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 ADSLقرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت 

 

- 46-11( به شماره FCPدارنده پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت) 611512462114، كد اقتصادي : 4256به شماره ثبت  پيشگامان توسعه ارتباطاتاين قرارداد بين شركت 

نمابر    2111، شماره تماس: 1654166115،كدپستي 54کال،پ25،نبش كوچه21را،انتهاي كوچه يوسف آباد،خيابان جهان آتهران، از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به نشاني  111

ه ک با مشخصات ياد شده در فرم ضميمنام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و كدملي صاحبان امضا از يك طرف و مشترو مشخصات info@pishgaman.net رايانامه : ، 151-55462651:

    .و با شرايط ذيل منعقد مي گردد  شماره يك، از طرف ديگر

 

 تعاريف  : 1ماده 

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات :کميسيون -1-1

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي: سازمان -1-5

   (سهامي خاص)شركت پيشگامان توسعه ارتباطات  :شرکت -1-5

  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 -1-6

 (Kbps كيلو بيت بر ثانيه) نرخ انتقال داده بر اساس ظرفيت كانال انتقال تخصيص داده شده به مصرف كننده با واحد :پهناي باند -1-2

 ( محاسبه شده و از زمان اولين ارتباط آغاز مي گردد.   روز كامل 51)دت زمان سرويسي كه مشترک انتخاب نموده، بر اساس دوره هاي يك ماههم :دوره اشتراك -1-4

 GBبا واحد  دورهمبادله توسط مشترک در طول يك قابل ميزان اطالعات  :ترافيك ماهيانه -1-1

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

 شود.  تلفن ، زير ساخت هاي شبكه مخابراتي كشور و تجهيزاتي كه تحت مالكيت ، اختيار يا نظارت شركت نيست ، جزء شبكه شركت محسوب نمي 

 غير از ترافيك اصلي سرويس اينترنت مشترک مي باشد.ه منظور از ترافيك اضافه ، ترافيك اضافه خريداري شده ب :ترافيك اضافه-1-4

 گويند.، رانژه كردن شركت را اسپليتربرقراري ارتباط تلفن مشترک با  :رانژه-1-11

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

 كه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند. IPهاي نشاني : IP هاي عمومینشانی -1-15

  ها و شبكه ملي اطالعات( در نظر گرفته شده است.هاي خصوصي )مانند شبكه داخلي سازماناست كه براي شبكه IPاي از نشاني هاي بازه :IP هاي خصوصینشانی -1-15

ت، نوسازي ظرفي عمليات كابل برگردان شامل فعاليت هايي است در زير ساخت تلفن ثابت مخابرات)در مركز مخابرات يا در مسير كابل مخابرات( با هدف افزايش:   کابل برگردان  - 1-16

كر است كه طي انجام اين فرآيند ارتباط تلفني و يا شركت ارائه دهنده سرويس انجام مي شود. همچنين الزم به ذ PAPتجهيزات و بروز رساني آنها توسط مركز مخابرات، دبيرخانه 

 و ديتاي مشتريان دچار اختالل خواهد گرديد. همچنين ممكن است با تغيير در تجهيزات بستر ارتباطي از مس به فيبر نوري تغيير يابد.

 

 : موضوع قرارداد  2ماده 

  كميسيون  111مطابق ضوابط مصوبه  از طريق خط تلفن به شماره ................................  ADSL فناوريبا استفاده از اتصال به شبكه شركت و بهره برداري از خدمات اينترنت  از عبارت است

با تعرفه هاي مصوب  ( سرعت اسمي سرويس خريداري شده مطابق6به  1) 521/1)و ساير مصوبات جديد بعدي( و بصورت غير اختصاصي و نامتقارن، با پهناي باند تضمين شده كه برابر 

 ساير مصوبات جديد بعدي( مي باشد .  )و كميسيون 541 و  544ات چارچوب مصوبدر كه شركت 

 

 : مدت زمان قرارداد3ماده 

 اين قرار داد با اولين اتصال به شبكه شركت، برحسب ساعت و دقيقه شروع مي شود.

براي نصب و مراجعه  مدت يك هفته پس از اعالم رانژه شدن خط تلفن عمدا ارتباط با شبكه شركت را برقرار  نكرده است و  محيط را ظرفحداكثر مشترک ثابت شود كه در صورتي: 1تبصره 

مان شروع سرويس همان زمان رشناس نصب توسط مشترک، زرفته مي شود و در صورت درخواست كاماده ننمايد. يك هفته بعد از اعالم رانژه مبناي شروع زمان سرويس در نظر گكارشناس نصب آ

 اعالم رانژه خط تلفن در نظر گرفته مي شود.

در ضميمه ساعت قبل از اتمام زمان پايان دوره، توسط شركت و از طريق پيامك به تلفن همراه اعالم شده از سوي مشترک  15هشدار پايان زمان دوره سرويس طبق قرارداد حداقل   :2تبصره 

 ساعت پس از ارسال پيامك و در روز پايان سرويس، از طريق عوامل فروش شركت و  15، پيامك گرديده و در صورت عدم تمديد، اين اطالع رساني مجدداً 5شماره 

 افته تلقي شده و سرويس جمع آوري به صورت تماس تلفني و يا ارسال پيامك صورت مي پذيرد . در صورت عدم ارايه درخواست تمديد توسط مشترک،  قرارداد في ما بين پايان ي

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

 

 : مبلغ قرارداد  4ماده 

http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
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به شرح  كميسيون 541 و  544 شماره اتدر چارچوب مصوبو از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه هاي مصوب شركت  دوره ايهزينه اشتراک و استفاده  هزينه اشتراك:  -6-1

از  كاملصورت ه در زمان عقد قرارداد ب)پيش پرداخت( كه با توجه به شيوه فروش  مي باشد . ريال.......................معادل ..........و ساير مصوبات جديد بعدي( است و )جدول ذيل 

 . مي شود دريافت مشترک

 و فيبر( ADSL ،VDSLتعرفه ارايه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت )

 (ريال )هزارارايه خدمت سقف تعرفه ماهانه نرخ بيت دانلود)بيت برثانيه(

215K 152 

1M 511 

5M 521 

5M 521 

6M 611 

1M 211 

14M 111 

51M 5111 

51M 5211 

21M 5111 

 

در نظر يون مطابق مصوبات كميس ،موارد تعرفه نهايي سرويس كمتر از سقف تعيين شده در برخي، قبال به تاييد سازمان رسيده استكه قي شركت يباتوجه به سياست هاي تشو : 1 تبصره

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

هايي انته راه اندازي تجهيزات كه مشترک نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب سرويس در محل مورد نظر باشد، بايد هزيندر صورتي : هزينه راه اندازي تجهيزات مشترك -6-5

 .ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد و پنجاه هزار يكصدرا عالوه بر هزينه اشتراک مطابق نرخ شركت در چارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ 

عالوه بر هزينه اشتراک و راه اندازي و اين هزينه  بوده ريال 151111 مبلغ برابر( تخليه/  دايري) مخابراترانژه  هزينه، كميسيون 551و  551مصوبه مطابق  هزينه دايري و تخليه : -6-5

بديهي است در صورت عدم پرداخت هزينه مذكور از سوي مشترک اين هزينه در هنگام درخواست جمع  .شوددريافت مي  از مشتركينعقد قرارداد فقط يك بار در هنگام ، اتصال

 ملزم به پرداخت آن قبل از جمع آوري مي باشد . آوري از سوي شركت مطالبه و مشترک

 مي باشد. براي هر دوره اشتراک مذكور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آنهزينه هاي ارزش افزوده به كليه مبالغ بر مطابق مصوبات جاري كشور، ماليات   :2تبصره 

كميسيون مبلغ آن به ازاي هر گيگ  544كه بر اساس مصوبه شماره  نمايداقدام مصوبات كميسيون در صورت نياز، مشترک مي تواند نسبت به خريد ترافيك اضافي بر اساس  :3تبصره 

 ريال مي باشد 111/51

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

را در نظر داشته و به مشتركين اعالم نمايد. در غير ( FCPايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت)شركت متعهد است كه همواره در قراردادهاي خود مدت اعتبار پروانه  :5تبصره 

 . اينصورت پيامدهاي بي اعتبار شدن آن قرارداد به عهده اش خواهد بود

و سرويس پس از امضا قرارداد ، خود اقدام نمايد  ADSL دريافت سرويس ثبت نام در صورت امكان ثبت نام آنالين براي مشترک، مشتركين مي توانند از اين طريق نسبت به  :6 تبصره

 تحويل مشترک خواهد شد . 

د و ملزم به پرداخت خواه كميسيونشامل كسر هزينه طبق تعرفه هاي مصوب ( از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود، رانژه )تا قبل از اولين استفاده بعد از، صورتيكه مشترکدر  :7 تبصره

 بود .

 

   تعهدات مشترک: 5ماده 

 قرارداد پايبند باشد . شود با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينه ها نسبت به گزينش آنها اقدام كند و به مواعد مقرر در مشترک متعهد مي -2-1

و از طريق پايگاه اطالع رساني شود كليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هايي كه از سوي مراجع ذيربط صادر و ابالغ شده  مشترک متعهد مي -2-5

 . يا ساير مبادي ذيربط اطالع رساني شده است را رعايت نمايد شركت
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 . در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات مي باشد .شركت، به غير خودداري نمايدتجهيزات متعلق به  شود از واگذاري امكانات و مشترک متعهد مي -2-5

 يخشب ايتمام  عيتوز نيو همچن شركت توسط ازيو خارج از روال انتقال امت ريامكانات و خدمات ارايه شده به آنها به غ ريباند و سا يپهنا يها و مدارات ارتباط نكيخطوط و ل يهرگونه واگذار -2-6

 ايصرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور توسط خود و  ني( به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركهاي اپراتوريشركتمشابه  فعاليت)  نيريابه س ياز آنها به صورت عموم

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

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

 يه به مراجع ذيسال جهت ارا كيمدت حداقل  يآن برا رهيكاربران و ذخ تيفعال LOG و CDR و يتيثبت مشخصات هو ،ه شده يخطوط و خدمات ارا يدرون سازمان عيدر صورت توز : 2 تبصره

 .است يصالح ضرور

 .باشد يآنها م ازيو صاحب امت نيو مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفا بر عهده مشترك نيبا قوان ريعواقب هرگونه استفاده سوء و مغا تيمسئول -2-2

 .باشند يواگذار شده نم نترنتيو ا تايد يخطوط تلفن از بسترها كيمجاز به انتقال تراف نيمشترك -2-4

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

 رو ... ( با استفاده از بست يبرمسافر يها ناليو فرودگاه ها ترم يحيپارک ها و مراكز تفر لي) از قب يعموم يدر مكان ها نترنتيا عيجهت توز يحقوق نياز مشترك يبرخ يازمنديدر صورت ن -2-1

WIFI  پيوست تامين جهت شركت بين الزم هماهنگي نيز اجرا و طراحي مراحل در و پذيرفته صورت فوق اماكن متوليان به شركت مسئوليت و مديريت تحتاقدام  نيالزم است ا گريهر روش د ايو 

ها و تبعات آيد.در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليت به عمل كاربران فعاليت LOG و مشخصات ذخيره و ثبت ، هويت احراز نحوه همچنين امنيتي و هاي سياست اعمال ، كنترلي

 آن به عهده مشترک خواهد بود.

روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام  11توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت  1-2تا  2-2بندهاي از مفاد  يدر صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطمي تواند  شركت بديهي است -2-1

 .باشدي م مراجع ذيصالحبه  يمشترک خاط يمعرف نيتا زمان رفع موارد تخلف و همچن سيارايه سرو فقطع خطوط و توقملزم  به و در صورت عدم رفع تخلف  نموده

به دارنده پروانه اطالع دهد ، در صورت عدم اطالع رساني و بروز هرگونه خود را (، اطالعات جديد رايانامهتماس ) شماره تلفن و آدرس تغيير مشخصات صورت شود در  مشترک متعهد مي -2-4

 مشكلي در برقراري تماس با مشترک ، مسئوليت عدم اطالع از مواردي كه متضمن اطالع رساني مي باشد ، بر عهده مشترک خواهد بود .

و حفاظت از سيستم ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش  خود اقدام نمايد ADSLنسبت به تغيير رمز ورود سرويس   ،شركتز اولين ارتباط با شبكه موظف است پس امشترک  -2-11

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

در هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه  IPخصوصي  هاي نشاني به سرويس هاي داراي مي باشد و در صورت نياز (Dynamic) به صورت متغيرIP عمومي نشاني هايها داراي كليه سرويس -2-11

 .امكان پذير مي باشدو وجود امكانات، 

 

 تعهدات شركت : 6ماده 

 مورد ديگر مشروط نمي نمايد.ارايه يك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند  شركت-4-1

 متعهد مي شود كه به همان ترتيب اعالمي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند. شركت -4-5

ت هاي طرفين قراردادهاي خدمات را متعهد مي شود كه همه قوانين و مقررات ناظر به خدمات خود از جمله قوانين كيفري، مصوبات كميسيون و مقررات راجع به حقوق و مسوولي شركت -4-5

 گردآوري و در دسترس مخاطبان و مشتركين قرار دهد.

كند.  نييرا تع Down Time ساعت قبل( زمان 61)حداقل  يكند و با اطالع قبل ينيب شيپرا شبكه  اتيدر هنگام عمل SLA تعهدات تيرعا يالزم را برا داتيشود تمه يمتعهد م شركت -4-6

 .باشد يبار م كيشود و تعداد آن در ماه حداكثر  يصبح( انجام م 4تا  5) ساعت  كيكم تراف يدر زمان ها Down Time اتيعمل

( SLAخدمات )تمام بندهاي توافقنامه سطح )و ساير مصوبات جديد بعدي ( كميسيون بوده و  111مطابق ضوابط مصوبه شماره ( SLAو اجراي توافقنامه سطح خدمات ) ارايهمتعهد به  شركت-4-2

 قابل اجرا مي باشد و تحويل سرويس از زمان امضاي قرارداد

مورد  نيباشد كه درا راتييبر اساس اعالم سازمان مجبور به اعمال تغ نكهيمقرر در قرارداد نخواهد داد مگر ا طيدر شرا يرييتغ ،يدوره اشتراک خدمت انتخاب انيشود تا پا يمتعهد م شركت -4-4

 .مشترک باشد اريدر اخت راردادفسخ ق ايدر خصوص ادامه  يريگ ميبه اطالع مشترک برسد و تصم ديبا ديجد طيشرا زين

ثبات ا احكام مورد نظرش به بيآن در تصو يبعدها اعمال نفوذ ناروا نكهيندارد مگر ا يتيقرارداد مسئول نيو مقررات موثر بر ا نيدر قوان راتييو تغ صالحيمراجع ذ ماتيدر قبال تصم شركت-4-1

 .برسد

روز قبل از الزم االجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي  16حداقل سازمان،  ديباشد، پس از تائ يدر متن قرارداد ضرور راتييتغ جاديا اياصالحات شركت،  صيچنانچه به تشخ-4-1

-22464621يا فكس به شماره  ، info@pishgaman.net :رايانامهاز طريق به مشترک اقدام نموده  و مشترک در طي مدت مذكور مي تواند اعتراضات خود را به صورت كتبي و يا الكترونيكي 

 شركت اعالم نمايد. به 151

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

امكانات متعلق به خود، مشتركين را از  ريبه شبكه، سازه ها و سا انياز وارد آمدن ز يريجلوگ ايبرخورد با بزهكاران  اياز وقوع جرم  يريشگيپ ت،يچون امن يريشود با معاذ يمتعهد م شركت -4-4

 يا هماهنگدستور و ب رويپ ديبا يكرده و هر اقدام زيكه قانون تجو ياعالم كند، مگر در موارد يقانون ريمشتركين را غ ياقدامات قانون ايمرتكب جرم شود  ايمحدود نكند  ايبه خدمات محروم  يدسترس

 .باشد يقانون دارتيمقامات صالح
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ه و بازدارند داتيرخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمه نيكند و از ا ديخدمات موضوع قرارداد مشتركين را تهد قياز طر يالوقوع بيقر يمعنو اي يماد بيشود چنانچه آس يمتعهد م شركت-4-11

 .وارده خواهد بود يها انيموظف به جبران ز ،يقانون يها تيمسئول ريعالوه بر سا ورتص نيا ريبه آنها اقدام كند، در غ رانهيشگيپ يرهنمودها هيمشتركين و ارا يآگاه ساز اي

ان ش ياز داده ها و اطالعات شخص انتيشود به مشتركين جهت ص يمشتركين است و متعهد م يخصوص ميو ارتباطات و حرو اطالعات مشتركين داده ها  يموظف به حفظ محرمانگ شركت -4-11

 .كند تيو حق ندارد از خود سلب مسؤل درا به عمل آورن يكاف ياطالع رسان دهاياز تهد يناش ياحتمال يها بياطالعات و آس يو فنآور يمتناسب با خدمات ارتباط

حوزه  نيناظر به ا يمقررات قانون تيو رعا ستيمشتركين ن يمجاز به داده ها و ارتباطات شخص ريغ يخدمات، موجب دسترس ياعمال هر گونه نظارت بر كاركردها كه شود يمتعهد م شركت -4-15

 .است يالزام

 حالت فيبرنوري توسط مخابرات ندارد. به تلفن خط شدن تبديل برگردان و  كابل مشترک، عمليات خط قطع صورت هيچ گونه تعهد و مسئوليتي در شركت -4-15

 طور رايگان به اطالع مشتركين رسانده شود.ه نحو مناسب و با جزييات كامل، بمشخصات و نرخ خدمات بايد به  -4-16

ت موظف به نصب و راه به ارايه خدمات دسترسي به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبني بر نصب و راه اندازي خدمت، شرك متعهد شركت -4-12

 ود.ش يم ميتنظ مشترک با قرارداد موضوع خدمات ليتحو هصورتجلس و اخذ مشترک ازانتهايي طبق مصوبه كميسيون  زاتيتجه يانداز راه نهيهزاندازي تجهيزات انتهايي مشترک مي باشد. 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  SLAمشترک را از صحت و كيفيت سرويس خريداري شده مطابق با معيار  ،اندازه گيري لحظه اي پهناي باند تكنسين شركت بايد با نرم افزارهاي -4-14

 مطلع نمايد.  

ندارد كه اين موضوع قبل از انعقاد  غيره سمت مشترک و كشي كابل آن، تجهيزات و رايانه ، مركزي تلفن دستگاه( سانترال ساختمان، داخل كشي سيم قبال در مسئوليتي هيچگونه شركت -4-11

 قرارداد نيز اطالع رساني شده است.

ويي به ادعاهاي مطرح شده از سوي موظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص هاي كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركان نگهداري كنند تا امكان پاسخگ شركت -4-11

 آنها مبني بر نبود يا كاستي كيفيت خدمات را داشته باشد .

و پاسخگويي به  تلفني ( روز در هفته ، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نمايد و امكانات پشتيباني1( ساعت در شبانه روز و هفت)56چهار) متعهد است بي وقفه، به صورت بيست و شركت -4-14

 مشتركين خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند.

  .باشد عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشترک دارند در ساعات اداري قابل بررسي و حل ميو رفع عيوب فني كه نياز به حضوري پشتيباني   : 2 تبصره
 

   و شکايت شرايط پشتيباني : 7ماده 

 نمايد.  گرفته و طرح مشكلتماس ( روز در هفته 1( ساعت در شبانه روز و هفت)56به صورت بيست و چهار) 1211تلفن با شماره مشترک مي تواند در زمان بروز مشكل  -1-1

فاده است شركتمورد توصيه يكي از انواع مودم هاي از ولي به مشتركين پيشنهاد مي شود و مشترک مي تواند از مودم هاي استاندارد استفاده كند اجباري نمي باشد  شركتخريد مودم از  -1-5

  .نمايند

 ست.خدمات پس از فروش مودم هايي هم كه از شركت خريداري شده است به عهده گارانتي كننده محصول مي باشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج ا :1تبصره

 كمك در عيب يابي مودم به صورت تلفني تنها شامل مودم هاي مورد توصيه شركت خواهد بود . -1-5

 مودم امكان پذير است . LANكمك در عيب يابي مودم هاي وايرلس به صورت تلفني، تنها بر روي پورت  -1-6

 تماس بگيرد. 1211تلفنثبت نمايد و يا با  شكاياتمراجعه و شكايت خود را در سامانه  www.pishgaman.netمشترک مي تواند در صورت داشتن شكايت، به وب سايت شركت به آدرس -1-2

يا تماس  .ir142www. مراجعه به سايتاز طريق مي تواند موضوع را به سازمان  مشترکصورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مذاكره و گفتگوي دوجانبه،  در

  و اقدام به ثبت شكايت نمايد .منعكس  ICT.GOV.IR142@  :رايانامه و يا 411142يا شماره پيامك  142با تلفن گوياي 

كه مشترک مي تواند از طريق لينك هاي مذكور پيگيري هاي الزم  قرارداده اختيار مشترک در پيگيري شماره الزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان، سيستم يك

  را انجام دهد .

 

 يط فسخ : شرا 8ماده 

 قرارداد في ما بين پايان يافته تلقي شده و سرويس جمع آوري  توسط مشترک، ،روز 11پس از اتمام مدت زمان قرارداد ظرف مدت  تمديد قرارداددرخواست عدم در صورت  -1-1

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

فسخ  به 151-55462651 ، يا فكس به شمارهinfo@pishgaman.net :رايانامه از طريقدر خواست كتبي ارسال مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات ، مي بايستي با  -1-5

بديهي است در صورت درخواست فسخ يك طرفه از  اقدام نمايد . ويبا  مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک ، نسبت به تسويه حساب شركتقرارداد اقدام نمايد و 

م قرارداد به هر دليل، به هيج وجه رافع مسئوليت هاي مشترک سوي مشترک قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد. همچنين فسخ و يا اتما

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

( اقدام نمايد، SLAسبت به ارايه خدمات با معيارهاي مورد نظر اين قرارداد) مانند و نه محدود به تعهدات چنانچه ثابت شود شركت نتوانسته است ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد ن -1-5

 تسويه حساب با وي اقدام نمايد. مشترک مي تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک نسبت به

حكام مورد ا بيآن در تصو يبعدها اعمال نفوذ ناروا نكهيندارد مگر ا يتيمسئول "منجمله فسخ  " قرارداد نيو مقررات موثر بر ا نيدر قوان راتييو تغ صالحيمراجع ذ ماتيدر قبال تصم شركت -1-6

 .نظرش به اثبات برسد

 

 ( وضعيت اضطراری9ماده 
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 سلب مسئوليت مي كند كه فرا ارادي باشد . شركت( وضعيت اضطراري پيش بيني شده و پيش بيني نشده تنها در صورتي از  4-1

دم دسترسي مشتركين به مي بايست بي درنگ، كليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهاي ع شركت( در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارايه خدمات،  4-5

 خدمت را انجام دهد.

 همزمان با انجام كليه اقدامات ضروري مي بايست نسبت به اطالع رساني آني به مشتركين اقدام نمايد . شركت، ( در صورت بروز وضعيت اضطراري 4-5

به موجب وقوع بالياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس ونصب و بهره برداري از تجهيزات شبكه  موضوع قرارداد توسط شركت كهانجام تعهدات  امكانعدم (  4-6

 تلقي خواهد شد. شركتشود و به عنوان قصور از تعهدات باشد، مشمول اين ماده نمي

 

 ضاام نام و نام خانوادگی مشترك :                                                        شرکت ءمهر و امضا

 


