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 ((TD-LTEسیم ثابتبر فناوری بیه خدمات انتقال داده مبتنیقرارداد ارائ
 

، دارنده پروانه  1595713463 ی، کدپست  377تهران، ابتداي خيابان مطهري، پالک  یبه نشان 335363نت به شماره ثبت اين قرارداد بين شرکت ارتباطات مبين
امضاي مجاز آقاي و با  يیاز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديو 10/12/93مورخ  13-1-1به شماره  (FWA) ثابت ميسیب يورافنبر یانتقال داده مبتن

که مطابق با  بعنوان عضو هيئت مديره 0047482397با شماره ملی  آقاي حسين رياضی بعنوان مديرعامل و 0067463908حسين اسکاره طهرانی با کدملی 
الينفک اين قرارداد  ءکه جزنام مندرج در فرم ثبتبــه شــرح  (حقوقی /)شخص حقيقی مشترکو ،  25/06/99 مورخ 21991آخرين روزنامه رسمی به شماره 

 .گرددمیمنعقد است 

 

 : تعاريف  1 ماده

 . ارتباطات مقررات تنظيم کميسيون :کميسيون -1-1
 .راديويی ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان :سازمان  -1-2
 "شرکت" به شرح مشخصات باال که از اين پس در اين قرارداد TD-LTE فناوري با سيمبی پرسرعت اينترنت خدمات دهندههئارا نتمبين ارتباطات شرکت :شرکت  -1-3

 شود.ناميده می
 .دينمامی استفاده قرارداد موضوع خدمات از قرارداد نيا موجب به يینها کاربر عنوان به که تاس یحقوق ايو  یقيشخص حق هر: مشترک -1-4
1-5- TD-LTE: عبـارت هــاياز حـــروف اول واژه کلمــه)اين  ثابت 4 نسل ميس یب نترنتيا يفنآورTime Division- Long Term Evolution  شده گرفته 

  (.است
 .است شده امضا مشترک و شرکت توسط که است قبول مورد شرايط و مفاد متضمن حاضر قرارداد: قرارداد -1-6
 .نمايدمی فراهم را TD-LTE شبکه خدمات به دسترسی امکان که ((CPE مشترک سمت تجهيزات از است عبارت  TD-LTE: مودم -1-7
 توسط آن شدن فعال از پس که است مشترک اختصاصی شماره و کارتسيم المللیبين شناسايی شماره حاوي که مشترک هويت قطعه از است عبارت : کارتسيم  -1-8

 .کند پيدا دسترسی شبکه خدمات به دهدمی اجازه است پايانه تجهيزات از استفاده حال در که مشترک به شرکت،
 طريق از مشترک و شودمی قرارداده مشترک اختيار در TD-LTE سرويس سازيفعال از بعد که رقمی 12 کد يک از است عبارت: TD-LTE اشتراک شناسه -1-9

 .نمايد استفاده شرکت TD-LTE مشترکين خدمات ساير و پشتيبانی خدمات از يا و شده پنل کاربري خود وارد تواندمی کد اين
  my.mobinnet.ir آدرس به TD-LTE مشترکين صفحه در مشترک کاربري حساب پنل کابري: -1-10
 فرم اين در درج جهت نياز مورد اطالعات.  کندمی تعيين شرکت که ديگري هر روش يا فيزيکی الکترونيکی، طريق به نامثبت فرم تکميل از است عبارت :نامثبت  -1-11

 .است سازيفعال شرطپيش همربوط هايهزينه پرداخت و اطالعات اين هئارا و گرددمی تعيين شرکت صالحديد به زمانهر در

 .گرددمی تکميل وي قانونی نماينده يا مشترک توسط نامثبت هنگام در که سرويس درخواست فرم از است عبارت :نامثبت فرم  -1-12

 .شرکت توسط مشترک به خدمات هئارا براي شده توافق زمان مدت :اشتراک دوره  -1-13
 .قرارداد انعقاد زمان در کميسيون مصوبه تعرفه مبناي بر قرارداد موضوع خدمات هزينه :اشتراک حق  -1-14

 .اشتراک دوره در دريافتی و ارسالی اطالعاتی هايبسته تبادل حجم مجموع :اشتراک دوره ترافيک  -1-15

 .شودمی دارينگه و مديريت وي نظارت با و بوده شرکت مالکيت تحت که است پرسرعت اينترنت تجهيزات و زيرساخت شامل :شبکه شرکت  -1-16
 به را مذکور محل نامثبت زمان در و نمايدمی فعال را TD-LTE با مرتبط خدمات بار اولين براي حقوقی /حقيقی مشترک که محلی :مشترک تقاضاي مورد نقطه -1-17

 .است نموده ذکر خود اقامت محل عنوان
 .کند استفاده شده تعيين زمان مدت در است نتوانسته مشترک که شودمی گفته اطالعات از مشخصی حجم به محدود، پرسرعت اينترنت خدمت در :ترافيک مانده -1-18

هاي شبکه منظور اتصال بين گرهکند و بهاي اختصاص پيدا میي رايانههااينترنت، برچسب عددي است که به تجهيزات شبکهنشانی پروتکل  :IP نشاني -19-1

 .شوداستفاده می

 که در شبکه جهانی اينترنت قابل مسيريابی هستند. IPهاي نشانی :IP عمومي هاينشاني -20-1

 گرفته نظر در( اطالعات ملی شبکه و هاسازمان داخلی شبکه مانند) خصوصی هايشبکه براي که است IP يهانشانی از ايبازه: IP خصوصي هاينشاني -1-21
 . است شده

 

   قرارداد موضوع: 2 ماده

 با سيمبی ارتباطی بستر روي بر نامثبت فرم در شده درخواست مشخصات با ثابت سيمبی پرسرعت اينترنت به دسترسی خدمات هئارا از است عبارت قرارداد اين موضوع
 .مشترک به شرکت توسطTD-LTE  فناوري
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 : مدت زمان قرارداد 3 ماده

در پنل کاربري مشترک و پايان آن براساس اشتراک سرويس  شروع شرکت شبکه به اتصال اولين با و شمسی ماه اساس بر موضوع اين قرارداد خدمات هئارا زمان مدت
 باشد.و دقيقه می ساعت برحسب
 آخرين) .گرددمی تمديد جديد ضوابط و شرايط اساس بر و ايدوره صورت به پنل کاربري اين قرارداد از طريق طرفين توافق با قرارداد، زمان مدت اتمام از پس :1تبصره
 .يابدنمی انتقال جديد اشتراک دوره به قبل دوره «ترافيک مانده» است توضيح به الزم( .باشد می موجودپنل کاربري مشترک  در قرارداد نسخه

ده( و بر اساس آخرين در صورتی که مشترک اقدام به تمديد طرح اشتراکی خود از طريق پنل کاربري نمايد، قرارداد به صورت خودکار )تا پايان زمان طرح انتخاب ش همچنين
  نسخه موجود در آن زمان، تمديد خواهد شد.

 راه نصب، حضوري صورت به را سرويس مشترک، به سرويس تحويل آمادگی اعالم و مشترک درخواست از پسکاري  ساعت 48 مدت ظرف حداکثر شرکت :2تبصره
 مطالب کليهمشترک نيز موظف است  .نمايد محاسبه مشترک توسط نصب جلسهصورت يامضا تاريخ از را قرارداد شروع است متعهد و دهد می تحويل و کرده داير و اندازي
 د.کن امضا و تأييد را جلسهصورت اشتراک، زمان در شدهدرخواست مشخصات با خدمات مطابقت صورت در و مطالعه دقت به را نصب جلسهصورت در مندرج

 در و شودمی رسانیاطالع مشترک به پيامک صورتبه شرکت توسط دوره پايان زمان اتمام از قبل روز 3 حداقل قرارداد طبق سرويس دوره زمان پايان هشدار :3تبصره

 و شودمی آوريجمع سرويس، قرارداد زمان مدت پايان از پسروز  30 ظرف مدت و شدهتلقی  افتهيپايان مابينفی قرارداد ،مشترک سوي از تمديد درخواست عدم صورت
 . بود خواهد جديد شرايط و زمان مشمول سرويس مجدد اندازيراه

 1575 تماس شماره طريق از موضوع اعالم به نسبت بايستمی مشترک نشود، حاضر محل در خدمات تحويل جهت مقرر، زمان در شرکت نماينده که درصورتی :4تبصره
  .نمايد اقدام بعد ساعت 48 تا حداکثر خدمات تحويل و دايري به نسبت  است موظفشرکت . نمايد اقدام

 
 و نحوه پرداختقرارداد : مبلغ  4ماده 

  کميسيون مصوبات چارچوب در و www.mobinnet.ir نشانی به شرکت سايتوب مندرجات طبق ،LTE-TD سرويس اندازيراه به مربوط هايهزينه کليه
 .باشدمی

 اساس بر آن تعرفه ون،يسيکم توسط آن هئارا و بيتصو تازمان قرارداد، موضوع امکانات یبرخ ئهارا يبرا ونيسيکم يسو از مشخص تعرفه نبود درصورت :1 تبصره 
  .است االجرا الزم شرکت يبرا کند، بيتصو ياتعرفه ونيسيکم کهیصورت در و شودمی هئارا بازار در ضيتبع بدون و شفاف مشخص، يهاتعرفه

پرداخت آن براي هر دوره اشتراک  شده اضافه شده و مشترک ملزم بههاي يادافزوده به کليه مبالغ هزينه، ماليات ارزشکشورمطابق مصوبات جاري  :2 تبصره
 است.

رکت در صورتی که مودم به صورت عاريه/امانت در اختيار مشترک قرار گيرد، معادل مبلغ مودم تعيين شده توسط شرکت به عنوان وجه الضمان نزد ش: 3 تبصره
بلغ توسط کارشناس نصب هم زمان با تحويل سرويس به مشترک ارائه می گردد. الزم بذکر است مودم هايی که به صورت نگهداري می شود که رسيد م

 نقدي/قطعی به فروش می رسند از اين قاعده مستثنی است.
 

 شرکت تعهدات:  5 ماده

 .دينماینم مشروط گريد مورد چند اي کي ديخر به را زاتيتجه اي خدمات مورد چند اي کي هئارا شرکت -1-5

 .کند ميتنظ را قراردادها خود یابيبازار و غاتيتبل در یاعالم بيترت همان به که شودمی متعهد شرکت -2-5

 دسترس درشرکت  تيساوب در درج قيطر از را قرارداد نيا موضوع خدمات هئارا به مربوط یقانون صالحيذ مراجع مصوب مقررات و نيقوان شرکت -3-5
 .دهدیم قرار نيمشترک و مخاطبان

( قبل ساعت 48 حداقل) یقبل اطالع با و کند ینيبشيپ را شبکه اتيعمل هنگام در SLA تعهدات تيرعا يبرا الزم داتيتمه شودمی متعهد شرکت -4-5
 حداکثر ماه در آن تعداد و شودمی انجام( صبح 6 تا 2 ساعت)  کيترافکم يهازمان در Down Time اتيعمل. کند نييتع را Down Time زمان

 .باشدمی بار کي

 ساير و)کميسيون  12/8/92مورخ  177جلسه شماره  2 شماره مصوبه ضوابط مطابق( SLA) خدمات سطح توافقنامه ياجرا و هئارا به متعهد شرکت -5-5
 سيسرو ليتحو و قرارداد يامضا زمان از( SLA) خدمات سطح توافقنامه يبندها تمام و بوده مشترک تقاضاي مورد در نقطه( بعدي جديد مصوبات

 .باشدمی اجرا قابل

مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به  ؛در قرارداد نخواهد داد تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی، تغييري در شرايط مقرر شودیم متعهد شرکت -6-5
 در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد. يريگميمورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشترک برسد و تصم نيدر ا .اعمال تغييرات باشد

مگر اينکه بر اساس اعالم سازمان مجبور به  ؛تا پايان دوره اشتراک خدمت انتخابی، تغييري در شرايط مقرر در قرارداد نخواهد داد شودیشرکت متعهد م -7-5
در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک  يريگميک برسد و تصممورد نيز شرايط جديد بايد به اطالع مشتر نياعمال تغييرات باشد که در ا

 باشد.

http://www.mobinnet.ir/
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 .ندارد یتيمسئول قرارداد نيا بر موثر مقررات و نيقوان در راتييتغ و صالحيذ مراجع ماتيتصم قبال در شرکت -8-5
االجرا شدن نسبت روز قبل از الزم 14سازمان، حداقل  يدأيتن قرارداد ضروري باشد، پس از تاصالحات يا ايجاد تغييرات در م، چنانچه به تشخيص شرکت -9-5

صورت کتبی و يا الکترونيکی اعتراضات خود را به تواندیبه تحويل نسخه کتبی و يا الکترونيکی به مشترک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذکور م
 اعالم نمايد. به شرکت يا نمابر به شمارهايميل  از طريق

 هاي قبلی، شرکت موظف به کسب رضايت مشترکين جهت اعمال تغييرات است.داددر خصوص قرار: تبصره

 قرارداد نيا موضوع خدمات به یدسترس از را نيمشترک کند،یم نيمع مقررات و قانون که يموارد جز به یطيشرا چيه تحت شودیم متعهد شرکت -10-5
 .نکند محدود اي محروم

 و مشترکين سازيآگاه به نسبت باشد آگاه رخداد اين از و کند تهديد را نيمشترک قرارداد موضوع خدمات طريق از یآسيب چنانچه شودمی متعهد شرکت -11-5
 . کند اقدام آنها به گيرانهپيش رهنمودهاي هئارا

به مشترکين جهت صيانت  شودیها و اطالعات مشترکين و ارتباطات و حريم خصوصی مشترکين است و متعهد مشرکت موظف به حفظ محرمانگی داده -12-5
کافی را به عمل  یرساناحتمالی ناشی از تهديدها اطالع يهابياطالعات و آس يآورشان متناسب با خدمات ارتباطی و فنها و اطالعات شخصیاز داده
 آورد.

رتباطات شخصی مشترکين نيست و ها و ابه داده رمجازيکه اعمال هرگونه نظارت بر کارکردهاي خدمات، موجب دسترسی غ شودیشرکت متعهد م -13-5

 .زه الزامی استرعايت مقررات قانونی ناظر به اين حو

 امکان تا کند ينگهدار نيمشترک قرارداد انيپا از پس ماه شش تا را خدمات تيفيک يهاشاخص به مربوط اطالعات و هاداده است موظف شرکت -14-5
 .باشد داشته را خدمات تيفيک اي یکاست اي نبود بریمبن آنها يسو از شده مطرح يادعاها به يیپاسخگو

 امکانات و دينما فراهم را قرارداد موضوع خدمات هفته، در روز( 7)هفت و روز شبانه در ساعت( 24)چهار و ستيب صورتبه وقفه،یب شودمی متعهد شرکت -15-5
 . کند فراهم 1575 شماره قيطر از تعطيل ايام و هفته ايام تمام در و روزيشبانه صورتبه را خود مشترکين به پاسخگويی و پشتيبانی

 د.باشمی حل و یبررس قابل يادار ساعات در دارند مشترک محل اي و زاتيتجه نصب محل در یکيزيف اتيعمل به ازين که یفن وبيع رفع و یبانيپشت : تبصره 

در  IPخصوصی يهاي داراي نشانیهاو در صورت نياز به سرويس است (Dynamic) صورت متغيربه IPی عموم هاينشانیداراي  يهاکليه سرويس -16-5

 .استپذير وجود امکانات و توافق طرفين، امکان وهر زمان با پرداخت هزينه مربوطه 
ه همان آدرس ئبر اراشرکت تعهدي مبنی ،قبلی خود را انتخاب نکند IPنشانی خصوصی  ،IPاگر مشترک هنگام تمديد سرويس داراي نشانی خصوصی  :تبصره

 قبلی ندارد. IPخصوصی 

   نشانی به مراجعه با تواندمی مشترک و است شده درج مشترک به شدههئارا حسابصورت در TD-LTE خدمات از استفاده به مربوط تعرفه فهرست -17-5
my.mobinnet.ir شود آگاه خود حسابصورت وضعيت آخرين از. 

 طور رايگان به اطالع مشترکين رسانده شود.يات کامل، بهئجزخدمات بايد به نحو مناسب و با و نرخ  مشخصات -18-5

 گردد در صورت بروز اختالل و يا قطع ارتباط حسب گزارش مشترک، در اسرع وقت نسبت به رفع اشکال اقدام کند.متعهد می شرکت -19-5

  
 مشترک: تعهدات  6 ماده

 .باشد بنديپا قرارداد در مقرر مواعد به و کند اقدام آنها نشيگز به نسبت هانهيهز پرداخت نحوه و خدمات يبها از کامل یآگاه با شودمی متعهد مشترک -1-6

 صادر و ابالغ ربطيکه از سوي مراجع ذ يیهاکليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمی ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل شودیمشترک متعهد م -2-6
 شده است را رعايت نمايد. یرساناطالع ربطيساير مبادي ذيا ی شرکت رسانشده و از طريق پايگاه اطالع

  قرارداد فسخ به مجاز شرکت صورت نيا ريغ در. دينما يخوددار ريغ به شرکت، به متعلق زاتيتجه و امکانات يواگذار از شودمی متعهد مشترک -3-6
 .باشدمی

ها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط شده به آنو مدارات ارتباطی پهناي باند و ساير امکانات و خدمات ارائه هانکيخطوط و ل واگذاريهرگونه  -4-6
هاي اپراتوري( به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و صورت عمومی به سايرين )فعاليت مشابه شرکت به هاو همچنين توزيع تمام يا بخشی از آنشرکت 

 .باشدیسازمانی( م تيصرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و يا کارمندان خود )در زمان اشتغال به کار يا مأمورمشترک 
 یتمام تيرعا به منوط و ليتحص محل مکان در آنها حضور زمان در یآموزش موسسات ريسا و هادانشگاه انيدانشجو اي و نيمحصل به سيسرو هئارا :1 تبصره

 .باشدمی بالمانع موارد
 حداقل مدت يبرا آن رهيذخ و کاربران تيفعال LOG و CDR و یتيهو مشخصات ثبت شده،هئارا خدمات و خطوط یسازمان درون عيتوز صورت در :2 تبصره

 .است يضرور صالحيذ مراجع به هئارا جهت سال کي

 .باشدمی آن ازيامت صاحب و مشترک عهده بر صرفاً شدههئارا خدمات و خطوط از مقررات و نيقوان با ريمغا و سوء استفاده هرگونه عواقب تيمسئول -5-6
 .باشندینم شده مشترکين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار -6-6
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 .رديگیساختمان و شبکه محلی در برنمها و مؤسسات را در محدوده ها و شرکت( سازمانPBXاين محدوديت خطوط تلفن داخلی ) :3تبصره 

 يهاناليترم هافرودگاه و یحيتفر مراکز و هاپارک ليقب از) یعموم يهامکان در نترنتيا عيتوز جهت یحقوق نيمشترک از یبرخ يازمندين صورت در -7-6
 رفتهيپذ صورت فوق اماکن انيمتول به "شرکت" مديريت و تيمسئول تحت اقدام نيا است الزم گريد روش هر اي و WI-FI بستر از استفاده با...(  و يمسافربر

 رهيذخ و ثبت ت،يهو احراز نحوه نيهمچن و یتيامن يهااستيس اعمال ،یکنترل وستيپ نيمأت جهت "شرکت" نيب الزم یهماهنگ زين اجرا و یطراح مراحل در و

 .بود خواهد مشترک عهده به آن تبعات و هاتيمسئول هيکل و بوده تخلف عمل نيا صورتنيرايغ در .ديآ عمل به کاربران تيفعال LOG و مشخصات

 10 مهلت با اخطار صدور به نسبت مشترک توسط 6-7 تا 6-5 يبندها مفاد از یتخط موارد از اطالع و مشاهده صورت در تواندمی شرکت است یهيبد -8-6
 یمعرف نيهمچن و تخلف موارد رفع زمان تا سيسرو هئارا توقف و خطوط قطع به ملزم تخلف رفع عدم صورت در و نموده اقدام تخلف موارد رفع جهت روزه

 .باشدمی صالحيذ مراجع به یخاط مشترک

 صورت در دهد، اطالع شرکت به را خود ديجد اطالعات ،(یکيالکترون پست آدرس و تلفن شماره) تماس مشخصات رييتغ صورت در شودمی متعهد مشترک -9-6
 خواهد مشترک عهده بر باشد،می یرساناطالع متضمن که يموارد از اطالع عدم تيمسئول مشترک، با تماس يبرقرار در یمشکل هرگونه بروز و یسانراطالع عدم
 . بود

 سمت اطالعات و هاستميس از حفاظت و نمايد اقدام خود سرويس ورود رمز تغيير به نسبت س،يسرو ارتباط اولين يبرقرار از پس است موظف مشترک -10-6
 .دينما ينگهدار مناسب نحو به عبور رمز و يکاربر نام از ديبا مشترک و است خودش عهده بر مشترک

 یرساناطالع زين قرارداد انعقاد از قبل موضوع نيا که ندارد مشترک سمت ياانهيرا يهاستميس در اختالل و اشکال بروز قبال در یتيمسئول چگونهيه شرکت -11-6
 .است شده

 زاتيتجه انواع از يکی از شودمی پيشنهاد مشترکين به ولی کند استفاده استاندارد يهامودم از تواندمی مشترک و باشدنمی اجباري شرکت از مودم خريد -12-6
 .نمايند استفاده شرکت هيتوص مورد

 خارج شرکت عهده از آن تيمسئول و باشدمی محصول کنندهیگارانت عهده به است شده يداريخر شرکت از که الزم زاتيتجه فروش از پس خدمات :تبصره

 .است
 اعالم شرکت بهو پنل کاربري  1575 شماره طريق از را ...و قرارداد فسخ جايی،هجاب شماره، تغيير نام، تغيير مانند را خود يهادرخواست تمامی است موظف مشترک -6-13

 .نمايد
 حاصل اطمينان شرکت، مهر ممهور به خدمات فروش فاکتوريک نسخه از اين قرارداد به همراه  دريافت از خدمات دريافت هنگام به است موظف مشترک -6-14

 .نمايد کنترل را آن در مندرج اطالعات و نمايد
 به شرکت رسمی سايتوب در مندرج) شرکت اعالمی ضوابط مطابق بايد اقدام اين اشتراک، يا مودم مالکيت تغيير برمبنی مشترک درخواست صورت در -6-15

 اين در را ادعايی هرگونه حق مشترک و است مردود اشتراک يا و مودم مالکيت واگذاري برمبنی ادعايی هرگونه صورت اين غير در انجام شود،( www.mobinnet.ir آدرس
 .کندمی ساقط خود از خصوص

 طيبا شرا مزبور زاتيرا به شرکت عودت داده و در صورت مطابقت تجه )مودم(عاريه زاتيتجه ستيبایم، عدم تمايل مشترک به تمديد قرارداد در صورت -16-6
الضمان وجه تواندی، شرکت معاريه زاتيتجهعودت . در صورت عدم گرددبه وي مسترد می کورشده در فرم مذدرج الضمانوجهمبلغ  ،یافتيدر ديمندرج در فرم رس

 .دينمایخصوص از خود سلب و ساقط م نيرا در ا یهرگونه اعتراضحق به نفع خود برداشت کرده و مشترک  ،دريافتی را

شرکت  نيمودم بدون اطالع ا ،ديشرکت محرز گرد رايب ي،که بر اساس اسنادیدر صورت .قرار ندهد ريرا در تصرف غ هاگردد مودممیمشترک متعهد  -17-6
عنوان خسارت به حساب خود به زين راالضمان وجهمودم را ضبط و مبلغ  ،تيو طرح شکا سيشرکت مجاز است ضمن قطع سرو ،قرار گرفته است ريغ اريدر اخت

 .ديمنظور نما

 نيصورت شرکت ا نيا ريدر غ د؛ينما افتيدر ديو رس ليآن تحو يشده از سویمعرف یقانون ندهينما ايبه شرکت و  گردد مودم را صرفاً میمشترک متعهد  -18-6
 .نخواهد بود رشيقابل پذ ثيح نياز ا يیگونه ادعاچيو ه ديرا ضبط نماالضمان وجهحق را داراست که مبلغ 

و درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوي  شودیرجوع تمامی مکالمات برقرارشده با مشترک ضبط متکريم ارباب منظوربه -19-6
 دارند. شده و پيگيري موضوع مطابق قوانين کشور رادو طرف حق مستند قراردادن مکالمه ضبط ،کارکنان شرکت و يا مشترک

 لکترونيک يا نشانی پستی وي که در اين قرارداد درجها از طريق نشانی پست اشرکت با مشترک شامل صورت حساب دوره و مانند آن مکاتباتکليه  -20-6
 خواهد بود. ويکند که اطالعات متعلق به ايشان، صحيح است و تبعات انعکاس اطالعات ناصحيح بر عهده ييد میگرديده انجام خواهد شد. مشترک تأ

در  IP خصوصیي هایداراي نشان يهاسينياز به سرو( است و در صورت Dynamicصورت متغير )به IP عمومی يهایها داراي نشانکليه سرويس -21-6
 است. ريپذهر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات، امکان

 
 فسخ قرارداد  طي: شرا7 ماده
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 مدت ظرف حداکثر است مکلف شرکت و دينما اقدام قرارداد فسخ به خود يکاربر پنل از درخواست هئارا با یستيبا یم خدمات، افتيدر از انصراف به ليتما صورت در مشترک -7-1
 مشترک يسو از طرفه کي فسخ درخواست صورت در است یهيبد. دينما اقدام يو با قرارداد فسخ و قرارداد فسخ مراحل هيکل انجام به نسبت مشترک، فسخ اعالم خيتار از هفته کي

 در مشترک يهاتيمسئول رافع وجه جيه به ل،يدل هر به قرارداد اتمام اي و فسخ نيهمچن. شد نخواهد داده عودت مشترک به قرارداد نيا به مربوط یپرداخت نهيهز قرارداد انيپا از قبل
 . باشد شده فسخ قرارداد زمان مدت طول در رمجازيغ استفاده موارد يپاسخگو ديبا و نبوده اعتبار زمان مدت طول در يو تعهدات خصوص

 مشترک ،دينما اقدام SLA تعهدات جمله از قرارداد نيا نظر مورد مفاد و ارهايمع با خدمات هئارا به نسبت قرارداد انعقاد خيتار از هفته کي ظرف باشد نتوانسته شرکت چنانچه -7-2
 مشترک به یپرداخت مبالغ هيکل عودت به نسبت مشترک، فسخ اعالم خيتار از هفته کي ظرف است مکلف شرکت و دينما اقدام نهيهز اخذ و قرارداد فسخ اعالم به نسبت تواندمی

 .دينما اقدام
 

  هاتيبه شکا يدگي:رس 8 ماده
شتن شکايت، به وبمشترک می سامانه  www.mobinnet.ir سايت شرکت به آدرستواند در صورت دا شکايت خود را در  ثبت نمايد و يا با  شکاياتمراجعه و 

تواند موضوع را می مشترکدر صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشکل از طريق مذاکره و گفتگوي دوجانبه،  بگيرد. تماس 1575 تلفن
ــــازمــان  ــــايــتاز طريق بــه س  ايميــل و يــا آدرس 600195يــا شـــمــاره پيــامــک 195بــا تلفن گويــاي  تمــاس يــا .ir195www. مراجعــه بــه س

  ict.gov.ir@195  و اقدام به ثبت شکايت نمايد. منعکس 
تواند از طريق الزم به ذکر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شرکت و سازمان، سيستم يک شماره پيگيري در اختيار مشترک قرار داده که مشترک می

 ي الزم را انجام دهد.هاي مذکور پيگيريهالينک
 

 ياضطرار تيوضع: 9 ماده

 کند که فرا ارادي باشد.بينی نشده و غيرقابل پيشگيري تنها در صورتی از شرکت و مشترک سلب مسئوليت میضعيت اضطراري پيشو -9-1
 عدم پيامدهاي رساندن حداقل به و خدمات به دسترسی اعاده براي ضروري اقدامات کليه درنگ، بی بايستمی شرکت خدمات، ارائه در غيرمجاز وقفه بروز صورت در -9-2

 .دهد انجام را خدمت به مشترکين دسترسی
 . نمايد اقدام مشترکين به  آنی رسانیاطالع به نسبت بايستمی ضروري اقدامات کليه انجام با همزمان شرکت اضطراري، وضعيت بروز صورت در -9-3
 برداريبهره و نصب و تاسيس در ايمنی استانداردهاي رعايت عدم از ناشی که طبيعی بالياي وقوع موجب به که شرکت توسط قرارداد موضوع تعهدات انجام امکان عدم -9-4
 .   شد خواهد تلقی شرکت تعهدات از قصور عنوان به و شودنمی ماده اين مشمول باشد شبکه تجهيزات از

   
 : کليات قرارداد10ماده 

 باشد.مینسخه تنظيم، امضا و مبادله گرديد که هر نسخه حکم واحد را دارا  2ماده و در  10اين قرارداد در 
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