قرارداد تأمین دسترسی به اینترنت پرسرعت بیسیم با فناوری WiMAX
مقدمه:
شرکت ارتباطات مبیننت ،شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را تنظیم و به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران رسانده است.

ماده -1تعاریف
 : WiMAXفنــاوری ارتبــاط بیســیم از طریــق امــواج مایکروویــو (ايــن کلمــه از حــروف اول واژههــای عبــارت  Worldwide Interoperability for Microwave Accessگرفتــه
شــده اســت).
کمیسیون  :کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
سازمان  :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
شرکت :شرکت ارتباطات مبیننت ،ارایه دهنده خدمت اینترنت پرسرعت بیسیم با فناوریWiMAX
مشترک :خریدار و استفاد ه کننده از خدمت اینترنت پرسرعت بیسیم با فناوری WiMAXشرکت ارتباطات مبیننت.
قرارداد :قرارداد حاضر متضمن مفاد و شرایط مورد قبول است که توسط شرکت و مشترک امضاء شده است.
عوامــل مجــاز فــروش :اشــخاص حقوقــی طــرف قــرارداد مبیننــت در نقــاط مختلــف کشــور هســتند کــه عمــل فــروش CPEو خدمــات وایمکــس مبیننــت را
انجــام میدهنــد.
عوامــل مجــاز فنــی :اشــخاص حقوقــی طــرف قــرارداد مبیننــت در نقــاط مختلــف کشــور کــه کارشناســان فنــی تاییــد شــده آنهــا ،عملیــات بررســی مــکان ،نصــب
و رفــع اشــکال را انجــام میدهنــد.
تجهیزات سمت مشترک :تجهیزات مورد نیاز مشترک برای برقراری ارتباط با شبکه شرکت بر مبنای فنآوری WiMAX
دوره اشتراک :مدت زمان توافق شده برای ارایه خدمات به مشترک توسط شرکت.
حق اشتراک :هزینه خدمات موضوع قرارداد بر مبنای تعرفه مصوبه کمیسیون در زمان انعقاد قرارداد.
ترافیک دوره اشتراک :مجموع حجم تبادل بستههای اطالعاتی ارسالی و دریافتی در دوره اشتراک.
شــبکه :بســترهای ارتباطــی مهیــا شــده توســط شــرکت ارتباطــات مبیننــت از نقطــه انتهایــی ســمت مشــترک تــا هســته مرکــزی مبیننــت اســت کــه از آنجــا
مشــترک بــه زیرســاختهای ارتباطــی کشــور و دنیــا متصــل میشــود.
بستههای اطالعاتی :اطالعاتی که درون شبکه در قالب و اندازههای مشخص جابهجا میشوند.
خدمت پیشپرداخت :به خدمتی گفته میشود که ارایه آن مشروط به پرداخت قبلی هزینهی مربوط توسط مشترک است.
خدمــت اینترنــت پرســرعت محــدود :بــه خدمتــی گفتــه میشــود کــه در آن ،مشــترک در مــدت زمانــی مشــخص مجــاز بــه اســتفاده از حجــم اطالعــات
مشــخصی اســت.
خدمــت اینترنــت پرســرعت نامحــدود :بــه خدمتــی گفتــه میشــود کــه در آن ،مشــترک در مــدت زمانــی مشــخص ،محدودیتــی در حجــم اســتفاده از اطالعــات
نداشــته باشد.
مانــده ترافیــک :در خدمــت اینترنــت پرســرعت محــدود ،بــه حجــم مشــخصی از اطالعــات گفتــه میشــود کــه مشــترک نتوانســته در مــدت زمــان تعییــن شــده
اســتفاده کنــد.
اتــاف بســتهها :در زمــان وجــود هرگونــه اشــکال ،تعــدادی از (یــا هم ـهی) بســتههای اطالعاتــی ارســالی بــه مقصــد نمیرســند .بــه ایــن رخــداد در اصطــاح،
اتــاف بســتهها گفتــه میشــود.
درگاه شــبکهی تجهیــزات مشــترک :تجهیــزات ســمت مشــترک( )CPEدرگاههــای گوناگونــی دارنــد کــه مشــترک بــا اتصــال کابــل بــه یکــی از آنهــا میتوانــد
بــه شــبکهی مبیننــت متصــل شــود.
آدرس : IPآدرس پروتــکل اینترنــت ،برچســب عــددی اســت کــه بــه تجهیزاتــی در شــبکههای رایانــهای اختصــاص پیــدا میکنــد و بــه منظــور اتصــال بیــن
گرههــای شــبکه ( )Nodesاســتفاده میشــود و در هــر بــار اتصــال مشــترک بــه شــبکهی مبیننــت ،بهطــور خــود کار و بــه شــکل غیــر ثابــت بــه او اختصــاص داده
میشــود.
 IP :IP staticثابــت یــک نشــانی منحصــر بــه فــرد را بــه دامنـهی ســرور یــا فضــای آن ســرور اختصــاص میدهــد کــه همیشــه ثابــت اســت و در اتصالهــای مــداوم
بــه شــبکه تغییــر نخواهــد کــرد.
ماده -2طرفین قرارداد
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ایــن قــرارداد فــی مابیــن شــرکت ارتباطــات مبیننــت دارنــده پروانــه  WiMAXاز ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه شــماره ثبــت  335363و کــد
اقتصــادی  4113-4617-7194بــه آدرس تهــران ،ابتــدای خیابــان مطهــری ،پــاک  377کدپســتی  1595713463و شــماره تمــاس  )021(83868و (شــخص حقیقی)
آقای/خانــم  .........................................دارای شناســنامه شــماره  ...............................بــا کــد ملــی  ....................................صــادره از  ..............................فرزنــد  ............................بــه
آدرس  .........................................................................................................................................................................................کــد پســتی  .................................و شــماره تمــاس .........................
بــه شــرح زیــر منعقــد میگــردد.
(شــخص حقوقــی) شرکت/موسسه/ســازمان/اداره ...............................ثبــت شــده تحــت شــماره  ......................................و کــد اقتصــادی  ...................................و شناســه
ملــی  .........................................................بــه نشــانی ...........................................................................................کــد پســتی  .............................و شــماره تمــاس  ...............................و بــا
نمایندگــی آقای/خانــم ....................................دارای شناســنامه شــماره ...............بــا کــد ملــی  ......................................صــادره از  .....................فرزنــد  .............................بــه ســمت
 ............................بــه شــرح زیــر منعقــد میگــردد.
ماده -3موضوع قرارداد
موضــوع ایــن قــرارداد عبــارت اســت از ارایـهی خدمــات دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت بیســیم بــا مشــخصات درخواســت شــده در فــرم اشــتراک ،بــر روی بســتر
ارتباطــی بیســیم بــا فنــاوری WiMAXتوســط شــرکت بــه مشــترک.

رشکت ارتباطات مبیننت دارندهی پروانههای  Wi-Fi ،ISDP ،ISP ،WiMAX ،TD-LTEو  VoIPدر کلیهی استانهای کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ماده -4مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ  .......................................به مدت  ............................است.
بدیهی است ارایهی خدمات اینترنت پس از امضا قرارداد توسط مشترک پیشپرداخت و پرداخت هزینههای مربوطه آغاز میشود.
ماده -5طرحهاوتعرفهها
کلیــــهی هزینــــههـــــای مربوط به راهاندازی سرویس وایمکـــــس مبیـــننت ،طبــــق مندرجــــات وبســــایت شـــرکت ارتبـــــاطات مبیــننت به نشــــــانی
 www.mobinnet.irو در چارچــوب مصوبــات کمیســیون میباشــد.
تعرفههــای مصــوب کمیســیون بــدون درنظرگرفتــن مالیــات و عــوارض متعلقــه میباشــد و برابــر ضوابــط و مقــررات از حــق اشــتراک ایــن قــرارداد مالیــات مطابــق
قوانیــن و مقــررات از مشــترک اخــذ میگــردد و مشــترک متعهــد اســت آن را بــه موقــع پرداخــت نمــوده و در صــورت تأخیــر شــرکت مســئولیتی در خصــوص مــدت
زمــان قطعــی نخواهــد داشــت.
ماده -6معیارهای کیفیت خدمات

معیارهــای کیفیــت خدمــات براســاس مصوبــات جلســه شــماره  87مــورخ  89/03/30و شــماره 2جلســه شــماره  177مــورخ  92/08/12کمیســیون و ســایر ضوابــط و
مصوبــات ابالغــی اســتخراج و ســنجش گردیــده و شــرکت ،ســامانه مربوطــه را مطابــق مصوبــات کمیســیون در ایــن خصــوص راهانــدازی کــرده و دسترســی الزم را بــرای
مشــاهده شــاخصهای کیفیــت خدمــت را بــرای مشــترک فراهــم میســازد.
ماده -7تعهدات شرکت
 .1شــرکت حداکثــر  3روز پــس از دریافــت مــدارک و مبلــغ قــرارداد نســبت بــه فعالســازی خدمــات مــورد نیــاز مشــترک اقــدام میکنــد .اگــر پــس از دریافــت مبلــغ
از مشــترک مشــخص شــد کــه بــا در نظــر داشــتن متغیرهــای قــدرت و کیفیــت ســیگنال ،اساسـاً امــکان ارایــه خدمــات WiMAXبــا کیفیــت مطلــوب در نقطــه مــورد
تقاضــای مشــترک فراهــم نیســت ،کل مبلــغ پرداختــی حداکثــر ظــرف مــدت زمــان یــک هفتــه پــس از تحویــل مــودم بــه شــرکت بــا نماینــدهی معرفــی شــده از طــرف
شــرکت ،بهطورکامــل بــه مشــترک مســترد خواهــد شــد .بدیهــی اســت در صــورت بــروز هرگونــه عیــب یــا نقــص در مــودم تحویــل داده شــده .مشــترک موظــف بــه
جبــران خســارت طبــق اعــام شــرکت اســت و حــق هرگونــه ادعایــی را در ایــن خصــوص از خــود ســاقط میکنــد.
تبصــره :فرآینــد دریافــت مــدارک بــرای ارای ـهی خدمــات اینترنــت و همچنیــن مبلــغ مــودم و طــرح درخواســتی ،از طریــق عامــل فــروش معتبــر شــرکت انجــام
میشــود.
 .2شــرکت متعهــد اســت ضمــن محرمانــه دانســتن کلیــه اطالعــات مشــترک از افشــای آنهــا نــزد اشــخاص ثالــث خــودداری کنــد .بدیهــی اســت این بند شــامل مــواردی
کــه درخواســت ارای ـهی اطالعــات از طــرف مراجــع قضایــی ،امنیتــی و فعالیتهــای صرف ـاً نظارتــی ســازمان ،مطابــق مصوبــات کمیســیون و پروانــه باشــد ،نشــده و
شــرکت هیچگونــه اعتراضــی را در ایــن خصــوص از مشــترک نخواهــد پذیرفــت.
 .3شــرکت متعهــد اســت متوســط دسترســی مشــترک بــه خدمــات را بــه میــزان بیشتــر از  98درصــد تضمیــن کنــد و در صــورت بــروز هرگونــه اشــکال یــا قطــع
ارتبــاط ،موظــف اســت چارچــوب موافقتنامــه ســطح خدمــات ( )SLAرا رعایــت نمایــد.
تبصره :شرکت متعهد به ارایه خدمات موضوع قرارداد صرفاً در آدرس ذکر شده در ماده  2است.
 .4فهرســت تعرفــه مربــوط بــه اســتفاده از خدمــات وایمکــس مبیننــت ،در صورتحســاب ارایــه شــده بــه مشــترک درج شــده اســت و مشــترک میتوانــد بــا مراجعــه
بــه نشــانی www.mobinnet.ir/Ecareاز آخریــن وضعیــت حســاب خــود آگاه شــود.
 .5مرکــز پشــتیبانی شــرکت بــا شــماره تلفــن  096790بهطــور  24ســاعته و در  7روز هفتــه پاسـخگو مســائل و مشــکالت مشــترکان اســت و در صــورت بــروز هرگونــه
قطعــی و اشــکال ،مشــترک میتوانــد مــوارد را بهطــور الکترونیکــی بــه نشــانی  mobinnet.ir/VOCارســال و یــا از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن بــاال شــرکت را
از بــروز مشــکل مطلــع کنــد .شــرکت پــس از رفــع اشــکال برقــراری مجــدد خدمــات را بــه طــور تلفنــی یــا از طریــق ارســال پیــام کوتــاه بــه مشــترک اعــام میکنــد.
 .6درصــورت درخواســت مشــترک بــرای دریافــت  ،IP Staticشــرکت پــس از دریافــت مبلــغ (مطابــق بــا تعرفههــای کمیســیون) از مشــترک ،حداکثــر تــا  72ســاعت
نســبت بــه ارایــه ایــن خدمــات اقــدام میکنــد.
 .7شــرکت موظــف اســت تمهیــدات الزم را بــرای رعایــت تعهــدات  SLAدر هنــگام عملیــات شــبکهی پیشبینــی کنــد و بــا اطــاع قبلــی (حداقــل  48ســاعت قبــل
اطــاع داده میشــود) زمــان  Down Timeرا تعییــن کنــد .عملیــات  Down Timeدر زمانهــای کــم ترافیــک (ســاعت  2تــا  6صبــح) انجــام میشــود و تعــداد
آن در مــاه حداکثــر یــک بــار میباشــد.
 .8شرکت متعهد است استانداردها و مودمهای سازگار با شبکهی وایمکس خود را از طریق سایت اطالعرسانی و به روز نماید.
ماده  -8تعهدات مشترک
 .1مشــترک متعهــد اســت بــه هنــگام دریافــت خدمــات از عامــل مجــاز فــروش ،کلیــه مطالــب منــدرج در فــرم تحویــل را بــه دقــت مطالعــه و در صــورت مطابقــت
خدمــات بــا مشــخصات درخواســت شــده در زمــان اشــتراک ،فــرم را تأییــد و امضــاء نمایــد ،در غیــر اینصــورت کلیــه عواقــب ناشــی از عــدم اطــاع از مفــاد ایــن فــرم
بــه عهــده مشــترک خواهــد بــود
 .2مشــترک متعهــد اســت در طــول مــدت اشــتراک براســاس قوانیــن و مقــررات عمومــی کشــور بــا رعایــت کلیــه شــئونات اخالقــی و اســامی از پهنــای بانــد
اختصاصیافتــه بــه وی اســتفاده کنــد و در صــورت اعــام مراجــع ذیصــاح ،هیچگونــه مســئولیتی بــه عهــده شــرکت نبــوده و شــرکت موظــف اســت مطابــق بــا دســتور
مراجــع فــوق اقــدام نمایــد.
 .3مشــترک در حیطــه امکانــات و اختیــارات خــود موظــف بــه حفــظ امنیــت شــبکه و جلوگیــری از اقداماتــی نظیرآلــوده کــردن شــبکه بــه ویــروس ،هــک کــردن
ســایتها ،وارد کــردن برنامههــای مخــرب بــه شــبکه ،تهدیــد ،آزار ،ایجــاد مزاحمــت ،انجــام فعالیتهــای غیــر مجــاز وغیرقانونــی و  ...میباشــد .بدیهــی اســت شــرکت
در صــورت بــروز هرگونــه قصــور و کوتاهــی در ایــن مــورد ،موظــف اســت مطابــق بــا دســتور مراجــع ذیصــاح اقــدام نمایــد.
 .4نــام کاربــر و کلمـهی عبــور تعییــن شــده توســط شــرکت مختــص مشــترک اســت و بایــد توســط وی محرمانــه تلقــی شــود و هرگونــه سوءاســتفاده از آنهــا توســط
اشــخاص ثالــث را فــورا ً بــه شــرکت اطــاع دهــد .بــه منظــور حفــظ مــوارد امنیتــی ،مشــترک متعهــد میشــود پــس از دریافــت مــودم نســبت بــه تغییــر کلمـهی عبــور
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خــود و بررســی مشــخصات ثبــت شــده اقــدام کنــد .در هــر حــال ،مســئولیت هرگونــه سوءاســتفاده از خدمــات بــه عهــده وی خواهــد بــود.
 .5خدمــات ارایــه شــده صرفـاً بــرای اســتفادهی مشــترک اســت لــذا فــروش مجــدد یــا اجــاره یــا ارایـهی خدمــات بــه شــخص ثالــث طــی مــدت قــرارداد ،بــه هرنحــو و
در هــر زمــان تخلــف محســوب میشــود و منجــر بــه قطــع یکطرفـهی خدمــات از جانــب خواهــد شــد.
 .6مسئولیت کلیهی محتوای نامهها ،پروندههای الکترونیکی و دادههای ارسالی و دریافتی از خط مشترک به عهده مشترک است.
 .7مشــترک متعهــد میشــود درصــورت تغییــر مشــخصات تمــاس (شــماره تلفــن و آدرس پســت الکترونیکــی) ،اطالعــات جدیــد را در اســرع وقــت بــه شــرکت اطــاع
دهــد و در صــورت عــدم اطالعرســانی و بــروز مــوارد اضطــراری در برقــراری تمــاس بــا مشــترک ،مســئولیت عــدم اطــاع از مــواردی کــه مشــمول اطالعرســانی
میباشــد ،بــر عهــده مشــترک خواهــد بــود ،مشــترک نیــز حــق هیچگونــه اعتراضــی را در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت.
ماده -9شرایط تغییر
 .1شــرکت متعهــد اســت درصــورت درخواســت مشــترک در  www.mobinnet.ir/Ecareمبنــی بــر تغییــر طــرح خدمــات ،درخواســت وی را در هــر زمــان از دوره
اعتبــار قــرارداد بررســی کــرده و درصــورت وجــود امکانــات و براســاس قیمتهــای مصــوب و منصــوب در آدرس اینترنتــی یــاد شــده بــه تغییــر طــرح خدمــات اقــدام
کنــد.
 .2چنانچــه بــه تشــخیص شــرکت ،اصالحــات یــا ایجــاد تغییــرات در متــن قــرارداد ضــروری باشــد ،پــس از تأییــد ســازمان ،حداقــل یــک مــاه زودتــر بــه مشــترک
(تنهــا از طریــق پســت الکترونیکــی ) اطالعرســانی خواهــد شــد و مشــترک در طــی مــدت مذکــور میتوانــد اعتراضــات خــود را بهطــور کتبــی و یــا الکترونیکــی بــه
شــرکت و یــا ســازمان اعــام کنــد.
 .3در صــورت درخواســت مشــترک مبنــی بــر تغییــر مالکیــت مــودم یــا اشــتراک ،ایــن اقــدام بایــد مطابــق ضوابــط اعالمــی شــرکت (کــه در وبســایت رســمی شــرکت
 www.mobinnet.irموجــود اســت) و نــزد عوامــل مجــاز فــروش انجــام شــود .در غیــر ایــن صــورت هرگونــه ادعایــی مبنــی بــر واگــذاری مــودم و یــا اشــتراک
مــردود اســت و مشــترک حــق هرگونــه ادعایــی را در ایــن خصــوص از خــود ســاقط میکنــد.
ماده -10شرایط تمدید

 .1درصــورت اتمــام دوره اشــتراک و یــا مصــرف ترافیــک ،ادامــه خدمــات دهــی مشــروط بــه تمدیــد اشــتراک و پرداخــت حــق اشــتراک جدیدخواهــد بــود .پرداخــت
هزینــه خدمــات درخواســتی موضــوع قــرارداد توســط مشــترک بمعنــای درخواســت و رضایــت وی بــرای تمدیــد اســت کــه متناســب بــا هزینــه دریافتــی از مشــترک و
یــا بــا توافــق وی ،توســط شــرکت تمدیــد میشــود .الزم بــه توضیــح اســت«ماندهی ترافیــک» دوره قبــل بــه دورهی اشــتراک جدیــد انتقــال نمییابــد.
 .2چنانچــه مشــترک حداکثــر تــا پایــان دوره نســبت بــه پرداخــت حــق اشــتراک دوره بعــد اقــدام نکنــد ،خدمــات ارائــه شــده بــه مشــترک بطــور موقــت تــا هفــت روز
ت بــا پرداخــت هزینههــا نســبت بــه تمدیــد اشــتراک خــود اقــدام نمایــد .در غیــر ایــن صــورت تمدیــد مجــدد
قطــع خواهــد شــد و مشــترک میتوانــد در ایــن مــد 
اشــتراک منــوط بــه وجــود امکانــات فنــی بــه تشــخیص شــرکت و پرداخــت کلیــه هزینههــای اولیــه مشــابه مشــترک جدیدخواهــد بــود.
 .3در صورتیکــه شــرکت بــه هــر دلیــل تصمیــم بــه عــدم تمدیــد دوره اشــتراک داشــته باشــد مراتــب را بــه مشــترک (بصــورت کتبــی و یــا الکترونیکــی) اعــام خواهــد
کر د .
ماده -11شرایط فسخ

 .1بــا توجــه بــه ماهیــت ارایــه خدمــات بــا فنــاوری  ،WiMAXچنانچــه شــرکت نتوانــد از ابتــدا خدمــات را بــا مشــخصات ذکــر شــده در معیارهــای کیفیــت ایــن
قــرارداد عرضــه کنــد ،مشــترک میتوانــد ظــرف مــدت یــک هفتــه نســبت بــه عــدم اســتفاده از خدمــات تصمیــم گرفتــه و قــرارداد را فســخ نمایــد کــه در ایــن صــورت
شــرکت ملــزم بــه عــودت هزینــه خدمــات و مبلــغ مــودم بــه مشــترک ظــرف مــدت یــک هفتــه خواهــد بــود.
 .2فســخ و یــا اتمــام قــرارداد بــه هــر دلیــل ،بــه هیــچ وجــه رافــع مســئولیتهای مشــترک در خصــوص تعهــدات وی نبــوده و بایــد پاس ـخگوی مــوارد اســتفادهی
غیرمجــاز احتمالــی در طــول مــدت زمــان قــرارداد فســخ شــده باشــد.
 .3درصــورت ارســال دســتور قطــع ارتبــاط مشــترک از ســوی مراجــع قانونــی ذیصــاح شــرکت ملــزم بــه اجــرا بــوده و هیچگونــه مســوولیتی در ایــن رابطــه برعهــده
نخواهــد داشــت.

ماده  - 12وضعیت اضطراری
در صــورت بــروز وقفــه غیرمجــاز در ارایــه خدمــات (شــامل وقــوع یــک حادثــه فــورس مــاژور) ،شــرکت بیدرنــگ ،کلیـهی اقدامــات ضــروری بــرای اعــاده دسترســی
بــه خدمــات; و بــه حداقــل رســاندن پیامدهــای عــدم دسترســی مشــترکین بــه خدمــات را انجــام خواهــد داد.

ماده -13شرایط خسارت
 اگــر مــدت زمانهــای قطــع بــودن شــبکه و خدمــات شــرکت بیــش از تعهــد مشــخص شــده در معیارهــای کیفیــت خدمــات موضــوع مــادهی  6ایــن قــرارداد باشــدشــرکت متعهــد اســت در چارچــوب مصوبــات کمیســیون بــه مشــترک خســارت پرداخــت کنــد.
 محاسب ه زمان کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس اعالم خدمت گیرنده و تأیید شرکت و اخذ رسید خرابی انجام خواهد شد. محاسب ه خسارت در دوره زمانی صورت میپذیرد.تبصره :مندرجات ذیل از جمله قطعیهایی است که مشمول خسارت نمیباشد:
قطعیهــای ناشــی از قــوه قاهــره (فورسمــاژور) ماننــد حــوادث طبیعــی .در ایــن حالــت زمــان کاهــش ســطح کیفیــت خدمــات مشــمول پرداخــت خســارت
نمیباشــد.
قطعیهایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمات گیرنده باشد.
قطعیهایی که در زمان  Down Timeباشد.
قطعیهایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابهجایی ،آزمایش شبکه داخلی و )...
قطعیهایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد  SLAباشد.
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قطعیهای ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذیصالح که در این زمان قطعی مشمول پرداخت خسارت نمیباشد.

ماده -14حل اختالف
در صــورت بــروز هرگونــه اختــاف بیــن شــرکت و مشــترک درخصــوص اجــرای موضــوع قــرارداد ،تفســیر و یــا تعبیــر هــر یــک از مــواد آن ،از طریــق مذاکــرهی
فیمابیــن ،طرفیــن رســیدگی و حــل و فصــل خواهــد شــد .در صــورت عــدم رفــع اختالفــات فیمابیــن ،موضــوع در ســازمان قابــل طــرح اســت و رأی ســازمان بــرای
طرفیــن الزماالجــرا خواهــد بــود .بدیهــی اســت تــا قطعیــت حکــم ،تعهــدات طرفیــن قــرارداد بــه قــوت خــود باقــی اســت.

ماده -15کلیت قرارداد
ایــن قــرارداد در  15مــاده و در دو نســخه کــه دارای اعتبــار یکســان هســتند بــدون هرگونــه خطخوردگــی و یــا حاشیهنویســی تنظیــم و توســط طرفیـــن قــرارداد امضــاء
و مبادلــه شــد .قانــون حاکــم بــر ایــن قــرارداد ،قوانیــن جمهــوری اســامی ایران اســت.
امضاکننــدگان قــرارداد حاضــر ،بــا امضــای ایــن قــرارداد تأییــد میکننــد در حــدود صالحیتهــا و اختیــارات قانونــی خــود اقــدام بــه عقــد قــرارداد حاضــر کردهانــد و
در زمــان عقــد قــرارداد هیــچ منــع قانونــی کــه صالحیــت آنهــا را در امضــای ایــن قــرارداد مــورد تردیــد قــرار دهــد و یــا محــدود کنــد وجــود نداشــته اســت.

مشخصات و مهر و امضاء مشترک

									

مهر و امضاء عامل مجاز

مهر و امضای مبیننت

رشکت ارتباطات مبیننت دارندهی پروانههای  Wi-Fi ،ISDP ،ISP ،WiMAX ،TD-LTEو  VoIPدر کلیهی استانهای کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

w w w. m o b i n n e t . i r

معیـارهای کیفیـت خـدمات ()SLA

شــرکت ارتباطــات مبیننــت بــر اســاس ضوابــط ابالغــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور موظــف بــه ارائــه ســطح ســرویس برنــزی میباشــد کــه ایــن
ســرویس در مــورد تکنولــوژی وایمکــس تــا  ٪۲امــکان کاهــش ســطح خدمــات تعریــف مینمایــد( .ســطح ســرویس برنــزی برابــر بــا اســتاندارد ۹۸درصــد در دســترس بــودن
ســرویس اســت) ایــن میــزان امــکان کاهــش ســطح خدمــت( )٪۲برابــر بــا  ۱۴ســاعت امــکان اختــال دربهرهبــرداری از شــبکه اســت کــه در طــول یــک مــاه و بــه صــورت
برنامهریــزی نشــده باشــد.
وایمکــس مبیننــت کاهــش ســطح خدمــت بیــش از  ٪۲را ملــزم بــه جبــران خســارت و پرداخــت پنالتــی بــه مشــترکین میدانــد و بــه منظــور ســهولت در محاســبهی ســطح
خدمــت میــزان مجــاز کاهــش ســطح خدمــت را بــه بــازهی زمانــی در مــاه تبدیــل نمــوده اســت (معــادل زمانــی کســر خدمــت در تکنولــوژی وایمکــس  ۱۴ســاعت در یکمــاه
اســت) .در ذیــل بــا مــوارد کاهــش دهنــده ســطح خدمــت و روش محاســبهی ســطح خدمــت آشــنا خواهیــد شــد.
معیارهای کیفیت طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور
 میزان قطعی سرویس درصد تلفات بستهها تاخیر در دریافت سرویسدر ادامه روش محاسبهی هریک را به اختصار توضیح داده شده و با مثالی در انتها تشریح گردیده است:
 -۱میزان قطعی سرویس
مجموع زمان قطعی سرویس در طول بازهی زمانی یکماهه
بــه طــور مثــال اگــر مجمــوع قطعــی ســرویس مشــترک  ۱۶ســاعت باشــد؛ بــر اســاس ضوابــط ابالغــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور کــه تا  ۱۴ســاعت
ش از حــد اســتاندارد محاســبه و بــه نســبت هزینــه
قطعــی ســرویس را در تکنولــوژی وایمکــس در طــول یــک مــاه اســتاندارد تعریــف مینمایــد ۲ ،ســاعت قطعــی ســرویس بیـ 
طــرح اشــتراکی مســتلزم جبــران خســارت میگــردد.
 -۲درصد تلفات بستهها
طبــق قوانیــن ابالغــی از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور در تکنولــوژی وایمکــس امــکان کاهــش ســطح کیفیــت ســرویس در اثــر تلفــات بســتهها تــا
 ٪۵بــه صــورت اســتاندارد تعییــن گردیــده اســد ،هــرگاه ایــن میــزان بیــش از  ۵درصــد از کل زمــان ارائــه خدمــت (۱مــاه) باشــد مســتلزم جبــران خســارت براســاس جــدول
پلکانــی زیــر اســت.

جدول  -۱نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات براساس سطح کیفیت
بهطــور مثــال هنگامــی کــه میــزان تلفــات بســتهها برابــر بــا  ۵تــا  ۱۰درصــد باشــد ،میــزان کاهــش ســطح کیفیــت برابــر اســت بــا  ۰/۱کــه طبــق جــدول بــاال ایــن میــزان
معــادل بــا  ۱ســاعت و  ۲۴دقیقــه کاهــش خدمــت اســت.
 -۳تاخیر در دریافت سرویس
اســتاندارد تاخیــر در دریافــت ســرویس مطابــق بــا ضوابــط ابالغــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور در فنــاوری وایمکــس برابــر بــا  ۵۰۰ msمیباشــد و
درصورتــی کــه میــزان تاخیــر بیــش از عــدد مذکــور باشــد براســاس جــدول ذیــل بــا معــادل زمانــی خــود محاســبه میگــردد.
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جدول  -2نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات بر اساس میزان تاخیر در ارایه خدمت
بهطور مثال در صورتی که میزان تأخیر در ارائه خدمت ( )latencyبرابر 1500msباشد ،طبق پلکان دوم برابر  84دقیقه کاهش سطح خدمات خواهد بود.
محاسبه میزان کاهش سطح خدمت:
در صورتی که مجموع زمان کاهش سطح خدمت در موارد سهگانه باال بیش از 14ساعت (برابر با ضوابط ابالغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور) باشد ،بر
اساس جدول ذیل و با توجه به پلکانهای زمانی ،میزان خسارت بر حسب زمان مشخص و میزان جریمه با توجه به درصد مقابل آن بر اساس طرح اشتراکی تعیین میگردد.

جدول  -3نحوه محاسبه درصد جریمه بر اساس زمان کاهش سطح خدمت
مثال
بهطــور مثــال اگــر مشــترکی دارای طــرح ( B3116یکماهــه -ســرعت 15-512گیــگ) باشــد و در طــول یــک مــاه  16ســاعت قطعــی داشــته باشــد و نیــز نتایــج
 ،ping testتأخیــر در ارائــه خدمــت ( )latencyمعــادل 800 msرا نشــان دهــد همچنیــن میــزان تلفــات بســته ( )PLRبرابــر  %7میباشــد .بــه شــکل زیــر بــه وی
پنالتــی ارائــه خواهــد گردیــد:
 16ساعت= قطعی خدمت
 84دقیقه=  =%7کاهش کیفیت در اثر تلفات بستهها
 168دقیقه=  =800msتأخیر در ارائه خدمت

 20ساعت و  ۱۲دقیقه= دقیقه( =)168 +960+ 84مجموع زمان کاهش خدمات
درصــد جریمــه بــرای پلــکان 18ســاعت برابــر اســت بــا  %10کــه ایــن میــزان بــا توجــه بــه هزین ـهی طــرح اشــتراکی مشــترک بــر اســاس فرمــول ذیــل محاســبه
میگــردد:
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