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 بسمه تعالی

 

 مجازی واگذاری اشتراک صندوق پستی شخصی توافقنامه

 

با شرایط و مقررات ذیل منعقد می مشترک  و پست جمهوری اسالمی ایران ملی حاضر بین شرکتتوافقنامه 

 .می باشند  توافقنامهملزم و متعهد به انجام کامل مفاد  مشترکگردد و 

 

 حق اشتراک -2ماده 

( که بر اساس آخرین نرخنامه مصوب  3تا  1)سطح براساس سطح شهرهاصندوق پستی شخصی  حق اشتراک

  مطابق شرایط زیر دریافت می گردد: از مشترک یکجا از طریق نرم افزار جامع قبول به صورت می شود، محاسبه

 .ت می شودکل اشتراک سالیانه دریافماهه اول سال  واگذار شود  مبلغ  3چنانچه صندوق در  (الف

مبلغ کل اشتتراک ستالیانه دریافتت متی    %75اگر واگذاری صندوق در  سه ماهه دوم سال صورت پذیرد   ( ب

 شود.

 سالیانه  دریافت می شود. اشتراکمبلغ کل   %50 ر سه ماهه سوم سال افتتاح شوددر صورتیکه صندوق د (ج

 مبلغ کل اشتراک سالیانه دریافت می شود. %25شود  انجام چنانچه واگذاری صندوق در سه ماهه چهارم سال (د

درهر صورت در ابتدای هر سال جدید باید اشتراک مشترکین،  مجدداً با پرداخت کرایته ستاهنه صتندوق برابتر 

 آخرین تعرفه مصوب تمدید شود.

 و در صورت هرگونه لحساب از مشترکین دریافت می گردد: حق اشتراک صندوق به صورت علی ا1تبصره

مابه تفاوت نرخ مصوب از نرخ دریافتی  ، در طول دوره اشتراک مورد عمل پست تغییر در  نرخ های مصوب و

 دیه گردد. ت از سوی مشترک تأسمی بای

مبلغ برآوردی حق اشتراک به ترتیب مقرر در تبصره  ،برای سال آتی توافقنامه : در صورت تمدید مدت2تبصره

 ماده محاسبه و اخذ می گردد. این 1

: چنانچه مشترک از پرداخت مبلغ حق اشتراک توافقنامه در مدت تعیین شده در مقررات  خودداری 3تبصره

 فسخ می گردد. پستینماید، توافقنامه به صورت یکجانبه از طرف واحد 

   
 :هزينه مديريت هوشمند صندوق شخصی 

و پرداخت هزینه های مربوطته، ختدمت جتانبی متدیریت  درخواست مشترک ،درصورت وجود تجهیزات هزم 

 :ن  خدمات شامل موارد زیر می باشدای هوشمند صندوقهای پستی به مشترکین ارائه می شود.
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 اعالم اطالعات ورود مرسوله .1

 اعالم پایان مهلت مقرر نگهداری مرسوله وارده  .2

 نگهداریپس از انقضای مهلت  اعالم برگشت مرسوله به مبدأ .3

 اعالم  پایان  دوره اشتراک برای تمدید اشتراک  .4

اطالع رسانی به مشترکین با توجه به امکانات واحد پستتی و انتختاب و اولویتت مشتتری بته یکتی از طترق زیتر  

 صورت می پذیرد : 

 (از طریق ارسال پیامکSMS  برای مشترک ) 

  طریق ارسالاز(E-mail به نشانی الکترونیکی مشترک ) 

 تلفن ثابتریق ارتباط دوسویه بین مشترک صندوق و واحد صندوقهااز ط() 

 از طریق تلفن گویا 

  یک صندوق پستی در یکی از واحدهای پستی است کته ایتن  اشتراکارائه خدمات تکمیلی موکول به

 خدمت را ارائه می دهند. 

  سرویس هوشمند تنها در صورت تقاضتای مشتترک و بترای  متدت زمتان متورد درخواستت وی  و بتا

مدیریت هوشمند "و تحت عنوان سرویس که بر اساس آخرین نرخنامه مصوب  ماهانه پرداخت هزینه 

بدیهی است هزینه  این خدمت جانبی جتدای از گردد. می ارائه   ،تعیین  می شود "شخصی دوقهایصن

 می باشد.  ک صندوقحق اشترا

 د در صورت عدم رعایت مفاد توافقنامه صندوقهای شخصی از سوی مشترک و فسخ  توافقنامه و انستدا

به صندوق مورد نظر نیز  متوقف می گردد.  معهذا  حق اشتراک و  صندوق، سایر خدمات جانبی مربوط

 شد.  دیگر مبالغ دریافتی برای ارائه خدمات تکمیلی به مشترک مسترد نخواهد

 
 هزينه نگهداری مرسوالت وارده به صندوقهای شخصی بيش از مهلت قانونی 

  "شخصتی پستتی قیدانگهتداری مرستوهت وارده بته صتنفترم درخواستت  "ی که مشترک بتا تکمیتلدر صورت

برای مدت زمانی بیش از مهلت نگهداری پیش بینتی شتده در مقتررات درخواست نگهداری مرسوهت خود را 

هزینه نگهداری مرسوهت بتر استاس متدت درخواستت شتده از ستوی مشتترک و همچنتین  حتق  نماید،  پستی

 گردد. می تعیین شده در آخرین نرخنامه مصوب محاسبه و از مشترک دریافت   ماهانه نگهداری

چنانچه پس از انقضای مدت توافقنامه، حق اشتراک صندوق از سوی مشترک پرداخت گردد و واحد : 4تبصره

ی تمدید رعایت سایر مفاد آن برای سال آت وافقتنامه حاضر  مشروط بهبا این امر موافقت داشته باشد، ت پستی نیز

 شده تلقی خواهد شد. 
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پایان هر سال ابالغیه تمدید اشتراک صندوق بر استاس فترم مربوطته، توستط متصتدی صتندوقهای شخصتی  در

حتق اشتتراک می بایست با پرداخت  . مشترک بصورت الکترونیکی به مشتری اطالع رسانی می گردد و تکمیل

تم پتیش بینتی دریافت وجه از طریق آیتد قبول یا واحد صندوق های شخصی)در واح برای مدت مورد نظر خود

مشتتری،  جهتت تشتکیل پرونتده بته ( و با در اختیار داشتن رسید نستخه ر نرم افزار جامع قبول خواهد بودشده د

متصدی واحد صندوق های شخصی مراجعه نموده و متصدی مربوطه اطالعات مورد نیاز از قبیل شتماره ستریال 

رستید را بته فرستتنده اعتاده نمایتد. بتدین ترتیتب  رسید، تاریخ صدور،  مبلغ دریتافتی و... را در پرونتده ثبتت و

و  نگهداری می شود حفظ و در پرونده مشترک اطالعات مربوط به پرداخت حق اشتراک صندوق مورد نظر در 

 نیاری به تولید  نسخه دوم رسید برای نگهداری در پرونده نمی باشد.

، اخطاریه ای به روز 15ظرف  فروردین ماه، شتراک تا  نیمه اولبرای تمدید ا در صورت عدم مراجعه مشترک -

گردد و در صورت عدم مراجعه مشترک بترای  م شده موجود در پرونده ارسال مینام وی صادر و به نشانی اعال

صتندوق بته شتخي دیگتر  ،تمدید اشتراک، در پایان فروردین ماه صندوق مسدود و در صورت وجود متقاضی

 واگذار می گردد. 

صندوق مسدود و از توزیتع هتر  ت تعیین شده برای تجدید اشتراک و عدم مراجعه مشترک،: پس از مهلتذکر 

 گونه مرسوله در آن خودداری به عمل خواهد آمد.  

 
 که عالوه بر نشانی دارای شماره صندوق شخصی نيز می باشند  تیاولويت توزيع برای مرسوال 

کته عتالوه بتر شتماره صتندوق دارای  وارده به صندوقهای شخصی) اعم از ثبتی و عادی( مرسوهت کلیه  برای

معهذا چنانچته مشتترک صتندوق تنهتا تمایتل بته در نشانی می باشد.  توزیع اولویت ، نیز می باشند گیرنده نشانی

 تعیین نماید.می بایست در  فرم  مربوطه این موضوع را  ، توزیع این قبیل مرسوهت در صندوق داشته باشد

 

 تعهدات و تکاليف مشترک -4ماده 

کتباً به عنوان نماینده خود  ق،مشترک می تواند حداکثر دو نفر را برای تخلیه و دریافت مرسوهت صندو -1-4

در این صورت فرد یا افراد معرفی شده بایستتی عتالوه بتر معرفینامته کتبتی، تصتویر  .به واحد پستی معرفی نماید

شناسنامه و  کارت شناسایی ملی و دو قطعه عکس به واحد پستتی ارائته نمایتد کته یتک قطعته از عکتس هتا در 

 .پرونده متشکله ضبط و قطعه دوم برای صدور کارت شناسایی فرد یا افراد معرفی شده استفاده می گردد

کلیته متوارد لتیکن در هرحال،، دهد رتغیی کتباًمشترک می تواند نماینده یا نمایندگان معرفی شده خود را  -2-4

 کالتنامه ها دقیقاً رعایت گردد. وقانون آئین نامه اجرایی قانون پستی و  و مقررات ، مطابقبایستی در معرفینامه
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مشترک حقوقی در حدود موضوع فعالیت خود و مشترک حقیقی درصورت تمایل و با مسئولیت خویش  -3-4

 در جراید و مطبوعتات اقتدام نمایتد.می تواند نسبت به درج و اعالن شماره صندوق خود در آگهی های منتشره 

شخصاً مکلف به پاسخگوئی به کلیه مراجع  ،اجتماعی و فرهنگی ،درصورت بروز هرگونه مشکل اقتصادیلیکن 

و واحدهای پستی حق دارنتد بته محتش مشتاهده می باشد یر اشخاص حقیقی و حقوقی و ... اداری و سا ،قضائی

صندوق مشترک را مسدود و توافقنامته  ،خود و بدون استرداد حق اشتراک دریافتی تشخیيهرگونه تخلف، به 

  را فسخ نمایند.

برگشتت  مربوطتهمبادی  صندوق به مرسوهت واصله به ، تخلف و مسدود شدن صندوقدرصورت وقوع  -4-4

 مراجع قانونی ذیصالح تحویل خواهند شد. به یا  و

حقتوقی بتر  ذکر نام و نام خانوادگی مشترک حقیقی و عنوان مشترک ، عالوه بر شماره صندوق شخصی -5-4

موضتوع متذکور را اعتالم  ، بته فرستتندگان مرستوهت ختود روی مرسوهت الزامی است. مشترکین موظف اند

ی ق، کافی نبوده و برای اشتخاص حقتوشماره صندوقیا درج تنها نمایند. ذکر نام کوچک و یا نام خانوادگی و  

الزامتی متی  ینیز قید نام دقیق شخي حقوقی و شماره صندوق بر روی مرستوهت وارده بته صتندوقهای شخصت

برگشت داده خواهند  ءتی که تنها شماره صندوق یا نام مشترک را داشته باشند به مبدابدیهی است مرسوه .باشد

 شد. 

حق استفاده از صندوق را صرفاً برای مرسوهت ختود دارد، لتذا چنانچته مرستوله ای بته شتماره  مشترک -6-4

 "خي دیگری است صندوق متعلق به ش "صندوق اجاره شده به نامی غیر از مشترک ارسال گردد، با ذکر جمله 

  به فرستنده  برگشت خواهد شد.

 10مطابق مقررات تعیین می گتردد) مرستوهت پیشتتاز  ،مهلت نگهداری مرسوهت سرویس های پستی  -7-4

متی  دارنتدروز( لذا  چنانچه مشترکین تمایل به نگهداری مرسوهت خود بیش از مهلت قانونی  45روز سفارشی 

در غیر اینصتورت و پتس از طتی  .اقدام نمایند تعلقهبایست  نسبت به تکمیل فرم مربوطه و پرداخت  هزینه های م

 خواهند شد.  مرسوهت به مبادی مربوطه برگشت  ، مهلت تعیین شده

بصتورت کتبتی،  نشتانی جدیتد و می بایست ستریعاً مشترک ، یا دائم یدرصورت تغییر محل اقامت موقت -8-4

  د را به واحد صندوقهای شخصی ذیربط اعالم نماید.خو

واحتد پستتی ، کلیه مشترکین حقوقی باید به محش انحالل یا هرگونه تغییر در اساسنامه یا متدیریت ختود-9-4

غیراینصتورت هیچگونته  ربصتورت کتبتی مطلتع ستازند. د با تسلیم تصویر تغییترات اساستنامه جدیتد، ذیربط را

 مسئولیتی متوجه واحد پستی نخواهد بود و اطالعات سابق معتبر می باشد. 
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  اختيارات و وظايف واحد پستی- 5ماده 

و پرداختت هزینته  انونیدرصورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر نگهداری مرسوهت پس از مهلت ق -1-5

ب،  مرسوهت  وارده، اعم از مرسوهت متعارف و ثبتی، تا پایان  نرخنامه مصو بر اساس آخرین   ماهانه انبارداری

 زمان مورد درخواست مشترک و حداکثر تا پایان دوره اشتراک  نگهداری خواهد شد. 

از  توافقنامتهچنانچه در طول دوره اشتراک صندوق،  مشتخي گتردد  مشتترک صتندوق فتوت نمتوده،   -2-5

و همچنین  مرسوهتی کته اند تخلیه نشده  ای که کلیه مرسوهت واردهو می گردد.  فسخ شده تلقی، تاریخ فوت

با ضرب مهر و اعالم فوت مشترک،  به مبتادی  ،پس از فسخ قرارداد به نشانی صندوق مشترک واصل می گردند

 مربوطه برگشت داده می شوند. 

نگهداری قتانونی،   در صورت عدم درخواست کتبی مشترک  مبنی بر نگهداری مرسوهت بیش از مهلت -3-5

و چنانچته پتس از ورود مرستوله بته بر اساس مقررات پستی تعیین می گردد  حداکثر مهلت نگهداری مرسوهت

واحد پستی می بایستت مرستوهت  ،صندوق،  مشترک ظرف مدت تعیین شده از تخلیه صندوق خودداری نماید

 وطه  عودت دهد. به مبادی مرب ، هر سرویس را پس از انقضاء مهلت مقرر نگهداری

نقش تمبر به واحد صندوقهای شخصی وارد می شوند  بته شترح زیتر  تمبر و یکسربا  مرسوهتی  که با   -4-5

 :می شودرفتار 

 مرسوالت عادی دارای کسر تمبر: -1-4-5

تعیتین ( و T)ضرب مهر کسر تمبرفراهم نگردیده و با  ءاین مرسوهت که  امکان جبران کسری تمبر آنها در مبدا

مشتترک بته متصتدی واحتد صتندوقهای  ؛میزان کسری به واحد صندوقهای پستی شخصی  واصتل متی گردنتد

شخصی مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ کسری تمبر،  مرسوله خود را دریافت نماید. بتدیهی استت در صتورت 

بتا   ءرستوله بته مبتدااز پرداخت هزینه کسری تمبر،  واحد پستی موظف بته اعتاده م مشترک صندوق خودداری 

 اعالم علت برگشت می باشد. 

 مرسوالت ثبتی دارای کسر تمبر و نقش تمبر : -2-4-5

عدم الصاق برچسب کسر تمبر) هولوگرام ( بر روی مرسوهت ثبتی دارای کسر تمبر،  حاکی از عدم مشتاهده و 

احتد صتندوقهای شخصتی در تشخیي کسر تمبر توسط واحدهای مبادله و رهسپاری در مبدا و مقصد بتوده و و

صورت تشخیي کسری تمبر مرسوهت ثبتی دریافتی،  می بایست  اقدامات هزم به منظور جبتران کستری تمبتر 

را به عمل آورد. معهذا تحویل و توزیع مرسوله به گیرنده بالمانع بتوده و هیچگونته هزینته ای بابتت  ءتوسط مبدا

 کسر تمبر از مشترک دریافت نمی گردد.  

 و شماره صندوق مشترکین و تحویل مرسوهت به غیر اکیتداً ممنتوع استت نشانی ، مشخصات ، افشاء نام -5-5

 .دکتباً از واحد پستی درخواست نمای ،ع قضائی ذیصالحجمگر در مواردی که مر
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توافقنامه از سوی واحد پستی فستخ  ، توسط مشترکین توافقنامهدرصورت مشاهده هرگونه تخلف از مفاد  -7-5

 از مشترک خلع ید می گردد. و 

 و همچنین هزینته هتای دریتافتی  حق اشتراک، فسخ گردد امهتوافقن ،علت تخلف مشترکه درصورتیکه ب-8-5

 .به مشترک مسترد نمی گردد ، به مدت پس ازفسخ مربوط بابت خدمات جانبی

 

 حوادت قهريه ) فورس ماژور ( -6ماده 

بر اساس مفاد قانون مرقوم، طرفین در جهت تجدید نظر در مفتاد  فورس ماژور(در صورت بروز حوادث قهریه) 

 . توافقنامه یا فسخ آن اقدام می نمایند

حوادث قهریه به موارد : جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی، سیل، شیوع بیماری مسری و اعتصتاب : 5تبصره 

 .داطالق می گرد ، عمومی که خارج از کنترل و اراده طرفین توافقنامه می باشد

 

 انتقال  موضوع  توافقنامه به غير -7ماده 

مشترک حق انتقال و یا واگذاری موضوع توافقنامه را به غیر کالً و یا جزئاً تحت هیچ عنوان ندارد و در صتورت 

تخلف مشترک از این تکلیف، واحد پستی حق دارد ضمن سلب امتیاز واگذاری صندوق  از مشترک، نسبت بته 

 اقدام نماید.فسخ توافقنامه نیز 

 

 فسخ توافقنامه -8ماده 

و یا حصول شرایط ذیل، توافقنامه را با اخطار کتبی فسخ و صتندوق  ءواحد پستی می تواند در هر مرحله از اجرا

 را مسدود نماید. بدیهی است مبلغ توافقنامه مسترد نخواهد شد.

 ورشکست گردد، اعالم ورشکستگی نماید و منحل شود.  هرگاه مشترک حقوقی -1-8 

 توافقنامه حاضر 7و ماده 5 -2و  4-3هایبند در وقوع موارد پیش بینی شده در صورت  -2-8

 در صورت عدم رعایت مفاد توافقنامه - 3-8


