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شرکت مخابرات ایران
( منطقه تهران )

فرم درخواست دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها ( سرویس ) MPLS
 - 1نام شرکت /سازمان /متقاضی...................................................................................................................................................................................................................:
کد /شناسه ملی ...................................................:کد اقتصادي ....................................................................:شماره تلفن ثابت................................................................:
آدرس پستی /صورتحساب  .....................................................................................................................................:کد پستی................................................................:
نام نماینده شرکت /سازمان ........................................................................................................................................:کد ملی................................................................:
شماره تلفن همراه نماینده ........................................:شماره دورنگار ................................................:آدرس پست الکترونیکی................................................................:
 -2مورد تقاضا:
 دایري MPLS

 - Multi Service در صورت نیاز به دایري از طریق امکانات پرونده................................... :
سطح خدمات سرویس  برنز

نوع بستر انتقال  :سیم  فیبرنوري

توضیح :انتخاب بستر انتقال فیبرنوري در صورت وجود قرارداد کابل دسترسی نوري ( فیبر) در محل خط انجام شود.
کد قرارداد فیبر دسترسی (در صورت عدم انتخاب  ............................ :)Multi serviceنام مرکز تامین کننده کد فیبر دسترسی........................................................... :
درخواست دایري سرویس جهت اتصال به شبکه  MPLS-VPNسازمان فناوري اطالعات ایران به شماره پرونده مبدأ  960111229961مطابق موافقت زیر است.
آدرس دقیق مقاصد و ذکر یک شماره تلفن کارکن در محل و پهناي باند مورد نیاز:
نقطه اول ................................................................................................................................ :پهناي باند مورد نیاز ............................. :تلفن کارکن............................. :
لیست سایر نقاط در صورت نیاز با مشخصات کامل پیوست شود.

مهر و امضاء
تاریخ

 -3سازمان فناوري اطالعات ایران:
برقراري ارتباط متقاضی با مشخصات فوق به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوري اطالعات ایران به عنوان مبداء با شماره پرونده  960111229961بالمانع است.
مهر و امضاء
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-4تعهدات شرکت مخابرات تهران:
 -1عرضه خدمات براساس استانداردها.
-2ارایه توافق نامه سطح خدمات به مشترك مناسب با خدمات مورد تقاضا.
 -3پرداخت خسارت تخطی از توافق نامه سطح خدمات به مشترك.
 -4اطالع رسانی از نحوه عرضه خدمات به مشتریان.
مدارك مورد نیاز:
-1تقاضاي کتبی
 -2معرفی مقام مسئول دستگاه اجرایی و تکمیل فرم تقاضا و اشتراك توسط نماینده معرفی شده براي اشخاص حقوقی دولتی
 -3مدارك ثبت شرکت و تصویر روزنامه رسمی حاوي اسامی هیأت مدیره و صاحبان امضاء مجاز با ذکر آدرس قـانونی شـرکت کـه بـیش از دو سـال از تـاریخ انتشـار
آن نگذشته باشد و تکمیل فرم تقاضا و اشتراك توسط صاحبان امضاء براي اشخاص حقوقی غیردولتی.
 -4فرم تقاضا و اشتراك
 -5فرم درخواست تکمیل شده
 -6اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده شرکت به انضمام معرفی نامه در سربرگ مربوط به مهر و امضاء شرکت
 -7تکمیل فرم تقاضا و اشتراك براي متقاضیان فاقد کارت اشتراك ضروري می باشد.

-5تعهدات مشترك:
 -1مشترك ،متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران مرتبط با مورد تقاضا و دستورالعمل هـایی کـه از سـوي مراجـع ذیـربط صـادر و ابـالغ شـده و از طریـق
پایگـاهاطالع رسانی شرکت یا سایر مبادي ذیربط اطالع رسانی شده است را ضمن مطالعه رعایت نماید.
 -2م شترك متعهد می شود از واگذاري جزیی و کلی حقوق و تعهدات و خدمات مرتبط با درخواست و همچنین واگذاري امکانات و تجهیزات متعلق به شرکت ،به غیر خودداري نماید.
در غیر این صورت شرکت مجاز به قطع ارایه خدمات است.
 -3مشترك متعهد می شود جهت جلوگیري از فعالیت هاي غیرمجاز (مطابق قانون جرایم رایانه اي) در شبکه مربوط به خود ،تمهیدات الزم را به کار بندد و شرکت هیچ گونـه مسـئولیت
وتعهدي در این زمینه نخواهد داشت.
 -4مشترك متعهد می شود از ایجاد هر گونه مزاحمت براي دیگران و اختالل در سرویس هاي عمومی و خصوصی و اقدام و تالش براي نفوذ به شبکه سرویس دهنده و سـایر مشـترکین
ودسترسی بدون مجوز به اطالعات خصوصی افراد ،شرکت ها و سازمان هاي داخلی و خارجی و استفاده از خدمات سایر مشترکین خودداري نماید .در غیر این صورت مطـابق قـوانین
ومقررات از جمله قانون جرایم رایانه اي با مشترك برخورد خواهد شد.
 -5مشترك متعهد می شود از هر گونه تالش براي انجام شنود و بررسی بسته هاي اطالعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد ،خودداري نماید.
 -6مشترك متعهد می شود از استفاده و ارایه خدمات ثانویه به اشخاص ثالث خودداري نماید.
 -7چنانچه متقاضی هر گونه تغییري در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید کـه منجـر بـه اخـتالل در خـدمات شـود راه انـدازي مجـدد بـه عهـده مشـترك بـوده و در غیـراین
صورت منوط به پرداخت هزینه هاي مربوط به راه اندازي تجهیزات مشترك خواهد بود.
 -8مسئولیت استفاده شخص ثالث از خدمات مذکور به عهده مشترك است.
 -9پرداخت مالیات و عوارض مربوط به استفاده ادارات مذکور در چارچوب قوانین جاري بر عهده مشترك است.
 -10مشترك متعهد می شود چنانچه به هر طریقی با استفاده از خدمات دریافتی به شرکت خسارت وارد نماید نسبت به جبران آن اقدام نماید.
 -11تغییر کاربري از سوي مشترك بدون کسب مجوز از شرکت مخابرات ممنوع است.
 -12مشترك متعهد می شود هزینه خدمات را برابر تعرفه مصوب پرداخت نماید در غیر این صورت شرکت می تواند خدمات را به صورت موقت قطع نماید.
 -13مشترك متعهد است فقط از دستگاه هایی بر روي امکانات واگذاري و یا اجاره داده شده استفاده نماید که مورد تأیید شرکت مخابرات استان تهران قرار گرفته باشد.
 -14مشترك متعهد می شود کلیه مقررات جاري و مقررات و تعرفه هایی که بعداً از طرف شرکت مخابرات استان تهران تصویب و به موقع اجرا گذارده شود بدون هیچ عـذري پذیرفتـه،
رعایت و اجرا نماید.
 -15به استناد مفاد بند  13-8از آیین نامه تقاضا و اشتراك استفاده از خدمات ارتباطات داده ها ،عرضه هرگونه خدمات مخابراتی از جمله  VOIPبا استفاده از خدمات ارتباطا داده ها
تنهـابا اخذ مجوز ارایه آن سرویس ،صادره از سوي سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است و در غیر این صورت شرکت مخابرات می تواند راساً نسبت به قطع ارتباط پهناي
باند اقدام نماید.
 -16جهت ارتباطات  MPLS VPN L3ارایه توپولوژي شبکه و  IPPLANالزامی است.
/

 -17هرگونه درخواست تغییر در توپولوژي شبکه  MPLSو  IPPLANمنوط به ارایه درخواست می باشد و در صورت تأیید فنی قابل اجرا خواهد بود.
 -18توافق نامه سطح خدمات سرویس ( )SLAدر پایگاه هاي اطالع رسانی  WWW.TCT.IRمطالعه و مورد تأیید می باشد.
 -19در صورت درخواست سرویس ( BGPمشترك حائز شرایط بهره برداري از این سرویس) مشترك نسبت به اعالم شماره  ASاقدام و عالوه بر این سرویس ارتبـاط بـا  IPمخـابرات
بـاسایز  /30راه اندازي و مشترك باید آدرس ها را به صورت  Summaryشده ارسال نماید .درصورت عدم رعایت این موضوع و اختالل در شبکه شرکت می توانـد سـرویس مـذکور
راقطع نماید.
 -20پرداخت صو رتحساب هاي صادر در مهلت تعیین شده الزامی است اگرمشترك در زمان مقرر صورتحساب خود را دریافت نکند باید موضوع را کتباً به واحد اجرایی اعالم نماید.
 -21تغییر در خدمات با تقاضاي کتبی مشترك ،در صورت وجود امکانات و در صورت پرداخت هزینه هاي مربوطه و بدهی هاي معوقه امکان پذیر است.
 -22مشترك می تواند انصراف خود را از خدمات دریافتی به واحد اجرایی اعالم نماید واحد اجرایی حداکثر پانزده روز پـس از دریافـت نامـه انصـراف مشـترك نسـبت بـه جمـع آوري
خدمات دایر شده اقدام و بر اساس آخرین صورتحساب دوره و آخرین تعرفه مصوب با مشترك تسویه حساب می نماید.
 -23هزینه نصب و نگهداري از خطوط انتقال و سایر موارد مطابق آخرین تعرفه هاي مصوب بر عهده مشترك است.
 -24مشترك موظف است پس از تحویل سرویس توسط نماینده مخابرات صورتجلسه مربوطه را تأیید و اعاده نماید چنانچه صورتجلسه ظرف مدت پـنج روز از سـوي مشـترك مهـر
وامضاء و اعاده نشود به منزله عدم تأیید و انصراف مشترك بوده و نسبت به قطع ارتباط اقدام خواهد شد ،بدیهی است در این صورت مبلغ سپرده اولیه پس از انجام مراحل قطع ارتباط و
کسر هزینه هاي ناشی از برقراري سرویس موقت به مشترك اعاده ،لیکن هزینه نصب پرداختی غیر قابل استرداد خواهد بود همچنین رسیدگی درخواسـت جدیـد ارتبـاط از سـوي
آنمشترك مستلزم طی کلیه مراحل اشتراك و پرداخت هزینه هاي مربوطه است.

نام مشترك
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