
 

 ADSLقرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت 

 

شركت   سعه ارتباطات  اين قرارداد بين  شگامان تو شماره ثبت   پي صادي :  6524به  شبكه ارتباطات ثابت)  411315645816، كد اقت شماره  FCPدارنده پروانه ايجاد و بهره برداري از  از  100- 94-17( به 

ــروزه ، پ       تهرانسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به نشاني    ــــ ــري،تي، با تر از خيابان دو،ت ، بن بفت ـيــ نمابر :   021-23545، شماره تماس:    1913996353كدپفتي  ، 2، خيابان شــ

ه شماره    با مشخصات ياد شده در ـرم ضميم    نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و كدملي صاحبان امضا از يك طرف و مشتر      و مشخصات    info@pishgaman.netرايانامه : ،  22608844-021

 .گردد  و با شرايط ذيل من،قد مي يك، از طرف ديگر

     

 تعاريف  : 1ماده 

  كميفيون تنظيم مقررات ارتباطات :کميسيون -1-1

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي: سازمان -1-2

   (سهامي خاص)شركت پيشگامان توس،ه ارتباطات  :شرکت -1-3

  ت كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مي نمايد.شخص حقيقي و يا حقوقي اس هر :مشترك -1-4

 (Kbps كيلو بيت بر ثانيه) ده با واحدنرخ انتقال داده بر اساس ظرـيت كانال انتقال تخصيص داده شده به مصرف كنن :پهناي باند -1-5

 ( محاسبه شده و از زمان او،ين ارتباط آغاز مي گردد.   روز كامل 30)دت زمان سرويفي كه مشتر  انتخاب نموده، بر اساس دوره هاي يك ماههم :دوره اشتراك -1-6

 GBبا واحد  دورهمباد،ه توسط مشتر  در طول يك قابل ميزان اط عات  :ترافيك ماهيانه -1-7

شتر  ، خطوط تلفن ،  شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است كه تحت ما،كيت شركت بوده و با نظارت وي اداره و نگهداري مي شود. سيم كشي داخل ساختمان م           : شبكه شرکت   -1-8

 شود.   زير ساخت هاي شبكه مخابراتي كشور و تجهيزاتي كه تحت ما،كيت ، اختيار يا نظارت شركت نيفت ، جزء شبكه شركت محفوب نمي 

 غير از تراـيك اصلي سرويس اينترنت مشتر  مي باشد.ه منظور از تراـيك اضاـه ، تراـيك اضاـه خريداري شده ب :ترافيك اضافه-1-9

 گويند.، رانژه كردن شركت را اسپليتربرقراري ارتباط تلفن مشتر  با  :رانژه-1-10

 هاي شبكه استفاده مي شود .كند و به منظور اتصال بين گرهاي اختصاص پيدا مينشاني پروتكل اينترنت، برچفب عددي است كه به تجهيزات شبكه هاي رايانه: IPنشانی  -1-11

 كه در شبكه جهاني اينترنت قابل مفيريابي هفتند. IPهاي نشاني : IP هاي عمومینشانی -1-12

  ها و شبكه ملي اط عات( در نظر گرـته شده است.هاي خصوصي )مانند شبكه داخلي سازماناست كه براي شبكه IPاي از نشاني هاي بازه :IP هاي خصوصینشانی -1-13

 برقراري ارتباط با شبكه شركت است.تحويل و راه اندازي سرويس مشتر  و :   دایري سرویس  - 1-14

 : موضوع قرارداد  2ماده 

ست  شركت و بهره برداري از خدمات اينترنت      از عبارت ا شبكه  صال به  ستفاده از  ات شماره ................................   ADSL ـناوريبا ا صوبه    از طريق خط تلفن به  ضوابط م    كميفيون   177مطابق 

با قرارداد  2( سرعت اسمي سرويس خريداري شده مطابق ضميمه شماره       4به  1) 250/0،دي( و بصورت غير اختصاصي و نامتقارن، با پهناي باند تضمين شده كه برابر      )و ساير مصوبات جديد ب  

 )و ساير مصوبات جديد ب،دي( مي باشد .  كميفيون 237ه در چارچوب مصوبكه ت،رـه هاي مصوب شركت 

  ينفك قرارداد مي باشد .كليه ضمائم جزو  : تبصره

 : مدت زمان قرارداد3ماده 

سرو    شيدي برطبق ـرم  شماره       يس درخاين قرار داد در تاريخ .................................. تنظيم و زمان قرار داد به مدت .........ماه هجري خور ضميمه  شتر  )  ستي م شبكه      ( مي 2وا صال به  شد كه با او،ين ات با

 ساعت و دقيقه شروع مي شود.شركت، برحفب 

 كارشناس  مراج،ه و نصب  براي را اين مدت محيط كه مشتر  ظرف ساعت پس از اع م رانژه خط تلفن توسط شركت براي مشتر  داير مي شود. در صورتي        72سرويس حداكثر ظرف مدت  : 1تبصره  

صب  سرويس آماده  ن سرويس    مانساعت پس از اع م رانژه خط تلفن، ز  72ننمايد،  و دايري  شود و در  نظر در شروع  ست  عدم صورت  گرـته مي  شناس  درخوا شتر   بايد        كار شتر ، م سط م صب تو ن

درياـت  پس ازساعت   72 سرويس همان  شروع  در غير اينصورت زمان  ساعت پس از اع م رانژه خط تلفن و درياـت نام كاربري و كلمه عبور ارتباط با شبكه شركت را برقرار نمايد،    72حداكثر ظرف مدت 

 . شود گرـته مي نظر در نام كاربري و كلمه عبور

،  2در ضميمه شماره ساعت قبل از اتمام زمان پايان دوره، توسط شركت و از طريق پيامك به تلفن همراه اع م شده از سوي مشتر       72هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل     :2تبصره  

ــاني مجــددا             ــورت عــدم تمــديــد، اين اط ع رســ ــركــت و             72پيــامــك گرديــده و در صـ ــرويس، از طريق عوامــل ـرو  شـ ــال پيــامــك و در روز پــايــان سـ ــاعــت پس از ارســ  ســ

ــتر ،  قرارداد ـي ما بين پايان ي                   ــط مشـ ــت تمديد توسـ ــورت عدم ارايه درخواسـ ــورت مي پ يرد . در صـ ــال پيامك صـ ــورت تماس تلفني و يا ارسـ ــرويس جم  آوري  به صـ ــده و سـ  اـته تلقي شـ

 مي شود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد بود.

 

 7از  1صفحه 

mailto:info@pishgaman.net
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
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 : مبلغ قرارداد  4ماده 

و براساس سرويس درخواستي در ضميمه شماره       هاي مصوب  كميفيون    ا مطابق ت،رـهرهزينه خدمات بايد  يا دوره  در ابتداي هر ماه دوبرداري از خدمات مندرج در ماده ه مشتر  بايد قبل از آغاز بهر 

 .بپردازد دو
 قيمت به ریال  طبق مصوبه نوع خدمت قيمت به ریال هبطبق مصو نوع خدمت

 150.000 237 )به درخواست مشترك(هزینه  نصب 

 237 حجم استفاده از اینترنت بصورت پلكانی               

1≤G≤3 30.000 

 G≤10 22.000>3 120.000 237 )براي یكبار(خطوط  هيو تخل يریدا نهیهز

 G<30 18.000≥11 15.000 237 کيلوبيت  128هزینه برقراري و نگهداري ماهيانه سرعت 

 G>30 15.000 25.000 237 کيلوبيت 256ت سرع انهيماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 کميسيون 12/08/92مورخ  177مصوبه شماره  3بر اساس جلسه شماره  ) به درخواست مشترك( IP خصوصی هزینه هرآدرس 40.000 237 کيلوبيت 512سرعت انهيماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 95افزوده در سال ماليات بر ارزش %9  کشور) ماليات بر ارزش افزوده و...( نيقوانسایرمبالغ حسب  60.000 237 کيلوبيت 1024 سرعت انهيماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 شامل ترافيك اینرنت داخلی و بين الملل 237سرویس هاي غيرحجمی طبق مصوبه  80.000 237 کيلوبيت2048ت سرع انهيماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز

 140.000 237 کيلوبيت 4096ت سرع انهيماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز
 حداقل نرخ بيت

 )کيلوبيت بر ثانيه(

 ماهانه ارائه خدمتسقف هزینه 

 ) ریال(

 GB  حداقل حجم ماهانه به

 حجم ترافيك بين الملل حجم ترافيك داخلی

 180.000 237 مگ و باالتر از آن 8سرعت  انهيماه يو نگهدار يبرقرار نهیهز
1024 250.000 20 10 

2048 400.000 30 15 

 4096 600.000 40 20 

8192 1.000.000 60 30 

 
ستفاده    هزینه اشتراك:   -4-1 شترا  و ا ساس ت،رـه هاي مصوب شركت       دوره ايهزينه ا )و ساير مصوبات جديد    كميفيون  237شماره   هدر چارچوب مصوب و از خدمات موضوع قرارداد بر ا

ــت و    ــت آمــده                               ب،ــدي( اســ ـيــك بــدســ ترا جم  ح ني  لكــا پ ،رـــه  ت هيــانــه و  گهــداري مــا ن قراري و  بر ينــه  هز موع  ج م ــت و از   . ريــال.......................م،ــادل .......... اســ

 . مي شود درياـت از مشتر  كاملصورت ه در زمان عقد قرارداد ب)پيش پرداخت( كه با توجه به شيوه ـرو   مي باشد 

ر نظر گرـته  دمطابق مصوبات كميفيون    ،كمتر از سقف ت،يين شده  در برخي موارد ت،رـه نهايي سرويس  ،  كه بايد به تاييد سازمان برسد  كه قي شركت  يباتوجه به سياست هاي تشو    : 1 تبصره 

 كه به صورت شفاف در قرارداد ذكر مي شود. مي شود

شترك  -4-2 صورتي  : هزینه راه اندازي تجهيزات م شد، بايد هزينه راه اندازي تجهيزات          در  سرويس در محل مورد نظر با صب  شركت براي ن ضور نماينده  شتر  نيازمند ح ا رايي انتهكه م

 .ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد و پنجاه هزار يكصدع وه بر هزينه اشترا  مطابق نرخ شركت در چارچوب مصوبات كميفيون به مبلغ 

صوبه   هزینه دایري و تخليه : -4-3 فيون  237مطابق م شترا  و راه اندازي  و اين هزينه  بوده ريال 120000 مبلغ برابر( تخليه/  دايري) مخابرات، هزينه رانژه  كمي صال ع وه بر هزينه ا ، ات

بديهي است در صورت عدم پرداخت هزينه م كور از سوي مشتر  اين هزينه در هنگام درخواست جم  آوري از سوي         .شود درياـت مي  از مشتركين عقد قرارداد ـقط يك بار در هنگام 

 م  آوري مي باشد .شركت مطا،به و مشتر  ملزم به پرداخت آن قبل از ج

 مي باشد. براي هر دوره اشترا  م كور اضاـه شده و مشتر  ملزم به پرداخت آنهزينه هاي ارز  اـزوده به كليه مبا،غ بر مطابق مصوبات جاري كشور، ما،يات   :2تبصره 

 اقدام نمايد.مصوبات كميفيون در صورت نياز، مشتر  مي تواند نفبت به خريد تراـيك اضاـي بر اساس  :3تبصره 

  .گردد مي تمديد ،شده پرداخت آن اشترا  حق كه اي دوره براي خود به خود قرارداد اين ، اشترا  هزينه پرداخت با :4تبصره 

داشته و به مشتركين اع م نمايد. در غير اينصورت را در نظر ( FCPايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت)شركت مت،هد است كه همواره در قراردادهاي خود مدت اعتبار پروانه  :5تبصره 

 پيامدهاي بي اعتبار شدن آن قرارداد به عهده ا  خواهد بود .

صره  فبت به         :6 تب شتركين مي توانند از اين طريق ن شتر ، م صورت امكان ثبت نام آن ين براي م سرويس  ثبت نام در  ضا قرارداد ،     خود اقدام نمايد  ADSL درياـت  سرويس پس از ام و 

 تحويل مشتر  خواهد شد .  

 و ملزم به پرداخت خواهد بود . كميفيونشامل كفر هزينه طبق ت،رـه هاي مصوب ( از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود، رانژه )تا قبل از او،ين استفاده ب،د از، صورتيكه مشتر در  :7 تبصره

   تعهدات مشترک: 5ماده 

 شود با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينه ها نفبت به گزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در قرارداد پايبند باشد . مشتر  مت،هد مي -5-1

شتر  مت،هد مي  -5-2 سوي          م ستورا،،مل هايي كه از  ضوع قرارداد و د س مي ايران مرتبط با مو ساني     شود كليه قوانين و مقررات جمهوري ا شده و از طريق پايگاه اط ع ر صادر و اب غ  مراج  ذيربط 

 يا ساير مبادي ذيربط اط ع رساني شده است را رعايت نمايد . شركت

 خدمات مي باشد .. در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به ـفخ شركت، به غير خودداري نمايدتجهيزات مت،لق به  شود از واگ اري امكانات و مشتر  مت،هد مي -5-3

سا  يپهنا يها و مدارات ارتباط نكيخطوط و ، يهرگونه واگ ار -5-4 شده به آنها به غ  ريباند و  سط  ازيو خارج از روال انتقال امت ريامكانات و خدمات ارايه  ش  ايتمام   يتوز نيو همچن شركت  تو ز ا يبخ

دان كارمن ايصرـا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات م كور توسط خود و     ني( به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشترك  ريهاي اپراتوشركت مشابه   ـ،ا،يت)  نيريابه س  يآنها به صورت عموم 

 .باشند ي( ميسازمان تيمامور ايخود ) در زمان اشتغال به كار 

 باشد. مي ب مان  موارد تمامي رعايت به منوط و تحصيل محل مكان در آنها حضور زمان در آموزشي موسفات ساير و ها دانشگاه دانشجويان يا و محصلين به سرويس ارايه : 1 تبصره

ص ح  يه به مراج  ذيسال جهت ارا كيمدت حداقل  يآن برا رهيكاربران و ذخ تيـ،ا، LOG و CDR و يتيثبت مشخصات هو ،ه شده يخطوط و خدمات ارا يدرون سازمان  يدر صورت توز : 2 تبصره

 .است يضرور

 .باشد يآنها م ازيو صاحب امت نيو مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرـا بر عهده مشترك نيبا قوان ريعواقب هرگونه استفاده سوء و مغا تيمفئو، -5-5

 7از   2صفحه 



 

 .باشند يواگ ار شده نم نترنتيو ا تايد يخطوط تلفن از بفترها كيمجاز به انتقال تراـ نيمشترك -5-6

 .رديگي ( در بر نم يها و موسفات را در محدوده داخل كشور ) محدوده ساختمان و شبكه محل شركتسازمان ها و   )PBX (يخطوط تلفن داخل تيمحدود نيا :3 تبصره

 و ... ( با اســتفاده از بفــتر يبرمفــاـر يها ناليو ـرودگاه ها ترم يحيپار  ها و مراكز تفر لي) از قب يعموم يدر مكان ها نترنتيا  يجهت توز يحقوق نياز مشــترك يبرخ يازمنديدر صــورت ن -5-7

WIFI  ست ا  گريهر رو  د ايو فئو،يت و مديريت  تحتاقدام  ني زم ا ست  تامين جهت شركت  بين  زم هماهنگي نيز اجرا و طراحي مراحل در و پ يرـته صورت  ـوق اماكن متو،يان به شركت  م  پيو

ها و تب،ات آن به آيد.در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مفئو،يت   به عمل كاربران ـ،ا،يت LOG و مشخصات   ذخيره و ثبت ، هويت احراز نحوه همچنين امنيتي و هاي سياست   اعمال ، كنتر،ي

 عهده مشتر  خواهد بود.

و   نمودهروزه جهت رـ  موارد تخلف اقدام  10توسط مشتر  نفبت به صدور اخطار با مهلت       7-5تا  5-5بندهاي از مفاد  يدر صورت مشاهده و اط ع از موارد تخط  مي تواند  شركت  بديهي است  -5-8

 .باشدي م مراج  ذيص حبه  يمشتر  خاط يم،رـ نيتا زمان رـ  موارد تخلف و همچن سيارايه سرو فقط  خطوط و توقملزم  به در صورت عدم رـ  تخلف 

به دارنده پروانه اط ع دهد ، در صورت عدم اط ع رساني و بروز هرگونه مشكلي     خود را (، اط عات جديد رايانامهمشخصات تماس ) شماره تلفن و آدرس     تغييرصورت  شود در   مشتر  مت،هد مي  -5-9

 در برقراري تماس با مشتر  ، مفئو،يت عدم اط ع از مواردي كه متضمن اط ع رساني مي باشد ، بر عهده مشتر  خواهد بود .

و حفاظت از سيفتم ها و اط عات سمت مشتر  بر عهده خود  است و        خود اقدام نمايد ADSLنفبت به تغيير رمز ورود سرويس     ،شركت ز او،ين ارتباط با شبكه  مشتر  موظف است پس ا   -5-10

 .نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايداز مشتر  بايد 

سرويس  -5-11 شاني هاي ها داراي كليه  صورت متغير IP عمومي ن صورت نياز    (Dynamic) به  شد و در  سرويس هاي داراي  مي با شاني  به  صي     هاي ن صو و  در هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه  IPخ

 .امكان پ ير مي باشدوجود امكانات، 

 تعهدات شركت : 6ماده 

 يا چند مورد ديگر مشروط نمي نمايد.ارايه يك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك  شركت-6-1

 مت،هد مي شود كه به همان ترتيب اع مي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند. شركت -6-2

مفوو،يت هاي طرـين قراردادهاي خدمات را گردآوري  مت،هد مي شود كه همه قوانين و مقررات ناظر به خدمات خود از جمله قوانين كيفري، مصوبات كميفيون و مقررات راج  به حقوق و شركت -6-3

 و در دسترس مخاطبان و مشتركين قرار دهد.

ــركت -6-4 ــود تمه يمت،هد م ش ــبكه  اتيدر هنگام عمل SLA ت،هدات تيرعا ي زم را برا داتيش ــاعت قبل( زمان 48)حداقل  يكند و با اط ع قبل ينيب شيپرا ش كند.   نييرا ت، Down Time س

 .باشد يبار م كيشود و ت،داد آن در ماه حداكثر  يصبح( انجام م 6تا  2) ساعت  كيكم تراـ يدر زمان ها Down Time اتيعمل

( از SLAطح خدمات )تمام بندهاي تواـقنامه س )و ساير مصوبات جديد ب،دي ( كميفيون بوده و     177مطابق ضوابط مصوبه شماره    ( SLAو اجراي تواـقنامه سطح خدمات )  ارايهمت،هد به  شركت -6-5

 قابل اجرا مي باشد و تحويل سرويس زمان امضاي قرارداد

شترا  خدمت انتخاب  انيشود تا پا  يمت،هد م شركت  -6-6 شرا  يرييتغ ،يدوره ا سازمان مجبور به اعمال تغ    نكهيمقرر در قرارداد نخواهد داد مگر ا طيدر  ساس اع م  شد كه درا  راتييبر ا  زيمورد ن نيبا

 .مشتر  باشد اريدر اخت راردادـفخ ق ايدر خصوص ادامه  يريگ ميبه اط ع مشتر  برسد و تصم ديبا ديجد طيشرا

 .داحكام مورد نظر  به اثبات برس بيآن در تصو يب،دها اعمال نفوذ ناروا نكهيندارد مگر ا يتيقرارداد مفئو، نيو مقررات موثر بر ا نيدر قوان راتييو تغ ص حيمراج  ذ ماتيدر قبال تصم شركت-6-7

روز قبل از  زم ا جرا شدن نفبت به تحويل نفخه كتبي و يا ا،كترونيكي به     14حداقل سازمان،   ديباشد، پس از تائ  يدر متن قرارداد ضرور  راتييتغ جاديا اياص حات  شركت،   صيچنانچه به تشخ -6-8

صورت كتبي و يا ا،كترونيكي       ضات خود را به  شتر  در طي مدت م كور مي تواند اعترا شتر  اقدام نموده  و م شماره   ، info@pishgaman.net :رايانامهاز طريق م  به 021-22608844يا ـكس به 

 شركت اع م نمايد.

 باشد.موظف به كفب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات مي شركتهاي قبلي، در خصوص قرارداد :1 تبصره

سا      انياز وارد آمدن ز يريجلوگ ايبرخورد با بزهكاران  اياز وقوع جرم  يريشگ يپ ت،يچون امن يريشود با م،اذ  يمت،هد م شركت  -6-9 سازه ها و  شبكه،  شتركين را از   ريبه  امكانات مت،لق به خود، م

س    ستر شود   ايمحدود نكند  ايبه خدمات محروم  يد شتركين را غ  ياقدامات قانون ايمرتكب جرم  ستور و با هماهنگ  رويپ ديبا يكرده و هر اقدام زيكه قانون تجو ياع م كند، مگر در موارد يقانون ريم  يد

 .باشد يقانون تداريمقامات ص ح

آگاه  ايبازدارنده و  داتيرخداد آگاه باشد نفبت به اتخاذ تمه   نيكند و از ا ديخدمات موضوع قرارداد مشتركين را تهد   قياز طر يا،وقوع بيقر يم،نو اي يماد بيشود چنانچه آس   يمت،هد م شركت -6-10

 .وارده خواهد بود يها انيموظف به جبران ز ،يقانون يها تيمفئو، ريع وه بر سا ورتص نيا ريبه آنها اقدام كند، در غ رانهيشگيپ يرهنمودها هيمشتركين و ارا يساز

شتركين  داده ها  يموظف به حفظ محرمانگ شركت  -6-11 ص   ميو ارتباطات و حرو اط عات م ست و مت،هد م   يخصو شتركين ا ص     يم شتركين جهت  ص  از داده ها و اط  انتيشود به م شخ شان   يعات 

 .كند تيو حق ندارد از خود سلب مفؤ، درا به عمل آورن يكاـ ياط ع رسان دهاياز تهد يناش ياحتما، يها بياط عات و آس يو ـنآور يمتناسب با خدمات ارتباط

س    ياعمال هر گونه نظارت بر كاركردها كه شود  يمت،هد م شركت  -6-12 ستر ص    ريغ يخدمات، موجب د شخ شتركين ن  يمجاز به داده ها و ارتباطات  حوزه  نيناظر به ا يمقررات قانون تيو رعا فت يم

 .است يا،زام

 حا،ت ـيبرنوري توسط مخابرات ندارد. به تلفن خط شدن تبديل برگردان و  كابل مشتر ، عمليات خط قط  صورت هيچ گونه ت،هد و مفئو،يتي در شركت -6-13

 طور رايگان به اط ع مشتركين رسانده شود.ه نحو مناسب و با جزييات كامل، بمشخصات و نرخ خدمات بايد به  -6-14

 7از   3صفحه 
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 7از   4صفحه 

ت موظف به نصب و راه اندازي  به ارايه خدمات دسترسي به اينترنت به مشتر  مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشتر  مبني بر نصب و راه اندازي خدمت، شرك          مت،هد شركت  -6-15

 ود.ش يم ميتنظ مشتر  با قرارداد موضوع خدمات ليتحو هصورتجلف و اخ  مشتر  ازانتهايي طبق مصوبه كميفيون  زاتيتجه يانداز راه نهيهزتجهيزات انتهايي مشتر  مي باشد. 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطل   SLAمشتر  را از صحت و كيفيت سرويس خريداري شده مطابق با م،يار  ،اندازه گيري ،حظه اي پهناي باند تكنفين شركت بايد با نرم اـزارهاي -6-16

 نمايد.  

ندارد كه اين موضوع قبل از ان،قاد قرارداد   غيره سمت مشتر    و كشي  كابل آن، تجهيزات و رايانه ، مركزي تلفن دستگاه ( سانترال  ساختمان،  داخل كشي  سيم  قبال در مفئو،يتي  هيچگونه شركت  -6-17

 نيز اط ع رساني شده است.

ويي به ادعاهاي مطرح شده از سوي آنها   موظف است داده ها و اط عات مربوط به شاخص هاي كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركان نگهداري كنند تا امكان پاسخگ      شركت  -6-18

 مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد .

فت و      شركت  -6-19 صورت بي ست بي وقفه، به  شبانه روز و هفت)   24چهار) مت،هد ا ساعت در  شتيباني   7(  ضوع قرارداد را ـراهم نمايد و امكانات پ سخگويي به   تلفني ( روز در هفته ، خدمات مو و پا

 مشتركين خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته و ايام ت،طيل ـراهم كند.

  .باشد يات ـيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشتر  دارند در ساعات اداري قابل بررسي و حل ميو رـ  عيوب ـني كه نياز به عملحضوري پشتيباني   : 2 تبصره

   و شکايت شرايط پشتيباني : 7ماده 

 نمايد.  گرـته و طرح مشكلتماس ( روز در هفته 7( ساعت در شبانه روز و هفت)24به صورت بيفت و چهار) 021-23545تلفن با شماره مشتر  مي تواند در زمان بروز مشكل  -7-1

  .اينداستفاده نم شركتمورد توصيه يكي از انواع مودم هاي از و،ي به مشتركين پيشنهاد مي شود و مشتر  مي تواند از مودم هاي استاندارد استفاده كند اجباري نمي باشد  شركتخريد مودم از  -7-2

 ست.خدمات پس از ـرو  مودم هايي هم كه از شركت خريداري شده است به عهده گارانتي كننده محصول مي باشد و مفئو،يت آن از عهده شركت خارج ا تبصره:

 كمك در عيب يابي مودم به صورت تلفني تنها شامل مودم هاي مورد توصيه شركت خواهد بود . -7-3

 مودم امكان پ ير است . LANصورت تلفني، تنها بر روي پورت  كمك در عيب يابي مودم هاي واير،س به -7-4

سايت شركت به آدرس         -7-5 شكايت، به وب  شتن  صورت دا سامانه    www.pishgaman.netمشتر  مي تواند در  شكايت خود را در  تماس   021- 23545ثبت نمايد و يا با تلفن  شكايات مراج،ه و 

شكل از طريق م اكره و گفتگوي دوجانبه،     بگيرد. صورت بروز هرگونه اخت ف بين طرـين قرارداد و عدم رـ  م شتر  در  سازمان     م ضوع را به  سايت از طريق مي تواند مو يا  www.195.ir مراج،ه به 

 و اقدام به ثبت شكايت نمايد . من،كس  ICT.GOV.IR@195  :رايانامه و يا 600195يا شماره پيامك  195تماس با تلفن گوياي 

 زم را كه مشتر  مي تواند از طريق ،ينك هاي م كور پيگيري هاي   قرارداده اختيار مشتر   در پيگيري شماره   زم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان، سيفتم يك         

  انجام دهد .

 يط فسخ : شرا 8ماده 

ــورت  -8-1 ــت عدم  در صـ يد قرارداد  درخواسـ مد مدت       ت مان قرارداد ظرف  مدت ز مام  ــتر ، ،روز 10پس از ات ــط مشـ ــرويس جم  آوري          توسـ ــده و سـ ته تلقي شـ ياـ يان  پا ما بين   قرارداد ـي 

 بود.مي شود و راه اندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهد 

ـفخ قرارداد  به 021-22608844 ، يا ـكس به شمارهinfo@pishgaman.net :رايانامه از طريقدر خواست كتبي ارسال مشتر  در صورت تمايل به انصراف از درياـت خدمات ، مي بايفتي با      -8-2

بديهي است در صورت درخواست ـفخ يك طرـه از سوي مشتر    اقدام نمايد . ويبا  مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اع م ـفخ مشتر  ، نفبت به تفويه حفاب شركتاقدام نمايد و 

م قرارداد به هر د،يل، به هيج وجه راـ  مفئو،يت هاي مشتر  در خصوص ت،هدات    قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشتر  عودت داده نخواهد شد. همچنين ـفخ و يا اتما   

  وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استفاده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد ـفخ شده باشد.

ست ظرف يك هفته از تاريخ ان،قاد قرارداد ن      -8-3 فته ا شركت نتوان شود  ( اقدام نمايد، مشتر    SLAفبت به ارايه خدمات با م،يارهاي مورد نظر اين قرارداد) مانند و نه محدود به ت،هدات  چنانچه ثابت 

 حفاب با وي اقدام نمايد. مي تواند نفبت به اع م ـفخ قرارداد و اخ  هزينه اقدام نمايد و شركت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ اع م ـفخ مشتر  نفبت به تفويه

د احكام مور بيآن در تصــو يب،دها اعمال نفوذ ناروا نكهيندارد مگر ا يتيمفــئو، "منجمله ـفــخ  " قرارداد نيو مقررات موثر بر ا نيدر قوان راتييو تغ صــ حيمراج  ذ ماتيدر قبال تصــم شــركت -8-4

 .نظر  به اثبات برسد

 ( وضعيت اضطراری9ماده 

 سلب مفئو،يت مي كند كه ـرا ارادي باشد . شركت( وض،يت اضطراري پيش بيني شده و پيش بيني نشده تنها در صورتي از  9-1

صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات،   9-2 ساندن پيامدهاي ع        شركت ( در  سي به خدمات و به حداقل ر ستر ضروري براي اعاده د فت بي درنگ، كليه اقدامات  شتركين به     مي باي سي م ستر دم د

 خدمت را انجام دهد.

 همزمان با انجام كليه اقدامات ضروري مي بايفت نفبت به اط ع رساني آني به مشتركين اقدام نمايد . شركت، ( در صورت بروز وض،يت اضطراري 9-3

شركت كه    انجام ت،هدات  امكانعدم (  9-4 شد،          موضوع قرارداد توسط  شبكه با صب و بهره برداري از تجهيزات  سيس و ن ستانداردهاي ايمني در تأ شي از عدم رعايت ا به موجب وقوع ب ياي طبي،ي كه نا

 تلقي خواهد شد. شركتشود و به عنوان قصور از ت،هدات مشمول اين ماده نمي

 

 ءامضا نام و نام خانوادگی مشترك :                                                        شرکت ءمهر و امضا
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 ضميمه شماره یك   

 مشتر  گرامي ،طفا  يكي از دو نوع حقيقي و يا حقوقي )شركت/موسفه( را تكميل ـرماييد :   

  

 حقيقی:            مشترکين    

 نام و نام خانوادگي:   نام پدر:     كدملي:    

  . :  محل صدور:    

 تاريخ تو،د:   جنفيت:   

 ميزان تحصي ت:  شغل:    

 نشاني و كدپفتي:   

 نشاني محل درياـت خدمات :     

 

 

 ......................: تلفن:   ................                         ـكس

 ..........................:  :........................                              تلفن همراهADSLتلفن

 :........................................................ADSLتلفن نام صاحب خط تلفن 

  :    رايانامه 

 

 در صورت خرید سرویس توسط شخص ثالث ، این قسمت تكميل گردد .    

 

 نام و نام خانوادگي:   نام پدر:     كدملي:    

  . :  محل صدور:       

 تاريخ تو،د:   جنفيت:   

 ميزان تحصي ت:  شغل:    

 نشاني و كدپفتي:   

 نشاني محل درياـت خدمات :     

 

 

 ......................: تلفن:   ................                         ـكس

 ..........................:  :........................                              تلفن همراهADSLتلفن

 :........................................................ADSLتلفن نام صاحب خط تلفن 

  :    رايانامه 

     

 7از   5صفحه 



 

 ضميمه شماره یك   

 

 حقوقی:      مشترکين

 

 نام شركت/موسفه :  كد اقتصادي :  

 شناسه ملي :  :شماره ثبت  محل ثبت:   

 نام مديرعامل و صاحبان امضا :    

 نوع ـ،ا،يت:   

 نام نماينده:    سمت:  

 نشاني:    

 كد پفتي :   

 نشاني محل درياـت خدمات :    

 ....................: تلفن:                    ................                           ـكس 

 : ..................... ADSLتلفن    

 :........................................................ADSLنام صاحب خط تلفن  شماره تماس 

 :    رايانامه 

 

 

 

 مشترك ءامضا                                                                                            شرکت ءمهر و امضا                                 
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 ضميمه شماره دو   

 

 نوع سرویس دریافتی:   

 

 :..................................kbpsسرعت بر حفب  : ................................................... ماهانهحجم تراـيك 

 ........................................   : سا،يانهحجم تراـيك    ......................................:  حجم اضاـي

 (مي باشد (Dynamic) متغير پيش ـرض نشاني عمومي و به صورت  صورت به IP نشاني هايدرخواستي ............................................... ) IPنشاني 

 .......................: ه مدتمدت زمان اشترا  از زمان او،ين ارتباط ب

 ي باشم    متقاضي مودم از نوع.... .................................................به قيمت...................................مي باشم/ نم

 اشم/ نمي باشم   متقاضي سرويس نصب و راه اندازي تكنفين شركت.................................... ..............مي ب

 

 

 

 

 ضميمه شماره سه  

 

 مبلغ سرویس:     

 

 ...........................: مبلغ سرويس ...................... :مبلغ حجم اضاـي

 :)در صورت درخواست( IP ينشاني خصوصمبلغ  .............. :مبلغ نصب و راه اندازي سرويس

 ................. :كفر پس از تخفيف :................   %9عوارض و ما،يات 

 .................... : مبلغ قابل پرداخت ................ :درصد تخفيف سرويس

 

 

 

 

 مشترك ءامضا                                                                   شرکت ءمهر و امضا

 7از   7صفحه 


