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 پهنای باندواحد -اردادهاامور قر                              

 

 تاریخ : 

 شماره : 

 پیوست: 

 باند پهنـای فـروش قـرارداد
 

 

 قرارداد طرفین

 ،رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان از 711 - 49 -71 شماره به FCP مجوز دارنده ارتباطات توسعه پیشــگامان شـرکت بین قرارداد این

 بدرآبادی کریمی رضا محمد آقایان ندگینمــای به 71141755442:  ملی شناسه و 977572492174 اقتصـــادی کد و 4259 ثبت شمــاره به

 آباد، یوسف تهران،: نشانی به ،1925415452 ملی کد به(  مدیرعامل) پور بمـانی مسعـود و 9957411117 ملی کد به( مـدیره هیئت رئیـس)

 الکترونیک پست آدرس و 7211: تلفن شماره 7954199115:کدپستی پیشگامان، ساختمان ،54پالک ،25 کوچه نبش آرا، جهان خیابان

info@pishgaman.net  به "  ..…………………… " آقای و شود می نامیده "اول طرف" یا و "پیشـگامان" قرارداد این در که

: نشانی به ..……..متولد  ..…………فرزند  ……………………و شماره شناسنامه  …………………کدملی

و شماره همراه  157-..…………………: تلفن شماره و ……………………: کدپستی و .…………………………………………………………………………

 میشود، نامیده "وم د طرف" یا و "مشترک" قرارداد این در که ..………………………………………و پست الکترونیک   .…………………………: 

 .گردد می منعقد

 

 اردادقر موضوع -1 ماده
 : حجمی عبارتست از برقراری ارتباط پهنای باند

 .ارائه تجهیزات به صورت ................. . TCP/IPبر روی بستر وایرلس و بر اساس استاندارد فنی ............................................ سرویس پهنای باند 

 ..................................................به آدرس : .........................................
 

 قرارداد مدت. 2 ماده

 . باشد می تمدید قابل طرفین توافق با و بوده معتبر.………………… روز پایان تا .…………………… تاریخ از قرارداد این

.)چنانچه درخواست های پذیرد می انجام الحاقیه مبادله طریق از و طرفین کتبی درخواست با قرارداد این مفاد و موضوع در تغییر گونه هر. 1 تبصره

درصد از مقدار سرویس باشد در این صورت الحاقیه تنظیم نمیگردد و اعالم کتبی طرف دوم جهت اعمال سرویس  51مربوط به افزایش یا کاهش کمتر از 

 کفایت می کند( .

 . میباشد االجرا الزم و میگردد محسوب قرارداد الینفک جزء گیرد قرار رفینط توافق مورد قرارداد مدت طی در که ای الحاقیه هرگونه .2تبصره

 پیشگامان به کتباً را مراتب قرارداد اتمام مهلت از قبل ماه 7 حداقل همکاری، ادامه و تمدید به تمایل عدم صورت در است موظف دوم طرف .3تبصره

 . گردید خواهد صادر مشترک رایب فاکتور و تمدید قرارداد اینصورت، غیر در .نماید اعالم

 

 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ -3 ماده 

 مبلغ ماهیانه بصورت که باشد می(  تومان ..………………………………)  معادل ریال.………………… قـــرارداد کل مبلغ 7-5

 ………………………ریال معادل ).………………………تومان ( و هزینه اجاره تجهیزات به مبلغ  ..……………………) معادل ریال..……………………

 0923403294 حساب شماره به دوم طرف توسط تومان( ................................ریال معادل ) ..........................تومان ( و هزینه نصب و راه اندازی به مبلغ 

 به یا و 55492957 فکس شماره به مربوطه فیش و واریز ارتباطات توسعه پیشـگامان شرکت بنام44111:  شعبه کد ،صفائیه یزد شعبه ملت بانک

 .شد خواهد ارسال  Contract@pishgaman.netالکترونیک پست

mailto:info@pishgaman.net
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 پهنای باندواحد -اردادهاامور قر                              

 

 تاریخ : 

 شماره : 

 پیوست: 

 5 اکثرحـد) مقـرر مهلت در فوق، بند مطابق را پیشگامان توسط صادره( ها بدهی شامل)صورتحسابهای مبلغ است موظف و متعهد دوم طرف : 1 تبصره 

 در نمایـد اقدام( پیشگامان) شرکت مالی امور از تاییدیه دریافت به نسبت و واریز ارتباطات توسعه پیشگامان شرکت حساب به ،( فاکتور صدور از پس روز

 بالفاصله سرویس قطع خواهد شد و خسارت از محل تضمین دریافت خواهد شد . صورت این غیر

 و محاسبه ،رسمی ارقام برابر افزوده ارزش بر مالیات و عوارض پرداخت مرحله هر برای و پیشــگامان توسط درهصا حسابهای صورت درتمامی: 2 تبصره 

 .گردد می اخذ مشترک از

 های هزینه پرداخت و امکانات وجود صورت در و "مشترک" کتبی تقاضای با( سرویس ظرفیت یا و سرویس نوع در تغییر) خدمات در تغییر: 3 تبصره

 و ابالغ محاسبه، " مشترک" موجود ظرفیت و سرویس نوع اساس بر بعدی صورتحسابهای بطوریکه. باشد می پذیر امکان معوقه بدهیهای و مربوطه

 .گردید خواهد اعمال بعدی دوره شروع ابتدای در تغییرات این و شد خواهد ارسال

)عیناً به همین عنوان در متن چک نوشته شود( و   "سعه ارتباطاتشرکت پیشگامان تو "متعهد است یک فقره چک در وجه   "مشترک":  0 تبصره

ریال هم زمان با امضاء قرارداد به عنوان وجه ..........................بدون تاریخ به شماره ................. شماره حساب ................. عهده ..... .... شعبه .............. به مبلغ  

 تحویل دهد. "پیشـگامان", به التزام از تعهدات

ولو پس ازقطع  در دریافت هرگونه خسارت اعم از مادی یا معنوی ویا عدم پرداخت بدهی« مشترک»ضمن عقد حاضر  وکیل « پیشگامان: » 4 تبصره

 نامه یا چک مذکور فاقد هرگونه نامه یا چک موصوف بوده و این امر مشمول مرور زمان نمیباشد واساسا ضمانتاز محل ضمانت« پیشگامان»همکاری, له 

 وصف امانی است

( انجام نشـده باشـد ، پیشـگامان مـی توانـد از  9ماده  7: در صورتی که در پایان قرارداد مشترک تسویه حساب کامل در مهلت مقرر ) تبصره  6 تبصره

 محل تضمین خسارات وارده و کلیه مطالبات خود را جبران نماید .  

 

 

 : یشگامانپ تعهدات  -0 ماده

 رایانـه و ایسـتگاهها روی بـر اینترنت تحویل قبال در مسئولیتی و باشد می رادیو خروجی درگاه تا قرارداد موضوع تحویل به موظف "پیشگامان" -7-9

 . ندارد(  Internet Sharing) "مشترک" داخلی شبکه های

 مـی انجـام قرارداد مدت ایام تمام در ساعته59 بصورت قرارداد موضوع به مربوط پشتیبانی خدمات ارائه و مطلوب کیفیت با قـرارداد موضوع انجام -5-9

 .پذیرد

آخـرین مصـوبه سـازمان تنظـیم   بـا مطـابق ، گردد مربوط "پیشگامان" وظائف حیطه به که قرارداد موضوع با ارتباط در اختالل بروز صورت در -5-9

( خدمات ارتباطات داده ها جبران نماید . در حال حاضر SLAموافقتنامه های سطح خدمات )مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ضوابط و چارچوب 

 کمیسیون تنظیم مقررات مالک عمل می باشد . 711جلسه شماره  5مصوبه شماره 

 . دهد ارقر ایشان اختیار در(  مصرفی باند پهنای کنترل جهت)  را "مشترک" باند پهنای نمودار باشد می موظف "پیشگامان" -9-9

 و داخلـی شبکه ، مشترک سمت مودم ، مخابراتی خطوط نظیر)  انتقال بستر از ناشی مشکالت قبال در مسئولیتی و تعهد هیچگونه "پیشگامان"-2-9

 . داشت نخواهد باشد "پیشگامان" کنترل از خارج که(  طبیعی  و جوی بینی پیش قابل غیر موارد یا

 .باشد پاسخگو"مشترک"شده انجام مکاتبات به نسبت ساعت 91 مدت ظرف داکثرح گردد می متعهد "پیشگامان" -4-9

 "مشترک" تخلف درصورت همچنین و ذیصالح مراجع و رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان درخواست به بنا است مجاز "پیشگامان"-1-9

 . نماید اقدام قرارداد وفسخ سرویس قطع به نسبتاز اعالم کتبی پس  حاضر، قرارداد مفاد یا و هاودستورالعمل هانامه آئین از یک ازهر

 و گرفته تماس 55292:  تلفن شماره با و ساعته 59 و هفته روز 1 در شرکت فنی پشتیبانی واحد با فنی مشکل بروز زمان در تواند می مشترک -1-9

 .نماید مشکل طرح

 اینکــه مگــر نــدارد، مســئولیتی قــرارداد ایــن بــر مــوثر مقــررات و قــوانین در ییــراتتغ و ذیصــالح مراجــع تصــمیمات قبــال در ، "پیشــگامان" -4-9

 . برسد اثبات به نظرش مورد احکام تصویب در آن ناروای نفوذ اعمال بعدها
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 پهنای باندواحد -اردادهاامور قر                              

 

 تاریخ : 

 شماره : 

 پیوست: 

 مشــترک بــه زودتــر مــاه یـک حــداقل باشــد، ضــروری قـرارداد مــتن در تغییــرات ایجــاد یـا اصــالحات ،"پیشــگامان" تشــخی  بــه چنانچـه-71-9

ـــال ـــانی عاط ـــد رس ـــد خواه ـــترک و ش ـــی در مش ـــدت ط ـــذکور م ـــی م ـــد م ـــات توان ـــود اعتراض ـــور را خ ـــی بط ـــق از کتب ـــل طری  ایمی

info@pishgaman.net ، نماید اعالم پیشگامان به 55492957 شماره به فکس یا . 

 میــزان بــه بانــد پهنــای افــزایش بــه نســبت ســرعت، افــزایش بــر مبنــی کمشــتر درخواســت صــورت در گــردد، مــی متعهــد "پیشــگامان" -77-9

 . نماید اقدام قرارداد دوره طی در روز51 مدت به حداکثر و ساعت 59 ظرف شده خریداری باند پهنای برابر دو حداکثر

 

 : مشترک تعهدات  -4ماده

 یابـد ادامـه مـاه پایـان تـا تـاخیر چنانچـه و نمایـد اقـدام داخـتپر جهـت فـاکتور صدور از پس ،   دو روز حداکثر باشد می موظف "مشترک"-2 -7

 خسارت پرداخت بر عالوه "مشترک" صورت این در ، نماید اقدام مشترک به قبلی اطالع بدون قرارداد یکطرفه فسخ به نسبت دارد حق "پیشـگامان"

 .باشد می فقتوا مورد سرویس هزینه یکماه پرداخت به موظف اشتراک حق یکماه معادل مبلغی به

 کلیـه و نمایـد جلـوگیری "پیشـگامان" شـبکه در خـود کـاربران قـانونی غیـر و مجاز غیر فعالیت گونه هر انجام از میگردد متعهد "مشترک" -5-2

 .باشد می "مشترک" عهده بر وی کاربران و "مشترک" مجاز غیر استفاده از ناشی قانونی و حقوقی مسئولیتهای

 .ندارد غیر به جزئی یا و کلی صورت به را قرارداد موضوع واگذاری حق"مشترک" -5-2

 صـورت بـه اخـتالل مشـاهده زمـان از سـاعت 15 ظرف حداکثر را مراتب ، سرویس در اختالل  مشاهده صورت در باشد می موظف "مشترک" -9-2

 .بود خواهد اعتبار فاقد شود، ارسال ساعت 15 از پس که هایی درخواست است بدیهی نماید، اعالم"پیشگامان" به  بررسی جهت کتبی و تلفنی

 میدارد اذعان مشترک حاضر قرارداد درخصوص لذا. باشدنمی VoIP هایسرویس ارائه جهت باند پهنای سرویس از استفاده به مجاز "مشترک"-2-2
 .داشت خواهد برعهده آنرا از تخلف هرگونه تمسئولی و میباشد اسالمی مجازات قانون همچنین و ای رایانه جرایم قانون مفاد کلیه رعایت به متعهد

 آئـین و مصـوبات اساس بر " پیشگامان " توسط که است هایی اخطاریه رعایت همچنین و حاکمیتی و امنیتی موارد رعایت به ملزم "مشترک" -4-2

 .باشد می قرارداد فسخ و موضوع قطع به مجاز " پیشگامان " ها اخطاریه اجرای عدم صورت در و. شود می اعالم قرارداد این مفاد و ها نامه

 .نماید اعالم پیشگامان به قبل ماه یک حداقل کتبی بصورت را مراتب باند پهنای سرویس قطع درخواست صورت در گردد می متعهد "مشترک" -1-2

 قطـع زمـان و باشـد مـی فـاکتور لـغمب کامـل پرداخت به موظف مشترک ، ماه شروع از قبل باند، پهنای سرویس قطع درخواست صورت در:  1 تبصره

 . باشد می ماه پایان در سرویس

 در مقـرر مواعـد بـه و نمایـد اقـدام سـرویس خرید به نسبت ها هزینه پرداخت نحوه و خدمات بهای از کامل آگاهی با میشود متعهد "مشترک" -1-2

 . باشد پایبند قرارداد

 مـی آنها امتیاز صاحبان و مشترکین عهده بر صرفا شده ارائه خدمات و خطوط از مقررات و وانینق با مغایر و سوء استفاده هرگونه عواقب مسئولیت -4-2

 .باشد

 71-2- "دیگـر تغییرات هرگونه یا و نماینده شرکت، های حساب شماره در تغییرات بر مبنی پیشگامان، کتبی اعالم از پس گردد، می متعهد "مشترک 

 .  نماید اعمال بالفاصله را

 77-2-"موظـف پیشـگامان اینصـورت در. نماید مطلع کتبی صورت به را پیشگامان ، مکان تغییر از قبل  هفته یک حداقل گردد، می متعهد "ترکمش 

 و تجهیـزات جابجایی به نسبت ، ساعت 15 مدت ظرف ، سرویس ارائه امکان بر مبنی فنی تیم تائید و  نظر مورد مکان سنجی امکان از پس ، بود خواهد

 .  دهد انجام را الزم اقدامات ، جدید مکان در سرویس ازیاند راه

 به وارده خسارت اثبات صورت در و آورده بجا امانتداری حسن شرکت دفاتر در شده نصب تجهیزات قبال در گردد می متعهد "مشترک" -75-2

 . گردد می دریافت مشترک از کامل بصورت خسارت مبلغ شده، ارائه تجهیزات

 

 طرفین دگاننماین -6 ماده

 Sales@pishgaman.net-BB:  الکترونیک پست آدرس و 111داخلی  1577211:  ثابت تلفن شماره به واحد فروش سازمانی :اول طرف نماینده

mailto:info@pishgaman.net
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 تاریخ : 

 شماره : 

 پیوست: 

 ."ـگامانپیشـ" نماینده عنوانبه 

 و ………………………  همـراه شماره و ..……………………………الکترونیک ستپ آدرس به  .………………………………  آقای: دوم طرف نماینده 

 و ..……………………………الکترونیـک پسـت آدرس به  .………………………………  آقایو  فنی نماینده عنوان به .………………:  ثابت تلفن شماره

 هرگونـه و باشـند مـی قـرارداد ایـن در "مشـترک" مـالی نماینـده عنـوان به .………………:  ثابت تلفن شماره و ………………………  همراه شماره

 نشـانی بـه ایمیـل وسـیله بـه قـرارداد موضوع خصوص در اعالم هرگونه لذا.  بود خواهد "مشترک" قبول مورد فنی امور در ایشان با توافق و هماهنگی

 طـرف از مکتـوب صـورت هبـ بایسـت مـی مراتـب مـالی، و فنـی نماینده تغییر صورت در. باشد می قانونی و رسمی اعالم منزله به نیز فوق  الکترونیکی

 .گردد اعالم "پیشگامان"به "مشترک"

 

 . شرایط پشتیبانی :2ماده 

روز هفته برقراری سرویس پهنای باند را فراهم نمایـد و امکانـات پشـتیبانی و  1ساعته در شبانه روز و  59پیشگامان متعهد میگردد به صورت  -7-1

 و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهم نماید .پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزی 

،قسمت پشـتیبانی 7211قرارداد به منظور سهولت در امر مشاوره فنی ، با شماره تلفن  7مشترک میتواند در زمان بروز مشکل در موضوع ماده  -5-1

و  Network@pishgaman.net-ENTالکترونیکـی  فنی، پشتیبانی فنی پهنای باند اختصاصی تماس گرفته و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس

 یا به صورت نامه کتبی اعالم مشکل نماید .

 

 قرارداد فسخ. 8 ماده

 تعهدات انجام عدم یلدل به کتبی اخطار یک طی داشت خواهد حق دیگر طرف ننماید، عمل خود تعهدات تمام یا بخشی به طرفین از یک هر چنانچه

 .نماید اقدام خود احتمالی زیانهای و ضرر و مطالبات وصول به نسبت و فسخ را قرارداد روز، 51 مدت طی پاسخ دریافت عدم از پس ومقابل  طرف

 

 ماژور فورس. 9 ماده

 جنگ،( به محدود نه و) قبیل از اختیار از خارج عوامل سایر و مترقبه غیر حوادث بروز هنگام به و بوده عادی شرایط وجود به موکول طرفین تعهدات

 و صادرات محدودیت مشابه، موارد و مخابراتی و ارتباطی خطوط و ماهواره از ناشی اشکاالت سیل، زلزله، سوزی، آتش صاعقه، عمومی، اغتشاش اعتصاب،

 و العاده فوق وضعیت که زمانی تا اینها مانند و دولتی های ملدستورالع و مقررات و قوانین وضع یا و تغییر ، خارج با ارزی تبادل محدودیت واردات،

 و بود نخواهد طرفین متوجه مسئولیتی کند، مواجه اشکال با را قرارداد این موضوع خدمات و تعهدات انجام که ای گونه به ، باشد نشده برطرف ان تبعات

 .نمایند تقاضا را قرارداد فسخ توانند می تنها طرفین

 

 انون منع مداخله کارکنان دولت: . ق14ماده 

نبوده و متعهد و ملزم می  55/71/7551طرفین اعالم میدارند که مشمول الیحه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب 

ان را مشمول قانون منع گردند این موضوع را در طول اجرای قرارداد مراعات نمایند و در صورت تغییر در ترکیب سهامداران به نحوی که ایش

 مداخله نمایند، مراتب را به طرف مقابل اعالم نمایند. مسئولیت عدم رعایت قانون مذکور به عهده ایشان است .

 

 

 

 

  اختالف حل. 11 ماده

 نامه ارسال تاریخ از یکماه مدت ظرف نتیجه حصول عدم صورت در و شد خواهد رفع مستقیم مذاکره طریق از قرارداد اجرای از ناشی اختالف هرگونه

هر یک از مراجع قضایی شهر یزد)محل انعقاد قرارداد( و یا  به مدنی دادرسی آیین قانون 75 ماده راستای در اختالف حل جهت توانند می طرفین کتبی،

mailto:ENT-Network@pishgaman.net
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 پهنای باندواحد -اردادهاامور قر                              

 

 تاریخ : 

 شماره : 

 پیوست: 

 را خود تعهدات از یک هیچ الف،اخت نهایی فصل و حل تا موظفند طرفین حال هر در و نمایند حق احقاق و مراجعه شهر تهران )مقر شرکت پیشگامان(

 .آورند جا به کمال و تمام را خود تعهدات تمام و نگذارند معوق

 قرارداد موضوع بر حاکم تجاری و فنی عرف و ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین براساس قرارداد این در نشده بینی پیش موارد کلیه :1تبصره 

 . باشد می طرفین قبول مورد

 .ندارد فسخ قابلیت اقاله یا شده ذکر موارد در جز و بوده االجرا الزم مدنی قانون 574 ماده طبق حاضر مهنا فاهمت *

 .گردید ساقط فینطر از فاحش غبن جمله از قانونی خیارات کلیه*

 

 

 طرفین نشانی.12 ماده

  تغییر، تاریخ از قبل روز بیست حداقل باید دهد، تغییر را دخو نشانی قرارداد طرفین از یکی هرگاه است، گردیده قید قرارداد صدر در طرفین نشانی

 مالک اوراق، و مکاتبات کلیه ارسال و ابالغ جهت قرارداد این در مندرج های نشانی صورت این غیر در نماید، اعالم دیگر طرف به را خود جدید نشانی

  .بود خواهد معتبر و عمل
 

  قرارداد نسخ. 13 ماده

 به نسخه سه هر که گردیده، تنظیم نسخه سه در تبصره77 ماده، 75 در فروش پهنای باند با ارتباط در مابین فی توافقات کلیه گیرندهبر در قرارداد این

 همبادل و امضاء را آن اوراق تمامی مدنی قانون 71 ماده طبق و آن مفاد از کامل آگاهی و اطالع با طرفین. دارد واحد حکم سه هر و رسیده طرفین امضاء

 انجام آینده در قرارداد این موجب به که مکاتباتی است بدیهی. گردد می تلقی یکن لم کان مورد این در قبلی مکاتبات کلیه قرارداد امضاء با که کردند

 .گردید خواهد اضافه قرارداد به طرفین امضای و توافق از پس شد، خواهد

 

 قرارداد پایان 

 :دوم طرف                                                                    :                          اول طرف 

 ......................................        محمد گودرزی

 .......................................       معاونت کسب و کار

 

 

 

 

 

 

 مسعود بمانی پور

 مدیرعامل

 

 

 

 محمدرضا کریمی بدرآبادی

 ئیس هیئت مدیرهر
 
 

 


