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 ا�ان �خا�ات�ر�ت 
 (�ھا�ی عام)

  

 

 تفاهم نامه     

 و فیبر دسترسی FTTX هاي سیم،ارائه سرویس دیتا بر روي بستر 
 

فناوران در خصوص ارائه خدمات دیتا توسط شرکت مخابرات ایران به 23/07/92مورخ  Fci/92/0005پیرو قرارداد شماره 
تا زمان مبادله قرارداد  01/11/1400از تاریخ  پیشخوان ایرانیان و با توجه به توافق صورت گرفته بین طرفین مقرر گردید اطالعات

جدید سرویس ها و تعرفه خدمات موضوع قرارداد مذکور مطابق جدول ذیل اصالح گردد. الزم به ذکر است تاریخ شروع قرارداد جدید 
 خواهد بود. 01/11/1400 (که در درست اقدام می باشد) نیز مطابق با تاریخ

 موضوع تفاهم نامه -1ماده 
 ات سرویسمشخص

 خانگی -        متمرکز                       -                                               نوع قرارداد:

            الماس -                        طال          -                              نقره            -          برنز                         -                        ):       SLAسطح سرویس (

 پرداخت دوره اي -          پیش پرداخت              -                        نوع پرداخت:                      

 نقاط انتهایی -          طرف دوم                  -                       پرداخت کننده صورتحساب:   

 ندارد -                             دارد         -                     : ستانیا CRMدر   نیاز آموزشی

 نقاط انتهایی -              طرف دوم              -                       پرداخت کننده صورتحساب:   

 ضوعمو
 شرایط پیشنهادي جدید

 نقاط موضوع قرارداد تعداد آبونمان ماهیانه (ریال) سرویس

 فناوران اطالعات
 پیشخوان ایرانیان

 G274حجم ماهیانه  M2M up to 4با پهناي باند   Adslاینترانت 
 G548و حجم ماهیانه  M4M up to 8با پهناي باند  Adslاینترانت 
 G1097  و حجم ماهیانه M8M up to 16ند با پهناي با Adslاینترانت 
 2194Gو حجم ماهیانه  M16 up toبا پهناي باند  Adslاینترانت 

 M2اینترانت متقارن 
 M4اینترانت متقارن 
 M8اینترانت متقارن 

MPLS M2 
MPLS M4 
MPLS M8 

590،000 
1،160،000 
2،140،000 
4،080،000 
8،960،000 

15،680،000 
22،400،000 
12،800،000 
22،400،000 
32،000،000 

7،000 

                     فیبر دسترسی   -                               FTTX -سیم                                   -              نوع بستر ارایه سرویس هاي نامتقارن:
                       .ADSL                            - VDSL                              - G -         نوع سیستم انتقال سرویس هاي نامتقارن:

                  فیبر دسترسی   -                               FTTX -سیم                                   -                      نوع بستر ارایه سرویس متقارن:
                                      .ADSL                            - VDSL                              - G -           یستم انتقال سرویس هاي متقارن:نوع س

 
 قبل از اعمال اطالع رسانی خواهد شد. IPقابل استفاده ارایه خواهد شد. هرگونه تغییر در رنج  Static Ipدر هر یک از بسته هاي فوق حداقل یک  -
 بالمانع می باشد. FTTXفعال در محل مورد تقاضا، برقراري سرویس بر روي بستر  FTTXدر سرویس هاي نامتقارن، در صورت وجود بستر  -
و همچنین  VDSLبر روي پورت  و وجود امکانات جهت واگذاري سرویس ADSLدر سرویس هاي نامتقارن، در صورت عدم امکان ارایه سرویس بر روي پورت  -

 بالمانع می باشد. VDSLموافقت کاربران انتهایی ، واگذاري سرویس بر روي پورت 
  .شد خواهد اخذ جداگانه صورت به) دسترسی فیبر و  FTTX مسی، سیم( ارتباطی بستر ایجاد هزینه ارتباطی، بستر وجود عدم صورت هاي متقارن در سرویس در -

 
 

 

 بسمه تعالی
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 ا�ان �خا�ات�ر�ت 
 (�ھا�ی عام)

 تذکرات -2ماده  
و اینترانت متقارن، دایري خدمات منوط به پرداخت وجوه اولیه (معادل یک ماه و پانزده روز تعرفه ماهانه  MPLSدر سرویس هاي  .2,1

سرویس) است که تا زمان برقراري خدمات و رعایت مفاد آیین نامه هاي تقاضا و اشتراك، عرضه خدمات ارتباطات داده ها و 
 خواهد ماند. شرکت مخابرات ایراننزد  دستورالعمل هاي اجرایی صادره

 خواهد شد. ریال اخذ 600،000هزینه رانژه یک بار در ابتداي دایري مبلغ  .2,2
صورتحساب دوره اي براي سرویس اینترانت نامتقارن بر روي قبوض تلفن کاربران انتهایی اعمال خواهد شد و براي سرویس هاي  .2,3

 ه براي کاربران انتهایی ارسال خواهد شد.به صورت قبوض جداگان MPLSاینترانت متقارن و 
(براي  2020در طول مدت قرارداد جهت برقراري خدمات و حل مشکالت نقاط، از طریق مرکز پاسخگویی شرکت مخابرات ایران  .2,4

ت ساعته و هفت روز هفته در تمامی روزهاي سال خدما 24بصورت ) MPLS(براي اینترانت متقارن و  2010اینترانت نامتقارن) و 
 .می نمایدنماید و پس از اعالم خرابی ، نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام  می پشتیبانی ارائه

 نشانی محل استقرار -3ماده 
 1476656763 :تهران، بزرگراه شهید همت، ابتداي خیابان سردار جنگل، ساختمان مرکزي (دکتر وفا غفاریان)، کد پستی مخابرات:

، طبقه سوم، کد پستی: 2تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، کوچه یکم، پالك  :خوان ایرانیانپیش فناوران اطالعات
1443794894 

 تاریخ مبادله و نسخ تفاهم نامه -4ماده 
داراي  امضاء و مبادلهد و از تاریخ به امضاي طرفین رسی ...................................در دو نسخه تنظیم و در تاریخ  وماده  4این تفاهم نامه در 

  اعتبار و براي طرفین الزم االجرا می باشد.
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