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دارنده پروانه ایجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات    10860123665با شناسه ملی  ،  6524به شماره ثبت    پيشگامان توسعه ارتباطاتاین قرارداد بین شرکت  

خیابان  2،  51، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، انتهاي خیابان    تهراناز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به نشانی    100-  94- 17( به شماره  FCPثابت)

و    info@pishgaman.netرایانامه :  ،    021- 22608844نمابر :     1577، شماره تماس:     1436744883کدپستی    26، شماره  53شصتم غربی، نبش کوچه  

نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و کدملی صاحبان امضا از یك طرف و مشترك با مشخصات یاد شده در فرم ضمیمه شماره یك، از طرف  مشخصات  

 . دیگر و با شرایط ذیل منعقد می گردد 

     

 تعاريف   : 1ماده 

   کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :کميسيون  -1-1

   سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: سازمان -1-2

 شود.  ه میمید نا "شرکت "قرارداد   ینپس در ا اینکه از   (سهامی خاص ) تباطات شرکت پیشگامان توسعه ار :دهنده يسسرو -1-3

   ت که به عنوان کاربر نهایی به موجب این قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده می نماید.شخص حقیقی و یا حقوقی اس  هر :مشترك -1-4

 ( Kbps کیلو بیت بر ثانیه)  نرخ انتقال داده بر اساس ظرفیت کانال انتقال تخصیص داده شده به مصرف کننده با واحد :پهناي باند -1-5

( محاسبه شده و از زمان اولین ارتباط آغاز   روز کامل 30دت زمان سرویسی که مشترك انتخاب نموده، بر اساس دوره هاي یك ماهه)م :دوره اشتراك -1-6

 می گردد.   

 GBبا واحد   دورهمبادله توسط مشترك در طول یك قابل میزان اطالعات  :ترافيك ماهيانه -1-7

  .شامل زیر ساخت و تجهیزات خطوط پر سرعت است که تحت مالكیت شرکت بوده و با نظارت وي اداره و نگهداري می شود : شبكه شرکت -1-8

 منظور از ترافیك اضافه ، ترافیك اضافه خریداري شده به غیر از ترافیك اصلی سرویس اینترنت مشترك می باشد. :ترافيك اضافه-1-9

 گویند.شرکت را، رانژه کردن   اسپلیترشترك با برقراري ارتباط تلفن م :رانژه- 1-10

هاي  کند و به منظور اتصال بین گرهاي اختصاص پیدا میرایانه نشانی پروتكل اینترنت، برچسب عددي است که به تجهیزات شبكه هاي  :  IPنشانی    -1-11

 شبكه استفاده می شود . 

 که در شبكه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند. IPهاي نشانی  : IP هاي عمومینشانی -1-12

ها و شبكه ملی اطالعات( در نظر  داخلی سازمان هاي خصوصی )مانند شبكه  است که براي شبكه  IPاي از نشانی هاي  بازه  :IP  هاي خصوصینشانی   -1-13

   گرفته شده است.

 تحویل و راه اندازي سرویس مشترك و برقراري ارتباط با شبكه شرکت است. دايري سرويس :     - 1-14

 هر ترافيک با ميزباني در داخل کشور است.   ترافيک داخلي:  -1-15

 ، به صورت مجزا خریداری و در مدت قرارداد مصرف نماید. اصلي سرویس ترافيک بر عالوهميزان ترافيکي که مشترک مي تواند : ترافيک اضافي   -1-16

 محلي که شرکت خدمات خود را در آن نقطه به مشترک تحویل مي دهد و قابل تغيير نمي باشد مکان دریافت خدمت :  -1-17

-صورتحساب   ، هايرساناطالع  دسترسي بهکه  باشد  مي   net.pishgaman.my://https  درگاه خدمات برای مشترک به آدرس  پنل کاربری، حساب کاربری:  -1-18

 است.  ریپذاز طریق آن امکان  ا، ریز مصرف و انجام تست سرعته

 : موضوع قرارداد   2ماده 

  از طریق خط تلفن از طریق بستر سیم مسی    ADSLعبارت است از اتصال به شبكه شرکت و بهره برداري از خدمات اینترنت  پرسرعت با استفاده از فناوري  

کمیسیون )وسایر    268و    266ه  مندرج در فرم ثبت نام مشترك که به تایید وي رسیده است، بصورت غیر اختصاصی و نامتقارن، در چارچوب مصوبات شمار

   (  مصوبات جدید و بعدي

 کلیه ضمائم جزو الینفك قرارداد می باشد .  :1تبصره
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 : مدت زمان قرارداد 3ماده 

( می باشد که با اولین اتصال به شبكه شرکت، برحسب ساعت و دقیقه شروع  2مدت زمان این قرارداد طبق فرم سرویس درخواستی مشترك ) ضمیمه شماره  

 می شود.

این   که مشترك ظرفساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن توسط شرکت براي مشترك دایر می شود. در صورتی  72سرویس حداکثر ظرف مدت  :1تبصره  

گرفته   ظرن  در شروع سرویس ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن، زمان 72ننماید،   و دایري سرویس آماده نصب کارشناس مراجعه و نصب براي را مدت محیط

ساعت پس از اعالم رانژه خط تلفن و دریافت نام   72نصب توسط مشترك، مشترك  باید حداکثر ظرف مدت  کارشناس درخواست  عدم صورت  می شود و در

 در کاربري و کلمه عبوردریافت نام  ساعت پس از  72 سرویس همان شروع در غیر اینصورت زمان کاربري و کلمه عبور ارتباط با شبكه شرکت را برقرار نماید، 

 شود . گرفته می نظر

ساعت قبل از اتمام زمان پایان دوره، توسط شرکت از طریق پیامك به تلفن همراه اعالم    72هشدار پایان زمان دوره سرویس طبق قرارداد حداقل    :2تبصره 

وي مشترك از طریق پنل کاربري )سامانه مشتریان( این اطالع  شود و در صورت عدم درخواست تمدید از س شده از سوي مشترك به مشترك اطالع رسانی می

ساعت پس از ارسال پیامك و در روز پایان سرویس، از طریق عوامل فروش شرکت و به صورت تماس تلفنی و یا ارسال پیامك صورت می    72رسانی مجدداً  

، پایان یافته تلقی شده و سرویس جمع آوري می شود و راه اندازي مجدد  پذیرد . در صورت عدم ارایه درخواست تمدید توسط مشترك،  قرارداد فی ما بین

 سرویس مشمول زمان و شرایط جدید خواهد بود.

 مبلغ قرارداد :  -4ماده 

هاي مصوب کمیسیون و براساس    ا مطابق تعرفهرهزینه خدمات  یا دوره،    در ابتداي هر ماه  دو،برداري از خدمات مندرج در ماده  ه  مشترك باید قبل از آغاز بهر

 .بپردازدسرویس درخواستی  

جلسه    1شماره    اتدر چارچوب مصوبو  هاي مصوب شرکت  از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه  دوره ايهزینه اشتراك و استفاده    هزينه اشتراك:   -4-1

که با توجه به شیوه  )و سایر مصوبات جدید بعدي( است    کمیسیون  10/96/ 03مورخ    268و شماره  96/ 21/08مورخ    266، شماره  03/95/ 22مورخ  237شماره  

بوده که مشترك    . مبلغ کل قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده  شودمی  دریافت  کامل از مشترك صورت  ه  در زمان عقد قرارداد ب)پیش پرداخت(  فروش  

هاي الكترونیك اعالمی در سامانه شرکت پرداخت نماید. همچنین ضروري است در صورت  متعهد است مبلغ قرارداد را در اسرع وقت از طریق یكی از درگاه

 پرداخت نقدي به شماره حساب اعالمی در سامانه ،شرکت را از واریز وجه مطلع نماید.

شرکت، هزینه آن به عهده    براي راه اندازي تجهیزات انتهایی )مودم( از سويمشترك  در صورت درخواست    :هزينه راه اندازي تجهيزات مشترك  -4-2

)و یا سایر مصوباتی که در    کمیسیون  95/ 03/ 22مورخ    237جلسه شماره    1مطابق مصوبه شماره    مشترك است که در این صورت تعرفه راه اندازي خدمت، 

ریال بوده و در صورت درخواست مشترك، شرکت موظف به نصب و راه اندازي تجهیزات انتهایی مشترك )برروي    850،000آینده به تصویب خواهدرسید(، برابر  

و زمان شروع  یك سیستم (خواهد بود. بدیهی است در غیر این صورت مشخصات ارتباط )شامل نام کاربري، کلمه عبور( به مشترك در زمان عقد قرارداد اعالم  

 از زمان اعالم رانژه خط تلفن توسط مخابرات در نظر گرفته شده و ارتباط مشترك راه اندازي شده تلقی می گردد .سرویس حداکثر یك هفته پس 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات )و یا    323جلسه    2هزینه سیم و آماده سازي خط تلفن در مخابرات مطابق مصوبه شماره    هزينه دايري و تخليه:  -3  -4

بر هزینه اشتراك و راه  آینده تصویب میشود ( است، سایر مصوباتی که در   در هنگام عقد قرارداد از مشترکین    باركیاتصال، فقط    ي اندازاین هزینه عالوه 

شرکت مطالبه و    از سوي  يآوربدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور از سوي مشترك این هزینه در هنگام درخواست جمع  .شودیدریافت م

 . استي آوربه پرداخت آن قبل از جمع  مشترك ملزم

  براي هر دوره اشتراك   مذکور اضافه شده و مشترك ملزم به پرداخت آن هزینه هاي  ارزش افزوده به کلیه مبالغ  بر  مطابق مصوبات جاري کشور، مالیات    - 4-4

 باشد می

 گردد.کمیسیون ارایه می 177جلسه   3در صورت درخواست مشترك برابر با مفاد و تعرفه مصوبه شماره  IPهزینه هر آدرس خصوصی   -4-5

 قابل دسترس می باشد.   net.pishgaman.my://https:صدور صورت حساب و گزارشات مالی مشترك از طریق پنل کاربري به آدرس 1تبصره

 اقدام نماید.مصوبات کمیسیون  در صورت نیاز، مشترك می تواند نسبت به خرید ترافیك اضافی بر اساس  : 2تبصره 

 .گردد  می تمدید  شده، پرداخت  آن اشتراك حق که اي  دوره براي خود  به   خود قرارداد این  اشتراك،   هزینه پرداخت با :3تبصره 

خرید ترافیك مازاد بصورت پیش  ویس قطع میگردد و برقراري مجدد سرویس منوط به  رسانی به مشترك، سردرصورت اتمام ترافیك ، پس از اطالع  : 4تبصره  

 باشد. پرداخت از طریق پنل کاربري مشترك می

https://my.pishgaman.net/
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 : خريد حجم اضافه ترافيك بين الملل و داخلیهزينه   -6-4

تواند از طریق پنل کاربری و یا هر روشي که از سوی مشترک مي  اقدام نماید و   قطع سرویس  شرکت مي تواند نسبت بهبرسد    ترافيک سرویس اصلي مشترک به اتمامچنانچه  
 نماید شرکت امکان آن فراهم شده است، نسبت به خرید حجم ترافيک اضافي داخلي و بين الملل اقدام و هزینه آن را براساس مصوبات کميسيون پرداخت

    تعهدات مشترک : 5ماده 

پایبند    مشترك متعهد می شود با آگاهی کامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزینه ها نسبت به گزینش آنها اقدام کند و به مواعد مقرر در قرارداد  -5-1

 باشد . 

لعمل هایی که از سوي مراجع ذیربط صادر و  مشترك متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورا  -5-2

 ابالغ شده و از طریق پایگاه اطالع رسانی شرکت یا سایر مبادي ذیربط اطالع رسانی شده است را رعایت نماید .

انه مجاز به فسخ خدمات  مشترك متعهد می شود از واگذاري امكانات و تجهیزات متعلق به شرکت، به غیر خودداري نماید. در غیر این صورت دارنده پرو  -5-3

 می باشد .

  توسط  از یو خارج از روال انتقال امت ریامكانات و خدمات ارایه شده به آنها به غ ر یباند و سا  ي پهنا یها و مدارات ارتباط نك یخطوط و ل ي هرگونه واگذار -5-4

( به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده  هاي اپراتوريشرکتمشابه    فعالیت)    نیر یابه س   یاز آنها به صورت عموم  یبخش  ای تمام    عیتوز  نیو همچن  شرکت

 .باشند  ی( می سازمان  تی مامور ای کارمندان خود ) در زمان اشتغال به کار  ا یصرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و   نیو مشترک

 تمامی رعایت به  منوط و تحصیل محل  مكان در آنها حضور زمان در آموزشی موسسات سایر و ها دانشگاه دانشجویان یا  و محصلین به سرویس  ارایه  :  1  تبصره

 باشد. می بالمانع موارد

مدت    يآن برا  ره یکاربران و ذخ  تیفعال LOG و CDR و  یتیثبت مشخصات هو  ،ه شده  ی خطوط و خدمات ارا   یدرون سازمان  عی در صورت توز  :  2  تبصره

 .است يصالح ضرور يه به مراجع ذیسال جهت ارا  كی حداقل 

 .باشد  یآنها م ازیو صاحب امت نیو مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده صرفا بر عهده مشترک  نیبا قوان   ریعواقب هرگونه استفاده سوء و مغا  تیمسئول -5-5

 .باشند  یگذار شده نموا  نترنت یو ا  تا ید يخطوط تلفن از بسترها  كیمجاز به انتقال تراف نی مشترک -5-6

( در   یها و موسسات را در محدوده داخل کشور ) محدوده ساختمان و شبكه محل شرکتسازمان ها و   )PBX (یخطوط تلفن داخل تی محدود نیا : تبصره

 .ردیگی بر نم

  نال یو فرودگاه ها ترم  یحی پارك ها و مراکز تفر  لی) از قب  یعموم  ي در مكان ها  نترنتیا  ع یجهت توز  یحقوق  نیاز مشترک  یبرخ  يازمندیدر صورت ن   -5-7

 صورت فوق اماکن متولیان شرکت به مسئولیت و مدیریت تحتاقدام    نی الزم است ا   گر یهر روش د  ایو   WIFI و ... ( با استفاده از بستر   ي مسافربر  يها

 ، هویت احراز نحوه همچنین امنیتی و هاي سیاست اعمال ، کنترلی پیوست تامین جهت شرکت بین الزم هماهنگی نیز اجرا و طراحی مراحل در و پذیرفته

ها و تبعات آن به عهده مشترك خواهد  آید.در غیراینصورت این عمل تخلف بوده و کلیه مسئولیت به عمل کاربران فعالیت  LOG و مشخصات ذخیره و ثبت

 بود.

  10توسط مشترك نسبت به صدور اخطار با مهلت  7- 5تا  5-5بندهاي  از مفاد  ی مشاهده و اطالع از موارد تخطدر صورت شرکت می تواند  بدیهی است  -5-8

  ی معرف نیتا زمان رفع موارد تخلف و همچن س یارایه سرو   فقطع خطوط و توقملزم  به  و در صورت عدم رفع تخلف   نموده روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام  

 .باشدی  م ذیصالحمراجع به   یمشترك خاط

دهد  مشترك متعهد می شود در صورت تغییر مشخصات تماس ) شماره تلفن و آدرس پست الكترونیكی(، اطالعات جدید خود را به دارنده پروانه اطالع    -5-9

ضمن اطالع رسانی می باشد ، بر  ، در صورت عدم اطالع رسانی و بروز هرگونه مشكلی در برقراري تماس با مشترك ، مسئولیت عدم اطالع از مواردي که مت 

 عهده مشترك خواهد بود .

و حفاظت از سیستم ها و    خود اقدام نماید   ADSLنسبت به تغییر رمز ورود سرویس      ،شرکتمشترك موظف است پس از اولین ارتباط با شبكه    - 5-10

 حو مناسب نگهداري نماید.اطالعات سمت مشترك بر عهده خودش است و مشترك باید از نام کاربري و رمز عبور به ن

خصوصی   به سرویس هاي داراي نشانی هاي   می باشد و در صورت نیاز (Dynamic) به صورت متغیرIP نشانی هاي عمومیها داراي  کلیه سرویس  -5-11

IP  امكان پذیر می باشدو وجود امكانات،  در هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه. 

   است تمام  سال۱۸ قرارداد این مفاد  پذیرش براي قانونی   سن  - 5-12
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اي باشد( و به هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا نماید، باید مراتب را به شرکت اطالع  که مشترك مستاجر باشد )مكان دریافت خدمت ، اجاره درصورتی  -5-13

 . باشدعهده مشترك میبرداري اشخاص ثالث بر دهد تا نسبت به قطع خدمات اقدام شود. در غیر این صورت مسئولیت بهره 

 است.  تغییر سرویس در مدت قرارداد صرفا جهت ارتقا به سرویس هاي با ارزش ریالی بیشتر و با پرداخت مابه التفاوت سرویس درخواستی امكان پذیر  -5-14 

تار نابهنجار و یا الفاظ خارج از عرف جامعه  مشاهده رف  کهیو درصورت  شودیرجوع تمامی مكالمات برقرارشده با مشترك ضبط ممنظور تكریم ارباببه  - 5-15

 شده و پیگیري موضوع مطابق قوانین کشور رادارند. دو طرف حق مستند قراردادن مكالمه ضبط ،از سوي کارکنان شرکت و یا مشترك

 تعهدات شركت  : 6ماده 

 شروط نمی نماید.ارایه یك یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یك یا چند مورد دیگر م شرکت -6-1

 متعهد می شود که به همان ترتیب اعالمی در تبلیغات و بازاریابی خود قراردادها را تنظیم کند. شرکت  -6-2

متعهد می شود که همه قوانین و مقررات ناظر به خدمات خود از جمله قوانین کیفري، مصوبات کمیسیون و مقررات راجع به حقوق و مسوولیت    شرکت  - 6-3

 طرفین قراردادهاي خدمات را گردآوري و در دسترس مخاطبان و مشترکین قرار دهد. هاي 

ساعت قبل(    48)حداقل   یکند و با اطالع قبل  ینیب  شیپرا  شبكه   اتیدر هنگام عمل SLA تعهدات  تیرعا   يالزم را برا  داتیشود تمه  یمتعهد م  شرکت -6-4

  ك ی شود و تعداد آن در ماه حداکثر    یصبح( انجام م  6تا    2) ساعت    كیکم تراف  يزمان هادر   Down Time اتیکند. عمل  نییرا تع Down Time زمان

 .باشد  یبار م

تمام  )و سایر مصوبات جدید بعدي ( کمیسیون بوده و  177مطابق ضوابط مصوبه شماره ( SLAو اجراي توافقنامه سطح خدمات ) ارایهمتعهد به  شرکت-6-5

 قابل اجرا می باشد  و تحویل سرویس  ( از زمان امضاي قراردادSLAبندهاي توافقنامه سطح خدمات )

بر اساس اعالم سازمان مجبور    نكهیهد داد مگر ا مقرر در قرارداد نخوا  طی در شرا  يرییتغ  ، یدوره اشتراك خدمت انتخاب   انیشود تا پا   یمتعهد م  شرکت  - 6-6

مشترك    اریدر اخت  راردادفسخ ق   ای در خصوص ادامه    يریگ  میبه اطالع مشترك برسد و تصم  دی با  د یجد   طیشرا   زیمورد ن  نی باشد که درا  راتییبه اعمال تغ

 .باشد

آن در   ي بعدها اعمال نفوذ ناروا نكهیندارد مگر ا یتیقرارداد مسئول ن یو مقررات موثر بر ا  ن یدر قوان  رات ییو تغ صالحی مراجع ذ مات یدر قبال تصم شرکت -6-7

 .احكام مورد نظرش به اثبات برسد بیتصو

نسبت  روز قبل از الزم االجرا شدن    14حداقل  سازمان،    د یباشد، پس از تائ   يدر متن قرارداد ضرور   راتییتغ  جادی ا  ای اصالحات  شرکت،    صیچنانچه به تشخ-6-8

لكترونیكی از  به تحویل نسخه کتبی و یا الكترونیكی به مشترك اقدام نموده  و مشترك در طی مدت مذکور می تواند اعتراضات خود را به صورت کتبی و یا ا

 به شرکت اعالم نماید.   021-22608844فكس به شماره ، یا  info@pishgaman.netطریق ایمیل  

 باشد.هاي قبلی، شرکت موظف به کسب رضایت مشترکین جهت اعمال تغییرات میدر خصوص قرارداد تبصره:

  ر ی شبكه، سازه ها و سا  به   انیاز وارد آمدن ز  ي ریجلوگ ا یبرخورد با بزهكاران   ا یاز وقوع جرم   يریشگیپ ت،یچون امن  ي ریشود با معاذ ی متعهد م شرکت  -6-9

اعالم کند،    یقانون  ریمشترکین را غ  یاقدامات قانون  ا یمرتكب جرم شود   ا ی محدود نكند  ا یبه خدمات محروم    یامكانات متعلق به خود، مشترکین را از دسترس

 .باشد  یقانون  تداریمقامات صالح  ی دستور و با هماهنگ رویپ د یبا   یکرده و هر اقدام زیکه قانون تجو  يمگر در موارد

رخداد آگاه باشد    نی کند و از ا  دی خدمات موضوع قرارداد مشترکین را تهد  قی از طر  ی الوقوع  ب یقر   ي معنو  ای   ي ماد  بیشود چنانچه آس   یمتعهد م  شرکت- 6-10

  ي ها  تیمسئول  ریعالوه بر سا   ورت ص   ن یا   ریا اقدام کند، در غبه آنه رانهیشگی پ  يرهنمودها  ه یمشترکین و ارا   ي آگاه ساز  ا یبازدارنده و  داتینسبت به اتخاذ تمه

 .وارده خواهد بود يها انیموظف به جبران ز  ،یقانون 

شود به مشترکین جهت    یمشترکین است و متعهد م  ی خصوص  میو ارتباطات و حر و اطالعات مشترکین  داده ها    یموظف به حفظ محرمانگ   شرکت  - 6-11

را به    ی کاف  یاطالع رسان   دهای از تهد  ی ناش  ی احتمال  ي ها  ب یاطالعات و آس  يو فنآور  یشان متناسب با خدمات ارتباط  یاز داده ها و اطالعات شخص  انتیص

 .کند تیو حق ندارد از خود سلب مسؤل دعمل آورن 

  ست یمشترکین ن   یمجاز به داده ها و ارتباطات شخص  ریغ  یخدمات، موجب دسترس  ياعمال هر گونه نظارت بر کارکردها  که  شود  یمتعهد م  شرکت -6-12

 .است یحوزه الزام نی ناظر به ا  یمقررات قانون  تی و رعا

حالت فیبرنوري توسط مخابرات   به تلفن خط شدن تبدیل برگردان و  کابل مشترك، عملیات خط قطع صورت شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در - 6-13

 ندارد.

mailto:info@pishgaman.net
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 طور رایگان به اطالع مشترکین رسانده شود. ه ت باید به نحو مناسب و با جزییات کامل، ب مشخصات و نرخ خدما  - 6-14

به ارایه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترك مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترك مبنی بر نصب و راه اندازي    متعهد شرکت  -6-15

  و اخذ   مشترك ازانتهایی طبق مصوبه کمیسیون  زاتیتجه يانداز راه نهیهزت انتهایی مشترك می باشد. خدمت، شرکت موظف به نصب و راه اندازي تجهیزا

 ود.ش یم میتنظ مشترك با  قرارداد  موضوع خدمات  ل یتحو صورتجلسه

  SLAمشترك را از صحت و کیفیت سرویس خریداري شده مطابق با معیار    تكنسین شرکت باید با نرم افزارهاي اندازه گیري لحظه اي پهناي باند،   - 6-16

 سازمان مطلع نماید.   

 غیره سمت مشترك و کشی کابل آن،  تجهیزات و رایانه ، مرکزي تلفن دستگاه( سانترال ساختمان، داخل کشی سیم قبال در مسئولیتی هیچگونه شرکت  -6-17

 قرارداد نیز اطالع رسانی شده است. ندارد که این موضوع قبل از انعقاد 

شرکت موظف است داده ها و اطالعات مربوط به شاخص هاي کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از پایان قرارداد مشترکان نگهداري کنند تا امكان    - 6-18

 پاسخگویی به ادعاهاي مطرح شده از سوي آنها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد . 

( روز در هفته ، خدمات موضوع قرارداد را فراهم نماید و  7( ساعت در شبانه روز و هفت)24متعهد است بی وقفه، به صورت بیست و چهار)  شرکت  - 6-19

 امكانات پشتیبانی تلفنی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهم کند.

  و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات فیزیكی در مراکز مخابراتی یا محل مشترك دارند در ساعات اداري قابل بررسی و حل می حضوري  پشتیبانی     :  تبصره

 . باشد

با نرخ بیت    به ارایه سرویس شرکت متعهد  با توجه به انجام امكان سنجی میزان سرعت قابل ارایه توسط شرکت به مشترك قبل از انعقاد قرارداد،    -6-20

 باشد. مندرج در موضوع قرارداد می

مشترکین    يسازنسبت به آگاه  ،از طریق خدمات موضوع قرارداد تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد  ی مشترکین راچنانچه آسیب  شودیشرکت متعهد م  - 6-21

 .ها اقدام کندو ارایه رهنمودهاي پیشگیرانه به آن

 گردد در صورت بروز اختالل و یا قطع ارتباط حسب گزارش مشترك، در اسرع وقت نسبت به رفع اشكال اقدام نماید.شرکت متعهد می - 6-22

 

 و رسيدگي به شکايات شرايط پشتيباني : 7ماده 

تماس  ( روز در هفته  7( ساعت در شبانه روز و هفت)24به صورت بیست و چهار)  021-23545با شماره تلفن  مشترك می تواند در زمان بروز مشكل    -7-1

 نماید.   گرفته و طرح مشكل

یكی از انواع  از  ولی به مشترکین پیشنهاد می شود  و مشترك می تواند از مودم هاي استاندارد استفاده کند  اجباري نمی باشد    شرکتخرید مودم از    -7-2

  .استفاده نمایند مورد توصیه شرکت مودم هاي 

خدمات پس از فروش مودم هایی هم که از شرکت خریداري شده است به عهده گارانتی کننده محصول می باشد و مسئولیت آن از عهده شرکت    تبصره:

 خارج است.

 کمك در عیب یابی مودم به صورت تلفنی تنها شامل مودم هاي مورد توصیه شرکت خواهد بود .   -7-3

 مودم امكان پذیر است . LANصورت تلفنی، تنها بر روي پورت    کمك در عیب یابی مودم هاي وایرلس به  -7-4

  شكایات مراجعه و شكایت خود را در سامانه    www.pishgaman.netمشترك می تواند در صورت داشتن شكایت، به وب سایت شرکت به آدرس  -5-7

در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشكل از طریق مذاکره و گفتگوي دوجانبه،    تماس بگیرد.   021-   23545ثبت نماید و یا با تلفن 

سازمان    مشترك به  را  موضوع  تواند  طریق  می  سایتاز  به  گویاي    www.195.ir  مراجعه  تلفن  با  تماس  پیامك    یا  195یا  آدرس   600195شماره  یا    و 

 و اقدام به ثبت شكایت نماید .  منعكس  ICT.GOV.IR@195 ایمیل

که مشترك می تواند از   قرارداده ركاختیار مشت در پیگیري شماره الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طریق سایت شرکت و سازمان، سیستم یك

   طریق لینك هاي مذکور پیگیري هاي الزم را انجام دهد .

 

 

 

http://www.195.ir/
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 : شرايط فسخ   8ماده 

قرارداد فی ما بین پایان یافته تلقی   توسط مشترك، ، روز 10پس از اتمام مدت زمان قرارداد ظرف مدت  عدم درخواست تمدید قرارداددر صورت  -8-1

 می شود و راه اندازي مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط جدید خواهد بود. جمع آوري  سرویس شده و

، یا فكس  info@pishgaman.netاز طریق ایمیل در خواست کتبی ارسال مشترك در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات ، می بایستی با  -2-8

به فسخ قرارداد اقدام نماید و شرکت مكلف است حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعالم فسخ مشترك  پنل کاربری خود یا   021-22608844به شماره 

تسویه حساب با وي اقدام نماید . بدیهی است در صورت درخواست فسخ یك طرفه از سوي مشترك  و    انجام کلیه مراحل فسخ و فسخ قرارداد  ، نسبت به  

جه رافع  ل، به هیج وقبل از پایان قرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به مشترك عودت داده نخواهد شد. همچنین فسخ و یا اتمام قرارداد به هر دلی

د فسخ  مسئولیت هاي مشترك در خصوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و باید پاسخگوي موارد استفاده غیر مجاز در طول مدت زمان قراردا

   .شده باشد

هاي مورد نظر این قرارداد) مانند و نه محدود به  شرکت نتوانسته است ظرف یك هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به ارایه خدمات با معیارچنانچه    - 8-3

خ  ( اقدام نماید، مشترك می تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و شرکت مكلف است ظرف یك هفته از تاریخ اعالم فس SLAتعهدات 

 مشترك نسبت به تسویه حساب با وي اقدام نماید.

بعدها اعمال    نكه یندارد مگر ا  یتیمسئول  "منجمله فسخ   " قرارداد  نی و مقررات موثر بر ا  ن یدر قوان   رات ییو تغ  صالحیمراجع ذ  ماتیدر قبال تصم  شرکت  -8-4

 . احكام مورد نظرش به اثبات برسد بی آن در تصو ينفوذ ناروا

تباط موضوع قرارداد بر روي آن دایر شده است )اعم از  در صورت ارایه هرگونه درخواستی از سوي مشترك مبنی بر تغییر در وضعیت تلفن ثابتی که ار-8-5

. بدیهی  کندتواند نسبت به درخواست فسخ اقدام  ر مكان و ...( و عدم امكان برقراري ارتباط در شرایط جدید، مشترك میییتغییر مالكیت، تغییر شماره، تغ

 است. ت فسخ و جمع آوري ارتباط به عهده مشترك  است مسئولیت مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارایه درخواس

مشترك )مستاجر ، صاحب خط( حق فسخ یكطرفه و جمع آوري رانژه خط موضوع قرارداد، از روي تجهیزات شرکت و از طریق شرکت مخابرات را    -8-6

 ندارد.

 

 

 ( وضعيت اضطراری 9ماده 

 تنها در صورتی از شرکت سلب مسئولیت می کند که فرا ارادي باشد .( وضعیت اضطراري پیش بینی شده و پیش بینی نشده  9-1

رساندن  ( در صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارایه خدمات، شرکت می بایست بی درنگ، کلیه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسی به خدمات و به حداقل    9-2

 پیامدهاي عدم دسترسی مشترکین به خدمت را انجام دهد. 

 صورت بروز وضعیت اضطراري، شرکت همزمان با انجام کلیه اقدامات ضروري می بایست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین اقدام نماید . ( در   9-3

به موجب وقوع بالیاي طبیعی که ناشی از عدم رعایت استانداردهاي ایمنی در تأسیس و    موضوع قرارداد توسط شرکت که انجام تعهدات    امكان عدم  (    9-4

 تلقی خواهد شد. شرکتشود و به عنوان قصور از تعهدات  نصب و بهره برداري از تجهیزات شبكه باشد، مشمول این ماده نمی

 

 

 

 

 

 ءامضا نام و نام خانوادگی مشترك :                                                                    شرکت ءمهر و امضا
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 AC-W03-F47/02  سند: کد

 شماره:    

 تاریخ: 

 دارد پیوست:  

  ADSLارائه خدمات اینترنت پر سرعت قرارداد 

 
 

 ميمه شماره يك  ض

 مشترك گرامی لطفاً یكی از دو نوع حقیقی و یا حقوقی )شرکت/موسسه( را تكمیل فرمایید :   

 حقيقی:        مشترکين   

 نام و نام خانوادگی:  نام پدر:    کدملی:   

 ش.ش:  محل صدور:    

 تاریخ تولد:   جنسیت:   

 میزان تحصیالت:   شغل:    

 نشانی و کدپستی:  

 نشانی محل دریافت خدمات :     

 

 

 ...................... : تلفن:   ................                         فكس

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

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

  :   رایانامه 

 

 ميمه شماره يك  ض

 حقوقی:     مشترکين

 نام شرکت/موسسه :   کد اقتصادي :  

 شناسه ملی :   : شماره ثبت  محل ثبت:   

 نام مدیرعامل و صاحبان امضا :    

 نوع فعالیت:   

 نام نماینده:    سمت:   

 نشانی: :   تلفن همراه نماینده  

 کد پستی :   

 نشانی محل دریافت خدمات :    

 .................... : تلفن:                    ................                           فكس 

 : .....................  ADSLتلفن    

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

 :   رایانامه 

 

 

 

 مشترك  ءامضا                                                                                            شرکت ءمهر و امضا                       



 AC-W03-F47/02  سند: کد

 شماره:    

 تاریخ: 

 دارد پیوست:  

  ADSLارائه خدمات اینترنت پر سرعت قرارداد 

 
 

 

 

 ضميمه شماره دو  

 :   و مبلغ نوع سرويس دريافتی

 

 ..................................  : kbpsسرعت بر حسب 

 ........................................ داخلی : حجم ترافیك  : ...................................................  بین الملل حجم ترافیك  

 ....................... :  مدت زمان اشتراك از زمان اولین ارتباط به مدت 

 ........................... : مبلغ سرویس

 

 

 

 

 مشترك ءامضا                                                                                           شرکت ءمهر و امضا

 


