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 :قرارداد : طرفین1ماده 
 به نام                                                                        قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران این قرارداد بین فروشنده  01وفق ماده 

سهامی خاص(  به نمایندگی  سیان ) شرکت ارتباطات ثابت پار شماره ثبت از  شانی اینترنتی  077171( به  دارنده پروانه  www.fcp.irبه ن

بت ثا طات  با اه ارت جاد و بهره برداری از شبببب ماره ( FCP) ای طات رادیویی 011-40-40به شببب با مان تنمیر متررات و ارت  از سبببباز

                                      :   کدپستیو                                                                                                                     : یبه نشان 

 : شرکت /خانر/آقای با مشخصات (مشترکخریدار )از یک طرف و                     : نمابر                        : تلفن

 مدیرعامل:                                        /دهنام نماین :                                    / شماره ثبتکدملیبه 

                             :کدپستیو                 به نشانی:                                                                                                    

 :پست الاترونیک                               تلفن:                          :               همراهشماره 

 شرایط زیر منعتد گردید.از طرف دیگر و با                                  :تاریخ تولدتحصیالت:                                           

 :و اصطالحات : تعاریف2ماده 
 ندینمایاستفاده م گریادیارتباط با  یکه از پروتال برا وستهیبهر پ یاانهیرا یهااز شباه یجهان یا: سامانهنترنتای.   
 رادیویی می باشد. ارتباطاتو  تنمیر مترراتسازمان کمیسیون منظور :  گمیسیون   

 :می باشد. سازمان تنمیر متررات و ارتباطات رادیویی منمور  سازمان 

 :)نامیده می شود.  پارسیانشرکت ارتباطات ثابت پارسیان که از این پس در این قرارداد منمور  شرکت )سرویس دهنده 

 :)سرویس گیرنده شترک ) ز خدمات هر شببخصببی یتیتی و یا یتوقی اسببت که به عنوان کاربر نهایی به موجق این قرارداد ا م
 .  موضوع قرارداد استفاده می نماید

 :مدت زمان سرویسی که مشترک انتخاب نموده و از زمان دایری سرویس آغاز می شود.  دوره اشتراک 

 :روز هفته  7ساعته و در  40ارتباط با پشتیبانی به صورت  جهت 08083111140شماره تماس سراسری  شماره تماس سراسری
 .  می باشد

 :شرکت شرکت بوده و با نمارت وی مدیریت و نگه  شبکه  ست که تحت مالایت  سرعت ا شامل زیرساخت و تجهیزات اینترنت پر 
 داری می شود. 

 :به معنی درگاه خدمات برای مشبببترک بوده که تمامی اطالع رسبببانی ها و اعمار ت ییرات روی  پنل کاربری، حساااک کاربری
 اماان پذیر است.  crm.fcp.irسرویس مشترک از طریق آن به آدرس 

 :فناوری های  خدمات اینترنت پر سرعتADSL  نهایی خواهد شد ،سوی مشترک ازمی باشد که در زمان عتد قرارداد  . 

 :مجموع یجر بسته های اطالعاتی دریافتی مشترک از شباه مطابق فرم درخواست سرویس است ترافیک دوره . 

 تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و برقرای ارتباط با شباه پارسیان است.  : دایری سرویس 

 :تحویل و راه اندازی سرویس مشترک و برقرای ارتباط با شباه پارسیان است.  دایری سرویس 

  شانی شانی پروتال اینترنت، بر :IPن صاص پیدا می کند و به چن شباه های رایانه ای اخت ست که به تجهیزات  مور منسق عددی ا
 اتصار بین گره های شباه استفاده می شود. 

  عمومیهای نشانیIP :  نشانی هایIP  .که در شباه جهانی اینترنت قابل مسیریابی هستند 

 اختصاصیهای  ینشانIP : نشانی های عمومی IP .که به صورت اختصاصی توسط یک مشترک مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

  (Call Detail Record)CDR:  سیستر ضبط جزییات تماس که شامل اطالعات در مورد تماس های گرفته شده، یذف شده یا
 .می باشد، تماس هایی که از مرکز رد شده است

 : موضوع قرارداد:3ماده 
اصی و صورت غیر اختصبه  WiFi برقراری دسترسی مشترک به شباه جهانی اینترنت از طریق شباه دسترسی پارسیان با استفاده از فناوری

 ( مطابق با نوع درخواست مشترک که در نرم افزار سامانه فروش الاترونیای به تایید مشترک رسیده است. Sharedاشتراکی )
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 : مدت قرارداد:4ماده
ست  شتراک مطابق درخوا شروع و تا پایان مدت ا ساعت و دقیته  سق  شباه بر ی شترک با  تاریخ این قرارداد از زمان برقراری اولین ارتباط م

 رسیده است، خواهد بود. به تایید مشترک که  سرویسمشترک که در فرم درخواست 
صره سرعت مبتنی بر فناوری  :تب سیان یدWiFiدر خدمات اینترنت پر شترک و اعالم  22اکثر ظرف مدت ، پار ست م ساعت پس از درخوا

متعهد است "پارسیان "آمادگی تحویل سرویس به مشترک، سرویس را به صورت یضوری نصق، راه اندازی و دایر کرده و تحویل می دهد و 
  شروع قرارداد را از تاریخ امضاء صورتجلسه نصق توسط مشترک محاسبه نماید.

صره: سرویس طبق قرارداد یداقل  تب شدار پایان زمان دوره  صورت الاترونیای به  8ه سیان به  سط پار روز قبل از اتمام زمان پایان دوره، تو
ساعت پس از پایان مدت زمان قرارداد، قرارداد فی  74مشترک اطالع رسانی می شود و در صورت عدم درخواست تمدید از سوی مشترک تا 

 تی شده و سرویس جمع آوری می شود و راه اندازی مجدد سرویس مشمور زمان و شرایط جدید خواهد بود. مابین پایان یافته تل
صره: سیان تب صورتی که نماینده پار ضوع از  در  سبت به اعالم مو ست ن شترک می بای شود، م ضر ن در زمان مترر، جهت خدمات در محل، یا

شترک، پارسیان موظف است ضمن استرداد هزینه نصق اخذ شده به مشترک، نسبت در صورت اثبات ادعای م. طریق مرکز تماس اقدام نماید
 ساعت بعد اقدام نماید.  03به دایری و تحویل خدمات یداکثر تا 

صره: سیان  تب سر می برند پار شترکینی که در ماان اجاره ای به  آن  و پس از منعتد مینمایدقرارداد  ،تا پایان مهلت زمان اجاره صرفاًبرای م
نسبببت به تمدید این قرارداد یا انعتاد قرارداد جدید با  ،از سببوی مشببترکشببده قبلی  تمدیداجاره نامه ر صببورت ارا ه اجاره نامه جدید و یا د

 مشترک اقدام می شود. 

 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:5ماده 
مشبببترک باید قبل از اغاز بهره برداری از خدمات مندرر در ماده دو، در ابتدای هر ماه یا دوره هزینه خدمات را مطابق تعرفه های  .1.1

 مصوب کمیسیون و براساس سرویس درخواستی بپردازد. 

 نوع خدمت
 مصوبه
 مربوطه

 قیمت به ریال مصوبه مربوطه نوع خدمت قیمت به ریال

هزینه نصب )به درخواست 
 111.111 232 مشترک( 

 جم استفاده از اینترنت بصورت پلکانیح

 
232 

1 ≤حجم ≤3  31.111 

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه 
3 <حجم ≤11 11.111 232 کیلو بیت 043سرعت   22.111 

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه 
11 <حجم ≤31 21.111 232 کیلو بیت 452سرعت   10.111 

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه 
حجم >31 01.111 232 کیلو بیت 504سرعت   11.111 

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه 
 232 کیلو بیت 0140سرعت 

01.111 
 

 IPاختصاصی هزینه هر آدرس 
 )به درخواست مشترک( 

 12/10/22نورخ  122مصوبه شماره  3براساس جلسه شماره 
 کمیسیون

سایر مبالغ حسب قوانین کشور 
 )مالیات برارزش افزوده و ... ( 

 21مالیات بر ارزش افزوده در سار  2%

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه 
 شامل ترافیک اینترنت داخلی و بین الملل 487سرویس های غیر حجمی طبق مصوبه  01.111 232 کیلو بیت 4103سرعت 

ماهیانه هزینه برقراری و نگهداری 
 حداقل نرخ بیت 101.111 232 کیلو بیت 0142سرعت 

 )کیلو بیت بر ثانیه(  

سقف هزینه 
ماهیانه ارائه 

 خدمت
 )ریال(  

 CBحداقل حجم ماهیانه به 

حجم 
ترافیک 
 داخلی

 حجم ترافیک بین الملل

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه 
 101.111 232 مگ و باالتر از آن 3سرعت 

1120 211.111 21 11 

2100 011.111 31 11 

 
0120 011.111 01 21 
0122 1.111.111 01 31 
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 باشد. یم یارر                               مبلغ               لغ ماهیانه قرارداد مب .1.2

  ،سرویس در محل مورد نمر باشدده پارسیان برای نصق نهزینه راه اندازی تجهیزات مشترک: در صورتی که مشترک نیازمند یضور نمای .1.3
در ریار  111.111باید هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی را عالوه برهزینه اشتراک مطابق نرخ پارسیان درچارچوب مصوبات کمیسیون به مبلغ 

 زمان عتد قرارداد پرداخت نماید. 
مطابق مصوبات جاری کشور، مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مبالغ هزینه های مذکور اضافه شده و مشترک ملزم به پرداخت آن برای تبصره: 

 هر دوره اشتراک می باشد. 
 در صورت نیاز، مشترک می تواند نسبت به خرید ترافیک اضافی براساس مصوبات کمیسیون اقدام نماید. تبصره: 
 این قرارداد خود به خود برای دوره ای که یق اشتراک آن پرداخت شده، تمدید می گردد. ، هزینه اشتراک با پرداخت تبصره:
 .  سار شمسی می باشد ده به مدت 00/17/0845: مدت اعتبار مجوز فعالیت پارسیان از مورخ تبصره

 :پارسیان: تعهدات 6ماده 
 پارسیان ارا ه یک یا چند مورد خدمات یا تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط نمی نماید.  .0.1
 که به همان ترتیق اعالمی در تبلی ات و بازاریابی خود قرارداد ها را تنمیر کند.  پارسیان متعهد می شود .0.2
ق درر در وب سببایت در ریاز طرا پارسببیان قوانین و متررات مصببوب مراجع حیصببالن قانونی مربوط به ارا ه خدمات موضببوع این قرارداد  .0.3

 .  دسترس مخاطبان و مشترکین قرار می دهد
شود تمهیدات الزم برای رعایت .0.0 سیان متعهد می  شباه را پیش بینی کند و با اطال SLA تعهدات پار  03ع قبلی )یداقل در هنگام عملیات 
صبح( انجام می شود و تعداد  0تا  2در زمان های کر ترافیک )ساعت  Down timeعملیات . را تعیین کند Down timeقبل( زمان  تساع

 .  می باشد آن در ماه یداکثر یک بار
سایر مصوبات جدید بعدی( کمیسیون )و 077مصوبه شماره ضوابط ( مطابق SLAپارسیان متعهد به ارا ه و اجرای توافتنامه سطح خدمات ) .0.1

 ( از زمان امضای قرارداد و تحویل سرویس قابل اجرا می باشد. SLAبوده و تمام بند های توافتنامه سطح خدمات )
ساس اعالم  .0.0 شرایط مترر در قرارداد نخواهد داد مگر ایناه بر ا شتراک خدمت انتخابی، ت ییری در  شود تا پایان دوره ا سیان متعهد می  پار

ت ییرات باشد که در این مورد نیز شرایط جدید باید به اطالع مشترک برسد و تصمیر گیری در خصوص ادامه یا فسخ مار سازمان مجبور به اع
 قرارداد در اختیار مشترک باشد. 

فوح مگر ایناه بعدها اعمار نقوانین و متررات موثر بر این قرارداد مسئولیتی ندارد  پارسیان در قبار تصمیمات مراجع حیصالن و ت ییرات در .0.2
 ناروای آن در تصویق ایاام مورد نمرش به اثبات برسد. 

شد .0.0 ضروری با صالیات یا ایجاد ت ییرات در متن قرارداد  سیان، ا شخیص پار سازمان، یداقل ، چنانچه به ت روز قبل از الزم  00پس از تایید 
ا به ر رک اقدام نموده و مشترک در طی مدت مذکور می تواند اعتراضات خوداالجرا شدن نسبت به تحویل نسخه کتبی و یا الاترونیک به مشت

 به پارسیان اعالم نماید.  08083838140یا نمابر به شماره  voc@fcp.irصورت کتبی و یا الاترونیک از طریق ایمیل از 
 در خصوص قراردادهای قبلی، پارسیان موظف به کسق رضایت مشترکین جهت اعمار ت ییرات می باشد.  تبصره:

پارسیان متعهد می شود تحت هیچ شرایطی به جز در مواردی که قانون و متررات معین کند، مشترکین را از دسترسی به خدمات موضوع  .0.2
 این قرارداد محروم یا محدود ناند. 

ود چنانچه آسیبی عموم مشترکین را از طریق خدمات موضوع قرارداد تهدید کند و از این رخداد آگاه باشد نسبت پارسیان متعهد می ش .0.11
 به آگاه سازی مشترکین و ارا ه رهنمودهای پیش گیرانه به آنها اقدام کند. 

صی  .0.11 صو شترکین و ارتباطات و یریر خ سیان موظف به یفظ محرمانگی داده ها و اطالعات م شان پار شود جهت اای ست و متعهد می 
متناسق با خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات و آسیق های ایتمالی ناشی از تهدید ها اطالع  مشترکینصیانت از داده ها و اطالعات شخصی 

 رسانی کافی را به عمل آورد. 
صی  .0.12 شخ سی غیر مجاز به داده ها و ارتباطات  ستر شود که اعمار هر گونه نمارت بر کارکرد های خدمات، موجق د سیان متعهد می  پار

 مشترکین نیست و رعایت متررات قانونی ناظر به این یوزه الزامی است. 
 مشترکین رسانده شود.  مشخصات و نرخ خدمات باید به نحوه مناسق و با جزییات کامل، به طور رایگان به اطالع .0.13
شترکان نگهداری  .0.10 شش ماه پس از پایان قرارداد م شاخص های کیفیت خدمات را تا  ست داده ها و اطالعات مربوط به  سیان موظف ا پار
 تا اماان پاسخگویی به ادعاهای مطرن شده از سوی آنها مبنی بر نبود یا کاستی کیفیت خدمات را داشته باشد.  کند
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س .0.11 سیان متعهد ا ست و چهار )پار صورت بی شبانه روز و هفت )40ت بی وقفه، به  ساعت در  ض7(  ع قرارداد را و( روز در هفته، خدمات مو
 ند. در تمام ایام هفته و ایام تعطیل فراهر ک فراهر نماید و اماانات پشتیبانی تلفنی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه روزی و

صق تجهیزات و  WiFiسرعت مبتنی بر فناوری در خدمات اینترنت پر تبصره: شتبانی و رفع عیوب فنی که نیاز به عملیات فیزیای در محل ن پ
 یا محل مشترک دارند در ساعات اداری قابل بررسی و یل می باشد.

ح دید صحیاماانات و پارسیان متعهد است اگر مشترک به هر دلیلی زودتر از پایان مدت قرارداد، نتل ماان داشته باشد، در صورت وجود  .0.10
 به ماان و سرویس جدید منتتل نماید. را مدت زمان و یجر ایتمالی باقیمانده از قبلبه هریک از پاپ سایتهای پارسیان، 

 مشترک(تعهدات خریدار ) :7ماده 
مشببترک متعهد می شببود با آگاهی کامل از بهای خدمات و نحوه پرداخت هزینه ها نسبببت به گزینش آنها اقدام کند و به مواعد مترر در  .2.1

 قرارداد پایبند باشد. 
سوی مراجع .2.2 ستورالعمل هایی که از  ضوع قرارداد و د سالمی ایران مرتبط با مو شود کلیه قوانین و متررات جمهوری ا شترک متعهد می   م

 حیربط صادر و ابالغ شده و از طریق پایگاه اطالع رسانی پارسیان یا سایر مبادی حیربط اطالع رسانی شده است را رعایت نماید. 
خ مجاز به فس پارسیانجهیزات متعلق به پارسیان به غیر خوداری نماید. در غیر این صورت تمشترک متعهد می شود از واگذاری اماانات و  .2.3

 خدمات می باشد. 
ر انتتار اهرگونه واگذاری خطوط و لینک ها و مدارات ارتباطی پهنای باند و سببایر اماانات و خدمات ارا ه شببده به آنها به غیر و خارر از رو .2.0

امتیاز توسط پارسیان و همچنین توزیع تمام یا بخشی از آنها به صورت عمومی به سایرین )فعالیت مشابه شرکت های اپراتوری( به هر شال و 
صرفا تحت شترکین  ستفاده از خطوط "هرعنوان ممنوع بوده و م خدمات مذکور توسط خود و یا کارمندان خود )در زمان  ، تجهیزات ومجاز به ا

 اشت ار به کار یا ماموریت سازمانی( می باشند. 
صره: شی در زمان یضور آنها در ماان محل تحصیل منوط به  تب سسات آموز سایر مو شگاهها و  شجویان دان سرویس به محصلین و یا دان ارا ه 

 بالمانع می باشد. قانونی و ضوابط سازمان رعایت موارد 
صره: فعالیت کاربران و حخیره آن برای مدت  LOGو  CDRثبت هویتی و  ،در صببورت توزیع درون سببازمانی خطوط و خدمات ارا ه شببده تب

 یداقل یک سار جهت ارا ه به مراجع حیصالن ضروری است. 
بر عهده مشترک و صایق امتیاز آن  "خطوط و خدمات ارا ه شده صرفا مسئولیت عواقق هرگونه استفاده سوء و م ایر با قوانین و متررات از .2.1

 می باشد. 

صورت نیازمندی برخی از مشترکین یتو .2.0 قی جهت توزیع اینترنت در ماان های عمومی )از قبیل پارک ها و مراکز تفریحی و فرودگاه ها در 
ستر  ستفاده از ب سافربری و ...( با ا سیان به متولیان  WiFiترمینار های م سئولیت و مدیریت پار ست این اقدام تحت م و یا هر روش دیگر الزم ا

را نیز هماهنگی الزم بین پارسیان جهت تامین پیوست کنترلی، اعمار سیاست های امنیتی اماکن فوق صورت پذیرفته و در مرایل طرایی و اج
فعالیت کاربران به عمل آید. در غیر اینصبببورت این عمل تخلف بوده و کلیه  LOGو همچنین نحوه ایراز هویت، ثبت و حخیره مشبببخصبببات و 

 مسئولیت ها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود. 
نسبت به صدور اخطار با  0- 2تا  1- 2از مفاد بند های  مشترک ارسیان می تواند در صورت مشاهده و اطالع از موارد تخطیی است پهبدی .2.2

زمان رفع موارد  ه جهت رفع موارد تخلف اقدام نموده و در صببورت عدم رفع تخلف ملزم به قطع خطوط و توقف ارا ه سببرویس تازرو 01مهلت 
 خاطی به مراجع حیصالن می باشد.  تخلف و همچنین معرفی مشترک

ست الاترونیای(، اطالعات جدید خود را به  .2.0 شماره تلفن و آدرس پ صات تماس ) شخ صورت ت ییر م شود در  شترک متعهد می  سیانم  پار
متضمن اطالع در صورت عدم اطالع رسانی و بروز هرگونه مشال در برقراری تماس با مشترک، مسئولیت عدم اطالع از مواردی که . اطالع دهد

 بر عهده مشترک خواهد بود. ، رسانی می باشد
اولین ارتباط با شباه پارسیان نسبت به ت ییر رمز ورود پنل کاربری خود اقدام نماید و یفاظت از سیستر ها و  مشترک موظف است پس از .2.2

 ناسق نگهداری نماید. اطالعات سمت مشترک بر عهده خودش است و مشترک باید از نام کاربری و رمز عبور به نحو م
شانی  .2.11 سرویس ها دارای ن صورت مت یر ) IPعمومی های کلیه  شDynamicبه  شانی ن( می با سرویس های دارای ن صورت نیاز به  د و در 
 اماانات اماان پذیر می باشد.  جودو ،در هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه IP اختصاصیهای 
برقرار شده با مشترک ضبط می شود و در صورت مشاهده رفتار نابهنجار و یا الفاظ خارر از  به منمور تاریر ارباب رجوع تمامی ماالمات .2.11

عرف جامعه از سوی کارکنان پارسیان و یا مشترک دو طرف یق مستند قراردادن ماالمه ضبط شده و پیگیری ضبط شده و پیگیری موضوع 
 مطابق قوانین کشور را دارند. 



    

 
 00:  شماره بازنگری C20-CT-03 شناسه مدرک: 

 

 شماره قرارداد: 

 قرارداد:  تاریخ

 : پیوست

 قرارداد ارایه خدمات اینترنت پر سرعت اشتراکی

WiFi 

   1 صفحه: 

 

 :شرایط فسخ قرارداد: 8ماده 
صورت تمایل به .0.1 شترک در  ست از یک هفته قبل م سخ یاطرفه قرارداد و جمع آوری تجهیزات موظف ا ست از پنل کاربری  ف با ارا ه درخوا

شتیبانی کنندهخود  شرکت پ سار نامه کتبی به  سبت به انجام کلیه و همچنین ار صورت مرایل ، ن ست در  سخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی ا ف

سخ یک طرفه ست ف شترک قبل از درخوا سوی م شد.  از  شترک عودت داده نخواهد  پایان قرارداد هزینه پرداختی مربوط به این قرارداد به م

همچنین فسخ و یا اتمام قرارداد به هر دلیل، به هیچ وجه رافع مسئولیت های مشترک در خصوص تعهدات وی در طور مدت زمان اعتبار نبوده 

 جاز درطور مدت زمان قرارداد فسخ شده باشد. و باید پاسخگوی موارد استفاده غیرم

جمله زچنانچه پارسیان نتوانسته باشد ظرف یک هفته از تاریخ انعتاد قرارداد نسبت به ارا ه خدمات با معیارها و مفاد مورد نمر این قرارداد ا .0.2

ماید و پارسیان مالف است ظرف یک هفته از تاریخ اخذ هزینه اقدام ن اقدام نماید، مشترک می تواند نسبت به اعالم فسخ قرارداد و SLAتعهدات

 اعالم فسخ مشترک، نسبت به تسویه یساب با وی اقدام نماید. 

 :رسیدگی به شکایت ها: 9ماده 
مراجعه و شاایت خود را در سامانه شاایات  www.fcp.irمشترک می تواند در صورت داشتن شاایت، به وب سایت پارسیان به آدرس 

صببورت بروز هر گونه در . تماس گرفته و به داخلی مربوطه وصببل و مورد خود را مطرن نماید 121-03030111و یا با شببماره تلفن  ثبت
دو جانبه، مشببترک می تواند موضببوع را به سببازمان از طریق ی اختالف بین طرفین قرارداد و عدم رفع مشببال از طریق مذاکره و گفتگو

سایت  منعاس  ict.gov.ir@195ل و یا آدرس ایمی 211045یا شماره پیامک  045یا تماس با تلفن گویای  www.195.irمراجعه به 
 و اقدام به ثبت شاایت نماید. 

شماره پیگیری در اختیار مشترک قرارداده که  سیستر یک  سازمان،  سیان و  سایت پار ست از طریق  ست پس از ثبت درخوا الزم به حکر ا
 را انجام دهد.  مشترک میتواند از طریق لینک های مذکور پیگیریهای الزم

 :وضعیت اضطراری: 11ماده 
 وضعیت اضطراری پیش بینی شده و پیش بینی نشده تنها در صورتی از پارسیان سلق مسئولیت می کند که فرا ارادی باشد.    .11.1
در صورت بروز وقفه غیرمجاز در ارا ه خدمات، پارسیان می بایست بی درنگ، کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات و به  .11.2

 مشترکین به خدمت را انجام دهد. دسترسی یداقل رساندن پیامدهای عدم 
بایست نسبت به اطالع رسانی آنی به مشترکین  در صورت بروز وضعیت اضطراری، پارسیان همزمان با انجام کلیه اقدامات ضروری می .11.3

 اقدام نماید. 
عدم اماان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط پارسیان که به موجق وقوع بالیای طبیعی که ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی  .11.0

 وان قصور از تعهدات پارسیان تلتی خواهد شد. مشمور این ماده نمی شود و به عن، در تأسیس و نصق و بهره برداری از تجهیزات شباه باشد
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