
1 صفحه:    

 شرکت فناوران اطالعات پیشخوان ایرانیان 
(ارائه دهنده اطالعات)  

 دفتر پیشخوان به کد ........................ 
( دریافت کننده اطالعات)  

 مهرداد محمدی کوبیجاری 
 )مدیر عامل( 

 علی فالح حقیقی 
مدیره()رئیس هیات    

 آقا/خانم......................................... 
 نماینده دفتر پیشخوان () 

 بسمه تعالی

 

 موضوع قرارداد:

 ( سرویس ارائه اطالعات شبکه دولت) قرارداد عدم افشاء و محرمانگی اطالعات  بین طرفین قرارداد  •

 طرفین قرارداد:

 فناوران اطالعات پیشخوان ایرانیان تشرک •

 ................................................................ آقای / خانم •

 مدت قرارداد و تاریخ شروع:

 .ز شروع خدمت تا هر زمانی که در درگاه دفاتر فعال باشدا •

 
             

 : مقدمه
 قانون مدنی تنظیم شده است و برای طرفین نافذ و الزم االجراست. 10با استناد به ماده   1مابین طرفین ذکر شده  در ماده  فی  این قرارداد  

 طرفین قرارداد  : 1ماده  
ثبت    (1-1) به شماره  ایرانیان   فناوران اطالعات پیشخوان  ؛ شرکت  قرارداد  ما بین طرفین  قرارداد فی  اقتصادی   10860529174، شناسه ملی    936این  و کد 

نشانی  411148864758 ستارخان،  تهراناستان  :  به  لومومبا،  خیابان  پاتریس  یکم،  خیابان  تلفبا    2پالک    ،کوچه  نمابر  و   021- 66120462  :نشماره  : شماره 

آقایان مهرداد محمدی کوبیجاری به ب  02166122891 علی فالح حقیقی به )شماره ملی آقای  سمت مدیر عامل و    ه( ب2121360591شماره ملی  )  ه نمایندگی 

..................................... به شماره ملی  ..................................... گی  به نمایند....................... کد   دفتر با  از یک طرف و سمت رئیس هیئت مدیره  ه ( ب0491278381

کدپستی    و به  خدمات دولت  شخوانیدفتر پ  .........................................................................................................................  شهرستان.....................استان    به آدرس:و  

    : و مفاد مشروح ذیل منعقد می گردد بر اساس شرایط و مقرراتطرف دیگر از ...................................... :  هشماره همرا........................... :  و به تلفن ..........................

اطالعات(  1-2) کننده  به شبکه  دریافت  اتصال  کارت جهت  عدد سیم  باشد که یک  می  فوق  اطالعات  با  تماس    APNدفتر  به شماره  ریاست جمهوری  نهاد 

به ...................................... ....................IMEIبه همراه یک عدد دانگل مودم به شماره  ................................................. و شماره سریال  ..................................... 

 باشد.جهت انجام موضوع قرارداد به این شرکت معرفی نموده است و تمامی مسئولیت های استفاده از مودم و سیم کارت فوق بر عهده مسئول دفتر می 

و مودم همراه با   APNترسی دفتر را به شبکه دولت از طریق سیم کارت  شرکت فن آوران اطالعات پیشخوان ایرانیان می باشد که دس  ارائه دهنده اطالعات(  1-3)
 مشخصات فوق ایجاد نموده است.

شبکه دولت ملزم به رعایت تمامی دستورالعمل های این قرارداد می باشد و در صورت هرگونه تخطی و  دسترسی به پروژهدریافت کننده اطالعات به جهت   (1-4)

عهده مدیر دفتر می باشد و شرکت فن آوران اطالعات پیشخوان ایرانیان هیچ گونه مسئولیتی ولیت های مدنی و کیفری این خدمت به  تخلف از مفاد ذیل تمامی مسئ

 ر رابطه با دریافت اطالعات و سواستفاده های احتمالی از آن را ندارد.د

 : موضوع قرارداد 2ماده 

یم کارت و  دفتر به مشخصات مندرج در ماده یک قرارداد به عنوان دریافت کننده اطالعات در این قرارداد شناخته می شود و پس از نصب مودم و اتصال س( 2-1)

 رسال اطالعات مورد نیاز برای ارائه کننده اطالعات ، خدمت شبکه مکاتبات دولت در درگاه این دفتر فعال می گردد.ا
شبکه مکاتبات دولت و یا هر خدمتی که از طریق سیم کارت و مودم معرفی شده از سوی دریافت کننده اطالعات خدمت تمامی اطالعاتی که به جهت انجام (2-2)

نه قی می گردد و  هرگولمحرمانه و مهم ت ه این قرارداد را  مهر و امضاء می نماید و ملزم و متعهد می شود، ی کدر درگاه دفتر پیشخوان دولت به ارائه دهنده اطالعات 

استفاده و ء یا این سو و غیر از خدمت مورد نیاز از طریق درگاه دفتر صورت پذیردسو استفاده و یا استفاده های غیر مجاز از اطالعات ارائه شده و یا هر استفاده ای 

صورت پذیرد مسئولیت مدنی و دفتر اطالعاتی  افشاءز طریق هر شخصی حقیقی و حقوقی خارج  از درگاه دفتر پیشخوان و از طریق ایا استفاده های غیر مجاز 

 و امضا می نماید می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا به بار آمدن خسارتی که به عهده مسئول دفتری که این قرارداد را مهر  الام و کمکیفری آن تم



  تاریخ :                                                                                                                                                        
 شماره :                                                                                                                                                        

 پیوست :                                                                                                                                                    

 

2 صفحه:    

 شرکت فناوران اطالعات پیشخوان ایرانیان 
(ارائه دهنده اطالعات)  

........................دفتر پیشخوان به کد   
( دریافت کننده اطالعات)  

 مهرداد محمدی کوبیجاری 
 )مدیر عامل( 

 علی فالح حقیقی 
مدیره()رئیس هیات    

 .........................................آقا/خانم 
 نماینده دفتر پیشخوان () 

هرنوع مرجع قضایی و اشخاص حقیقی و کی خصوصی از طریق مراجع صالح قضایی گردد ، مسئول دفتر دریافت کننده اطالعات باید در نزد منجر به شکایت شا

مسئولیتی در رابطه و به هیچ طریقی باشد و ارائه دهنده اطالعات و شرکت فن آوران اطالعات پیشخوان ایرانیان هیچ گونه  ی نمایند پاسخ گوحقوقی که مطالبه گر

 ندارد. افشاء غیر مجاز اطالعات و یا هر نوع سوء استفاده دیگریبا این 

 مدت زمان تعهدنامه : 3اده م

 معتبر و الزم االجرا می باشد.تا زمانی که این سرویس در درگاه دفاتر فعال باشد این تعهد نامه از زمان انعقاد، امضاء و ممهور شدن به مهر شرکت توسط طرفین  (3-1)
 طرفین نافذ و الزم االجرا می باشد.در صورت فسخ و یا قبل از پایان مدت قرارداد، مفاد این تعهدنامه تا زمان انقضاء اعتبار آن برای : 1تبصره 
 با پایان قرارداد تعهد به حفظ اطالعات محرمانه تا زمان تحویل و یا نابودی اطالعات باقی است. : 2تبصره 
که شخص با اطالعات   و تا زمانیدر مورد مسئوالن  جدید    دریافت کننده اطالعات   تسویهو یا  مسئول دفتر  تعهدات این تعهدنامه در صورت جایگزینی     :  3تبصره  

سئول دفتر قدیم بر هویتی جدید خود را به شرکت فن آوران اطالعات پیشخوان ایرانیان معرفی نماید نیز الزم االجراست و تمامی تعهدات پذیرفته شده از سوی م
 ذمه مسئول دفتر جدید نیز می باشد.

 : افشاء اطالعات طبق دستور قضایی 4ماده 

دریافت کننده اطالعات ناگزیر شود در راستای اجرای احکام قضایی اطالعات اختصاصی دریافتی را فاش کند، در آن صورت طرف مزبور باید  چنانچه طرف ( 4-1)
د؛ در آن نشان ندهنبه موقع مراتب را به طرف مقابل اطالع دهد، چنانچه طرف واگذار کننده اطالعات مخالفتی با افشاء اطالعات بر اساس احکام قضایی از خود  
فشاء اطالعات باشد؛  صورت طرف دریافت کننده اطالعات می تواند به اختیار خود نسبت به افشاء اطالعات اقدام کند.در صورتی که واگذار کننده اطالعات مخالف ا

 خود باید در جهت جلوگیری از اجرای حکم قضایی از مسیر های قانونی پیگیری نمایند. 

 هزینه های اجرایی  : 5ه ماد

اختصاصی    هریک از طرفین تمامی هزینه های ناشی از اجرای مفاد این تعهد نامه را بر عهده می گیرند این تعهد نامه صرفا با هدف حفاظت از اطالعات (  5-1)
  پیمانکاری را تعهدی برای عقد قرارداد،    مبتنـی بر قرارداد تلقی یا آن   اقدامات، فعالیتی مشترک یا دیگر  تدوین گردیده است و نباید آن را به منزله تعهد نامه همکاری

   یا دیگر روابط کاری با تشکیل شرکت یا هرگونه نهاد و موسسه ای به شمار آورد.

 : مرجع حل اختالف  6ه ماد

مرتبط با این تعهدنامه با نقض یا عدم این تعهدنامه بر اساس قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختالف نظر، مناقشه و ادعای  (  6-1)
 اعتبار از طریق هیئت داوری و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسالمی ایران حل و فصل خواهد شد.

بتدا از طریق مذاکره  در صورت بروز هرگونه اختالف در رابطه با اجرای مفاد این تعهدنامه و یا تفسیر و تعبیر هریک از مفاد آن بین طرفین، طرفین مکلفند ا (6-2)
ایندگان تام  موضوع اختالف را حل و فصل و نتیجه آن را صورتجلسه و امضاء نمایند.در غیر این صورت موضوع اختالف در کمیته داوری مشترکی متشکل از نم

مطرح، بررسی    انتخاب شده است   0084785195  آقای امیر یعقوب خانی به کد ملی)از هر طرف یک نماینده ( و یک نفر داور مرضی الطرفین،که   ناالختیار طرفی
ایشان الزم االجرا  کم کمیته مذکور مورد قبول طرفین برای  و ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ به کمیته داوری می بایست نسبت به آن تصمیم گیری شود و ح

 رداد، قوانین جاری ایران بین طرفین حاکم خواهد بود.خواهد بود.مقررات حاکم بر داوری، قرارداد بین طرفین و در صورت اجمال یا سکوت قرا

 : اقامتگاه قانونی طرفین 7ماده 

یا نمابر خود  اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ماده یک این تعهد نامه اعالم شده و طرفین متعهد هستند در صورت تغییر آدرس، شماره تلفن ها و    (7-1)

ی ارسالی و ابالغ نامه های  روز قبل از تغییر نشانی مراتب را به صورت کتبی به طرف مقابل اطالع دهند، در غیر این صورت تمامی اخطار ها  5حداکثر ظرف مدت 

   خواهد بود.قضایی و اداری از مراجع ذیصالح ،مکاتبات و مراسالت به نشانی های مندرج در این قرارداد، ارسال و ابالغ شده تلقی و غیر قابل اعتراض 

 کلیات تعهد نامه : 8ماده 

نسخه تنظیم گردیده و با امضاء و ممهور شدن به مهر طرفین دارای ارزش و اعتبار   1  صفحه ، برای  2در   ،بدون پیوستتبصره و    3ماده،    )هشت(  8این تعهدنامه در  
 . ائه می باشدر د محاکم قضایی قابل ابایگانی می گردد و در صورت نیاز برای اثبات هر نوع دعوایی نز نزد ارائه دهنده اطالعاتقانونی بوده و 


