قرارداد اجاره خط اینترنت اختصاصی
این قرارداد فی مابين شركت رهــانت زنجان دارنده مجوز  ISDPبه شماره  12-22 -101از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوئی به نشانی :زنجان  ،خيابان صفا ،باالتر از كارخانه كبریت سابق ،كوچه
اسکندری ،پالك  ، 2واحد  3و  4به شماره تلفن  ، 33434343:كه از این پس شركت ناميده ميشود و متقاضی قرارداد اینترنت كه ذیل این برگه را امضا نموده منعقد می گردد.
 -1موضوع قرارداد :اجاره خط اینترنت اختصاصی ازطریق بيسيم یا فيبر یا اینترانت یا  leased lineیا نقطه به نقطه  ،مطابق با نوع درخواست مشترك كه به تایيد مشترك رسيده است .
 -2تعهدات "شركت":
 -1-2شركت متعهد است كه ارتباط با اینترنت را در درگاه ورودی تحویل مشترك نماید.
-2-2شركت متعهد می باشد مطابق استاندارد های سطح كيفيت خدمات ( )SLAكه توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظيم گردیده(مصوبه شماره  )111نسبت به ارائه سرویس اینترنت اقدام
نماید.
 -3تعهدات"مشترك" :
" -1-3مشترك" متعهد است كليه قوانين و مقررات كشور و شركت مخابرات را در مورد موضوع قرارداد و استفاده از خدمات رعایت نماید و جهت جلوگيری از دسترسی و استفاده سایر كاربران شبکه خود به
سایت ها و موضوعات خالف اخالق و عفت عمومی و مغایر با شئونات اسالمی ،اقدامات الزم را به كار برد .در هر حال كليه مسئوليت های اخالقی و قانونی ناشی از استفاده "مشترك" و كاربران دیگر شبکه
وی ،بر عهده مشترك می باشد.
" -2-3مشترك" متعهد است از ایجاد هر گونه اختالل نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه شركت خودداری نماید ؛در صورت عدم رعایت و یا بهره برداری نادرست و غير متعارف ،شركت مخير و مجاز به لغو
یک جانبه این قرارداد می باشد.
 -3-3مطابق قانون تنظيم مقرراتی ،هر گونه واگذاری خطوط  ،لينک ها و مدارات ارتباطی  ،پهنای باند وسایر امکانات و خدمات ارائه شده به آنها به غير و خارج از روال انتقال امتياز توسط اپراتور و همچنين
توزیع تمام یا بخشی از آنها به صورت عمومی به سایرین (فعاليت مشابه شركت های اپراتوری )به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفاً مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور توسط
خود و یا كارمندان خود (در زمان اشتغال به كار یا مأموریت سازمانی) می باشند .
تبصره  : 1ارائه سرویس به محصلين و یا دانشجویان دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی در زمان حضور آنها در مکان محل تحصيل بالمانع است.
تبصره  : 2در صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارائه شده  ،ثبت مشخصات هویتی  CDR ،و  LOGفعاليت كاربران و ذخيره آن برای مدت حداقل یک سال جهت ارائه به مراجع ذیصالح ضروری
است.
- 4-3مسئوليت عواقب هر گونه استفاده سوء و مغایر با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارائه شده صرفاً بر عهده مشتركين و صاحبان امتياز آنها می باشد.
"-3-3مشترك"حق واگذاری حقوق و تعهدات مرتبط ناشی از این اشتراك منجمله  IPتخصيص یافته توسط "شركت " را جزئاً و یا كالً به غير ندارد".مشترك" متعهد می باشد از فروش مجدد و یا ارائه
خدمات ثانوی به اشخاص ثالث به هر نحوی از انحاء خودداری نماید مگر با موافقت كتبی"شركت" .در هر حال مسئوليت هرگونه استفاده غير قانونی و غير مجاز و یا ایجاد اختالل به عهده"مشترك "می باشد.
-6-3چنانچه"مشترك"هر گونه تغييری در شبکه وتجهيزات مورد استفاده خود اعمال نمایدكه منجر به ایجاد اختالل درخدمات شود،راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهدبود.
 -1-3حفاظت از اطالعات و امنيت شبکه مشترك به عهده وی خواهد بود .
" -8-3مشترك" متعهد به پرداخت به موقع و بدون تاخير حق مبلغ قرارداد  ،ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی مربوطه می باشد .
" -9-3مشترك" ملزم به استفاده از تجهيزات مورد تایيد "شركت" می باشد .
 -10-3مشترك موظف است تمامی درخواست های خود را مانند جا به جایی و فسخ قرارداد و  ...را از طریق فکس یا ارسال نامه كتباً به شركت اعالم نماید.
-11-3مشترك متعهد است هزینه های مربوط به رفع اشکال در محل را در صورتيکه مشکل فنی ایجاد شده از تجهيزات و شبکه داخلی وی باشد را پرداخت نماید.
 -12-3مشترك مجاز به انتقال ترافيک خطوط تلفن از بسترهای دیتا و اینترنت واگذار شده نمی باشد .ضمناً این محدودیت  ،خطوط تلفن داخلی ( )PBXسازمان ها  ،شركت ها و مؤسسات را در محدوده
داخل كشور (محدوده ساختمان و شبکه محلی ) در بر نميگيرد.

 -13-3در صورت نيازمندی برخی از مشتركين حقوقی جهت توزیع اینترنت در مکان های عمومی (از قبيل پارك ها و مراكز تفریحی  ،فرودگاه ها  ،ترمينال های مسافربری  )... ،با استفاده از بستر  WIFIو یا
هر روش دیگر  ،الزم است این اقدام تحت مسئوليت و مدیریت اپراتورهای ارائه دهنده سرویس به متوليان اماكن فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحی و اجرا نيز هماهنگی الزم بين اپراتور جهت تأمين
پيوست كنترلی  ،اعمال سياست های امنيتی و همچنين نحوه احراز هویت  ،ثبت و ذخيره مشخصات و  LOGفعاليت كاربران بعمل آید.
-4مدت و مبلغ قرارداد
 -1-4مدت قرارداد از اولين ارتباط مشترك  ،شروع تا پایان مدت قرارداد كه توافق گردیده است می باشد و در صورت توافق طرفين این مدت قابل تمدید است.
 -2-4مشترك باید هر ماه یا هر دوره هزینه خدمات  ،عوارض را طبق قرارداد بپردازد.
تبصره :1این قرارداد تابع قوانين استفاده از سطح دسترسی خدمات ( )SLAمی باشد كه در سایت  www.rahanet.comقابل دسترسی است و پارامتر های موافقتنامه سطح خدمات ( )SLAاین شركت  ،بر
اساس مصوبه شماره  111كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اختصاصی در سراسر استان مطابق زیر است:
شرح پارامتر

ميزان

ميزان

شرح پارامتر

پارامتر  aبرای محاسبه حداكثر مجاز )(PLR

%4

پارامتر  cبرای محاسبه پهنای باند تضمين شده)(CIR

پهنای باند ارائه شده×0/123

پارامتر  bبرای محاسبه حداكثر ميزان تاخير مجاز)(Latancy

 160ميلی ثانيه

ميانگين زمان بازیابی یا تعمير و برقراری مجدد) (MTTRخدمت

 48ساعت

تبصره  :2هزینه های تجهيزات  ،هزینه نصب و سایر خدمات اضافه بر سرویس انتخابی مطابق تعرفه های مندرج در وب سایت یا تعرفه های اعالمی این شركت دریافت خواهد شد .
 -3كسورات قانونی :
 -1-3پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به عهده مشترك می باشد.
 -2-3پرداخت ماليات موضوع قرارداد به عهده شركت می باشد.
 -6انتقال تعهدات به غير:
شركت این حق را نخواهد داشت كه منافع و تعهدات این پيمان یا بخشی از آن را به طرف های ثالثی واگذار نماید  ،مگر آنکه قبال تائيد صریح و قطعی مشترك را كه منحصرا بر اساس صالحدید خود مشترك
صادر خواهد شد بصورت كتبی دریافت نماید.
 -1شرایط فسخ و قطع قرارداد
 -1-1چنانچه هر یک از طرفين به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننمایند،طرف مقابل می تواندبا اخطار كتبی یک ماه قبل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 -2-1در موارد ناشی از حوادث غير مترقبه (فورس ما ژور )و نه محدود به جنگ ،اعتصاب ،حوادث طبيعی مانند زلزله ،سيل،آتش سوزی،وضع قوانين و مقررات جدید سلب امکان ارائه خدمات
از"شركت"،مسئوليتی متوجه " شركت" نخواهد بود و در این صورت مشترك می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .
 -3-1چنانچه "مشترك" به هریک از تعهدات خود عمل ننماید " شركت" می تواند ارائه خدمات به مشترك را متوقف نماید و مجاز است ارتباط مربوطه را قطع نماید.
نام نماینده مشترك:

نام نماینده شركت:

مهر و امضاء:

مهر و امضاء :

