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 بسمه تعالی
 

  بهمن پورمهندس جناب آقای 

 همدان طقهمن تجاریمعاونت محترم  سرپرست
 

 اداره کل هواشناسی -سازمان هواشناسی کشور MPLS اتارسال فرم تغییرات دستور مداری ارتباط موضوع :

 با سالم واحترام ؛

م تغییرات دستور مداری با فر، سازمان هواشناسی کشور 22/80/19مورخ  /د ب6197/19شماره بر اساس نامه 

روز کاری پس از تاریخ ارسال نامه  6مشخصات جدول ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر ظرف مدت 

ثبت تاریخ ، مذکورنسبت به اعمال تغییرات جهت ارتباط  LCTضمن هماهنگی با اداره مدیریت عملیات شبكه دیتا مستقر در 

 در سیستم اطالعات مشتریان و صورتحساب و عودت فرم تغییرات تكمیل شده اقدام نمایند. تقای پهنای باندتغییرات پس از ار

 تصویر نامه و فرم تغییرات پیوست می باشد. 

 

 پیوست سیستم انتقال نوع تغییرات استان پرونده ردیف

 2M HUAWEI 9به   76Kافزایش پهنای باند از  مرکزی -سازمان هواشناسی کشور 992075 9

 2M TELLABS 2به   76Kافزایش پهنای باند از  همدان  -سازمان هواشناسی کشور 992059 2

 

   توضیح

، در صورت نیاز به تجهیززات جدیزد   کاری پس از تاریخ ارسال نامه روز 6با توجه به ضرورت ارتقای پهنای باند ظرف مدت  .9

دریافت ارتباط اقدام می نماید. در غیزر اینصزورت پزس از پایزان      نماینده فنی مشترک نسبت به اعالم آمادگی تجهیزاتی و

پرونده تغییرات مربوطه در سیستم اطالعات مشتریان راکد مزی شزود و   مهلت فوق الذکر و عدم همكاری نماینده مشترک، 

. ضزمنا   وددرخواست جدید ارتباط از سوی مشترک منوط به امكان سنجی و وجود امكانات در زمان تقاضای جدید خواهد ب

 در صورت عدم نیاز به تجهیزات جدید نسبت به افزایش پهنای باند اقدام شده و در اولین صورتحساب دوره منظور گردد.

زی پیرو انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت بین شرکت مخابرات ایران و شرکت امید ژرف نگر و به منظور شفاف سا .2

در  Circuit Id، ثبت شماره کارت سراسری  و  TELLABSروی تجهیزات   دول(ج2)بنداطالعات، پس از دایری ارتباط 

 سیستم اطالعات مشترکین)دیتا مین( ضروری می باشد .

http://www.tci.ir/
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و بزرای  تماس حاصل  66255586به شماره  دولتییشتر با اداره فروش شرکت های مشترک میتواند برای کسب اطالعات ب .5

بززه آدرس  IEتجهیزززات رزرو شززده از طریزز  مززرور گززر     اطززالا از مشخصززات مززودم مززورد نیززاز متناسززب بززا     

http://296.291.269.297.080    اطالعات فنی( مراجعه و برای آگاهی از آخرین وضعیت محصوالت، سرویس ها، تغییزر(

-2898سرویس فعلی، پشتیبانی فنی پس از عملیات نصب و راه اندازی ارتباط، صورتحساب ها و مكاتبات خزود بزا شزماره    

 تماس حاصل و نظرات خود را از طری  آدرس نظر سنجی ذیل به این اداره کل منعكس نماید. 9داخلی  829

https://new9.tci.ir/kpi/kpi9.aspx 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 رونوشت :

 جهت استحضار.به نامه فوق الذکر  جناب آقای علیزاده مدیر کل محترم فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان هواشناسی کشور -
 .9506059099م آزادی، خ معراج، کدپستی نشانی. تهران، 

جدول و  9جناب آقای مهندس فرهادی مدیر محترم  تجاری منطقه مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه در خصوص ردیف  -
 ( پس از اعمال تغییرات ارتباط مذکور.9ارسال فرم تایید شده ) پیوست ردیف 

مهندس هاشم آبادی مدیرکل  محترم مدیریت عملیات شبكه امور شبكه بانضمام تصویر پیوست جهت استحضار و دستور اقدام جناب آقای  -
 الزم و ارسال فرم تائید شده پس از هماهنگی با دیتای استان و اعمال تغییرات.

 سرکار خانم صدرزاده رئیس اداره پشتیبانی فروش جهت آگاهی و اقدام الزم -

 جهت آگاهی و پیگیری و اقدام الزم پس ازاتمام مهلت مقرر. دولتیسرپرست اداره فروش شرکت های  کرماجانیجناب آقای  -

بانضمام  99990668سرکار خانم حسینی اعالیی مسئول بایگانی مشترکین جهت ثبت در سواب  پرونده مشترک با شماره پرونده اصلی  -
 تصویر پیوست.

 

 m.mohajer@tci.ir    66255519 مهاجر –شاداره پشتیبانی فرو اقدام کننده :

   

 فردین صیادمژده بر

 مدیرکل فروش تجاري

http://www.tci.ir/
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