))قرارداد ارائه خدمات اینترنت بر بستر فیبر نوری((
ماده  -1طرفین قرارداد
اين قـرارداد فی ما بين شرکت خدمات ارتباطی و الکـترونيکی ايـرانيان نت  ،ثبـتشده به شماره  407332بر اساس پروانه اعطايی به شماره  100/847از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به نشانی تهران ميدان آرژانتين ،خيابـان الونـد ،کوهـه سـی و
يکم ،پالک  24که منبعد در اين قرارداد شرکت ايرانيان نت ناميده میشود از يک طرف و متقاضی با مشخصات ياد شده در فرم درخواست سرويس در سايت و پنل ايرنيان نت به نشانی  www.940net.irکه از اين پـس مشـترک ناميـده ميشـود از طـرف
ديگر و با شرايط ديل منعقد گرديد.

ماده  -2تعاریف و اختصارات
در اين قرارداد اصطالحات زير دارای معانی مندرج در اين ماده میباشند .ساير اصطالحات ،دارای معانی مقرر در قوانين و مقررات خواهد بود.
• سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی.
• کميسيون :کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.
• قرارداد :شرايط و ضوابط مندرج در اين سند.
• شرکت :شرکت خدمات ارتباطی و الکترونيکی ايرانيان نت.
• پروانه :پروانه¬ی ايجاد و بهره¬برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فيبر نوری از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به شماره .100/847
• شبکه :شبکههای انتقال داده نوری و دسترسی مشترکين با استفاده از فيبر نوری در دو سطح شبکه انتقال داده نوری حداقل در سطح شهرهای منطقه تحت پوشش و سطح شبکه دسترسی نوری برای کـاربران نهـايی مبتنـی بـر فنـاوری  FTTxمتعلـ بـه
شرکت.
• کاربر نهايی :شخص حقيقی يا حقوقی که صرفاً استفادهکننده از خدمات موضوع قرارداد میباشد و ح واگذاری اين خدمات به غير را ندارد.
• مشترک :هر شخص حقيقی يا حقوقی که بهموجب مفاد اين قرارداد مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از شبکه شرکت میباشد.
• نماينده فروش :هر شخص حقيقی يا حقوقی منتخب و دارای مجوز از طرف شرکت جهت فروش خدمات در منطقه فعاليت.
• شيوه فروش :شرکت خدمات را بر مبنای دو روش پيشپرداخت ( )pre-paidو پس پرداخت ( )post-paidعرضه مینمايد.
• دوره اشتراک :مدتزمان سرويس انتخابی در شيوه فروش پيشپرداخت که مشترک بر اساس تعرفه اعالمی از سوی شرکت در هارهوب مصوبات کميسيون هزينه آن را پرداخت نمايد.
• ترافيک :ميزان تبادل بستههای دادههای ارسالی و دريافتی از شبکه شرکت در طی يک دوره اشتراک میباشد.
• موافقتنامه سطح خدمات ( :)SLAيک قرارداد دوجانبه بين شرکت و مشترک که بر اساس تواف و بهمنظور تضمين کيفيت پارامترهای خدمات تواف شده و بر اساس مصوبه شماره  2جلسه  177کميسيون منعقد میشود.
• ثبتنام :فرآيندی که بر اساس آن ،متقاضی با مراجعه به محل ارائه خدمات مشترکين شرکت نسبت به عقد قرارداد و ثبت مشخصات شناسايی و کارت ملی خود (گذرنامه برای اتباع خارجی) با ارائه مستندات قانونی اقدام و پس از احراز هويت و تأييد از سـوی
شرکت ،مجوز استفاده از خدمات مربوطه را دريافت میکند.
• طرح يا بسته :سرويسها و خدماتی که شرکت اعالم میدارد.
• تجهيزات مشترک :پايانه و يا تجهيزاتی که در محل ارائه خدمات مشترک نصبشده و هزينه آن به عهده مشترک خواهد بود.
•خدمات :خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات شامل خدمات صوت ،داده ،تصوير و يا ترکيبی از آنها بر بستر شبکه شرکت.
• دوره اعتبار :زمان استفاده مشترک که هزينه محصول و خدمات مورداستفاده را پرداخته است.
• دوره صورتحساب گيری :طول مدت زمان محاسبه ميزان استفاده مشترک از خدمات و صدور صورتحساب ( مدت زمان صورت حسابگيری در سيستم مشخص می گردد ).
•مقررات :کليه مصوبات مراجع ذیصالح که در حال حاضر الزماالجرا بوده و يا هر زمان توسط مراجع ذيصالح وضع شود.
• ح اشتراک :هزينه ماهيانه خدماتی که مشترک بر اساس مصوبات کميسيون به شرکت پرداخت مینمايد.
• پورت دايری :به پورتی اطالق می شود که به بهره برداری رسيده و دارای مشترک است.
ماده  - 3موضوع قرارداد
-1-3موضوع قرارداد عبارت است از برقراری ارتباط با استفاده از شبکه شرکت توسط مشترک برابر طرحهای ارائهشده از طرف شرکت در فرم درخواست اشتراک.
-2-3شرکت متعهد به ارائه سرويس به مشترک طب نشانی و شماره تلفن مندرج در قرارداد بوده و در صورت تغيير نشانی و يا شماره تلفن مشترک و عدم اطالع به شرکت ،شرکت هيچ تعهدی نسبت به ارائه و استمرار خدمات ندارد.
-3-3وف قوانين و مقررات امکان دسترسی برای مشترکين با نرخ بيست ( )20مگابيت بر ثانيه و قابل توسعه تا نرخ صد ( )100مگابيت بر ثانيه مشروط به ارائه گواهی از مراجع ذيصالح خواهد بود.
ماده  - 4مدت قرارداد
شروع اين قرارداد از زمان تحويل و صورتجلسه نصب آغاز میشود و اعتبار آن تا پايان مدت اشتراک مطاب درخواست مشترک که در فرم درخواست اشتراک درج نموده خواهد بود.
ماده  -5مبلغ قرارداد
الف -هزینه اشتراک
 -1-5هزينه اشتراک و استفاده ماهيانه از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفههای مصوب کميسيون و ابالغی از سوی سازمان و مندرج در فرم درخواست اشتراک پيوست قـرارداد معـادل . ..........................................ريـال میباشـد کـه بـا توجـه بـه شـيوه
فروش( ........................................پيشپرداخت/پس پرداخت)( .............................در زمان عقد قرارداد بهصورت يکجا  /از طري صورتحسابهای دورهای) دريافت میشود.
تبصره  :1مطاب قوانين و مقررات کشور ،ماليات ارزشافزوده به کليه مبالغ مذکور اضافهشده و مشترک ملزم به پرداخت آن میباشد.
تبصره  :2در صورت نياز ،مشترک میتواند نسبت به خريد ترافيک اضافی بر اساس تعرفه مصوب کميسيون اقدام نمايد.
ب -هزینه راهاندازی تجهیزات مشترک
 -2-5درصورتیکه مشترک نيازمند حضور نماينده شرکت برای نصب خدمت در محل موردنظر باشد ،بايد هزينه نصب و راهاندازی تجهيزات را عالوه بر هزينه اشتراک مطاب نرخ شرکت در هارهوب مصوبات کميسيون بـه مبلـغ  ................................ريـال در
زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد.
 -3-5مشترک بايد در قبال برخورداری از خدمات شبکه و هر يک از محصوالت و يا خدماتی که توسط شرکت ارائه میشود در صورت استفاده يا عدم استفاده از اين خدمات ،هزينهای بر اساس مصوبات کميسيون و ابالغی سازمان پرداخت کند.
 4-5شرکت میتواند پس از ابالغ کتبی به مشترک مبادرت به تغيير اين هزينهها بر اساس مصوبات کميسيون نمايد و تغيير هزينهها را از تاريخ تعيينشده در اين ابالغيه اعمال کند.
 -5-5بهجز در مواردی که بهطور کتبی توافقات ديگری با شرکت بهعملآمده باشد ،مشترک بايد پرداختهای خود را به شرکت انجام دهد.
 -6-5تحويل تجهيزات پايانه در قبال دريافت رسيد و پرداخت وجوه مربوطه میباشد.
 -7-5مشترک بايد صورتحسابهای ماهانه خود را در محلی که در هنگام ارائه درخواست مشخصشده و يا هر مکان ديگری که شرکت ممکن است هر زمان با اعالم در صورتحساب جاری مشترک يا به هر طري ديگـری مشـخص میکنـد پرداخـت نمايـد.
مشترک میتواند پس از پرداخت هزينههای مربوطه خواستار صدور ريز صورتحساب خود شود .هنانچه در طول  30روز پس از صدور صورتحساب ايرادی به محتوای آن صورت نگيرد فرض بر اين خواهد بود که محتوای آن صحيح میباشد.
 -8-5هرگونه درخواست تغيير طرح تعرفه در سيستم پرداخت ماهيانه در طول مدت اين قرارداد بايد به تأييد شرکت برسد و شرکت میتواند از مشترک هزينه تغيير تعرفه و يا هزينه اجرايی بر اساس مصوبات کميسيون دريافت کند .هنين هزينـهای نبايـد بـيش
از مبالغی باشد که کميسيون تعيين کرده است.
ماده - 6تعهدات مشترک
 -1-6مشترک متعهد است کليه قوانين و مقررات کشور مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملهايی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغشده و از طري پايگاه اطالعرسانی شرکت يا ساير مبادی ذیربط اطالعرسانی شده است رعايت کند.
 -2-6مشترک متعهد است از بروز هرگونه اختالالت نرمافزاری ،سختافزاری و امنيتی در شبکه خودداری نمايد در غير اين صورت کليه عواقب و خسارتهای ناشی از آن بر عهده مشترک خواهد بود.
 -3-6مشترک متعهد میشود از واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات و خدمات مرتبط با اي ن قرارداد و همچنين واگذاری امکانات و تجهيزات متعل به شرکت به غير خودداری نمايد در غير اين صورت شرکت مجاز به قطع ارائه خدمات میباشد.
-4-6هنانچه مشترک پس از تحويل خدمت در مدتزمان اشتراک ،در شبکه و يا تجهيزات مورداستفاده ،تغييراتی را ايجاد نمايد که منجر به اختالل در خدمات شود و رفع آن ملزم به حضور کارشناس در محل مشترک باشد ،راهاندازی مجدد منوط بـه پرداخـت
هزينه مطاب با مصوبه کميسيون خواهد بود.
 -5-6در مدتزمان اشتراک بهمحض اتمام حجم ،خدمت مشترک قطع و برقراری ارتباط مشترک منوط به خريداری حجم اضافه از شرکت خواهد بود.
 -6-6مشترک متعهد میشود جهت جلوگيری از فعاليتهای غيرمجاز (مطاب قوانين و مقررات جاری کشور) در شبکه مربوط به خود تمهيدات الزم را به کار بندد .همچنينی مسئوليت حفاظت از مشخصات خـود شـامل نـام کـاربری و کلمـه عبـور بـه عهـده
مشترک میباشد.
 -7-6مشترک متعهد میشود از طري خدمت موضوع قرارداد از ايجاد هرگونه مزاحمت برای ديگران و اختالل در سرويسهای عمومی و خصوصی و اقدام و تالش برای نفوذ به شبکه و ساير مشترکين و دسترسی بدون مجوز بـه اطالعـات خصوصـی افـراد،
شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی و استفا ده از خدمات ساير مشترکين خودداری نمايد ،در غير اين صورت مطاب قوانين و مقررات ازجمله قانون جرائم رايانهای با مشترک برخورد خواهد شد.
 -8-6مشترک موظف است کليه قوانين و مقررات جاری کشور از جمله قانون جرائم رايانهای را رعايت کند.
 -9-6مشترک متعهد میشود در صورت درخواست و دريافت  IPآدرس اختصاصی بر اساس ضوابط و شرايط مربوطه از واگذاری آن به غير خودداری نمايد.

))قرارداد ارائه خدمات اینترنت بر بستر فیبر نوری((
 -7تعهدات شرکت
 -1-7شرکت متعهد است که ارتباط با اينترنت و اينترانت ملی را در درگاه ورودی تجهيزات مشترک تحويل مشترک نمايد .نصب و راهاندازی خدمات بهصورت پيشفرض به روش تلفنی انجام میپذيرد و در صورت مراجعه بـه محـل ،هزينـه حضـور کارشـناس
اخذ میگردد.
 -2-7شرکت خدمات پشتيبانی فنی تلفنی در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت دادهها به مشترک را بهصورت  24ساعته و  7روز هفته تعهد میکند.
تبصره :هنانچه مشترک از تجهيزاتی استفاده کند که دارای استاندارد ملی و سازگار با شبکه موضوع قرارداد نباشد ،شرکت مختار است از ارائه خدمات پشتيبانی فنی خودداری کند.
 -3-7درصورتیکه برای شرکت محرز گردد ،مشترک مدارک جعلی جهت استفاده از خدمات با سرعت باالتر از بيست ( )20مگابيت بر ثانيه ارائه نموده و يا در ارسال مدارک الزم پس از عقد قرارداد طب تعهدنامه ارسال مدارک ،قصور کـرده اسـت ،بهصـورت
يکطرفه اقدام به تعويض خدمت فعلی به نزديکترين خدمت ازنظر ميزان پرداخت مشترک و با سرعت زير بيست ( )20مگابيت بر ثانيه اقدام خواهد نمود.
 -4-7شرکت متعهد میشود مصوبات کميسيون و قوانين و مقررات را رعايت نمايد.
 -5-7کليه ارتباطات و اطالعرسانی به آخرين آدرس ايميل يا شماره موبايل اعالمشده از طرف مشترک انجام میشود.
 -6-7اطالعات کاربری و رمز عبور تنها از طري ايميل يا شماره موبايل اعالمشده از طرف مشترک در هنگام درخواست خدمت ،اطالعرسانی میشود.
 -7-7صورتحساب مشترک در بازههای مشخص از طري روشهای انتخابی توسط مشترک در هنگام ثبتنام به اطالع وی خواهد رسيد.
 -8-7کليه خدمات دارای آدرس  IPبهصورت پويا میباشند و در صورت نياز مشترک به آدرس  IPبهصورت ايستا در هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات مطاب با مصوبه کميسيون  ،امکانپذير هست.
 -9-7کليه اطالعات مشترک ،در نزد شرکت بهصورت محرمانه حفظ خواهد شد.
 -10-7شرکت متعهد می شود در صورت ارايه سرويس حجمی ،مانده ترافيک مشترک را در صورت ادامه بهره برداری به ماه های بعد منتقل نمايد.
ماده  - 8شرایط فعالسازی و غیر فعالسازی خدمت
 -1-8شرکت متعهد میباشد نسبت به فعالسازی و تحويل خدمات حداکثر  48ساعت پس از انعقاد قرارداد بهصورت تلفنی اقدام نمايد و درصورتیکه مشترک نسبت به پرداخت هزينه راهاندازی تجهيزات مشترک اقدام نموده حداکثر تا يک هفتـه پـس از تـاريخ
اين قرارداد در محل مشترک بهصورت حضوری خدمات را تحويل دهد.
 -2-8درصورتیکه مشترک بنا به مدارک مثبته ،در زمان مقرر در محل حاضر نباشد و يا آمادگی تحويل خدمات را نداشته باشد ،ارتباط ،داير شده تلقی و مراجعه مجدد منوط به تکرار پرداخت هزينه و راهاندازی تجهيزات مشـترک مطـاب بـا مصـوبه کميسـيون
میباشد.
 -3-8درصورتیکه شرکت در زمان مقرر تحويل خدمات را انجام ندهد مشترک میبايست نسبت به اعالم موضوع از طري مراجعه به سايت  www.iranian-net.irيا شماره تماس  021-88770163داخلی  301اقدام نمايد و شرکت موظـف اسـت نسـبت
به تحويل دايری ظرف مدت  48ساعت اقدام نمايد.
ماده  -9شرایط پشتیبانی
 -1-9مشترک متعهد میباشد در زمان بروز مشکل فنی ،با مراجعه به سايت  www.iranian-net.irيا با شماره  ،021-88770163داخلی  301پشتيبانی فنی ارتباط برقرار کرده و طرح مشکل نمايد ،در صورت عدم رفع مشکل و يـا عـدم برقـراری ارتبـاط،
شماره پيگيری مشکل خود را جهت تماسهای بعدی از واحد پشتيبانی دريافت نمايد.
 -2-9عيبيابی مودم و يا ستاپ باکس تنها شامل تجهيزات دارای استاندارد ملی و سازگار با شبکه موضوع قرارداد خواهد بود.
 -3-9مشترک متعهد میگردد در صورت نياز به راهنمايی در خصوص تنظيمات مودم و يا ستاپ باکس ،از تجهيزات دارای استاندارد ملی و سازگار با شبکه موضوع قرارداد کـه اسـامی آنهـا در وبسـايت شـرکت ( )www.iranian-net.irدرجشـده اسـت
استفاده نمايد.
 -4-9عيبيابی ستاپ باکس و يا مودمهای بیسيم بهصورت تلفنی ،تنها بر روی پورت  LANمودم و يا ستاپ باکس امکانپذير است.
 -5-9شرکت خدمات پشتيبانی تلفنی مرتبط با موضوع قرارداد را بهصورت بيستوههارساعته و هفت روز هفته تعهد مینمايد.
 -6-9شرکت هيچ مسئوليتی در پاسخ گوئی به مشکالت ستاپ باکس ها و مودمهايی که دارای استاندارد ملی و سازگار با شبکه موضوع قرارداد نيستند ،ندارد.
ماده  -10شرایط فسخ ،تعلیق ،قطع و تمدید قرارداد
 -1-10هنانچه هر يک از طرفين به تعهدات خود در اين قرارداد عمل ننمايد و نحوه برخورد با آن در موافقتنامه سطح خدمات ( )SLAبه تصوير پيوست لحاظ نشده باشد ،طرف مقابل میتواند با اعالم کتبی و مهلت حداکثر  15روزه نسبت بـه فسـخ قـرارداد
اقدام نمايد.
 -2-10هنانچه مشترک حداکثر تا پايان هر دوره نسبت به پرداخت ح اشتراک دوره بعد اقدام ننمايد ،خدمات ارائهشده به مشترک بهطور موقت تا  15روز قطع خواهد شد .مشترک میتواند در اين مدت نسبت به تمديد اشتراک خود بـا پرداخـت هزينـههای آن
اقدام نمايد .در غير اين صورت شرکت پورت اختصاصيافته به مشترک را به متقاضيان ديگر واگذار خواهد نمود .تمديد مجدد اشتراک منوط به وجود امکانات فنی و پرداخت هزينه نصب مجدد مطاب با مصوبه کميسيون خواهد بود.
 -3-10با پرداخت ح اشتراک ،اين قرارداد خودبهخود برای دورهای که ح اشتراک آن پرداختشده تمديد میگردد.
 -4-10وجوه پرداختی برای خدمات اضافه بر موضوع قرارداد ،غيرقابل استرداد میباشد.
 -5-10هنانچه مشترک به هر يک از تعهدات خود عمل ننمايد ،شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه خواهد بود .بديهی است در اين صورت مبلغ باقيمانده ح اشتراک مسترد نخواهد شد و مشترک ملزم به جبران هر نـوع خسـارت وارده خواهـد
بود.
 -6-10در صورت ارسال دستور از مقامات امنيتی ذیصالح در خصوص قطع ارتباط شبکه مشترک ،شرکت ملزم به تبعيت است و هيچگونه مسئوليتی در اين خصوص بر عهده شرکت نمیباشد.
-7-10شرکت مکلف است در صورت ابالغ کتبی سازمان در خصوص قطع ارتباط شبکه مشترک اقدام نمايد.
 -8-10در صورت وقوع موارد ذيل شرکت میتواند هر زمان پس از اطالعرسانی قبلی  48ساعته به مشترک و به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را با رعايت توافقنامه سطح خدمات و مصوبه شماره  2جلسـه  177کميسـيون بـه حـال تعليـ
درآورد:
الف -هنانچه نياز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغيير ،نگهداری يا اصالح شبکه يا خدمات شبکه باشد.
ب -هنانچه مشترک نتواند به تعهدات خود عمل کرده يا مفاد قرارداد را نقض کند.
ج -هنانچه ميزان استفاده مشترک هر زمان از حد اعتباری که شرکت در هر مورد به مشترک اعالم مینمايد فراتر رود.
 -9-10شرکت اين ح را برای خود محفوظ میدارد که برای ارائه آن دسته از خدمات شبکه که بر اساس شرايط اين قرارداد به حال تعلي درآمده از مشترک هزينهای بابت اتصال مجدد مطاب با مصوبه کميسيون دريافت کند.
 -10-10بهجز در مورد تعلي  ،اجرای قرارداد در مدتزمان اعتبار آن نبايد با وقفه مواجه شود مگر اينکه شرکت خالف اين روند را بپذيرد .مشترک بايد در طول دوره تعلي نيز هزينه ماهانه خدمات را مطاب با مصوبه کميسيون بپردازد.
ماده  -11نحوه حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طري مذاکره و گفتگوی دوجانبه ،هر يک از طرفين میتواند موضوع را به سازمان منعکس نمايد ،بديهی است رسيدگی موضوع در هر يک از اين شرايط ،نافی طرح موضوع از سـوی هـر
يک از طرفين در مراجع ذيصالح قانونی نمیباشد..
ماده  -12نسخ قرارداد
اين قرارداد شامل  12ماده در سه نسخه بانضمام پيوست های آن با تواف طرفين به امضا رسيده و قابلاجرا میباشد.
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