمی انجام ءاً و یا کالًجز را قرارداد در مندرج تعهدات دفتر دهد تشخیص که صورتی در دارد حق شرکت .1
 . کند اقدام قرارداد فسخ به نسبت روزه 15 اخطاریه ابالغ با بداند صالح که

شرکت "جزء کارکنان  "دفتر"طرفین بدینوسیله اقرار و اعالم می نمایند که هیچ گونه رابطه استخدامی بین آنان برقرار نگردیده و  .2

داد هیچیک از جاد نمی کند و با امضای این قرارای " ساز تیآیشرکت  "نمی باشد و هیچگونه تعهد استخدامی برای  "ساز تیآی

تعلق  "دفتر"مرخصی، پاداش،حق اوالد، تامین اجتماعی و غیره به ، حقوق و امتیازات مقرر در قانون کار از قبیل حق السمی، سنوات، بن

هیچ گونه مسئولیتی در خصوص هیچیک از  " ساز تیآیشرکت  "یمه های اجتماعی خارج است و نگرفته و از شمول قانون کار و ب

موارد فوق الذکر نخواهد داشت و به عبارت دیگر هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرایی برقرار نمی باشد و لذا از این حیث موجب قرار 

لف است تا ضمن انعقاد قرارداد خویش فرمایی با سازمان تامین اجتماعی مک "دفتر"تحت شمول قانون کار نخواهد بود و  "دفتر"گرفتن 

 نیست. " ساز تیآیشرکت  "منطقه خود وظایف قانونی خود را از این نظر انجام دهد و از این بابت مسئولیتی متوجه 
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 دفتر تغییرات آتی این توافق نامه و قرارداد را بطور کامل میپذیرد. .3

یا ضرر و زیان ایجاد . شائبه ایجاد خسارت ساز تیآیکه برای  دفتردر صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و یا انجام اقداماتی از طرف  .4

 را تا رفع شدن ابهامات به صورت کامل پرداخت ننماید. دفترحق دارد حق الزحمه  ساز تیآینماید، 

 شدگانبیمه و گذارانبیمه به خسارت ایجاد یا و ساز تیآی به شدن بدهکار نهایتاً و قرارداد مفاد از دفتر تخلف صورت در : 2 تبصره

 4 تبصره مفاد رعایت با، کامل حساب تسویه صورت در و دارد را تضمین از استفاده حق موضوعه مقررات وفق سازتیآی

 . شد خواهد آزاد مینضت

 نامبرده و نبوده، آید وارد دیدگان زیان یا وساز تیآی به دفتر عملکرد از که خساراتی کل جبران نافی دریافتی تضمین : 3تبصره 

 . بود خواهد مذکور خسارت هرگونه جبران مکلف

 .سازند مطلع تباًک کامل با قید نشانی خود اقامتگاه تغییر از را یکدیگر هستند مکلف ساز تیآی و دفتر .5

 : مواد و نسخ8ماده

  نماید.بوده که متقاضی با تأیید این قرارداد اقدام به ثبت نام و ارسال اطالعات خویش می تبصره و 5ماده و  8 قرارداد این

  


