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فرم قراردادمشترك
«ویژه آقایان»
بسمه تعالی
این قرارداد به شماره  .....................فی مابین موسسه خوشه خدماتی یحیی گستر توس به شماره ثبت  4113با نمایندگی آقایان حسین قربانی
به عنوان مدیر عامل و حمید رضا امیر حسنخانی با سمت رئیس هیات مدیره موسسه خوشه خدماتی یحیی گستر توس (سامانه دوچرخه
عمومی مشهد ) به نشانی  :مشهد  ,چهار راه فرامز عباسی  ,مجتمع تجاری بازارگاه ,طبقه پنجم  ,واحد  11از یک طرف به عنوان سامانهو
آقای  ..............................فرزند  ................به شماره شناسنامه  .......................کد ملی  ..............................متولد  ................صادره از  ..................از طرف
دیگر به عنوان مشترک در تاریخ  ........ / ..... /.....منعقد گردید که مشترك با امضای ذیل این برگه پس از مطالعه کلیه مفادمندرج درآیین نامه
سامانه  ،ملزم به اجرای آنهامیباشد.
ماده  -1موضوع قرارداد
ثبت نام مشترك در سامانه دوچرخه عمومی مشهد می تواند به یکی از  4روش ذیل صورت پذیرد:
 -1ثبت نام اینترنتی  :فرد می بایست پس از تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه اینترنتی www.ibsm.irاصل مدارك (ترجیحاً اسکن
شده)و فرم های تکمیل شده را جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور به نشانی خیابان آبکوه ،نبش آبکوه (13آفرین جنوبی) و یا به
دفتر مرکزی سامانه ارائه و سپس با مراجعه به ایستگاه نسبت به فعالسازی من کارت خویش ،اقدام نماید.
 -1ثبت نام حضوری :فرد می بایست با در دست داشتن مدارك ثبت نام به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعالم شده در سایت
،www.ibsm.irیا دفتر مرکزی سامانه و یا به نشانی خیابان آبکوه ،نبش آبکوه(13آفرین جنوبی)مراجعه نموده و مراحل ثبت نام را
تکمیل و سپس با مراجعه به ایستگاه نسبت به فعالسازی منکارت خویش ،اقدام نماید.
تبصره  : 1حضور ضامن در محل ثبت نام به همراه مدارك شناسایی و ضمانت الزامیست.
تبصره  : 1حضور ولی مشترکین  11تا  11سال در محل ثبت نام به همراه کارت شناسایی الزامیست.
ماده  -2تاریخ و مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ  14......../......../.......به مدت  1سال می باشد و تا زمانی که مراتب خاتمه یا فسخ قرارداد کتباً از طرف سامانه و یا
انصراف از جانب مشترك اعالم نشود  ،موضوع قرارداد تا زمان پایان قرارداد به قوت خود باقی بوده و در پایان مدت زمان قرارداد  ،در صورت
توافق تمدید خواهد شد.در صورت عدم توافق  ،اوراق ضمانت نامه پس از تسویه حساب مسترد خواهد شد.
ماده  -3مبلغ قرارداد
هزینه ثبت نام برای شهروندانی که از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت ثبت نام می نمایند مبلغ  111,111ریال تعیین گردیده استکه از
هزینه مذکور مبلغ  11,111ریال به عنوان شارژ اولیه در حساب کاربری مشترك منظور می گردد.
تبصره  : 1ثبت نام اینترنتی و حضوری در محل دفتر مرکزی سامانههزینه ای در بر ندارد و شارژ اولیه نیز منظور نخواهد گردید.
تبصره  : 1هر گونه تغییری در هزینه ها  ،طی بخشنامه ای از طرف سامانهبه دفاتر پیشخوان دولت ابالغ می گردد.
ماده  -4تضامین
مشترك با ارائه ضمانت ذکر شده در آیین نامه ی سامانه طبق ماده  4و تبصره های آن،تضمین می نماید در صورت بروز هر نوع خسارت وارده
به دوچرخه مورد استفاده  ،ایستگاه و تجهیزات آن و همچنین عدم تحویل به موقع دوچرخه و مشاهده هرگونه تخلف در به کارگیریآن  ,از
اسناد ضمانت وی جهت اخذ خسارت  ،اقدام خواهد شد .بدیهی است مطالبه خسارات از محل اسناد تضمین ،بدون نیاز به مراجعه به مراجع
محترم قضایی جهت اثبات ورود خسارات ،صورت خواهد گرفت.
ماده  – 5تعرفه
تعرفه تعیین شده برای استفاده از دوچرخه در سال جاری هر نیم ساعت  1,111ریال می باشد که نیم ساعت اول در هر روز برای مشترك
رایگان در نظر گرفته شده است.
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طبق ماده  12آیین نامه ،دوچرخه در همان روز که تحویل دادهشده  ،در همان روز نیز دریافت میگردد و این عمل باید در حضور اپراتور
ایستگاه صورت پذیرد.
شایان ذکر است اگر دوچرخه درپایان ساعت کاری ایستگاه در همان روز مسترد نگردد  ،تعرفه ارائه خدمات دوچرخهپس از پایان ساعت کاری
ایستگاه تا ساعت تحویل دوچرخه به ایستگاه در روز بعد برابر با ساعات کاری مطابق تعرفه فوق منظور می گردد و اگر کارت ایشان کسر
موجودی داشته باشد ،مشترك بدهکار محسوب و در زمان شارژ مجدد تمام بدهی وی از موجودی آن کسر خواهد شد.
همچنین ساعت کار ایستگاه به صورت  11ساعت یکسره از  2 : 41تا 12 : 41میباشد که هر گونه تغییری در ساعت کار ایستگاه از سوی
موسسه اعالم و اعمال خواهد شد.
ماده  -6شارژحساب کاربری
مشترك می تواند برای شارژ حساب کاربری
عمومی)از یکی از دو روش زیر اقدام نماید:
 -1درگاه اینترنتی  :با مراجعه به سایت اینترنتی  www.ibsm.irاز طریق پنل مشترکین وارد سامانه شده و مراحل شارژحساب را طبق
فرآیند موجود طی نماید.
 -1واریز وجه  :با مراجعه به ایستگاه و توسط کارتهای بانکی عضو شتاب از طریق  POSنصب شده اقدام به شارژ حساب نماید.

( شماره حساب  00000007بانک شهر بنام سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد  -سامانه دوچرخه

ماده  -0تعهدات سامانه
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تجهیز کامل ایستگاههای دوچرخه  ،اعم از نرم افزار و سخت افزار راهبری عملیاتی  ،دوچرخه و نیروی انسانی کافی جهت پاسخگویی به
مشترکین و انجام امور مربوطه.
هماهنگی با مراکز منتخب پیشخوان دولت جهت انجام امور مربوط به ثبت نام مشترکین.
تامین و هماهنگی مراکز شارژ حساب کاربری جهت استفاده از آن برای سامانه دوچرخه.
تامین ،نگهداری و تعمیر دوچرخه.
همکاری با مشترك در مواقع بروزهر گونه تصادف  ،سرقت  ،مطالبه خسارات وارده به سامانه دوچرخه.

ماده  -8تعهدات مشترک
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مطالعه کاملو دقیق متن آییننامهسامانه دوچرخه عمومی مشهد که توسط متصدی دفتر پیشخوان و یا سایت
اینترنتیwww.ibsm.irارائه گردیده است.
پایبندی به تمام مفاد مندرج در آییننامهسامانه دوچرخه عمومی مشهد و قرارداد.
پیگیری امور و همکاری و هماهنگی الزم با سامانه در صورت بروز هر گونه اتفاق اعم از تصادف ،سرقت ،خسارت و از این قبیل.
درج اطالعات صحیح و کامل در فرم های تکمیلشده توسط وی.
استفاده درست و به جا از دوچرخه و تالش در نگهداری از آن به بهترین نحو ممکن.

ماده  -7فسخ قرارداد
 -1هرگاه مشخص گردد که مدارك و اسناد ارائهشده از جانب مشترك جعلی بوده و خالف آن واقع باشد.
 -1در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خویش عمل نکرده یا قصور کرده باشند.
 -4در صورت وقوع حوادث غیرمترقبهکه رفع آن در مدت زمان کوتاه ممکن نباشد.
ماده  -10قطعیت قرارداد
سامانه و مشترك صریحاً اعالم مینمایند که از قوانین و مقررات آییننامه ،مفاد قرارداد و سایر ضمایم آن اطالع کامل داشته و با لحاظ جمیع
جهات ،اقدام به انعقاد این قرارداد نمودهاند .لذا پس از انعقاد قرارداد نمیتوانند به دالی لی از قبیل عدم آگاهی ،عدم محاسبه کافی و امثال آن
متعذر شوند و هیچگونه ادعا یا مطالبهای از این جهت نخواهند داشت.
ماده  -11تمامیت و نسخ قرارداد
این قرارداد در  11ماده و  3تبصره در یک نسخه تنظیم گردیده است.
تاییددفتر پیشخوان خدمات دولت

امضا و اثر انگشت مشترک
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