فرم درخواست دسترسي به شبكه انتقال دادهها و خدمات اينترنتي

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

 - 1نام شركت  /سازمان  /متقاضي  .............................................................................. :كد /شناسه ملي  ………………………… :كد اقتصادی …………...………………:
شماره ثبت ........................:تلفن ثابت ....................... ........ :تلفن همراه ........................................ :شماره فاكس  ............................. :پست الکترونیک )............................................................. : (E-mali
آدرس پستي .............................................................................................................................................. :كدپستي 10رقمي ………….…………… :
نام و نام خانوادگي مدیر عامل شركت  /نماینده تام االختیارسازمان  ................................................ :نام پدر ................................ :كدملي ……………………. :ملیت ............................. :
نام و نام خانوادگي نماینده فني  ................................................. :نام پدر  ............................ :كدملي ……………………. :ملیت  ....................... :شماره تلفن همراه ............................. :
*نماینده تام االختیار صرفاً برای وضعیت حقوقي دولتي مي باشد .
 - 2مورد تقاضا :
الف)   - 1دایری اینترنت

  - 3دایری MPLS/VPLS

شماره فرم 2/25/F1 TEJ :

  - 2دایری اینترانت

  - 4دایری PTP

  - 5دایری PTMP

 – multi service درصورت نیاز به دایری از طریق امکانات پرونده...............................:
ب ) تغيير  :شماره پرونده .............................................. :
 افزایش  /كاهش پهنای باند از  ........... :به  ............تغییر آدرس
ج ) سطح خدمات سرویس   :برنز نوع بستر انتقال   :سیم

تغییرIP
 فیبر

 افزایش نقاط

تغییر مالکیت  /نام

تغییرمبدأ به پرونده  ....................تغییر بستر

FTTH 

بستر انتقال فيبر :درصورت وجود قرارداد كابل دسترسي نوری (فیبر) در محل خط انجام میشود.
نام مركز تأمین كننده كد فیبر دسترسي ............................................................................. :

كد  /شماره درخواست  /شماره قرارداد فیبر دسترسي ........................................................ :

بستر انتقال سيم :با توجه به محدودیت پهنای باند  1Mاز طریق تجهیز مودم  ADSLبا قابلیت  AnnexMلذا با اولویت امکان تهیه مودم عالمت زده شود .
 مودم با قابلیت AnnexM

 مودم  ( 2wire– G.SHDSLتا )2m

 مودم (4wire - G.SHDSLپهنای باند )4m

 وضعيت نصب و مودم   :درخواست نصب در محل با مودم توسط پیمانکار مخابرات

 مودم  ( .bisپهنای باند تا ) 16M

 درخواست نصب در محل توسط پیمانکار مخابرات

 عدم نیاز به مودم و حضور پیمانکار مخابرات

د ) درصورتي كه تقاضا دایری/تغییر سرویس اینترنت و اینترانت باشد :
پهنای باند مورد نیاز ............................................................ :

شماره تلفن كاركن در محل .................................................................. :

آدرس دقیق محل برقراری خط ........................................ ........ ...............................................................................................................:كدپستي 10رقمي............................................ :
توضيح  : 1در صورتیکه تقاضا دایری  /تغییر اینترانت باشد  :كاربرد مورد تقاضا  :مصرف داخل استان تهران 

مصرف بین استاني 

توضيح  : 2درصورتي كه تقاضا دایری اينترنت تجاری باشد  :كاربرد مورد تقاضا   :مصرف داخلي و عدم فروش به غیر

 عرضه كننده خدمات اینترنتي و اطالع رساني مطابق مجوز

شماره  .............................. :مورخ  ( 13..../..../....تصویر ضمیمه)
جهت تخصیص  IP validدائمي و ثبت در بانک اطالعات  Ripeموار ذیل ( به زبان انگليسي ) تکمیل گردد :
(:.............................................................نوع فعالیت شركت) (:...................................... Descriptionنام شبکه یا سایت)(:................................... Net nameنماینده تام االختیار)Person
E-mail: .................................................................. Fax:.......................... Phone :................................... Address:................................................................................................
درصورت درخواست  ، BGPشماره (........................................................ : ) AS
و)  : PTMP / PTP / MPLS / VPLSدر صورتیکه درخواست دایری  /تغییر آدرس باشد .
شماره پرونده مبدأ( در صورت دایری قبلي ) ..............................................................................:
- 1آدرس دقیق محل خط مبدأ  .....................................................................................................................................................................كد پستي  10رقمي........................... ...................... :
پهنای باند مورد نیاز  ........................................ :شماره تلفن كاركن در محل ............................................ :
 - 2آدرس دقیق محل خط ( مقصد  ........................................................................................................................................................: ) 1كد پستي  10رقمي................................................. :
پهنای باند مورد نیاز  ......................... ........... :شماره تلفن كاركن در محل .............................................. :
 - 3آدس دقیق محل خط ( مقصد  .......................................................................................................................................................... : ) 2كد پستي  10رقمي................................................. :
پهنای باند مورد نیاز  .................................... :شماره تلفن كاركن در محل .............................................. :
 در صورت درخواست بيش از دو نقطه ليست نقاط با مشخصات کامل پيوست شود ..
*توجه  :در صورتيكه درخواست ارتباط دو نقطه ای  MPLSمجزا يا ارتباط  PTPباشد ذکرمشخصات آدرس و تلفن دقيق محل مبدأ و مقصد الزامي است .

نام مشترك
مهر و امضاء
تاريخ

 -3تعهدات شركت :
 - 1عرضه خدمات براساس استانداردها .
 - 2ارائه توافقنامه سطح خدمات به مشترك مناسب با خدمات مورد تقاضا .
 - 3پرداخت خسارت تخطي از توافقنامه سطح خدمات به مشترك .
 - 4اطالع رساني از نحوه عرضه خدمات به مشتريان .

*مهر و امضای دو طرف فرم درخواست  ،تكميل کليه فيلدهای بند 1و فيلدهای مربوط به نوع درخواست الزامي مي باشد *

- 4تعهدات م شترك:
مشترك ،متعهد مي شود كلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمي ایران مرتبط با مورد تقاضا و دستورالعملهایي كه از سوی مراجع ذیربط صادر و ابالغ شده و از طریق پایگاه اطالع رساني شركت یا سایر مبادی ذیربط اطالع رساني شده
است را ضمن مطالعه رعایت نماید.
مشترك متعهد مي شود از واگذاری جزئي و كلي حقوق و تعهدات و خدمات مرتبط با درخواست و همچنین واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به شركت  ،به غیر خودداری نماید  .در غیر اینصورت شركت مجاز به قطع ارائه خدمات مي باشد .

مشترك متعهد مي شود جهت جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز ( مطابق قانون جرایم رایانه ای) در شبکه مربوط به خود  ،تمهیدات الزم را به كار بندد و شركت هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت .
مشترك متعهد مي شود از ایجاد هر گونه مزاحمت برای دیگران و اختالل در سرویسهای عمومي و خصوصي و اقدام و تالش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده و سایر مشتركین و دسترسي بدون مجوز به اطالعات خصوصي افراد ،
شركتها و سازمانهای داخلي و خارجي و استفاده از خدمات سایر مشتركین خودداری نماید .در غیر اینصورت مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون جرایم رایانه ای با مشترك برخورد خواهد شد .
مشترك متعهد مي شود از هر گونه تالش برای انجام شنود و بررسي بسته های اطالعاتي در حال گذر در شبکه كه به دیگران تعلق دارد  ،خودداری نماید .
مشترك متعهد مي شود از استفاده و ارائه خدمات ثانویه به اشخاص ثالث خودداری نماید .
چنانچه متقاضي هر گونه تغییری در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید كه منجر به اختالل در خدمات شود راه اندازی مجدد ب ه عهده مشترك بوده و در غیر اینصورت منوط به پرداخت هزینه های مربوط به راه اندازی
تجهیزات مشترك خواهد بود .
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مسئولیت استفاده شخص ثالث از خدمات مذكور به عهده مشترك است .
پرداخت مالیات و عوارض مربوط به استفاده ادارات مذكور در چارچوب قوانین جاری بر عهده مشترك است .
مشترك متعهد مي شود چنانچه به هر طریقي با استفاده از خدمات دریافتي به شركت خسارت وارد نماید نسبت به جبران آن اقدام نماید .
تغییر كاربری از سوی مشترك بدون كسب مجوز از شركت مخابرات ممنوع مي باشد .
مشترك متعهد مي گردد هزینه خدمات را برابر تعرفه مصوب پرداخت نماید در غیر اینصورت شركت ميتواند خدمات را به صورت موقت قطع نماید .
مشترك متعهد است فقط از دستگاههایي بر روی امکانات واگذاری و یا اجاره داده شده استفاده نماید كه مورد تأیید شركت مخابرات استان تهران قرار گرفته باشد .
مشترك متعهد ميشود كلیه مقررات جاری و مقررات و تعرفه هایي كه بعداً از طرف شركت مخابرات استان تهران تصویب و به موقع اجرا گذارده شود بدون هیچ ع ذری پذیرفته  ،رعایت و اجرا نماید .
به استناد مفاد بند  13-8از آیین نامه تقاضا و اشتراك استفاده از خدمات ارتباطات داده ها  ،عرضه هرگونه خدمات مخابراتي از جمله  VOIPبا استفاده از خدمات ارتباطا داده ها تنها با اخذ مجوز ارائه آن سرویس ،صادره از سوی سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي مجاز است و در غیر این صورت شركت مخابرات ميتواند راساً نسبت به قطع ارتباط پهنای باند اقدام نماید.
جهت ارتباطات  MPLS/ Vpnl3ارائه توپول وژی شبکه و  IPPLANالزامي ميباشد .
در درخواست دایری اینترانت با مصرف داخل استان تهران  ،مشترك متعهد به تغییر  IPآدرس اعالم شده از سوی شركت مي باشد .
هرگونه درخواست تغییر در توپولوژی شبکه  MPLSو  IPPLANمنوط به ارائه درخواست ميباشد و در صورت تأیید فني قابل اجرا خواهد بود .
توافقنامه سطح خدمات سرویس ( )SLAدر پایگاه های اطالع رساني  WWW.TCT.IRمطالعه و مورد تأیید ميباشد .
درصورت نیازمندی برخي از مشتركین حقوقي جهت توزیع اینترنت در مکان های عمومي ( از قبی ل پارك ها و مراكز تفریحي  ،فرودگاه ها  ،ترمینال های مسافربری و  ) ....با استفاده از بستر  WIFIو یا هر روش دیگر  ،الزم است این
اقدام تحت مسئولیت و مدیریت اپراتورهای ارائه دهنده سرویس به متولیان امکان فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحي و اجرا نیز هماهنگي الزم بین اپ راتور و این معاونت جهت تامین پیوست كنترلي ،اعمال سیاستهای امنیتي
وهمچنین نحوه احراز هویت ،ثبت و ذخیره مشخصات و  LOGفعالیت كاربران بعمل آید.
در صورت درخواست سرویس ( BGPمشترك حائز شرایط بهرهبرداری از ای ن سرویس ) مشترك نسبت به اعالم شماره  ASاقدام و عالوه بر این سرویس ارتباط با  IPمخابرات با سایز  /30راهاندازی و مشترك ميبایست آدرسها را
به صورت  Summaryشده ارسال نماید  .درصورت عدم رعایت این موضوع و اختالل در شبکه شركت مي تواند سرویس مذكور را قطع نماید.
پرداخت صورتحساب های صادر در مهلت تعیین شده الزامي است اگرمشترك در زمان مقرر صورتحساب خود را دریافت نکند باید موضوع را كتب اً به واحد اجرایي اعالم نماید .
تغییر در خدمات با تقاضای كتبي مشترك  ،در صورت وجود امکانات و در صورت پرداخت هزینههای مربوطه و بدهيهای معوقه امکانپذیر ميباشد.
مشترك ميتواند انصراف خود را از خدمات دریافتي به واحد اجرایي اعالم نماید واحد اجرایي حداكثر پانزده روز پس از دریافت نامه انصراف مشترك نسبت به جمعآوری خدمات دایر شده اقدام و بر اساس آخرین صورتحساب دوره
و آخرین تعرفه مصوب با مشترك تسویه حساب مينماید.
هز ینه نصب و نگهداری از خطوط انتقال و سایر موارد مطابق آخرین تعرفه های مصوب بر عهده مشترك است .
مشترك موظف است پس از تحویل سرویس توسط نماینده مخابرات صورتجلسه مربوطه را تأیید و اعاده نماید چنانچه صورتجلسه ظرف مدت پنج روز از سوی مشترك مهر و امضاء و اعاده نشود به منزله عدم تأیید و انصراف مشترك
بوده و نسبت به قطع ارتباط اقدام خواهد شد  ،بدیهي است در این صورت مبلغ سپرده اولیه پس از انجام مراحل قطع ارتباط و كسر هزینه های ناشي از برقراری سرویس موقت به مشترك اعاده ،لیکن هزی نه نصب پرداختي غیر قابل استرداد
خواهد بود همچنین رسیدگي درخواست جدید ارتباط از سوی آن مشترك مستلزم طي كلیه مراحل اشتراك و پرداخت هزینههای مربوطه ميباشد .

نام مشترك
مهر و امضاء
تاريخ

-5مدارك مورد نياز
 -1تقاضای کتبي
 -2معرفي مقام مسئول دستگاه اجرايي و تكميل فرم تقاضا و اشتراك توسط نماينده معرفي شده برای اشخاص حقوقي دولتي
 -3مدارك ثبت شرکت و تصوير روزنامه رسمي حاوی اسامي هيأت مديره و صاحبان امضاء مجاز با ذکر آدرس قانوني شرکت که بيش از دو سال از تار يخ انتشار آن نگذشته باشد و تكميل فرم تقاضا و اشتراك توسط
صاحبان امضاء برای اشخاص حقوقي غيردولتي
 -4فرم تقاضا واشتراك
 -5فرم درخواست تكميل شده
 -6تصوير شناسنامه و کارت ملي نماينده شرکت (دولتي  /غير دولتي) بانضمام معرفي نامه در سربرگ مربوط به مهر و امضا شرکت
 -7درصورت کاربری عرضه کننده خدمات اينترنتي و اطالع رساني ارائه تصوير برابر اصل مجوز اخذ شده از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تعيين سقف پهنای باند مجاز برای فعاليت
 -8تصوير شناسنامه و کارت ملي مدير عامل

 -9تصوير مجوز فعاليت برای دفاتر کسب وکار

