ﺑﺴﻤﻪ ﺗ ﺎﻟ

ارﺷﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اداي ﺣﻖ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدﻣﻨﺪي ﺗﻮﺳﺖ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع(
ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎوران ﭘﻠﺘﻔﺮم Moshaver٩٨.com:
اﻟﻒ .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد:
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻗﺎی اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠ  ، ٢٩٦٠٢٥٠٧٧١ :اﯾﻤﯿﻞ amirreza٥٦٦@yahoo.co.uk :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دارﻧﺪه داﻣﻨﻪ  Moshaver٩٨.comﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻣﻨ ﻘﺪ ﻣ ﮔﺮدد.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ :

ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺺ:

ﮐﺪ ﻣﻠ ّ :

ﻧﺸﺎﻧ :
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه:

ﮐﺪ ﭘﺴﺘ :

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب:

ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ:

ب .ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد:
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ) ﺑﺮ ﺧﻂ(.
ج .ﻣﺪت ﻗﺮارداد:
ﻣﺪت ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ  ...........................ﺗﺎ  ..........................ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف
ﻗﺒﻠ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

د .ﺗ ﻬﺪات ﻣﺸﺎور:
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗ ﻬﺪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء:

ﻣﺤﻞ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ:

 (١ﻣﺸﺎور ﻇﺮف  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در وب ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺻﺤﺖ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎور از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﺪ ﻣﻠ ّ  ،ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻧﺸﺎﻧ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘ  ،ﮔﻮاﻫ
ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 (٢ﻣﺸﺎور ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺠﻮز آن را ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 (٣ﻣﺸﺎور ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ ،ﻣﺎﻟ ،وﻣﻬﻢ را از ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 (٤ﻣﺸﺎور ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼع دﻫﺪ.
 (٥ﻣﺸﺎور ﻫﻤﻮاره ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮان در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ﺧﻮد،را رﻋﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 (٦ﻣﺸﺎور ﻫﻤﻮاره ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 (٧ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  Wordﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
 (٨ﻣﺸﺎور ﺷﺨﺼﺎ ً از ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﻖ واﮔﺬاری ﭘﻨﻞ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد و ارﺟﺎع
اﻋﻢ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ  ،وﮐﺎﻟﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری و  ...ﻧﺪارد .در ﺻﻮرت

ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧ
وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾ ﺎ ً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼع دﻫﺪ.

 (٩ﮐﻠﯿﻪ ﺗ ﻬﺪات ﻣﺸﺎور در ﺑﺮاﺑﺮ اداره داراﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد وی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وب ﺳﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (١٠ﻣﺸﺎور ﻣﮑﻠ ّﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫ از اﺑﻼغ ﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺮرﺳ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (١١ﻣﺸﺎور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﯿﯿﺮ در ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﻧﺸﺎﻧ

ﻓﯿﺰﯾﮑ

و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ

ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف دو روز ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ

اﻃﻼع دﻫﺪ.
 (١٢ﻣﺸﺎور ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎوره را ﻧﺪارد.
 (١٣ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ً آن ﻫﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
از ﺳﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 (١٤ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﻋﻼﻣ

اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨ

را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺎ

ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ].ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور اﺳﺖ[
 (١٥ﻣﺸﺎور درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﮑﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺳﺎﯾﺖ

اﻃﻼع دﻫﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎور ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 (١٦ﻣﺸﺎور ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و وب ﺳﺎﯾﺖ را ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ واﻻ ﻣﺴﺌﻮل
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻣﺎده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات اﯾﻦ ﻗﺮارداد« ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 (١٧ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢٠دﻗﯿﻘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء:

ﻣﺤﻞ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ:

م .ﺗ ﻬﺪات وب ﺳﺎﯾﺖ:
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘ ﻬﺪ ﻣ ﮔﺮدد:
 (١اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎور و ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره اﻋﻼﻣ از ﺳﻮی وی را ﻇﺮف  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣ ﮐﻨﺪ.
 (٢ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎورﯾﻦ را ﻇﺮف  ٧روز ﮐﺎری ﺑﺮرﺳ و آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (٣ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺎوران را ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺻﺎدر و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (٤ﮐﻠﯿﻪ اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎی ﻗﺮارداد و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﻻزم را ﺳﺮﯾ ﺎ ً از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﻼغ واﻗﻌ
اﺳﺖ.
 (٥ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر داﻣﻨﻪ  Moshaver٩٨.comاﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ،ﺳﺌﻮ ،اﺻﻼﺣﺎت و ﺗ ﯿﯿﺮات ﮔﺮاﻓﯿﮑ و  ....ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اش ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی آن ﺑﺮای وی ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
 (٦وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران دارای ﮔﻮاﻫ

ارزش اﻓﺰوده را ،در ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺼﻠ

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ن .ﺗ ﻬﺪات ﻣﺎﻟ :
 (١ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎور ﻣ

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ

درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ از اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎور ﻓﺮﺻﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ را دارد.
 (٢از ﺷﺸﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻨﺞ روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺎم ﺗ ﻄﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 (٣ﺗ ﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎوران ﻣﺤﺘﺮم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺧﻮد را
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ای ١٠٠
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آن ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل )١٣٩٩ﺟﺎری(  ٩درﺻﺪ اﺳﺖ٩.درﺻﺪ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺴﺎوﯾﺴﺖ ﺑﺎ ٩
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎور ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺧﻮد را  ١٠٩ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  ٩درﺻﺪ
اﺧﺘﯿﺎرﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ،ﻣﯿﺰان  ٩درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺎور ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
 (٤اﮔﺮ ﻣﺸﺎور ﮔﻮاﻫ

ارزش اﻓﺰوده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻀ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ارزش اﻓﺰوده ﻣﺘ ﻠﻖ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺎور ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور دارای ﮔﻮاﻫ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از ارزش اﻓﺰوده ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺣﺴﺎب ﻓﻘﻂ  ٢٠درﺻﺪ از ارزش اﻓﺰوده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺎور ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺎور
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ وﺟﻮه وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻣﺸﺎور ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭘﺮداﺧﺖ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (٥در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗ ﻬﺪات از ﺳﻮی ﻣﺸﺎور ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ را ﺑﻪ ﺑ ﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗ ﻬﺪات ﻣﺸﺎور ﻣﻮﮐﻮل ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء:

ﻣﺤﻞ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ:

 (٦وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾّﺎم ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ ،و روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ
درﺻﺪ ﺗ ﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎوران ﯾﺎ دﺳﺘﻪ
ﺧﺎﺻ از ﻣﺸﺎوران ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺸﺎور اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
و .ﺧﺴﺎرات:
 (١در ﺻﻮرت اﯾﺮاد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدی ،ﻣﻌﻨﻮی ،ﺣﯿﺜﯿﺘ از ﻃﺮف ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ،ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ،ﻟﻮﮔﻮ و ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﻮز ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد
و واﮔﺬاری ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﯾﺎ ارﺟﺎع ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،وی ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (٢در ﺻﻮرت ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ،ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘ

ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﻮدت داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان از

ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺧﺬ ﻣ ﺷﻮد.
 (٣در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور و ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻢ از ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﺮدی ،ﺷﻐﻠ  ،ﺗﺤﺼﯿﻠ  ،ﺧﺎﻧﻮادﮔ و  ...ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ،ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ و  ....ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ

و ﺣﻘﻮﻗ  ،ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی وارده ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد.
 (٤در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮان در اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ

از ﺳﻮی ﻣﺸﺎور

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
 (٥در ﺻﻮرت ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﻨﻞ ﻣﺸﺎور و اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ه .اﻧﺤﻼل ﻗﺮارداد:
 (١اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد و اﻧﺴﺪاد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎور ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد.
 (٢ﻣﺸﺎور ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ی .ﺣﻞ اﺧﺘﻼف:
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ١٠ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ

در  ٩ﻣﺎده اﻣﻀﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷ

از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎزش ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب )
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧ وب ﺳﺎﯾﺖ( ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء:

ﻣﺤﻞ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ:

