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 ADSL قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت

 

    411119354836،كد اقتصادی:    7925به شماره ثبت    «وب  های»بانام تجاری ثبت شده    عصرنوین  گستر  دادهاين قرارداد بين شركت   

از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،    100-94-11به شماره    (FCP)  برداری از شبكه ارتباطات ثابت  دارنده پروانه ايجاد و بهره

  -به آدرس: تهران    ،  4591307263و مديرعامل سيد ايمان ميری با شماره ملي    021-29405060، نمابر   info@hiweb.ir  رايانامه

، كد  5طبقه دوم واحد    -  وبی شركت ها   -رانيمجتمع الماس ا  -ارتش  ينيزم  یرو يبلوار ستاد ن  -يسرلشگر بابائ   ديبزرگراه شه  -  زانيلو

   يكطرف و از  1565به شماره تماس    1698611787پستي  

 :مشخصات مشترک

تلفن تماس   [تلفن] یكد پستي مشتر  [كد پستي]یآدرس مشتر [به آدرس:    ]یكد ملي مشتر  [با كد ملي  ]ینام و نام خانوادگي مشتر [

 ]یآدرس رايانامه مشتر  [رايانامهو    ]ی]تلفن همراه مشتر  همراهن  تلف  ]یمشتر 

 :حقوقي  اشخاص

آدرس  [حقوقي[، به نمايندگي ]نام و نام خانوادگي مديرعامل[، به آدرس:  یحقوقي[ با شماره ثبت ]شماره ثبت مشتر  ی]نام شركت مشتر 

 ]یآدرس رايانامه مشتر [[ و رايانامه    یراه مشتر تلفن همراه ]تلفن هم  ]یتلفن تماس مشتر[تلفن    ]ی كد پستي مشتر  [پستيكد  یمشتر 

 تعاریف ( 1ماده 

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي :ونیس یکم  -1-1

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي   سازمان:  -1-2

ناميده  «  وبی  ها »پس در اين قرارداد    اين  كه از  وبی  شده ها  ثبت  یگسترعصرنوين با نام تجار   شركت داده  :دهنده  سیسرو   -1-3

 .ميشود

موجب اين قرارداد از خدمات موضوع    عنوان كاربر نهايي به  هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به  :(رندهیگ س یسرو)مشترك  -1-4

 .مينمايد  قرارداد استفاده

ماهه ميتواند باشد و از زمان اولين    12و    6،  3،  1  یها  زمان سرويسي كه مشترک انتخاب نموده، بر اساس دوره  مدت  دوره ا شتراك: -1-5

 .ميشود  ارتباط آغاز

 .ميباشد  یشهر   ساعته و بدون هزينه بين  24صورت    به  «وبی  ها »جهت ارتباط با پشتيباني    یشماره تماس سراسر  : 1565  -1-6

موجود ميباشد. زماني كه سرويس مشترک به اتمام رسيده باشد    یها به معني خريد سرويس جديد از ميان گزينه :سی سرو دیخر -1-7

 .كند  یميتواند سرويس جديد خريدار  گزينه،  از طريق اين
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  ی سانيها و اعمال تغييرات رو ر  اطالعمشترک بوده كه تمامي    یبرا   «وبی  ها»به معني درگاه خدمات    : یحساب کاربر  ،ی پنل کاربر -1-8

 .پذير است  امكانhttp://panel.hiweb.ir   از طريق آن به آدرس  مشترک  سرويس

كه اين ترافيک در بازه زماني سرويس    GBمشترک در طول يک دوره با واحد   مبادله توسط  قابل  اطالعاتميزان    :یعاد  كیتراف -1-9

 .است  استفاده  قابل

 ارتباط با شبكه شركت است.   یسرويس مشترک و برقرار  یندازا  تحويل و راه  :سیسرو یریدا  -1-10

منظور    اختصاص پيدا ميكند و به  یا   رايانه  یها   است كه به تجهيزات شبكه  یپروتكل اينترنت، برچسب عدد   نشاني IP:ی  نشان -1-11

 .شبكه استفاده ميشود  یها  اتصال بين گره

 .كه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند  IPیها  نشاني : IPی عموم  یهای نشان -1-21

مانند شبكه داخلي سازمانها و شبكه ملي  )  خصوصي  یها  شبكه  ی است كه برا  IPی ها  از نشاني  یا  بازه :  IPی خصوص ی های نشان -1-31

 . شده است  گرفته  نظر  در  (تالعااط

 موضوع قرارداد   : 2 ماده

با    «وبی  ها »از طريق شبكه    «وبی  ها»استفاده از خدمات    یاتصال دوطرفه نامتقارن به شبكه جهاني اينترنت برا   یاز برقرار   عبارتست

 سرويس 

 ...................................... تلفن  طخ  یبا ضريب تسهيم ......... رو ..........................

 زمان قرارداد  مدت   : 3 ماده

ت برحسب ساعت و دقيقه  داد از ...................... لغايت ...................... به مدت ................ ماه شمسي بوده و با اولين اتصال به شبكه شرك قرار  تاريخ

 . ميشود  شروع

سرويس را داشته باشد، شركت حداكثر ظرف مدت   یدر صورتيكه كه مشترک درخواست اعزام كارشناس نصب و تحويل حضور :1تبصره 

كرده    یانداز  نصب و راه  یصورت حضور   آمادگي تحويل سرويس به مشترک، سرويس را به  مالتلفن و اع  طرانژه خ  مالاز اع  پس  ساعت  72

مايد، زمان شروع  كارشناس آماده نن  ینصب و مراجعه حضور   یرا برا   طو محي  طمشترک در اين مدت شراي  درصورتيكه  و تحويل ميدهد،

شركت در نظر گرفته مي شود، در غير اين صورت مشترک بايد حداكثر   یتحويل سرويس از سو  آمادگيمال ساعت پس از اع 72سرويس 

شركت   یاز سو الزم اطالعاتو كلمه عبور و  یسرويس به مشترک و تحويل نام كاربر تحويل آمادگي اعمالساعت پس از  72ظرف مدت 

زمان شروع    یمشترک، مبناط  شده توس  عدم انجام اين امر در زمان اشاره  صورت  اط با شبكه شركت را برقرار نمايد، دربه مشترک، ارتب

 . شد  خواهد  شركت لحاظ  یآمادگي تحويل سرويس از سو   اعالمسرويس از زمان  

رساني هشدار پايان زمان قرارداد، از  ع  طالمشترک، ا  یزمان قرارداد و عدم درخواست تمديد قرارداد از سو   در صورت پايان مدت  :2تبصره  

 ساعت پس از پايان زمان    72مشترک،    طبه مشترک صورت ميپذيرد. در صورت عدم ارائه درخواست تمديد توس  الكترونيكي  طريق پست
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جديد    طمجدد سرويس مشمول زمان و شراي  یانداز  ميشود و راه  یآور   تلقي شده و سرويس جمع  يافته  پايان  قرارداد، قرارداد فيمابين

 خواهد بود. 

 مبلغ قرارداد  :4ماده 

های مصوب    برداری از خدمات مندرج در ماده دو در ابتدای هرماه يا دوره بايد هزينه خدمات را مطابق تعرفه  مشترک بايد قبل از آغاز بهره

 . كميسيون و بر اساس سرويس درخواستي بپردازد

 

 ال یبه ر  متیق طبق مصوبه  نوع خدمت  266طبق مصوبه  ی حجم ریغ  یسهایسرو

 دانلود تينرخ ب 

 ( هي بر ثان   تيب )

  ماهانه ارائه نه يسقف هز

 ( ال ير ) خدمت 
 150,000 237 ( به درخواست مشترک)نصب    نهيهز

512K 125,000 
 600,000 237 )يكبار برای (هزينه دايری و تخليه خطوط 

1M 200,000 

2M 250,000  هر آدرس خصوصي هزينهIP   به درخواست(

 (مشترک

مصوبه شماره   3بر اساس جلسه شماره 

 M3 350,000 323 كميسيون  12/08/92مورخ  177

4M 400,000 

ساير مبالغ حسب قوانين كشور )ماليات بر ارزش  

 افزوده و ...(
 8M 500,000 96ماليات بر ارزش افزوده در سال  9%

16M 800,000 

 

و در چارچوب    «وبی  ها»مصوب    یها  از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفه  یا   هزينه اشتراک و استفاده دوره  اشتراك:  نهیهز  -4-1

و تعرفه خدمات دسترسي به اينترنت بر اساس    یاست و از مجموع هزينه برقرار   ی(و ساير مصوبات جديد بعد)  كميسيون  266مصوبه شماره  

در زمان عقد قرارداد    (پرداخت   پيش)معادل .................................. ريال ميباشد كه با توجه به شيوه فروش    و  است  آمده  دست  به  266مصوبه  

................................. ريال ميباشد كه مشترک  افزوده    كل قرارداد با احتساب ماليات بر ارزش  مبلغ  صورت كامل از مشترک دريافت ميشود و  به

 . واريز نمايد  یالكترونيكي در پنل كاربر  پرداخت  ميبايست مبلغ كل قرارداد را از طريق درگاه
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واريز نمايد، ميبايست مبلغ    « وبی  ها»حساب    به  یچنانچه مشترک تمايل داشته باشد تا وجوه موردنياز را از طريق فيش نقد   :1تبصره  

  نزد پست بانک به نام شركت داده  6277607000001516و يا شماره كارت  01832010028672781801 حساب شماره موردنياز را به

نمايد، بديهي است تا زماني    ی بارگذار   «وبی  ها »را در سايت    یشده فيش واريز   و مطابق فرآيند توضيح داده  نموده  گسترعصرنوين واريز

 مسئوليتي در قبال ارائه سرويس نخواهد داشت.   «وبی  ها»  كه اين فرآيند تكميل نگردد

كه بايد به تائيد سازمان برسد، در برخي موارد تعرفه نهايي سرويس كمتر از سقف    «وبی  ها»تشويقي    ی ها  با توجه به سياست  : 2 تبصره 

 صورت شفاف در قرارداد ذكر ميشود.   در نظر گرفته ميشود كه به  مصوبات كميسيون  مطابق  شده،  تعيين

نصب سرويس در محل موردنظر    یبرا   «وبی  ها »درصورتيكه مشترک نيازمند حضور نماينده    مشترك:  زات یتجه  ی انداز  راه  نهیهز -4-2

در چارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ    «وبی  ها»ه بر هزينه اشتراک مطابق نرخ  الو تجهيزات انتهايي را ع  یانداز   راه  هزينه  باشد، بايد

 .در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد  ريال  هزار  يكصد و پنجاه

ريال بوده و    600,000برابر مبلغ    (تخليه  /یداير )كميسيون، هزينه رانژه مخابرات    323-2مطابق مصوبه    :هیو تخل  یری دا  نهیهز -4-3

يكبار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت ميشود. بديهي است در صورت    طاتصال، فق  یانداز   اشتراک و راه  هزينه  بر  عالوهاين هزينه  

مطالبه و مشترک ملزم به  «  وب ی  ها»  یاز سو  یآور   مشترک اين هزينه در هنگام درخواست جمع  یسو  از  عدم پرداخت هزينه مذكور

 .ميباشد  یآور  پرداخت آن قبل از جمع

شده و مشترک ملزم به پرداخت آن    مذكور اضافه  یها افزوده به كليه مبالغ هزينه  كشور، ماليات بر ارزش  یمطابق مصوبات جار   :1 تبصره

 .ميباشد  اشتراک  هر دوره  یبرا 

 .در صورت نياز، مشترک ميتواند نسبت به خريد ترافيک اضافي بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد  :2  تبصره

 .كه حق اشتراک آن پرداختشده، تمديد ميگردد  ی دورها  یبا پرداخت هزينه اشتراک، اين قرارداد خودبهخود برا  :3  تبصره

 سال شمسي ميباشد.   10به مدت      10/08/94از مورخ    «وبی  ها»مدت اعتبار مجوز فعاليت    :4 تبصره

 ( تعهدات شرکت 5ماده 

 .دينماي مشروط نم  گريچند مورد د  اي  کي   ديرا به خر  زاتيتجه  ايچند مورد خدمات    اي  کيارائه    وب«یها»  -5-1

 .كند  ميخود قراردادها را تنظ  يابيو بازار  غاتيدر تبل  ياعالم  بيكه به همان ترت  شوديمتعهد م  وب«یها»  -5-2

و مقررات راجع    ون يسيمصوبات كم  ،یفريك  نيو مقررات ناظر به خدمات خود ازجمله قوان  نيكه همه قوان  شوديمتعهد م  وب«یها» -5-3

 .قرار دهد   نيو در دسترس مخاطبان و مشترك  یخدمات را گردآور   یقراردادها   نيطرف  یهات يبه حقوق و مسئول

 ي كند و با اطالع قبل  ي نيبش يشبكه را پ  اتيدر هنگام عمل SLA تعهدات  تيرعا  یالزم را برا   داتيتمه  شوديمتعهد م  وب«یها »  -5-4

صبح( انجام   6تا  2)ساعت   کيكم تراف یهادر زمان  Down Time اتيكند. عمل نييرا تع Down Time ساعت قبل( زمان 48)حداقل 

 .باشدي م  بارکي  داكثرو تعداد آن در ماه ح   شوديم
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(  ی بعد  ديمصوبات جد  ري)و سا  177مطابق ضوابط مصوبه شماره   (SLA) توافقنامه سطح خدمات  یمتعهد به ارائه و اجرا   وب«یها»  -5-5

 . باشدياجرا مقابل   سيسرو  ليقرارداد و تحو  یاز زمان امضا (SLA) توافقنامه سطح خدمات  یبوده و تمام بندها   ونيسيكم

بر اساس   نكهيمقرر در قرارداد نخواهد داد مگر ا طيدر شرا یرييتغ ،يراک خدمت انتخابدوره اشت انيتا پا  شوديمتعهد م وب«یها» -5-6

در خصوص ادامه    یريگميبه اطالع مشترک برسد و تصم  ديبا  ديجد  طيشرا  زيمورد ن  نيباشد كه در ا  راتيياعالم سازمان مجبور به اعمال تغ

 .مشترک باشد  اريدر اخت  ردادفسخ قرا  اي

بعدها    نكهيندارد مگر ا  يتي قرارداد مسئول  نيو مقررات مؤثر بر ا  نيدر قوان  راتييو تغ  صالحيمراجع ذ  ماتيدر قبال تصم  وب«یها»  -5-7

 .احكام موردنظرش به اثبات برسد  بيآن در تصو  ینفوذ ناروا اعمال 

روز قبل    14سازمان، حداقل    دي باشد، پس از تائ  یدر متن قرارداد ضرور   راتييتغ  جاديا اياصالحات    وب«،ی »ها  صيچنانچه به تشخ  -5-8

اعتراضات    تواندي مدت مذكور م يبه مشترک اقدام نموده و مشترک در ط يكيالكترون ايو  ينسخه كتب لياالجرا شدن نسبت به تحواز الزم 

 .دياعالم نما  وب«ی به »ها  021-29405060مابر به شماره  ن  اي،  info@hiweb.ir ليميا  قياز طر  يك يالكترون  ايو    يكتبصورت  خود را به 

 .باشد  يم   راتييجهت اعمال تغ  نيمشترك  تيموظف به كسب رضا  وب«ی »ها  ،يقبل  یدر خصوص قرارداد ها  :تبصره

به    انياز وارد آمدن ز  یريجلوگ ايبرخورد با بزهكاران    اياز وقوع جرم   یري شگيپ  ت،يچون امن  یريبا معاذ  شودي متعهد م  وب«یها»  -5-9

اقدامات    ايمرتكب جرم شود    ايمحدود نكند    ايبه خدمات محروم    يرا از دسترس  نيامكانات متعلق به خود، مشترك  ريها و ساشبكه، سازه 

غ  نيمشترك  يقانون موارد  يرقانونيرا  در  مگر  كند،  تجو  یاعالم  قانون  اقدام  زيكه  هر  و  با هماهنگ  رويپ  ديبا  يكرده  و  مقامات    يدستور 

 .باشد  يقانون  دارت يصالح

كند و   ديرا تهد نيخدمات موضوع قرارداد مشترك  قياز طر يالوقوعب يقر یمعنو   اي یماد   بيچنانچه آس شودي متعهد م وب«یها» -5-10

  ر ي به آنها اقدام كند، در غ  رانهي شگيپ  یو ارائه رهنمودها   نيمشترك  یسازآگاه   ايبازدارنده و    داتيرخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمه  نياز ا

 .وارده خواهد بود  یهاان يموظف به جبران ز  ،يقانون  یهات يمسئول  ريعالوه بر سا  تصور  نيا

  شود ياست و متعهد م  نيمشترك  يخصوص  ميو ارتباطات و حر  ني ها و اطالعات مشتركداده   يموظف به حفظ محرمانگ  وب«یها»  -5-11

از   يناش  ياحتمال  یهاب ياطالعات و آس  یو فناور   يمتناسب با خدمات ارتباط  شاني ها و اطالعات شخصاز داده   انتيجهت ص  نيبه مشترك

 .كند  تيآورند و حق ندارد از خود سلب مسئول را به عمل  يكاف  يرساناطالع   دهايتهد

  يها و ارتباطات شخصبه داده   رمجازيغ  يخدمات، موجب دسترس  یكه اعمال هرگونه نظارت بر كاركردها  شودي متعهد م  وب«یها»  -5-12

 .است  يحوزه الزام  نيناظر به ا  يمقررات قانون  تيو رعا  ستين  نيمشترك

  بر يخط تلفن به حالت ف شدنليكابل برگردان و تبد اتيدر صورت قطع خط مشترک، عمل يتيتعهد و مسئول گونهچيه وب«یها» -5-13

 .توسط مخابرات ندارد  ینور

 .رسانده شود  نيبه اطالع مشترك  گانيطور راكامل، به  اتييبه نحو مناسب و با جز  دي مشخصات و نرخ خدمات با   -5-14

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

ارائه خدمات دسترسي به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبني  وب« متعهد به  های»  -15-5

اندازی تجهيزات انتهايي  باشد. هزينه راه اندازی تجهيزات انتهايي مشترک مي وب« موظف به نصب و راه اندازی خدمت، »های بر نصب و راه 

 .شودلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترک تنظيم مي جطبق مصوبه كميسيون از مشترک اخذ و صورت 

پايان قرارداد مشتركان  ها و اطالعات مربوط به شاخص وب« موظف است داده های»  -16-5 از  های كيفيت خدمات را تا شش ماه پس 

 .خدمات را داشته باشد  شده از سوی آنها مبني بر نبود يا كاستي كيفيتنگهداری كنند تا امكان پاسخگويي به ادعاهای مطرح 

( روز در هفته، خدمات موضوع قرارداد را  7روز و هفت )( ساعت در شبانه24وچهار )صورت بيست وقفه، بهوب« متعهد است بيهای»  -17-5

تعطيل فراهم كند.  روزی و در تمام ايام هفته و ايام  صورت شبانه فراهم نمايد و امكانات پشتيباني تلفني و پاسخگويي به مشتركين خود را به

 .شودشود انجام ميشهری محاسبه مي صورت درونكه تماس با آن از سراسر كشور به  1565پشتيباني از طريق شماره  

اداری    تبصره: در ساعات  دارند  مشترک  محل  يا  مراكز مخابراتي  در  فيزيكي  عمليات  به  نياز  كه  فني  رفع عيوب  و  پشتيباني حضوری 

 .باشدبررسي و حل ميقابل

 ( تعهدات مشترك6ماده 

ند و به مواعد مقرر در  گزينش آنها اقدام كها نسبت به شود با آگاهي كامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزينهمشترک متعهد مي    -6-1

 د. قرارداد پايبند باش 

هايي كه از سوی مراجع  ررات جمهوری اسالمي ايران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعملقشود كليه قوانين و ممشترک متعهد مي   -6-2

 .ني شده است را رعايت نمايدرسا وب« يا ساير مبادی ذيربط اطالعرساني »های شده و از طريق پايگاه اطالع ذيربط صادر و ابالغ 

وب«، به غير خودداری نمايد. در غير اين صورت دارنده پروانه  شود از واگذاری امكانات و تجهيزات متعلق به »های مشترک متعهد مي    -6-3

 .باشدمجاز به فسخ خدمات مي 

شده به آنها به غير و خارج از روال  و خدمات ارائه   ها و مدارات ارتباطي پهنای باند و ساير امكاناتهرگونه واگذاری خطوط و لينک  -4-6

صورت عمومي به سايرين )فعاليت مشابه شركت های اپراتوری( به  وب« و همچنين توزيع تمام يا بخشي از آنها به انتقال امتياز توسط »های 

كور توسط خود و يا كارمندان خود )در  هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذ

 .باشندزمان اشتغال به كار يا مأموريت سازماني( مي

ها و ساير مؤسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مكان محل تحصيل و منوط  ارائه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگاه   :1تبصره  

 .باشدبه رعايت تمامي موارد بالمانع مي

فعاليت كاربران و ذخيره آن    LOGو  CDRشده، ثبت مشخصات هويتي وسازماني خطوط و خدمات ارائه ورت توزيع دروندر ص :2تبصره  

 .صالح ضروری استبرای مدت حداقل يک سال جهت ارائه به مراجع ذی 

امتياز  شده صرفاً بر عهده مشتركين و صاحب ارائه مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات  -5-6

 .باشدآنها مي 

 باشند مشتركين مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای ديتا و اينترنت واگذارشده نمي   -6-6
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ساختمان و شبكه    ها و مؤسسات را در محدوده داخل كشور )محدودهها و شركت سازمان   (PBX)اين محدوديت خطوط تلفن داخلي  تبصره:

 .گيردنميمحلي( در بر

ها  ها و مراكز تفريحي و فرودگاههای عمومي )از قبيل پارک در صورت نيازمندی برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مكان -7-6

وب« به ئوليت و مديريت »هایو يا هر روش ديگر الزم است اين اقدام تحت مس WIFI های مسافربری و ...( با استفاده از بسترترمينال 

وب« جهت تأمين پيوست كنترلي، اعمال  متوليان اماكن فوق صورت پذيرفته و در مراحل طراحي و اجرا نيز هماهنگي الزم بين »های

مل فعاليت كاربران به عمل آيد. در غيراينصورت اين ع LOG های امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت، ثبت و ذخيره مشخصات وسياست 

 .تخلف بوده و كليه مسئوليت ها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود

توسط مشترک نسبت به   7- 6تا    5-6تواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطي از مفاد بندهای  وب« ميبديهي است »های -8-6

تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارائه سرويس تا    روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام نموده و در صورت عدم رفع  10صدور اخطار با مهلت  

 .باشدزمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي مشترک خاطي به مراجع ذيصالح مي

شود در صورت تغيير مشخصات تماس )شماره تلفن و آدرس پست الكترونيكي(، اطالعات جديد خود را به دارنده  مشترک متعهد مي -9-6

رساني و بروز هرگونه مشكلي در برقراری تماس با مشترک، مسئوليت عدم اطالع از مواردی كه عدم اطالع  پروانه اطالع دهد، در صورت

 .باشد، بر عهده مشترک خواهد بودرساني مي متضمن اطالع

فاظت  خود اقدام نمايد و ح ADSL وب«، نسبت به تغيير رمز ورود سرويسمشترک موظف است پس از اولين ارتباط با شبكه »های -10-6

 .ها و اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک بايد از نام كاربری و رمز عبور به نحو مناسب نگهداری نمايداز سيستم

های  های دارای نشاني باشد و در صورت نياز به سرويس مي  (Dynamic) صورت متغيربه  IP های عموميكليه سرويس ها دارای نشاني -11-6

 .باشدپذير مي مان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امكانات، امكان در هر ز IP خصوصي

كه مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج  شود و درصورتيرجوع تمامي مكالمات برقرارشده با مشترک ضبط ميمنظور تكريم ارباب به-12-6

شده و پيگيری موضوع مطابق قوانين  ر دادن مكالمه ضبط وب« و يا مشترک دو طرف حق مستند قرااز عرف جامعه از سوی كاركنان »های 

 .كشور را دارند

 ( شرایط فسخ قرارداد 7ماده 

بايستي با ارائه درخواست از پنل كاربری خود به فسخ قرارداد اقدام نمايد  مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت خدمات، مي   -1-7

حساب با وی اقدام نمايد. بديهي است  هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک، نسبت به تسويهوب« مكلف است حداكثر ظرف مدت يک  و »های 

طرفه از سوی مشترک قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اين قرارداد به مشترک عودت داده  در صورت درخواست فسخ يک

زمان  های مشترک در خصوص تعهدات وی در طول مدت جه رافع مسئوليت وهيچنخواهد شد. همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل، به

 .شده باشدزمان قرارداد فسخاعتبار نبوده و بايد پاسخگوی موارد استفاده غيرمجاز در طول مدت 

  ظر اين قرارداد وب« نتوانسته باشد ظرف يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه خدمات با معيارهای موردن چنانچه »های   -2-7

وب« مكلف  تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و »های اقدام نمايد مشترک مي   )  SLA  مانند و نه محدود به تعهدات)

 .حساب با وی اقدام نمايداست ظرف يک هفته از تاريخ اعالم فسخ مشترک، نسبت به تسويه
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باشد، در صورتيكه مشترک به  عت مندرج در قرارداد منوط به شرايط فيزيكي و مخابراتي خط مشترک مي از آنجايي كه ارائه سر  :1تبصره

دليل مشكل در كيفيت سرويس خود درخواست فسخ قرارداد را داشته باشند و مشكل مشترک مربوط به شرايط فيزيكي و مخابراتي خط  

 .د نخواهد داشتتلفن ايشان باشد، امكان عودت باقيمانده سرويس مشترک وجو

كه از مشترک دريافت    4-3در صورت فسخ قرارداد به علت بند فوق هزينه های مربوط به دايری خط مشترک مطابق با بند    :2تبصره

 .گرديده است، عودت داده نخواهد شد 

وع قرارداد بر روی آن داير  در صورت ارائه هرگونه درخواستي از سوی مشترک مبني بر تغيير در وضعيت تلفن ثابتي كه ارتباط موض  -3-7

تواند نسبت به  شده است )اعم از تغيير مالكيت، تغيير شماره، تغيير مكان و ...( و عدم امكان برقراری ارتباط در شرايط جديد، مشترک مي 

آوری ارتباط  و جمع درخواست فسخ اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت مالي و حقوقي ناشي از موضوع قرارداد تا زمان ارائه درخواست فسخ  

 .باشدبه عهده مشترک مي 

وب« و از طريق  آوری رانژه خط موضوع قرارداد، از روی تجهيزات »های طرفه و جمع مشترک )مستأجر، صاحب خط( حق فسخ يک -4-7

 .شركت مخابرات را ندارد

 ها( رسیدگی به شکایت 8ماده 

مراجعه و شكايت خود را در سامانه شكايات   www.hiweb.ir شركت به آدرسسايت تواند در صورت داشتن شكايت، به وب مشترک مي 

تماس بگيرد. در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مذاكره و گفتگوی    1565ثبت نمايد و يا با تلفن  

يا شماره پيامک    195يا تماس با تلفن گويای   www.195.ir تواند موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت دوجانبه، مشترک مي 

 . منعكس و اقدام به ثبت شكايت نمايد ICT.GOV.IR@195و يا آدرس ايميل  600195

وب« و سازمان، سيستم يک شماره پيگيری در اختيار مشترک قرار داده كه  الزم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت »های 

 .های الزم را انجام دهد های مذكور پيگيری تواند از طريق لينک مي مشترک  

 ( وضعیت اضطراری 9ماده 

 .كند كه فرا ارادی باشدوب« سلب مسئوليت مي نشده تنها در صورتي از »هایبينيشده و پيش بينيوضعيت اضطراری پيش  -9-1

درنگ، كليه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسي به خدمات  يست بيباوب« ميدر صورت بروز وقفه غيرمجاز در ارائه خدمات، »های -2-9

 .و به حداقل رساندن پيامدهای عدم دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد

رساني آني به مشتركين  بايست نسبت به اطالع وب« همزمان با انجام كليه اقدامات ضروری مي در صورت بروز وضعيت اضطراری، »های -3-9

 .يداقدام نما

موجب وقوع باليای طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهای  وب« كه بهعدم امكان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط »های -4-9

وب« تلقي عنوان قصور از تعهدات »های شود و به برداری از تجهيزات شبكه باشد، مشمول اين ماده نمي ايمني در تأسيس و نصب و بهره 

 .خواهد شد

 مهر و امضا شرکت                                                                       نام و نام خانوادگی مشترك: امضا                     


