ضوابط و شرایط استفاده مشترکین از خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری بی
 TD-LTEسیم ثابت
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
 .1تعریف واژگان
عEبارات و اصEطالحEات بEه کEار رفEته در ایEن قEرارداد هEر یEک دارای مEعنایEی بEه شEرح ذیEل مEیبEاشEد مEگر آنEکه بEه نEحو دیEگری تEصریEح شEده
باشد.
» 1.1ایEرانسEل« عEبارت اسEت از شEرکEت خEدمEات ارتEباطEی ایEرانسEل )»ایEرانسEل«( کEه بEه مEوجEب مEوافEقت نEامEه پEروانEه شEماره  13-2-2بEا
سEازمEان تEنظیم مEقررات و ارتEباطEات رادیEویEی اجEازه فEعالEیت دارد .نEام تEجاری ایEن شEرکEت ام تEی ان ایEرانسEل اسEت و دفEتر مEرکEزی آن در
تهران ،میدان هروی ،خیابان شهید پناهی نیا ،خیابان زندی ،کوچه قادری ،کوچه علیدوست ،پالک  ۵واقع است.
» 1.2مشEEترک« عEEبارت اسEEت از هEEر شEEخص حEEقیقی یEEا حEEقوقEEی کEEه پEEس از ثEEبت نEEام و پEEذیEEرش مEEفاد قEEرارداد مشEEترکEEین ،بEEه شEEبکه TD-
 LTEایEرانسEل دسEترسEی داشEته و بEه ایEن شEبکه مEتصل اسEت .بEه دیEگر بEیان مشEترک شEخصی اسEت کEه مEودم و تEجهیزات را از ایEرانسEل
تحویل گرفته و سرویس مذکور تحت نام و مشخصات وی ثبت نام شده است.
» 1.3سازمان« عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
» 1.4ق EEرارداد« ع EEبارت اس EEت از ض EEواب EEط و ش EEرای EEط م EEندرج و م EEورد ق EEبول در م EEنت ح EEاض EEر ک EEه در ارت EEباط ب EEا اش EEتراک ش EEبکه و ی EEا خ EEدم EEات
شبکه فیمابین مشترک و ایرانسل تنظیم شده است.
» 1.5خدمات موضوع پروانه« عبارت است از خدمات  TD-LTEکه ایرانسل به موجب موافقتنامه پروانه مربوطه آن ارائه میکند.
» 1.6اعتبار« عبارت است از ارزش ریالی که بر اساس طرح تعرفه انتخابی در اختیار مشترک قرار میگیرد.
» 1.7مودم  « TD-LTEعبارت است از تجهیزاتی که امکان دسترسی به خدمات شبکه  TD-LTEرا فراهم می نماید.
» 1.8دوره صورتحساب« عبارتست بازه های زمانی  2ماهه که صورتحساب برای آن صادر خواهد شد.
» 1.9فرم ثبت نام« عبارت است از فرم درخواست یا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا نماینده قانونی تکمیل میشود.
» 1.10ثEEبت نEEام« عEEبارت اسEEت از تEEکمیل فEEرم ثEEبت نEEام بEEه طEEریEEق الEEکترونEEیکی ،فEEیزیEEکی یEEا هEEر روش دیEEگری کEEه ایEEرانسEEل تEEعیین مEEیکEEند.
اطEالعEات مEورد نEیاز جهEت درج در ایEن فEرم در هEر زمEان بEه صEالحEدیEد شEرکEت ایEرانسEل تEعیین مEیگEردد و ارائEه ایEن اطEالعEات و پEرداخEت
هزینههای مربوطه پیششرط فعالسازی است.
» 1.11خEEدمEEات ارزش افEEزوده« عEEبارت اسEEت از خEEدمEEات ثEEانEEویEEه کEEه تEEوسEEط ایEEرانسEEل ارائEEه شEEده و بEEخشی از خEEدمEEات شEEبکه اسEEت بEEا ایEEن
تEفاوت کEه ایEن خEدمEات مEمکن اسEت تEحت گEزیEنههEای خEاص و بEا صEرفEنظرکEردن از دیEگر گEزیEنههEا یEا ایEنکه بEه مEوجEب پEرداخEت هEزیEنههEای
اضافه در اختیار مشترک قرار گیرد .ایرانسل میتواند خدمات مذکور را عرضه و یا از ارائه آن صرفنظر نماید.
» 1.12خEدمEات شEبکه« عEبارت اسEت از خEدمEات شEبکه مEخابEراتEی مEوضEوع پEروانEه ،خEدمEات ارزش افEزوده و هEر گEونEه خEدمEات دیEگرکEه وفEق
شرایط قرارداد حاضر توسط ایرانسل در اختیار مشترک قرار میگیرد.

» 1.13درخEEواسEEت« عEEبارت اسEEت از درخEEواسEEتی کEEه مشEEترک بEEر اسEEاس فEEرم ثEEبتنEEام یEEا بEEه هEEر نEEحو دیEEگری بEEرای خEEریEEد ،تEEأمEEین و نEEصب
مودم و سیم کارت  TD-LTEو یا استفاده از خدمات شبکه و یا خدمات ارزش افزوده به ایرانسل ارائه میدهد.
» 1.14دسEترسEی« عEبارت اسEت از امEکان مشEترکEین بEرای دسEترسEی بEه خEدمEات شEبکه بEدون محEدودیEت یEا دسEترسEی بEه صEفحات خEاص
تا زمان ایفای تعهدات مربوطه که ایرانسل تعیین مینماید.
» 1.15دف EEتر ای EEرانس EEل« ع EEبارت اس EEت از دف EEتر م EEرک EEزی ش EEرک EEت ک EEه ن EEشان EEی آن در ب EEند  1.1ذک EEر ش EEده و دف EEات EEر خ EEدم EEات ای EEرانس EEل در
شه EEره EEای دی EEگر ک EEه فه EEرس EEت و آدرس آن در پ EEای EEگاه اط EEالعرس EEان EEی ای EEرانس EEل م EEوج EEود م EEیب EEاش EEد .ای EEن ع EEبارت ش EEام EEل دف EEات EEر ه EEیچیک از
کارگزاران ،عاملین فروش یا شرکتهای وابسته که ازسوی ایرانسل یا دیگر شرکتها فعالیت میکنند ،نمیشود.
» 1.16دوره اعEEتبار« عEEبارت اسEEت از مEEدت زمEEان هEEر یEEک از خEEدمEEات و یEEا سEEرویEEس هEEای ایEEرانسEEل کEEه بEEه صEEورت مEEقتضی بEEه مشEEترکEEین
اطالع رسانی می شود.
» 1.17دوره دسEEترسEEی« عEEبارت اسEEت از دورهای کEEه بEEراسEEاس طEEرح تEEعرفEEه انEEتخابEEی مشEEترک و بEEه شEEرط ایEEفای تعهEEدات نEEامEEبرده اجEEازه
دسترسی به شبکه را به وی میدهد.
» 1.18شبکه« عبارت است از زیرساخت ارتباطی مورد استفاده ایرانسل جهت ارائه خدمات موضوع پروانه.
» 1.19فEعالسEازی« عEبارت اسEت از رونEدی کEه طEی آن ایEرانسEل بEه مشEترکEین اجEازه اسEتفاده از خEدمEات مEوضEوع پEروانEه را بEر اسEاس
طرح تعرفه انتخابی و نیز قرارداد حاضر میدهد.
» 1.20بEانEد پEهن« عEبارت اسEت ارتEباط ایEنترنEتی مEبتنی بEر پEروتEکل ایEنترنEت ) (IPکEه تEوسEط ایEرانسEل ارائEه شEده و مشEترک را از طEریEق
خدمات شبکه به اینترنت متصل میکند.
» 1.21م EEکامل EEه در ب EEان EEد پ EEهن« ع EEبارت اس EEت از س EEروی EEس ت EEلفن م EEبتنی ب EEر  VoIPک EEه ت EEوس EEط ای EEرانس EEل ارائ EEه ش EEده و مش EEترک EEین را ق EEادر
میسازد از طریق شبکه ایرانسل و با در اختیار داشنت یک شماره تلفن ،مکامله تلفنی اینترنتی داشته باشند.
» 1.22بسEته افEزایEشی« عEبارت اسEت از مEحصولEی کEه پEس از خEریEداری تEوسEط مشEترک و ثEبت در سیسEتم بEه وی امEکان دسEترسEی بEه
خ EEدم EEات ش EEبکه ب EEه م EEیزان ارزش ای EEن بس EEته و ی EEا در ط EEول دوره دس EEترس EEی ق EEید ش EEده ب EEر روی آن را م EEیده EEد .ان EEواع بس EEته ه EEای اف EEزای EEشی
شEEامEEل بسEEته هEEای مEEعمولEEی)شEEامEEل حجEEم و زمEEان( ،افEEزایEEش دهEEنده ی سEEرعEEت ،افEEزایEEش دهEEنده حجEEم ،افEEزایEEش دهEEنده زمEEان ،بسEEته هEEای
محتوایی می باشد.
» 1.23هEزیEنه« یEا »هEزیEنههEا« عEبارت اسEت از وجEوهEی کEه ایEرانسEل در قEبال خEدمEات شEبکه بEر اسEاس تEعرفEه هEای مEصوب از مشEترکEین
اخذ می نماید.
» 1.24هEEزیEEنه فEEعالسEEازی« عEEبارت اسEEت از هEEزیEEنهای کEEه ایEEرانسEEل در قEEبال فEEعالسEEازی حEEساب مشEEترک بEEر روی شEEبکه خEEود وفEEق تEEعرفEEه
مصوب از مشترک اخذ می نماید.
» 1.25خEEط مEEشی اسEEتفاده مEEنصفانEEه« عEEبارت اسEEت از خEEط مEEشی مشEEروح در قEEرارداد حEEاضEEر کEEه حEEاکEEم بEEر تEEمامEEی مشEEترکEEین خEEدمEEات
شبکه میباشد.
» 1.26مکاتبات« شامل مکاتبه از طریق پست الکترونیکی ،ارسال پیامک و یا مکاتبه کتبی میباشد.
 .2آغاز و خاتمه قرارداد

 2.1ایEEن قEEرارداد از تEEاریEEخ فEEعالسEEازی حEEساب مشEEترک تEEوسEEط ایEEرانسEEل آغEEاز مEEیشEEود و بEEایEEد بEEا رعEEایEEت مEEفاد بEEند ) 7تEEعلیق( بEEه اجEEرا
گذاشته شود ،مفاد سند حاضر فیمابین طرفین الزم االجرا خواهد بود مگر آنکه قرارداد به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا کند:
 2.1.1به درخواست کتبی مشترک به منظور سلب امتیاز کامل از سرویس دریافتی که اجرای آن منوط به تایید ایرانسل می باشد.
 2.1.2به دلیل انقضای اعتبار و یا تعلیق موافقت نامه پروانه ایرانسل
 2.2درخ EEواس EEت مش EEترک از ن EEمای EEندگ EEان ی EEا واس EEطهه EEای ت EEعیین ش EEده ت EEوس EEط ای EEرانس EEل درخ EEواس EEت از ای EEرانس EEل م EEحسوب م EEیش EEود و ای EEن
درخEEواسEEت پEEس از دریEEافEEت تEEوسEEط ایEEرانسEEل مEEورد ارزیEEابEEی قEEرار مEEیگEEیرد .پEEذیEEرش ایEEن درخEEواسEEت تEEوسEEط ایEEرانسEEل از طEEریEEق فEEعالسEEازی
حساب مشترک به موجب بند  2.1مشخص میشود.
 2.3چEEنانEEچه ایEEرانسEEل حEEداکEEثر ظEEرف  7روز کEEاری پEEس از دریEEافEEت وجEEه از مشEEترک ،قEEادر بEEه ارائEEه هEEر یEEک از خEEدمEEات شEEبکه بEEه مشEEترک
نEباشEد ،مEراتEب را بEه وی اعEالم نEموده و در ایEن صEورت تEمامEی مEبالEغ پEرداخEتی ظEرف حEداکEثر  10روز کEاری از تEاریEخ اعEالم ،بEه نEامEبرده
مسEترد خEواهEد شEد .هEمچنین در صEورتEیکه ایEرانسEل یEا تEامEین کEننده ثEالEث اتEصال مشEترک بEه شEبکه را تEایEید کEند امEا تEا  7روز کEاری از
تEاریEخ تEائEید اولEین اتEصال ،مشEترک قEادر بEه اسEتفاده از خEدمEات شEبکه نEباشEد و ایEن امEر نEاشEی از فEعل یEا تEرک فEعل وی نEباشEد ،وی مEی
تEوانEد بEا ارسEال درخEواسEت کEتبی بEه ایEرانسEل ،تEقاضEای لEغو کEامEل سEرویEس خEود را نEمایEد و ایEرانسEل مEوظEف اسEت تEمامEی مEبلغ پEرداخEتی
مشترک را ظرف حداکثر دو هفته کاری از تاریخ ابالغ مشترک به دفتر ایرانسل ،به ایشان مسترد نماید.
تEEبصره :اسEEتفاده مشEEترک از سEEرویEEس ،اسEEتفاده در آدرس اعEEالمEEی تEEوسEEط نEEامEEبرده در زمEEان ثEEبت نEEام فEEرض شEEده و لEEذا اسEEترداد وجEEوه
پرداختی توسط ایشان منوط به عدم استفاده مطلق از سرویس خواهد بود.
 .3تأمین خدمات باند پهن ،مکامله در باند پهن و سایر خدمات شبکه
 3.1ایEEرانسEEل تEEمام تEEالش خEEود را بEEه کEEار خEEواهEEد گEEرفEEت تEEا بEEالفEEاصEEله شEEرایEEط تEEهیه و یEEا نEEصب تEEجهیزات مEEورد درخEEواسEEت مشEEترک را بEEر
آورده نEمایEد..ایEرانسEل مEیتEوانEد بEه صEالحEدیEد خEود مشEترک را بEه شEخص ثEالEث کEه بEه صEورت مسEتقل و نEه بEه عEنوان کEارگEزار ایEن شEرکEت
نصب را بر عهده میگیرد ،ارجاع دهد.
 3.2مشترک باید امکان دسترسی ایرانسل و شخص ثالث مجاز را در صورت نیاز جهت تعمیر و نگهداری فراهم آورد.
 3.3در صEورتEی کEه تEأمEین و یEا نEصب خEدمEات مEورد نEظر مشEترک نEیاز بEه اخEذ مEجوز از مEراجEع ذیEصالح داشEته بEاشEد ،اخEذ آن بEه عهEده
مشEEترک خEEواهEEد بEEود و در صEEورت عEEدم اخEEذ مEEجوز ،خEEسارات احEEتمالEEی بEEه عهEEده مشEEترک بEEوده و نEEمیتEEوانEEد ادعEEایEEی عEEلیه ایEEرانسEEل داشEEته
باشد.
 3.4مشEEترک مEEسئول پEEرداخEEت هEEزیEEنههEEای اضEEافEEه بEEرای آمEEادهسEEازی سEEاخEEتمان خEEود جهEEت نEEصب هEEرگEEونEEه لEEوازم اضEEافEEه مEEورد نEEیاز بEEرای
تأمین خدمات شبکه است.
 3.5مشEترک مEیپEذیEرد کEه هEزیEنه هEا را بEه صEورت کEامEل پEرداخEت نEموده و تEحت هEیچ شEرایEطی ولEو بEه عEنوان سEرقEت یEا مEفقود شEدن کEلمه
عبور یا عدم توانایی مشترک برای استفاده از کلمه عبور یا وارد شدن به سیستم ،از پرداخت استنکاف نماید.
 3.6از آنEEجا کEEه شEEماره هEEای تEEخصیص یEEافEEته بEEه مشEEترک جEEزء مEEنابEEع مEEلی هسEEتند ،مشEEترک مEEی پEEذیEEرد فEEاقEEد هEEرگEEونEEه حEEقوق مEEالEEکانEEه،
مEالEکیت یEا دیEگر حEقوق در قEبال شEماره تEلفن ،شEماره شEناسEایEی ،نEشانEی پسEت الEکترونEیکی ،شEناسEههEا یEا حEسابEی اسEت کEه ایEرانسEل در
اختیار وی قرار داده است )و نمیتواند چنین حقوقی را از طریق مثالً انتشار ،استفاده و  ...به دست آورد(
 3.7مشترک بدینوسیله متعهد میشود که:

 3.7.1از خEEدمEEات شEEبکه بEEرای مEEقاصEEد نEEامEEناسEEب ،غEEیر اخEEالقEEی یEEا غEEیر قEEانEEونEEی اسEEتفاده نEEکند .وی هEEمچنین متعهEEد مEEیشEEود از خEEدمEEات
شEبکه بEه نEحوی کEه مEوجEب وارد آمEدن خEسارت بEه اشEخاص یEا دارایEیهEای آنEها شEده یEا منجEر بEه ایEجاد اخEتالل در شEبکه یEا خEدمEات شEبکه
ایرانسل یا دیگر اپراتورها میشود استفاده نکند .در این صورت مشترک مسئول تمامی پیامدهای ناشی از عمل خود خواهد بود.
 3.7.2تEEنها از مEEودم  TD-LTEمEEورد تEEأیEEید ایEEرانسEEل اسEEتفاده کEEند) لیسEEت مEEودم هEEای مEEورد تEEایEEید در وب سEEایEEت ایEEن شEEرکEEت مEEوجEEود مEEی
بEEاشEEد در صEEورت مEEغایEEرت ،لیسEEت مEEودم هEEای مEEوجEEود در وب سEEایEEت مEEالک عEEمل خEEواهEEد بEEود( .چEEنانEEچه مشEEترک بEEه انEEتخاب خEEود از مEEودم
 TD-LTEفEاقEد تEأیEید ایEرانسEل اسEتفاده کEند ،در صEورتEی کEه تEجهیزات مEذکEور قEادر بEه هEمکاری مEتقابEل بEا سیسEتمهEای ایEرانسEل نEباشEد،
ایرانسل هیچگونه مسئولیتی در قبال مشترک یا اشخاص ثالث نخواهد داشت.
 3.7.3از تEEمامEEی قEEوانEEین و مEEقررات مEEوضEEوعEEه کEEه تEEوسEEط نEEهادهEEای مEEربEEوطEEه اعEEمال شEEده و نEEیز از تEEمامEEی دسEEتورالEEعملهEEای ایEEرانسEEل در
ارتEEباط بEEا اسEEتفاده از خEEدمEEات شEEبکه مEEتابEEعت نEEموده و از شEEبکه مEEوضEEوع پEEروانEEه و خEEدمEEات مEEوضEEوع پEEروانEEه بEEرای هEEدفEEی مEEغایEEر بEEا قEEوانEEین
حاکم استفاده ننماید.
 3.8ایEرانسEل مEیتEوانEد بEه صEالحEدیEد خEود مEبادرت بEه ارائEه خEدمEات ارزش افEزوده و تEعیین هEرگEونEه هEزیEنه بEرای ایEن خEدمEات کEند یEا ایEنکه
بEه ارائEه چEنین خEدمEاتEی پEایEان دهEد .چEنانEچه ایEرانسEل بEه ارائEه خEدمEات ارزش افEزودهای کEه در قEبال آن هEزیEنه اشEتراک دریEافEت مEیشEود
پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه هزینهای از مشترک دریافت نخواهد شد.
 3.9در ص EEورت ج EEاب EEجای EEی مح EEل س EEکون EEت مش EEترک ح EEقیقی ی EEا ج EEاب EEجای EEی مح EEل ک EEار مش EEترک EEین ش EEرک EEتی ،ای EEرانس EEل ب EEای EEد ب EEا ت EEوج EEه ب EEه
محEدودیEتهEای جEغرافEیایEی و سEایEر محEدودیEتهEا تEالش خEود را بEه کEار گEیرد تEا هEمچنان خEدمEات شEبکه را در طEول دوره بEه مشEترک ارائEه
کEند .چEنانEچه ایEرانسEل قEادر بEه ارائEه خEدمEات شEبکه در محEل جEدیEد مشEترک نEباشEد ،وفEق شEرایEط نEوع اشEتراک مEنتخب مشEترک ،مشEترک
ملزم به پرداخت هزینهی مترتبه در طول باقیمانده دوره خواهد بود.
 3.10مشEترک مEیبEایسEت بEرای دسEتیابEی بEه حEساب خEود کEلمه عEبور ایEجاد کEند .مشEترک متعهEد مEیشEود تEمامEی کEلمات عEبور و اطEالعEات
حEEساب خEEود را بEEه صEEورت محEEرمEEانEEه حEEفظ کEEند و مEEسئولEEیت هEEر گEEونEEه خEEسارت وارده بEEه ایEEرانسEEل در نEEتیجه قEEصور در نگهEEداری اطEEالعEEات
محEEرمEEانEEه و اقEEدامEEاتEEی کEEه بEEا اسEEتفاده از کEEلمه عEEبور انEEجام شEEده اسEEت بEEر عهEEده مشEEترک اسEEت .مشEEترک بEEایEEد در صEEورت اطEEالع از نEEقض
امنیت شبکه همچون افشا یا استفاده غیرمجاز از کلمه عبور یا حساب مشترک مراتب را به ایرانسل اطالع دهد.
 3.11چEنانEچه مشEترکEین در اسEتفاده از خEدمEات مEوضEوع سEند حEاضEر بEا مEشکلی مEواجEه شEونEد ،مEی تEوانEند از کEانEال هEای ارتEباطEی از
جمله مراکز تماس ،مراکز خدمات  ،گفتگوی بر خط در وب سایت ایرانسل ،نرم افزار کاربردی ایرانسل من و  .....استفاده نمایند.
 .4هزینهها
 4.1مشEترک بEایEد در قEبال بEرخEورداری از خEدمEات شEبکه و هEر یEک از مEحصوالت و یEا خEدمEاتEی کEه تEوسEط ایEرانسEل ارائEه مEیشEود ،خEواه
وی از خدمات شبکه استفاده میکند یا خیر ،هزینه های مربوطه را وفق تعرفه های مصوب به شرکت ایرانسل پرداخت نماید.
 4.2ایEرانسEل مEیتEوانEد پEس از اعEالم عEمومEی تEعرفEه هEای جEدیEد ،مEبادرت بEه تEغییر ایEن هEزیEنههEا کEند و تEغییر هEزیEنههEا را از تEاریEخ تEعیین
شده اعمال نماید.
 4.3مشEEترک بEEایEEد مEEبالEEغ قEEابEEل پEEرداخEEت بEEه ایEEرانسEEل را بEEه جEEز در مEEواردی کEEه کEEتبا ً تEEوافEEقات دیEEگری بEEا ایEEرانسEEل بEEه عEEمل آمEEده بEEاشEEد ،بEEر
اساس نوع منتخب خود به صورت الکترونیکی یا دیگر روشهای پرداخت مورد تأیید ایرانسل به نحو ذیل انجام دهد :
 4.3.1در ازای دریافت صورتحساب یا حسب توافق طرفین.

 4.3.2مش EEترک EEین اع EEتباری ) پ EEیش پ EEرداخ EEت ( ه EEزی EEنه را ق EEبل از اس EEتفاده از ط EEری EEق خ EEری EEد ط EEرح  ،بس EEته اف EEزای EEشی و ی EEا  ...پ EEرداخ EEت م EEی
نمایند.
 4.3.3مشترکین ) پس پرداخت ( :
اول – بر اساس صورت حساب صادره  :تا  30روز پس از دریافت صرتحساب
دوم -اعالم ایرانسل در طی دوره صورت حساب :این اعالم ممکن است از طریق ارسال پیامک اطالع رسانی صورت پذیرد.
تبصره : 1در صورت عدم پرداخت بدهی در مهلت مقرر ،دسترسی مشترک به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 4.4ص EEرف EEنظر از م EEفاد ب EEند  4.3ای EEرانس EEل م EEیت EEوان EEد پ EEس از ارائ EEه اب EEالغ ک EEتبی ب EEه مش EEترک تش EEری EEفات و ش EEرای EEط ص EEدور ص EEورت EEحساب و
پرداخت آن را تغییر دهد.
 4.5مشEEترک صEEورتEEحساب خEEود را بEEه یEEکی از روش هEEایEEی کEEه در فEEرم ثEEبت نEEام مEEشخص مEEی نEEمایEEد دریEEافEEت خEEواهEEد نEEمود .مشEEترک بEEایEEد
ص EEورت EEحساب را ک EEنترل ک EEند ت EEا از ص EEحت م EEحتوای آن اط EEمینان ح EEاص EEل ک EEند .مش EEترک م EEیت EEوان EEد پ EEس از پ EEرداخ EEت ه EEزی EEنهه EEای م EEرب EEوط EEه
خEEواسEEتار صEEدور ریEEز صEEورتEEحساب خEEود شEEود .چEEنانEEچه در طEEول  30روز پEEس از پEEرداخEEت صEEورتEEحساب ایEEرادی بEEه مEEحتوای آن صEEورت
نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح میباشد.
 .4.6محاسبه و مطالبه هزینه مکاملات محلی و کشوری بر اساس ثانیه انجام می پذیرد.
 .5تضمین پرداخت
 5.1مشEترک بEدیEن وسEیله مEیپEذیEرد کEه در صEورت درخEواسEت ایEرانسEل ،مEبلغی را تEحت عEنوان " تEضمین پEرداخEت " جهEت پEرداخEت هEر یEک
از هزینهها از جمله و نه محدود به هزینه اتصال و هرگونه هزینه دیگری در ارتباط با تأمین خدمات شبکه ،نزد ایرانسل بسپارد.
 5.2هEیچ گEونEه سEودی بEه مEبالEغ تEضمین پEرداخEت تEعلق نEخواهEد گEرفEت .ایEرانسEل مEیتEوانEد ایEن مEبلغ را مEادامEی کEه ایEن قEرارداد فEسخ نشEده
است ،در اختیار داشته باشد و ایرانسل میتواند بدهی های معوقه مشترک را از مبلغ تضمین پرداخت کسر کند.
 .6تعلیق
 6.1در صورت وقوع موارد ذیل ایرانسل میتواند به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد:
 6.1.1چEEنانEEچه نEEیاز بEEه انEEجام اقEEدامEEاتEEی در ارتEEباط بEEا تEEغییر ،نگهEEداری یEEا اصEEالح شEEبکه یEEا خEEدمEEات شEEبکه بEEاشEEد .در مEEورد قEEطعی هEEای
پیش بینی شده ،ایرانسل تالش خواهد نمود که این موارد را در اسرع وقت به اطالع مشترک برساند.
 6.1.2چEEنانEEچه مشEEترک نEEتوانEEد بEEه تعهEEدات اسEEاسEEی خEEود عEEمل کEEرده یEEا چEEنانEEچه وی بEEرخEEی از شEEرایEEط اسEEاسEEی سEEند حEEاضEEر را از جEEمله
تعهد به پرداخت به موقع صورتحساب ها را نقض کند.
 6.1.3چEنانEچه مشEترک بEدون مEوافEقت کEتبی ایEرانسEل دسEترسEی بEه خEدمEات شEبکه یEا دیEگر خEدمEات ایEرانسEل را بEه شEخص یEا اشEخاص
ثالثی که در محل ارائه خدمات قرار ندارند ،ارائه داده یا مجددا ً این خدمات را به فروش برساند.
 6.1.4چ EEنان EEچه م EEیزان اس EEتفاده مش EEترک ه EEر زم EEان از اع EEتبار ی EEا ح EEد ک EEارک EEرد ک EEه ای EEرانس EEل ب EEه ت EEشخیص خ EEود ت EEعیین و در ه EEر م EEورد ب EEه
مشترک اعالم مینماید ،فراتر رود.

 6.2ایEرانسEل ایEن حEق را بEرای خEود مEحفوظ مEیدارد کEه بEرای ارائEه آن دسEته از خEدمEات شEبکه کEه بEر اسEاس شEرایEط مEوضEوع ایEن مEاده بEه
حال تعلیق درآمده از مشترک هزینهای بابت اتصال مجدد دریافت کند .هزینه اتصال بر طبق آخرین تعرفه مصوب خواهد بود.
 6.3بEEه جEEز در مEEورد تEEعلیق مEEوضEEوع بEEند  6.1.1ارائEEه خEEدمEEات در طEEول مEEدت قEEرارداد نEEبایEEد بEEا وقEEفه مEEواجEEه شEEود .مشEEترک بEEایEEد در طEEول
دوره تعلیق نیز تمامی هزینههای مترتبه را بپردازد مگر اینکه ایرانسل کتبا ً خالف این روند را بپذیرد.
 .7غیرفعالسازی
چEEنانEEچه مشEEترک دائEEمی بEEدهEEی خEEود را تEEا  45روز پEEس از مهEEلت پEEرداخEEت تEEسویEEه نEEنمایEEد و مشEEترک اعEEتباری حEEساب خEEود را تEEا  90روز
پEس از تEاریEخ اعEتبار نسEبت بEه شEارژ حEساب خEود اقEدام نEنمایEند ،ایEرانسEل مEی تEوانEد حEساب مشEترک را غEیر فEعال سEازد و در ایEنصورت
مشترک تأیید میکند که ایرانسل ممکن است شماره مشترک را غیرفعال وآن رابه مشترک دیگری اختصاص دهد.
 .8حدود مسئولیتها
ایEEرانسEEل بEEه جEEزء در رابEEطه بEEا خEEساراتEEی کEEه نEEاشEEی از قEEصور و یEEا تEEقصیر ایEEرانسEEل بEEاشEEد هEEیچ گEEونEEهمسئولEEیتی در قEEبال سEEایEEر خEEسارات
وارد شده به مشترک ندارد.
 .9شرایط عمومی
 9.1ایEرانسEل مEیتEوانEد در صEورت بEروز هEر گEونEه تEغییر در مEالEیاتهEا ،قEوانEین ،مEقررات ،ضEوابEط و شEرایEط پEروانEه یEا تEغییر اوضEاع و احEوال
و مEوارد مEشابEه پEس از تEائEید سEازمEان تEنظیم مEقررات ارتEباطEات ،مEبادرت بEه تEغییر ضEوابEط و شEرایEط ایEن قEرارداد کEند .ایEرانسEل مشEترک را
از چنین تغییراتی مطلع میکند.
 9.2چEEنانEEچه ایEEرانسEEل در اعEEمال حEEقوق خEEود تEEساهEEل و مEEدارا نEEشان داده و یEEا بEEه مشEEترک فEEرصEEت دهEEد ،ایEEن امEEر بEEه هEEیچ وجEEه بEEه حEEقوق
ایرانسل خدشهای وارد ننموده و یا این شرکت را از اعمال حقوق خود در آینده محروم نمیسازد.
 9.3مش EEترک م EEی پ EEذی EEرد ک EEه ای EEرانس EEل م EEی ت EEوان EEد در چ EEارچ EEوب ق EEوان EEین و م EEقررات ح EEاری ک EEشور ب EEر خ EEدم EEات اراده ش EEده ب EEه مش EEترک در
چارچوب سند حاضر نظات نماید.
 9.4مشEEترک اعEEالم مEEی دارد کEEه نEEشانEEی اعEEالم شEEده در فEEرم ثEEبت نEEام اقEEامEEتگاه قEEانEEونEEی وی تEEلقی شEEده و محEEل ابEEالغ هEEر گEEونEEه اخEEطار یEEا
اوراق مربوط به این قرارداد میباشد.
 9.5مشEترک مEیتEوانEد بEا ارسEال ابEالغ کEتبی یEا آنEالیEن بEه طEرف مEقابEل نEشانEی خEود را بEه هEر نEشانEی دیEگری بEه اسEتثنای صEندوق پسEتی
یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسالمی ایران تغییر دهد.
 9.6مشترک هنگام تکمیل فرم تقاضای خدمات باید دارای اهلیت یا اختیار قانونی در خصوص خرید این خدمات باشد.
 9.7مش EEترک م EEی پ EEذی EEرد ک EEه در ص EEورت ق EEطع ب EEرق ی EEا خ EEراب EEی س EEروی EEس ب EEان EEد پ EEهن ،ی EEا وق EEفه در ارائ EEه خ EEدم EEات در ن EEتیجه ف EEعل ی EEا ت EEرک ف EEعل
اشEخاص ثEالEث یEا ارائEه کEنندگEان خEدمEات بEه ایEرانسEل یEا وقEوع رویEدادهEای ورای کEنترل ایEرانسEل ،ایEن شEرکEت قEادر بEه ارائEه خEدمEات شEبکه
نخواهد بود.
 9.8در شEEرایEEطی کEEه مشEEترک از سEEرویEEس مEEکاملEEه در بEEانEEد پEEهن جهEEت بEEرقEEراری تEEماس بEEا کEEد هEEای اضEEطراری اسEEتفاده مEEیکEEند ،اطEEالعEEات
محل که توسط خدمات اضطراری دریافت میشود محدود به نشانی محل نصب تجهیزات خواهد بود.

 9.9ایEرانسEل مEسئولEیتی در قEبال عEدم دسEتیابEی بEه خEدمEات شEبکه در یEک مEنطقه خEاص ،عEدم اطEالع رسEانEی یEا ارائEه اطEالعEات غEیردقEیق
در مEورد مEوقEعیت جEغرافEیایEی ،تEغییر کEیفیت خEدمEات شEبکه و سEرعEت جEابEجایEی اطEالعEات مEتأثEر از شEرایEط جEغرافEیایEی و جEوی و اخEتالل یEا
قEEطع دسEEترسEEی بEEه سEEرویEEسهEEای اضEEطراری در مEEواردی کEEه خEEارج از کEEنترل آن مEEی بEEاشEEد بEEه جEEزء آدرس اعEEالمEEی مشEEترک را بEEر عهEEده
ندارد.
 9.10ایرانسل مسئولیتی در برابر اختالالت ناشی از وقوع جنگ ،اعتصاب ،بالیای طبیعی یا دیگر قوای قهریه ندارد.
 .11خط مشی استفاده منصفانه
 11.1تEEمامEEی خEEدمEEات شEEبکه ایEEرانسEEل در راسEEتای »خEEطمEEشی اسEEتفاده مEEنصفانEEه« ایEEرانسEEل ارائEEه مEEیشEEود .مشEEترک مEEیپEEذیEEرد کEEه از
تEمامEی خEدمEات شEبکه چEه بEرای اهEداف شEخصی و چEه بEرای اهEداف تEجاری در چEارچEوب ذیEل اسEتفاده کEند .مشEترک متعهEد مEیشEود کEه
خود ،اعضای خانواده و )در مورد مشتریان شرکتی( کارکنان شرکت از این خطمشی متابعت خواهند کرد.
 11.2ایEEرانسEEل بEEرای بEEرخEEی گEEزیEEنههEEای خEEاص بسEEته افEEزایEEشی ،محEEدودیEEت کEEاربEEری تEEعریEEف مEEیکEEند .در صEEورت نEEزدیEEک شEEدن مشEEترک بEEه
حEEد دسEEترسEEی یEEا در صEEورت گEEذشEEنت مشEEترک از حEEد دسEEترسEEی ایEEرانسEEل مEEمکن اسEEت از طEEریEEق پEEورتEEال خEEود ایEEن مEEوضEEوع را بEEه اطEEالع
مشترک برساند .با این وجود مشترک میپذیرد که مسئولیت اصلی کنترل و آگاهی از میزان مصرف بر عهده خود مشترک است.
 11.3مشترکین می توانند از طریق وب سایت:
 https://ecare.irancell.ir/appmanager/sspportal/loginبصورت  onlineبر حساب خود دسترسی داشته باشند.
 11.4مشEترکEین مEی تEوانEند از طEریEق وب سEایEت ایEرانسEل و نEرم افEزارهEای مEورد تEایEید ایEن شEرکEت ،بEصورت onlineسEرعEت خEط خEود را
ب EEسنجند .س EEای EEر پ EEارام EEتره EEای ک EEیفیت )ت EEاخ EEیر ) ( Latencyو از دس EEت رف EEنت داده ه EEا )  ((Packet lossاز ط EEری EEق  Pingک EEردن س EEرور
ایرانسل امکان پذیر می باشد.
 11.5از خدمات شبکه ایرانسل نمیتوان برای موارد ذیل استفاده کرد:
 11.5.1فعالیتهای غیرقانونی ،نامشروع ،تبهکارانه یا بزهکاری.
 11.5.2ارس EEال ،دری EEاف EEت ،نش EEر ،اع EEالن ،ت EEوزی EEع ،پ EEخش ،ت EEشوی EEق ب EEه دری EEاف EEت ،ارس EEال ،ض EEبط ،م EEرور ی EEا اس EEتفاده از ه EEر گ EEون EEه م EEطال EEب
اهEEانEEتآمEEیز ،زنEEنده ،افEEتراآمEEیز ،نEEاشEEایسEEته ،نEEاپEEسند ،غEEیرقEEانEEونEEی ،تهEEدیEEدآمEEیز یEEا نEEقض کEEپیرایEEت ،عEEالیEEم تEEجاری ،حEEقوق مEEالEEکیت مEEعنوی،
محرمانگی ،حریم خصوصی یا هر گونه حقوق دیگر اشخاص.
 11.5.3ارسEال ،دریEافEت ،نشEر ،اعEالن ،تEوزیEع ،پEخش ،دریEافEت ،ضEبط ،مEرور یEا تEرویEج اسEتفاده از هEر گEونEه مEطالEب مEربEوط بEه اقEدامEات یEا
تهدیدهای تروریستی.
 11.5.4ارس EEال ی EEا ب EEارگ EEذاری آگ EEاه EEان EEه ی EEا غ EEیرآگ EEاه EEان EEه ه EEرگ EEون EEه م EEطال EEب ال EEکترون EEیکی )ش EEام EEل و ن EEه مح EEدود ب EEه ف EEای EEله EEای ح EEاوی وی EEروس،
 ،Worm ،TrojanفEایEلهEای مخEرب یEا هEرگEونEه نEرمافEزار یEا بEرنEامEه مEشابEه( کEه مEیتEوانEد منجEر بEه اخEتالل ،آسEیب ،تخEریEب یEا محEدود شEدن
عEEملکرد هEEر گEEونEEه نEEرمافEEزار یEEا سEEختافEEزار رایEEانEEهای یEEا تEEجهیزات مEEخابEEراتEEی مEEتعلق بEEه ایEEرانسEEل یEEا هEEر کEEاربEEر ایEEنترنEEتی یEEا هEEر فEEرد دیEEگری
شود.
 11.5.5فEEعالEEیتهEEایEEی کEEه منجEEر بEEه نEEقض حEEریEEم خEEصوصEEی دیEEگر افEEراد ،مEEزاحEEمت ،آزار و اذیEEت یEEا تEEشویEEش و اضEEطراب دیEEگران شEEده
همچون ارسال ایمیلهای ناخواسته یا هر ایمیلی که منجر به دادخواهی دریافتکننده ایمیلهای ناخواسته شود.

 11.5.6ف EEعال EEیته EEای EEی ک EEه منج EEر ب EEه ن EEقض ح EEقوق دی EEگران م EEیش EEود ش EEام EEل دری EEاف EEت ،ن EEصب ی EEا ت EEوزی EEع ن EEرماف EEزاره EEای ف EEاق EEد اج EEازه نش EEر ی EEا
نEEرمافEEزارهEEای فEEاقEEد پEEروانEEه ،حEEذف مEEشخصات مEEولEEف ،ابEEالغهEEای قEEانEEونEEی یEEا بEEرچسEEبهEEا و مEEشخصات مEEالEEک نEEرمافEEزار در کEEلیه فEEایEEلهEEای
بارگذاری شده ،تحریف منشاء یا منبع هرگونه نرمافزار یا دیگر مطالب.
 11.5.7هEر چEیزی کEه مEمکن اسEت منجEر بEه اخEتالل ،محEدودیEت ،مEمانEعت یEا تEداخEل در شEبکه و خEدمEات شEبکه ایEرانسEل یEا دیEگر مشEترکEین
شده یا منجر به تخریب میزبان اینترنت یا شبکه شده از جمله ممانعت از ارائه خدمات Mailbomb ،و .Flooding
 11.5.8استفاده بیش از حد یا افزایش بار شبکه یا هرگونه فعالیتی که ممکن است منجر به ایجاد اختالل در عملکرد شبکه شود.
 11.5.9طEی نEکردن رونEد تEأیEید کEاربEر یEا رونEدهEای امEنیتی مEیزبEان ایEنترنEت یEا شEبکه ایEرانسEل یEا هEرگEونEه تEالش بEرای دسEترسEی بEه خEدمEات
شبکه از طرقی برای فرار از پرداخت هزینهها.
11.5.10اسEEتفاده از بEEرنEEامEEههEEا و سEEرورهEEایEEی کEEه خEEدمEEات شEEبکه را در اخEEتیار دیEEگران قEEرار مEEیدهEEد هEEمچون و نEEه محEEدود بEEه کEEافEEینEEت،
راهانEدازی یEک سEرور وب ،ایEمیل یEا  ftpبEرای بEرقEراری ارتEباطEات خEارجEی مEگر ایEنکه چEنین حEقوقEی بEر اسEاس یEک قEرارداد دیEگر از طEرف
ایرانسل به مشترک تفویض شده باشد.
 11.6ایEEنترنEEت حEEاوی مEEطالEEب بEEسیاری اسEEت کEEه مEEمکن اسEEت از نEEظر کEEاربEEران اهEEانEEتآمEEیز یEEا قEEابEEل اعEEتراض بEEاشEEد .مشEEترکEEین بEEه اخEEتیار
خEEود بEEه ایEEن مEEطالEEب دسEEترسEEی مEEییEEابEEند .ایEEرانسEEل هEEیچگونEEه کEEنترلEEی بEEر ایEEن مEEطالEEب نEEدارد و مEEسئولEEیتی نEEیز در ارتEEباط بEEا آنEEها بEEه عهEEده
نمیگیرد .مشترکین میتوانند با استفاده از نرمافزارهای خاصی دسترسی به برخی مطالب در اینترنت را محدود سازد.
پیوست شماره یک
 -1مEودم هEای ذیEل مEورد تEائEید شEرکEت ایEرانسEل مEی بEاشEد در صEورت تEغییر ،لیسEت آخEریEن مEودم هEای مEورد تEائEید ایEرانسEل ،در وب سEایEت
این شرکت موجود می باشد:
 1 -1مودم های داخلی:
الفDT-350 .
ب--------------------- .
 1 -2مودم های خارجی:
الف------------- .

