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درباره كتابچه اي كه پيش رو داريد ............
با سالم:
اگر شما از مشتركان جديد شبكه تلفن ثابت كشور هستيد ،از اين كه به جمع خانواده
بزرگ مشتركان اين شبكه ارتباطي پيوسته ايد ،بسيار خوشحاليم و اگر هم از مشتركان
قديمي هستيد اميدواريم همچنان توفيق يابيم كه در حد توان و امكانات ،مطلوبترين
خدمات را به شما و ساير مشتركان اين شبكه وسيع و گسترده ارايه دهيم .
كتابچه حاضر ،مجموعه اطالعاتي درباره امكانات ،ظرفيتها و ويژگيهاي شبكه تلفن
ثابت مخابرات استان تهران است  .هدف خدمتگزاران شما در شركت مخابرات استان
تهران از تهيه و انتشار اين كتابچه ،افزايش آگاهي مشتركان گراميبراي استفاده بهتر از
امكانات اين شبكه است .
شايد امروز يا فردا به برخي از اين اطالعات نياز پيدا نكنيد ،اما اگر اين كتابچه را حفظ
ونگهداري كنيد ،بدون شك اطالعات آن براي شما و يا يكي از بستگان ،دوستان يا
آشنايان مفيد خواهد بود.
درج دو نكته مهم ضروري است :نكته اول اينكه در اين كتابچه هرجاكه از لفظ تلفن
استفاده شده ،منظور « تلفن ثابت » است و نكته ديگر اين كه اطالعات اين كتابچه برپايه
قوانين و مقررات جدید تدوين شدهاند و درصورت بروز هرگونه تغيير احتمالي ،موضوع از
طريق شركت مخابرات استان تهران به اطالع مشتركان خواهد رسيد .

www.tct.ir / 4

شرکت مخابرات استان تهران

مراكز مخابراتي چه خدماتي را به مشتركان ارايه ميدهند ؟
در تهران بزرگ ،ساختار مخابرات از هفت منطقه تشكيل شده كه اساميمناطق هفت گانه
به همراه مراكز تابعه ،تلفن تماس ،پيش شمارههاي مربوط و نشاني آنها در پايان همين
كتابچه درج شده است .
پاسخگويي به مشتركان در هرمركز ،براساس پيش شماره ( چهار رقم سمت چپ تلفن)،
انجام ميشود  .از آنجا كه در اكثر مراكز مخابراتي بيش از يك سيستم با قابليتهاي
گوناگون در حال سرويس دهي است ،بنابراين توجه داشته باشيد كه در هرمركز ،بيش از
يك پيش شماره وجود دارد .اگر نيازي به مراجعه حضوري و يا تماس تلفني با مركزمخابراتي
محدوده محل سكونت و يا فعاليت كاري خود پيدا كرديد ،براساس اطالعات اين دفترچه و
پيش شماره تلفن ،مركزمخابراتي موردنظررا شناسايي كنيد .
اما در يك مركزمخابراتي چه خدماتي ارايه ميشود ؟
تماميدرخواست هاي متقاضيان و مشتركان شبكه تلفن ثابت كه شامل موارد زير است،
در مراكز مخابراتي قابل پيگيري و رسيدگي است:
تقاضای ثبت نام تلفن ،قطع و وصل تلفن ،بازكردن و بستن صفردوم تلفن ،تغيير مكان و
تغييرنام فيش و تلفن ،اصالح نام ونشاني مندرج در قبضها  ،كشف مزاحمت تلفني ،دريافت
ريزمكالمههاي تلفن بين شهري ،همراه و بين الملل ،رسيدگي به شكايتهاي مرتبط با
كاركرد غيرمتعارف تلفن ،فروش كارت تلفن همگاني ،تعويض شماره ،برقراري سرویس
ويژه ،تسويه بدهي و صدور مفاصا حساب و قبض المثني و  . ...الزم به ياد آوريست كه با
توجه به اجراي طرح خدمات الكترونيك شركت مخابرات استان تهران بسياري از خدمات
مذكور از طريق اينترنت امكان پذير است كه توضيحات كامل آن در بخش خدمات
اينترنتي و الكترونيكي مخابرات استان تهران آمده است .

G

شماره تلفن  190واحد ارتباط مردمي شركت مخابرات استان تهران  ،آماده دريافت

انتقادها  ،پيشنهادها و ديدگاه هاي مشتركان در زمينه تلفن ثابت است .
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چگونه ميتوان براي اشتراك يك خط تلفن ثابت اقدام كرد ؟
مدارك الزم براي ثبت نام :

 .ارایه رسید بانکی به میزان  500.000ریال بابت هزین ه دایری تلفن .
مبلغ عوارض و مالیات ارزش افزوده متعلقه بر روی اولین قبض مشترک محاسبه و
اعمال خواهد شد .
بد نيست بدانيد :
 .وجوه واریزی بابت هزینههای اولیه بعد از دایری تلفن قابل استرداد نمیباشد.
 .چنانچه بعد از سیمکشی و قبل از دایری متقاضی انصراف دهد ،پس از کسر هزینه
سیمکشی (  100.000ريال ) هزینه اتصال به مبلغ  400.000ريال قابل استرداد خواهد بود .
 .ارایه کد ملی یا کد اقتصادی در زمان ثبتنام الزامی است.
 .ثبتنام از طریق اینترنت امکانپذیر است .افراد حقیقی ،شرکتها و سازمانهای
حقوقی میتوانند از طریق وبسایت شرکت و از طریق لینک ثبتنام اینترنتی تلفن ثابت،
اقدام کنند.
 .کلیه نر خهای معمول از تاریخ  87/5/1مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
می شود.
 .به منظور ایجاد تسهیالت برای مشترکین و آگاهی از کارکرد تلفن و جلوگیری از
افزایش الوصولیها ،قبوض میان دورهای برای مشترکین با کارکرد باال از طريق سامانه
 1818پيام اخطار بدهي اعالم مي شود .
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G

مشترکین می توانند به منظور تکمیل پرونده مخابراتی خود در مراکز ,کد ملی خود

G

در صورت نيازبه گودبرداري به هنگام ساختمان سازي  ،براي پيشگيري از آسيب

G

شركت مخابرات براي توسعه  ،بازسازي و رفع خرابي از شبكه تلفني  ،ناچار به انجام

را به واحد ارتباطات مردمی ( )190اطالع دهند .

احتمالي به كابل هاي زيرزميني تلفن  ،موضوع را به مركز مخابراتي محدوده خود اطالع دهيد .
حفاري ها در معابر شهري است  .پس از اجراي عمليات  ،همسطح سازي مسيرهاي حفاري

شده به عهده مخابرات و ساير مراحل كار به عهده شهرداري است .

G

در صورت مشاهده حوضچه هاي مخابراتي بدون سرپوش  ،براي حفظ سالمتي

شهروندان  ،با قراردادن عاليم هشدار دهنده  ،نشاني محل را به تلفن واحد ارتباط مردمي
 190اعالم كنيد .

دايري تلفن ثابت
دايري تلفن ثابت مورد درخواست متقاضيان براساس نوبت ثبت نام  ،و پس از فراهم
شدن امكانات فني مورد نياز انجام خواهد شد .
توجه داشته باشيد در صورت جمع آوري منصوبات تلفن به دليل بدهي ،دايري مجدد
آن ،منوط به پرداخت هزينه نصب مجدد ،پرداخت تماميبدهيهاي مشترك از جمله
كاركرد وهزينه اوليه و وجود امكانات فني است  .از آنجا كه ثبت نام تلفن از طريق اينترنت
نيز امكان پذير است  ،متقاضيان ميتوانند با مراجعه به سايت  www.tct.irنسبت به
ثبت نام اقدام كنند .
از سيم كشي تلفن ثابت چه ميدانيد؟
همان طور كه مي دانيد ،استفاده از تلفن ثابت منوط به وصل شدن به شبكه مخابراتي
از طريق سيم كشي است  .سيم كشي تلفن ثابت به دو بخش « سيم كشي خارجي » و
« سيم كشي داخلي » قابل تفكيك است .
سيم كشي خارجي :
اين نوع سيم كشي كه تا ورودي ساختمان مشترك انجام ميشود ،از وظايف شركت
مخابرات است و اين شركت براي توسعه شبكه خطوط تلفن ،به شكل قانوني اجازه دارد
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كه حتي اين سيم كشي را بر روي ساختمان هايي غير از ساختمان محل سكونت يا
محل استقرار مشترك اعم از حقيقي يا حقوقي ،انجام دهد و مالكان ساختمانها موظف
به همكاري الزم در اين زمينه هستند  .سازندگان ساختمانها براي مراقبت از روبناي
ساختمان احداثي خود و حفظ زيبايي آن و عدم نصب كابلهاي مخابراتي كه توسط
پيچ و بست انجام ميشود ،ميتوانند به هنگام احداث ساختمان ،در مورد تعبيه لوله اي با
مشخصات فني زير براي عبور كابل تلفن ،اقدام كنند:
 .از لوله پوليكا به قطر سه سانتيمتر استفاده شود .
 .جعبه تقسيم در محل ورودي ساختمان نصب شود.
 .محل نصب لوله در منازل جنوبي بايد دو و نيم تا سه متر از سطح زمين فاصله داشته
باشد  .درمنازل و ساختمانهاي شمالي ،محل عبور لوله بايد زير « قرنيز» باشد .
سيم كشي داخلی :
انجام سيم كشي داخلي در ساختمان و مراقبت از آن  ،بر عهده مشترك است  .براي
استفاده از خدمات مخابراتي و پيشگيري از خرابي هاي احتمالي ،رعايت برخي موارد در
سيم كشي داخل ساختمان به شرح زير ضروري است :
 .براي سيم كشي داخلي بايد از كابل هاي استاندارد با روكش مقاوم استفاده شود.
 .درسيم كشي داخل ساختمان ،ضروري است از كابل هاي يك تكه ،سالم و بدون آسيب ديدگي
استفاده شود  .ضمن ًا برای واحد  :باتوجه به نوع کاربری آن ،حداقل دو زوج سیم کشی گردد .
 .مسيرسيم كشي تلفن بايد از مسيرسيم كشي برق جدا باشد  .كنار هم بودن كابلهاي
برق و تلفن ،بركيفيت مكالمه تاثير نامطلوب ميگذارد و در صورت بروز اتصالي ،احتمال
آسيب رسيدن به دستگاه تلفن و تجهيزات ارتباطي وجود دارد .
 .درابتداي ورودي كابل مخابرات به ساختمان ،درساختمانهاي تك واحدي نصب
پريزتلفن و درمجتمعها نصب ترمينال که ظرفیت آن متناسب با سیم کشی داخلی باشد در
محفظه اي داراي قفل و درمكان خشك و فاقد رطوبت ،ضروري است .
 .براي جلوگيري از بروز اختالل ،بايد از عبور دادن سيمهاي فرعي از زير فرش و
محل هايي كه موجب واردشدن صدمه به سيم ميشود ،خودداري شود.
 .ازسيم كشي غيرمجاز براي گرفتن انشعاب بيشتر از يك خط ،خودداري كنيد.
 .در داخل ساختمان از نصب پريز تلفن در محلهاي مرطوب خودداري شود.
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G

به خاطر داشته باشيد  ،اگر از روي ساختمان شما  ،سيم هاي تلفن عبور كرده اند ،

در صورتي كه قصد تخريب ساختمان را داريد  ،براي جا به جايي منصوبات و پيشگيري از

خسارت هاي احتمالي  ،به مركز مربوط مراجعه و موضوع را به صورت كتبي اعالم كنيد .

G

گرفتن انشعاب فرعي از خط تلفن با تغيير مكان آن به وسيله مشترك  ،خالف

G

دخالت در سيم كشي خارج از ساختمان (سيم كشي غير مجاز) ممنوع است و با

G

هنگام فعاليت مأموران مخابرات  ،در حوضچه هايي كه در پوش آنها باز است و يا

مقررات است و موجب قطع و جمع آوري منصوبات مي شود .
خاطي  ،برابر مقررات برخورد خواهد شد.

محل هاي حفاري شده  ،به منظور جلوگيري از هرگونه حادثه در اين محل ها عاليم هشدار

دهنده نصب شده است.

ويژگيهاي فني دستگاههاي تلفن معمولي و بي سيم
الف  .دستگاه هاي تلفن معمولي  :براي استفاده از خط تلفن ثابت و برخورداري از
همه امكانات فني شبكه  ،بهتر است از دستگاه هاي تلفني كه داراي وضعيت « پالس » و
« تن » و «كليد تبديل» است  ،استفاده كنيد .
اگر براي استفاده از خط تلفن خود  ،به دليل اختالل احتمالي  ،دچار مشكل شديد  ،قبل
از هر اقدامي بايد از سالم بودن دستگاه تلفن مطمئن شويد  .براي بهره برداري و استفاده از
سرويس نمايشگر با توجه به تنوع سوئيچ هاي منصوبه ،توصيه مي شود  ،از دستگاه هايي
كه مجهز به سيستم نمايشگر دوال )Dual( 1بوده و از قابليت دريافت سيگنالها به صورت
 )FSK) 2، (DTMF( 3برخوردارند ،استفاده كنيد.
ب  .دستگاه تلفن بي سيم  :با توجه به مشکالت استفاده از دستگاه های بی سیم نظیر
استراق سمع و تداخل در مکالمات  ،حتی المقدور از گوشی های ثابت استفاده شود .
در صورت ضرورت استفاده از گوشی های بی سیم  ،استانداردهای الزم در نظر گرفته
شود زیرا بکارگیری گوشی های بی سیم غیر مجاز  ،پیگرد قانونی دارد و تبعات ناشی از
آن به عهده مشترک خواهد بود .
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 . 1سيستم نمايشگر دوال ( )Dualسيستمي است كه امكان نمايش شماره را براساس

دو استاندارد موجود مخابراتي داراست .

 . 2يك روش براي ارسال سيگنال هاي ديجيتال به صورت «  » 0و «  » 1برای هر

سيگنال مجزا

( ) FSK : Ferquency Shift Keying

 . 3يك روش براي ارسال سيگنال هاي ديجيتال به صورت تركيبي از دو فركانس برای

هر سيگنال مجزا

( ) DTMF : Dual Tone Multi.Frequency

توصيه هايي براي شماره گيري و مكالمه
 . 1براي تسريع در شماره گيري و استفاده از مزاياي خدمات جديد بهتر است از دستگاه
هاي داراي سيستم تن و شماره گير دكمه اي استفاده كنيد .
 . 2شماره گيري را پشت سر هم و بدون مكث طوالني انجام دهيد.
 . 3در دستگاه تلفن با شماره گيرگردان ،شماره گيررا با انگشت برنگردانيد زيرا موجب
اشتباه در شماره گيري ميشود.
 . 4پس از هرمكالمه ،از قطع شدن ارتباط و شنيده شدن صداي بوق آزاد مطمئن شويد.
در صورت آزاد نشدن خط ،صورتحساب براي تمام مدت اشغال محاسبه و صادر ميشود كه
پرداخت آن از سوي مشترك الزامياست .
 . 5درصورتي كه هنگام شماره گيري پيام خاصي شنيديد ،با دقت به پيام توجه كنيد.
 . 6قبل از شماره گيري ،شماره مورد نظر را در ذهن خود يا بر روي دفترچه تلفن آماده كنيد.
 . 7از قطع و وصل بي مورد گوشي تلفن خودداري كنيد .
اصالح و رفع خرابي تلفن ( ) 17
براي پاسخگويي به مشتركان در زمينه رفع خرابي تلفن از طريق شماره تلفن ( ، ) 17
سيستم پاسخگويي مكانيزه در تمام مراكز مخابراتي استان تهران فعال است و مشتركان در
تمام مدت شبانه روز مي توانند شماره تلفن خراب خود را از طريق تماس تلفن و يا سايت
اينترنتي  www. tct . irبه سيستم اعالم كنند .
در صورت بروز خرابي تلفن در هر نقطه از شهر تهران ،امكان اعالم خرابي از طريق شماره
تلفن  17وجود دارد  .نكته بسيار مهم آن است كه هرمشترك قبل از تماس با  17براي اعالم
خرابي تلفن بايد از سالم بودن دستگاه تلفن و سيم كشي داخل ساختمان اطمينان پيدا كند.
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رفع خرابي داخلي ،وظيفه شركت مخابرات نيست  .موارد خرابي اعالم شده به ()17
هر روز از ساعت پنج بعدازظهر به بعد در شش ماهه اول سال و چهار بعد از ظهربه بعد در
شش ماهه دوم سال در سيستم ذخيره ميشود و چنانچه خرابي مربوط به تاسيسات خارج
از مركزباشد ،نسبت به رفع نقص در روز بعد اقدام خواهد شد .
مشتركان محترم درصورتي كه خرابي تلفن بعد از گذشت  24ساعت رفع نشد ،ميتوانند
با مركز مربوط از طريق شماره تلفنهاي مندرج بر روي قبض تلفن خود و يا شماره تلفن
( 190واحد ارتباط مردميدفتر روابط عمومي) تماس بگيرند.
قابل توجه است :

هنگام برقراري ارتباط بين شهري و همراه ،توجه داشته باشيد كه بر اثر اشتباه و اضافه
گرفتن يك صفر در ابتداي شماره گيري  ،ارتباط بين شهري و همراه شما ممكن است
به يك ارتباط بين الملل تبديل شود كه در صورت برقراري ارتباط اشتباه  ،هزينه ارتباط
بين الملل در صورتحساب شما منظور خواهد شد .
ماموران رفع خرابي تلفن ،اجازه ورود به داخل منازل مسكوني را ندارند .براي جلوگيري
از سوء استفادههاي احتمالي ،ضمن مشاهده كارت شناسايي ماموران رفع خرابي ،از ورود
اشخاصي كه خود را تعميركار تلفن معرفي ميكنند به داخل منازل خود ،جلوگيري كنيد.

G

رفع خرابي تلفن به وسيله مراكز مخابراتي شركت مخابرات استان تهران در اسرع

G

خرابي تلفن خود را تنها به شماره تلفن (  ) 17اطالع دهيد؛ اعالم خرابي به افراد

وقت انجام ميشود و هيچ هزينه اي براي مشترك ندارد .

غير مسئول  ،باعث تأخير در رفع خرابي تلفن شما مي شود .

G
 Gبا توجه به اينكه مأموران رفع خرابي تلفن  ،در صورت امكان در همان روز تماس
دادن وجه دستی تحت هر عنوان به مامور خرابی خط  ،غیرقانونی است .

شما مراجعه مي كنند  ،لذا سعي كنيد در منزل حضور داشته باشيد .

G

براي حفظ و نگهداري مناسب تأسيسات مخابراتي  ،لطف ًا در صورت مشاهده افرادي

كه به اين تأسيسات آسيب وارد مي کنند  ،با شماره تلفن  110 ، 190 ، 1848و يا مركز

مخابراتي مربوط ،تماس بگيريد .

G

اعالم به مشترک در خصوص رفع خرابی پس از دوبار داخله  ،مشترک را ملزم به

تکمیل فرم تعهد در مرکز می کند .
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تغيير نام و تغيير مكان ( خريد و فروش تلفن )
تغيير نام و مكان تلفن و يا خريد و فروش امتياز تلفن ثابت  ،منوط به وجود امكانات
فني در محل مورد تقاضا بوده كه از طريق تكميل فرم بررسي امكانات و دريافت پاسخ
مثبت مركز با ارايه اسناد و مدارك زير امكان پذير است  .تغيير مكان تلفن از محدوده يك
مركز به محدوده مركز ديگر  ،مشروط به قبول تقاضا در مركز مقصد امكان پذير است .
مدارك و شرايط الزم براي تغيير نام :

 . 1حضور شخص خريدار و فروشنده يا قائم مقام قانوني آنها به همراه اصل و كپي
مدرك شناسايي معتبر مانند شناسنامه ،گذرنامه ،گواهينامه رانندگي يا كارت ملي
 . 2ارايه آخرين صورت حساب صادره كه مبلغ آن پرداخت شده است .
 . 3ارايه رسيد پرداخت اقساط در مورد تلفن هايي كه وديعه اوليه آنها قسطي بوده است
 . 4ارايه كپي روزنامه رسمي معتبر و معرفي نامه شركت از طريق صاحبان امضای مجاز
براي اشخاص حقوقي
هزينه تغيير نام تلفن مبلغ  20هزار ريال است كه در اولين
صورتحساب تلفن منظور ميشود .
مدارك و شرايط مورد نياز براي تغيير مكان تلفن :

 . 1حضور مشترك يا قائم مقام قانوني وي به همراه مدرك شناسايي معتبر مانند
شناسنامه ،گذرنامه ،گواهينامه رانندگي يا كارت ملي
 . 2ارايه آخرين صورت حساب صادره كه مبلغ آن پرداخت شده باشد
 . 3ارايه رسيد پرداخت اقساط در مورد تلفن هايي كه وديعه اوليه آنها قسطي بوده است
 . 4ارايه كپي روزنامه رسمي معتبر و معرفي نامه شركت از طريق صاحبان امضا مجاز
براي اشخاص حقوقي
 . 5ارايه فرم درخواست بررسي امكانات فني با پاسخ مثبت و داراي اعتبار
مبلغ  50هزار ريال هزينه تغيير مكان تلفن ،در اولين صورتحساب تلفن منظور ميشود.
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مدارك و شرايط الزم براي تغيير همزمان نام و مكان:

 . 1حضور شخص خريدار و فروشنده يا قائم مقام قانوني آنان به همراه اصل و كپي
مدرك شناسايي معتبر مانند شناسنامه ،گذرنامه ،كارت ملي يا گواهينامه رانندگي
 . 2ارايه آخرين صورت حساب صادره كه مبلغ آن پرداخت شده باشد
 . 3ارايه فرم درخواست بررسي امكانات فني با پاسخ مثبت و داراي اعتبار
 . 4ارايه رسيد پرداخت اقساط در مورد تلفن هايي كه وديعه اوليه آنها قسطي بوده است
 . 5ارايه كپي روزنامه رسمي معتبر و معرفي نامه شركت از طريق صاحبان امضا مجاز
براي اشخاص حقوقي
هزينه تغيير همزمان نام و مكان تلفن  70هزار ريال است كه در
اولين صورتحساب تلفن منظور ميشود.
مراجعان از مراجع قضایی و نیروی انتظامی:

 . 1کلیه استعالمات قضایی( غیر از پرینت مکالمات) برابر دستور مقام محترم قضایی
در خصوص تلفن های ثابت قابل بررسی و پاسخگویی می باشد.
 . 2بر اساس بخشنامه قوه محترم قضاییه پرینت مکالمات از طریق مخابرات ممنوع
بوده لذا قضات محترم باید از طریق حفاظت قوه قضائیه در این خصوص اقدام فرمایند .در
ضمن دریافت پرینت توسط مالک و یا قائم مقام قانونی بال مانع است.
 . 3کلیه استعالمات در خصوص تلفن همراه اول مربوط به شرکت ارتباطات سیار به
نشانی :خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سید خندان ،روبروی پارک هالل احمر ،ساختمان
شماره  ،3اداره کل مشترکین تلفن سیار و یا میدان ونک ،خیابان ونک ،برج همراه ،طبقه
 ،12دفتر بازرسی شرکت ارتباطات سیار انجام می گیرد.
 . 4کلیه استعالمات در خصوص تلفن همراه مربوط به شرکت تالیا و به نشانی خیابان
شهید مطهری ،کوه نور ،خیابان  ،7شماره  ،51مجتمع صنعتی رفسنجان انجام می گیرد.
 . 5کلیه استعالمات در خصوص تلفن همراه مربوط به شرکت ایرانسل به نشانی :بلوار
آفریقا ،بعد از پل میرداماد ،بن بست آناهیتا ،برج امین شماره  5انجام می گیرد.
 . 6قطع یا بازداشت تلفن توسط مراجع قضایی و قانونی توسط مراکز مخابراتی انجام
می شود لذا در صورت وصول نامه در این زمینه ،مراتب به مرکز مربوط ارجاع خواهد شد.
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 ðيك نكته مهم :

صدور سند وكالت  ،براي خريدار ايجاد مالكيت نمي كند و پرداخت بدهي هاي تلفن نيز

همچنان بر عهده مالك اوليه تلفن خواهد بود  .لذا براي جلوگيري از بروز مشكالت بعدي ،

ضروري است نسبت به تغيير نام قطعي اقدام شود .

G

ارايه هرگونه خدمات ( ثبت نام  ،تغيير نام  ،مكان و  ) ...به سازمان هاي دولتي با

ارايه مجوز باالترين مقام اجرايي و دريافت استعالم هاي مربوط امكان پذير است .

قطع و وصل تلفن
به داليل مختلف ممكن است تلفن مشترك قطع شود  .عالوه بر درخواست مشترك
در مواردي نيز به سبب بدهي و يا به درخواست مراجع قانوني ،شركت مخابرات اقدام به
قطع تلفن خواهد كرد .
الف  .قطع تلفن به درخواست مشترك :

اگر در نظر داريد از تلفن براي مدتي استفاده نكنيد ،بهتر است با مراجعه به مركز
مخابراتي مربوط و يا از طريق سايت اينترنتي  www. tct . irتقاضا كنيد تلفن شما به
صورت موقت قطع شود  .در صورت مراجعه به مركز مدارك و شرايط مورد نياز براي قطع
موقت و وصل مجدد تلفن به درخواست مشترك ،به شرح زير است:
 . 1حضور مشترك يا قائم مقام قانوني وي و يا استفاده كننده از تلفن
 . 2ارايه اصل مدرك شناسايي معتبر مانند شناسنامه ،كارت ملي ،گواهينامه رانندگي يا گذرنامه
 . 3ارايه آخرين صورت حساب صادره كه مبلغ آن پرداخت شده باشد
 . 4پذيرش درخواست مستاجر در اين زمينه منوط به ارايه اصل و كپي اجاره نامه معتبر است
 . 5ارايه رسيد پرداخت اقساط در مورد تلفن هايي كه وديعه اوليه آنها قسطي بوده است
 . 6ارایه تعهد مبنی بر پرداخت آبونمان
 . 7مشتركان می توانند مبلغی را به صورت علی الحساب بابت هزینه آبونه تلفن برای
جلوگیری از تخلیه و سلب امتیاز واریز نمایند.
هزينه قطع تلفن مبلغ پنج هزار ريال است كه در اولين صورتحساب
تلفن منظور مي شود .
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ب  .وصل تلفن به درخواست مشترك :

 . 1حضور مشترك يا قائم مقام قانوني وي و يا استفاده كننده از تلفن ( در صورتی که
درخواست کننده قطع تلفن  ،استفاده کننده باشد )
 . 2ارايه اصل مدرك شناسايي معتبر مانند شناسنامه ،گذرنامه ،گواهينامه رانندگي يا كارت ملي
 . 3ارايه آخرين صورت حساب صادره كه مبلغ آن پرداخت شده باشد
 . 4ارايه رسيد پرداخت اقساط در مورد تلفن هايي كه وديعه اوليه آنها قسطي بوده است
هزينه وصل مجدد تلفن قطع شده مبلغ پنج هزار ريال است كه
در اولين صورتحساب تلفن منظور ميشود.

G

در صورت قطع تلفن به درخواست مشترك ،صورتحساب آن بر مبناي آبونمان

ثابت و هزينه حداقل مصرف (  200پالس در هر دو ماه )  ،همچنان صادر و به نشاني
مشترك ارسال مي شود كه بايد در مهلت مقرر پرداخت شود و در غير اين صورت  ،مشمول
شرايط تلفن هاي بدهكار شده و پس از انجام مراحل قانوني  ،منجر به جمع آوري منصوبات

تلفن و سلب امتياز مي شود .

G

براي جلوگيري از قطع و جمع آوري احتمالي تلفن خود مي توانيد با مراجعه به مركز

مخابراتي مربوط مبلغي به عنوان علي الحساب با صدور فرم صورتحساب المثني پرداخت كنيد .

تلفن ثابت چرا قطع مي شود ؟

عالوه بر در خواست مشترك ،در موارد ديگري نيز امكان قطع يك تلفن ثابت از سوي
شركت مخابرات وجود دارد  .برخي از داليل قطع تلفن مشترك به شرح زير است:
 .قطع به سبب عدم پرداخت صورتحساب يا بدهي اقساط در مهلت مقرر
 .قطع به سبب سوء استفاده از تلفن و ايجاد مزاحمت براي مشتركان ديگر
 .قطع به علت دخالت در سيم كشي و منصوبات و تغييرمكان غيرمجاز و گرفتن انشعاب
 .قطع به دستور مراجع قضايي به سبب وجود شاكي
 .قطع به علت خرابي
 .قطع تلفن هاي غير مجاز
 .قطع به علت بدهی سایر خطوط
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* برابر تبصره  2ماده  16آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ،آن دسته از مشترکان
بدهکار داراي وديعه که پس از طی مراحل قانونی ،تلفن آنان قطع ،تخلیه و سپس سلب
امتیاز میشوند ،در صورت مراجعه مشترک و تقاضای تلفن ،پس از تسویه حساب و اخذ
مبلغ هزينه اتصال نسبت به ثبت نام فیش جدید اقدام می شود.

G

طبق ماده  26آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن  ،شرکت مجاز است به منظور وصول

مطالبات خود از مشترک بابت بدهی هریک از خدمات مخابراتی ،امکانات مخابراتی دیگر

وی را طبق مفاد قرارداد قطع و از نقل و لنتقال آن جلوگیری کند .

G

براي توسعه و اجراي طرح هاي تقويت شبكه و بازسازي و نوسازي  ،سيم ها و

G

دقت كنيد كه زدن دو شاخه دستگاه هاي برقي مانند اتو  ،چراغ خواب و  ...به پريز

G

از پارك كردن اتومبيل روي در پوش حوضچه هاي مخابرات و يا نزديك به

G

مبلغ قبض صورتحساب تلفن خود را در مهلت مقرر پرداخت كنيد تا موجب قطع

G

در صورت نرسیدن قبض تلفن و نبود اشکال در آدرس پستی مندرج در پرونده

كابل هاي فرسوده تلفن شما براي مدت كوتاهي قطع مي شود .
تلفن  ،سبب اشغال دايم خط تلفن مي شود .

صندوق هاي توزيع خطوط مخابراتي (كافو) خودداري كنيد.

تلفن  ،اتالف وقت و نيز پرداخت هزينه وصل مجدد نشويد .

مخابراتی در مرکز مربوط ،بابازرسی پست منطقه یا شماره گویای ( )140تماس بگیرید .
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درباره هزينه ها و تعرفه هاي خدمات تلفن ثابت چه مي دانيد ؟
 . 1در حال حاضر هزينه ثبت نام تلفن در شهر تهران  500 ،هزار ريال است.
 . 2نرخ آبونمان تلفن ثابت در هردوره  630ريال (ماهيانه  315ريال) است .کلیه نرخ
های معمول از تاریخ  1387/5/1مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود .
 . 3درصورتي كه يك تلفن ثابت كاركرد نداشته باشد ،معادل هزينه يكصد پالس در
هرماه به عنوان حداقل كاركرد تلفن منظور و از مشترك دريافت خواهد شد .
 . 4صورتحساب تلفن ،هردوماه يكبار صادر و براي مشترك ارسال ميشود  .صورتحساب میان
دوره ای برای مشترکان با كاركرد باالاز طريق سامانه  1818پيام اخطار بدهي اعالم مي شود .
 . 5توزيع قبض تلفن از طريق پست صورت ميگيرد و بايد در فاصله روزهاي هجدهم
تا سی ام ماههاي فرد (فروردين ،خرداد ،مرداد ،مهر ،آذر و بهمن ) تحويل مشترك شود .
 . 6مسئوليت پرداخت نكردن صورتحساب تلفن و هرگونه سوء استفادههاي احتمالي به
عهده صاحب امتياز آن است .
 . 7درصورت قطع تلفن به دليل پرداخت نكردن صورتحساب در مهلت مقرر براي
وصل مجدد ،ميتوان از طريق سايت به نشاني  www.tct.irو يا سامانه  1818قبض را
پرداخت و يا با آخرين قبض پرداختي به مركز مخابراتي مربوط مراجعه كرد يادآور مي شود
در صورت پرداخت صورت حساب از طريق سامانه ( )1818نيازي به مراجعه به مركز نيست
و تلفن قطع شده بالفاصله پس از پرداخت بدهي  ،وصل مي شود .
 . 8در صورت عدم پرداخت صورتحساب  ،تلفن مشترک بدهکار قطع و سپس طی
مراحل قانونی تخلیه و سلب امتیاز خواهد شد  .در آن صورت نام مشترک در لیست سیاه
درج و از ارایه هرگونه سرویس مخابراتی به وی جلوگیری خواهد شد .
 . 9براي پيشگيري از مشكالت احتمالي ،بهتراست قبضهاي پرداختي را حداقل به
مدت يك سال ( شش دوره ) نگهداري كنيد .
 . 10درصورت وجود اشتباه در نام و نشاني مندرج در قبض ،با دردست داشتن كارت
شناسايي به مركز مخابراتي موردنظر مراجعه كنيد.
 . 11درصورت عدم امكان شماره گيري و دريافت پيام بدهي تنها تماس با شمارههاي
خدمات اضطراري مانند  115 ،110 ،118و  ...امكان پذيراست .
 . 12صدور ريز مكالمههاي شهري به دليل محدوديتهاي فني مقدور نيست .
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 . 13براي دريافت ريزمكالمه از طریق مرکز تلفن حضور مالك يا نماينده قانوني يا
استفاده كننده با اجاره نامه معتبر به همراه آخرين قبض پرداختي دوره مربوطه الزم است .
در مورد اشخاص حقوقي (شركت ها ،مؤسسه ها و نهادهاي دولتي يا خصوصي )
معرفي نامه باالترين مقام اجرايي مسئول ضروري است .
 : 1وسيله اي براي برقراري ارتباط تلفني ازطريق ماهواره با تمامينقاط جهان

()VSAT: Very Small Aperture Terminal

 : 2سرويس برقراري ارتباط تلفني بين كشتيها با شبكه داخلي مخابراتي كشور و يا

بالعكس كه از طريق ماهواره فراهم ميشود(نام شركت ارايه دهنده سرويس نيز ميباشد)

()INMARSAT

G

توجه داشته باشيد قبضهای داراي بدهي قبلي  ،فاقد مهلت پرداخت است  .به همين

دليل الزم است اين دسته از مشتركان بالفاصله پس از پرداخت وجه مربوط  ،براي وصل
مجدد و يا جلوگيري از قطع تلفن خود با در دست داشتن قبض پرداختي به مركز مخابراتي

مربوط مراجعه كنند .

G

يك هشدار به كاربران اينترنت  :تسلط نداشتن به زبان انگليسي و عمل به

پيام هاي برخي سايت هاي اينترنتي  ،ممكن است هنگام استفاده از اينترنت موجب برقراري
يك ارتباط بين المللی شود كه هزينه آن به صورت مكالمه بين الملل در صورتحساب

مشتركان درج مي شود  .چنين مواردي معموال ً در برخي از سايت هاي غير اخالقي اتفاق

مي افتد .

با مزاحمان تلفني چگونه برخورد كنيم ؟
تلفن  ،يكي از كارآمدترين وسايل ارتباطي است كه متاسفانه گاهي از سوي برخي افراد،
آگاهانه و يا نا آگاهانه  ،به وسيله اي براي ايجاد مزاحمت تبديل مي شود  ،ايجاد هرگونه

مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي
مشتركان ديگر ،مزاحمت تلفني ناميده ميشود .

بهترين روش برخورد با مزاحمت تلفني آن است كه با مزاحم گفت و گو و پرخاش نكنيد ،فقط
گوشي را روي تلفن بگذاريد و ارتباط را قطع كنيد .
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از آنجايي كه تشخيص مزاحمت با شركت مخابرات است ،لذا مشاهده شماره مخاطب در
نمايشگر تلفن به معني كشف مزاحمت تلقي نميشود.
در صورت وجود مزاحمت تلفني به هيچ وجه با آن شماره تماس نگيريد و ضمن مراجعه به
مركز مخابراتي محل خود و يا يكي از چندمكان درج شده در زير ،با ارايه آخرين قبض پرداختي
تلفن يا كارت شناسايي معتبر ،درخواست كشف مزاحمت كنيد  .ضمن ًا در خصوص استعالمات
قضايي انتظامي و همچنين شكايات مربوط به مشتركان  ،مراكز ذيل پاسخگو مي باشند .
 . 1اتوبان بعثت  ،جنب ترمينال جنوب  ،مركز مخابرات بعثت  .نماينده دفتر بازرسي،
ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات  .شماره تماس55077070 :
 . 2خيابان پيروزي ،سه راه سليمانيه ،مركز مخابرات پيروزي  .نماينده دفتر بازرسي،
ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات .شماره تماس33340000 :
 . 3خیابان آزادی ،بعد از استاد معین ،نرسیده به میدان آزادی ،مرکز مخابرات شهید فرد
اسدی  .نماينده دفتر بازرسي ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات  .شماره تماس:
66065566
 . 4خیابان ولیعصر(عج) ،بین شهید مطهری و شهید بهشتی ،جنب بیمارستان 503
ارتش ،مرکز مخابرات شهید مطهری ،نماینده دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات .شماره تماس88721815 :

G

استعالم قضایی جهت دریافت پرینت مکالمات (اعم از ورودی و خروجی) صرف ًا از

G

ریز مکالمات تلفن ثابت به ثابت در سیستم ثبت نمی شود .

طریق حفاظت اطالعات قوه قضاییه اقدام می شود .

مجازات هاي مزاحمت تلفني

صاحب امتياز هر خط تلفن  ،از نظر قانون مسئول سوء استفادههاي احتمالي از تلفن است
و آگاهي نداشتن او از بهره برداري افراد ديگر از خط تلفن براي ايجاد مزاحمت ،مسئوليت او
را نفي نخواهد كرد  .بنابراين توصيه جدي شركت مخابرات استان تهران به همه مشتركان
محترم تلفن ثابت ،اين است كه به افراد ناآشنا و غير معتمد اجازه بهره برداري از تلفن خود
را ندهند و عالوه براين به اعضاي خانواده و به ويژه كودكان و نوجوانان ،شيوه استفاده
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درست از اين امكان ارتباطي را آموزش دهند .
در قانون مجازاتها براي افرادي كه مزاحمت تلفني براي مشتركان ديگر ايجاد ميكنند،
مواردي پيش بيني شده كه به شرح زير است:
 . 1بر اساس قانون اصالح تبصره دو ماده  14قانون تأسيس شركت مخابرات ايران ،هر
كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد  ،يا به عمد و سوء
نيت ارتباط ديگري را مختل كند  ،براي بار اول پس از كشف  ،ارتباط تلفني او به مدت يك
هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوط خواهد
بود  .براي بار دوم پس از كشف  ،ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع
و تجديد ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوي مشترك و پرداخت هزينه هاي مربوط خواهد
بود و براي بار سوم شركت ارتباط تلفني وي را به طور دايم قطع و اقدام به جمع آوري
منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد كرد.
 . 2طبق ماده  641قانون مجازات اسالميهر گاه كسي به وسيله تلفن يادستگاه
هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند ،بنا به رأي مراجع قضايي عالوه
بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ،مرتكب ،به حبس از يك تا شش ماه محكوم
خواهد شد .

G

روش صحيح استفاده از سرويس كشف مزاحم توسط كارشناس مركز مربوط به

وسيله تماس تلفني به شما آموزش داده مي شود  .توجه داشته باشيد كه شركت مخابرات،
شماره تلفن فرد مزاحم را به هيچ وجه در اختيار شاكي قرار نمي دهد و در صورت لزوم ،

می توانید با مراجعه به مراجع قضایی در خصوص شناسایی فرد مزاحم اقدام نمائید.

G

در صورت تماس افراد ناشناس براي دريافت اطالعاتي مانند نام  ،نشاني و  ...تحت

G

در صورت شماره گيري اشتباه  ،تلفن خود را با عذر خواهي قطع كنيد  .سكوت و

عنوانهای مأمور مخابرات و غيره از ارايه هر گونه اطالعات خودداري نماييد .

قطع كردن تلفن  ،ضمن اين كه عملي غير اخالقي است  ،ممكن است سبب شود تا در سيستم

مزاحم يابي مخابرات ،تماس شما به عنوان مزاحمت تلقي شود .

G

عالوه بر دفتر بازرسي  ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات  ،چهار مركز

مخابرات بعثت (مخابرات منطقه پنج تهران/شماره تماس  ، )55077070 :شهید فرد اسدی

(مخابرات منطقه شش تهران /شماره تماس )66065566 :و پيروزي (مخابرات منطقه سه
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تهران /شماره تماس  )33343333 :و شهيد مطهري (مخابرات منطقه هشت تهران /شماره
تماس  )88721815 :آماده پاسخگويي و پيگيري مشكالت تمامي همشهريان عزيز در

ارتباط با مزاحمت هاي تلفني هستند .

G

از طريق سايت شركت  www.tct.irو با بهره گيري از طرح خدمات الكترونيك نيز

G

براي جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي به افراد نا آشنا و غير معتمد  ،اجازه

G

در خصوص مزاحمت هاي تلفن همراه اول از داخل شبکه همراه اول  9990و خارج

مي توانيد در خواست كشف مزاحمت كنيد .
استفاده از تلفن خود را ندهيد .

از شبکه همراه اول و تلفن ثابت  09129990واحد ارتباط مردمي شركت مخابرات ايران

تماس بگيريد .

G

در خصوص مزاحمت هاي مربوط به تلفن ايرانسل با شماره هاي  88653611الی 14

داخلی  86و برای مزاحمت هاي تلفن تاليا با شماره تلفن  8173تماس بگيريد .

هشدار براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از تلفن

از آنجا كه برخي افراد متخلف و سودجو با اجاره تلفن با مبالغ باال از مالكان تلفن و
منازل ،مبادرت به برقراري ارتباطات بين المللي به صورت غير قانوني و قاچاق مي كنند،
الزم است شهروندان محترم نسبت به واگذاري منازل و تلفن خود  ،دقت الزم را داشته
باشند زيرا در نهايت عواقب حقوقي و قضايي اين امر متوجه مالك خواهد شد .
صاحب امتياز هر تلفن  ،مسئول سوء استفاده هاي احتمالي از آن است .

تلفن همگاني ،سرمايه اي اجتماعي است
تلفن هاي همگاني كه براي سهولت برقراري ارتباطات تلفني در معابر و اماكن عمومي
نصب مي شوند ،بخشي از شبكه تلفن ثابت به شمار مي روند  .هر چند اين تلفن ها با
نظارت شركت مخابرات استان تهران  ،نصب و بطور مستمر كنترل و در صورت نياز  ،تعمير
يا ترميم مي شوند ،اما نگهداري مناسب از آنها نيازمند مشاركت جمعي تمام شهروندان
گرامي است .در مورد تلفن هاي همگاني  ،توجه به نكات زير ضروري است :
 .كيوسك و دستگاه تلفن عمومي ،يك سرمايه اجتماعي و متعلق به عموم مردم است.
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همشهريان گرامي در صورت مشاهده كيوسك تلفن كه دستگاه آن فاقد ارئه سرويس
مي باشد با شماره  190يا  88060750تماس گرفته و ضمن اعالم آدرس دقيق  ،ما را در
ارائه خدمات رساني بهتر به هموطنان ياري كنند .
 .نصب هرگونه پوستر يا اطالعيه بر روي كيوسك و تجهيزات مخابراتي ممنوع بوده و
پيگرد قانوني دارد .
تلفن هاي همگاني كارتي:

تلفن هاي همگاني كارتي فقط براي سرويس دادن به كارت هاي اعتباري سالم و بدون
انحنا و شكستگي طراحي شده  ،به همين دليل براي حفظ و نگهداري اين كارت ها رعايت
نكات زير ضروري است :
 .خودداري از قراردادن كارت اعتباري در كنار ميدان مغناطيسي ،نور مستقيم خورشيد،
ال و محيطهاي آلوده
حرارت با 
 .خودداري از قراردادن كارت در نقاطي كه باعث ايجاد الكتريسته ساكن بر روي آن ميشود .
 .در زمان عدم استفاده از كارت ،آن را درپوشش و محل مناسبي نگهداري و از تماس
آن با وسايل و اشياء چرب خودداري كنيد .
 .در صورت بلعیده شدن کارت در تلفن همگانی ،شماره کیوسک را یادداشت و به
نزدیکترین مرکز مراجعه کنید  .و یا در صورت لزوم با  190تماس بگیرید .

www.tct.ir / 22

شرکت مخابرات استان تهران

با خدمات شركت مخابرات استان تهران بيشتر آشنا شويد
توسعه امكانات و خدمات ارتباطي و ارتقاي سطح كيفي آنها از مهمترين اهداف شركت
مخابرات استان تهران است  .با توسعه اين خدمات ،شركت مخابرات استان تهران تالش دارد
تا دسترسي مشتركان و شهروندان محترم به امكانات ارتباط تلفني را تسريع و تسهيل كند .
مركز اطالعات تلفني ()118

مركز اطالعات تلفني  118به عنوان يك شبكه گسترده اطالع رساني براي ارايه
اطالعات مربوط به شبكه تلفن ثابت طراحي و ايجاد شده است  .به هنگام تماس با شماره
 118بهتر است به نكات زير توجه شود :
 .با توجه به مکانیزه بودن سیستم پاسخگویی  118پيش از تماس  ،براي يادداشت
كردن شماره مورد نظر قلم و كاغذ آماده كنيد .
 .كد پاسخگو به همراه تاریخ و ساعت دقیق پاسخگویی را براي پيگيريهاي احتمالي
يادداشت كنيد .
 .شماره تلفن مورد نياز را با اعالم مشخصات كامل درخواست كنيد .
 .شمارههاي دريافتي از مركز اطالعات تلفني را براي تماسهاي بعدي در جاي مناسبي
يادداشت كنيد .
 .مشترکان محترم سعی نمایند شماره های اضطراری ( پلیس  ،آب  ،گاز  ،برق و ) ...
را حتی االمکان بخاطر بسپارند .
 .اطالعات اشخاص حقیقی بر اساس اطالعات مندرج در پرونده موجود در مرکز
مخابراتی مربوط ثبت می شود .
 .اطالعات اشخاص حقوقی در صورت ارایه درخواست کتبی از سوی باالترین مقام و
یا صاحبان امضاء مجاز (اعم از دولتی یا خصوصی) و بر اساس اطالعات مندرج در پرونده
موجود در مرکز مخابراتی مربوط ثبت می شود .
 .اطالعات مشاغل (اشخاص حقیقی یا حقوقی  ،خصوصی) با ارایه و تحویل مدارک به
اداره کل خدمات مخابراتی در سیستم  118ثبت خواهد شد .
 .در حال حاضر نشانی بیمارستان ها  ،سفارتخانه ها  ،موزه ها ،دادسراهاي انقالب ،
دادسراهاي عمومي  ،وزارتخانه و مناطق راهنمايي و رانندگي و در آينده ساير مؤسسات
عمومي پس از شماره تلفن اعالم مي شود .
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 .ساعتهای (  10صبح الی  2بعد از ظهر ) پرکارترین ساعات  118است تماس های
غیر ضروری خود را در غیر از این ساعتها درخواست نمایید.
 .پاسخگويان مركزاطالعات تلفني  118به نشاني مشتركان دسترسي ندارند ،بنابراين از
درخواست نشاني مشتركان خودداري كنيد.
 .فعاليت مركزاطالعات تلفني  118شبانه روزي است و عالوه بر تلفنهاي شهر تهران،
اطالعات تلفنهاي ثبت شده در سطح كشور را نيز دراختيار متقاضيان قرار ميدهد .
 .از پرس و جو درباره اطالعات غيرمرتبط مانند وضعيت آب و هوا ،تعطيلي مدارس
وادارات ،فيلم سينماها ،نتايج مسابقههاي ورزشي ،قيمت كاالها و  ...خودداري كنيد .
 .شماره تلفنهاي همراه درمركز اطالعات تلفني  118ثبت نشده است ،از درخواست
اين اطالعات خودداري كنيد .
 .درصورت اطمينان از وجود اشتباه دراطالعات ثبت شده در  ،118موضوع را به شماره
تلفنهاي  ،33292695و يا  196اطالع دهيد .
 .اعتراض يا شكايتهای احتمالي خود درباره عملكرد مركز اطالعات تلفني را به شماره
تلفن  196اعالم كنيد.
 .هرگونه انتقاد يا پيشنهادي در مورد فعاليت مركز اطالعات تلفني را به شماره تلفن196
اعالم كنيد.
 .سازمان هاي دولتي و تماميمشاغل ميتوانند هرگونه تغيير در شماره تلفن يا نوع
فعاليت خود را به صورت كتبي به نشاني خ سعدي جنوبي  ،خ اكباتان  ،روبروي مسجد
اكباتان ساختمان اداره كل خدمات مخابراتي اعالم كنند .
 .عالوه بر ارایه خدمات از طریق تلفن  ، 118شما می توانید از طریق اینترنت به نشانی
 http://118.tct.irنسبت به دریافت اطالعات اقدام کنید  .همچنین مشترکان می
توانند از طریق اینترانت با شماره  9710118بطور رایگان و بدون نیاز به پرداخت هزینه
اینترنت ،از این اطالعات استفاده نمایند .
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G

قبل از تماس با مركز اطالعات تلفني  ، 118اطالعات مربوط به تلفن مورد نظر را در

G

با پرسيدن اطالعات غير مرتبط مانند وضعيت آب و هوا  ،نتايج مسابقه هاي ورزشي

G

اگر تمايل نداريد اطالعات مربوط به تلفن شما در فهرست اطالعات مركز  118قرار

ذهن خود مرور و آماده كنيد .

و  ...امكان تماس با مركز اطالعات تلفني را از ساير شهروندان سلب نكنيد .

بگيرد و يا قصد هر گونه تغيير وضعيت استفاده از تلفن را داريد با در دست داشتن آخرین

فیش پرداختی و همراه داشتن کارت شناسایی مالک تلفن به امور مشتركين مراكز مخابراتي

مربوط يا دفاتر خدمات ارتباطي و يا اداره كل خدمات مخابراتي مراجعه كنيد .

رزرو مكالمات تلفني بين شهري و بين الملل

مشتركان تلفن ثابت براي برقراري تماس از منزل براي ارتباطات بين شهري و همچنین
کسب اطالعات تلفن بین شهری از طریق اپراتور با تلفن ( )126و برای برقراری ارتباطات
بین الملل و کسب اطالعات تلفنی بین الملل از طریق اپراتور با تلفن ( ، )195اقدام كنند .
حداقل مکالمه بین شهری  5پالس و حداقل مکالمه بین الملل سه دقیقه محاسبه می شود
و در صورت درخواست ارتباط از طریق ( ، )195یک دقیقه حق اپراتوری به مجموع زمان
برقراری ارتباط اضافه می شود .
مشتركان تلفن ثابت درصورت تمايل به برقراري ارتباط داخل و خارج از كشور از طريق
اپراتور ،بهتراست قبل از برقراري تماس با اپراتور ،شماره تلفن ،نام شهر و كشور و نام فرد
موردنظر را در ذهن خود و يا بر روي كاغذ آماده كنند تا اطالعات را سريعتر و بدون اشكال
به اپراتور انتقال دهند  .پس از رزرو مكالمه داخل يا خارج از كشور ،بهتراست شماره سريال
قبض اعالم شده براي پيگيريهاي احتمالي يادداشت شود .
الزم به يادآوري است  ،در صورت بروز مشكل در مورد مكالمههاي بين شهري و بين
الملل بوسيله اپراتور بايد تنها از طريق شماره تلفن  196پيگيري انجام شود .

G

به محض قطع تلفن به طور كامل ،اخطار كتبي با مهلت يك ماهه با پست سفارشي از

طريق امورمشتركان براي مشترك صادر و ارسال ميشود .بديهي است در صورت پرداخت

نكردن بدهي درمهلت تعيين شده (مندرج در اخطاركتبي ) نسبت به جمع آوري منصوبات
تلفن اقدام خواهد شد .
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دفاتر خدمات ارتباطي

دفاتر خدمات ارتباطی یکی از زیرمجموعههای اداره کل خدمات مخابراتی بوده و به
عرضه خدمات  126و  195و خدمات امور مشترکین تلفن ثابت شامل بر تغییرنام ،قطع
تلفن ،وصل تلفن ،بستن و بازکردن صفر دوم ،تغییرمکان تلفن  ،تعویض شماره تلفن،
درخواست برقراري يا قطع سرویس ویژه و  . . .میپردازد .ساعت کار دفاتر خدمات ارتباطی
از ساعت  8صبح لغایت  17روز پنجشنبهها از ساعت  8صبح لغایت  14میباشد.
دفاتر بهرهبرداری نوع ب:
یکی دیگر از زیرمجموعههای اداره کل خدمات مخابراتی میباشد که فقط به عرضه
خدمات  126و  195به مراجعین پرداخته و ساعت کار دفاتر مذکور از ساعت  8صبح لغایت
 23بوده و در تمام ایام حتی روزهای تعطیل به ارائه سرویس به هموطنان میپردازند.
شهروندان و مشترکین محترم؛
در مراجعه به دفاتر به نکات ذیل توجه فرمایند:

• مراجعهکنندگان به این دفاتر میتوانند درصورت داشتن هرگونه انتقاد ،پیشنهاد و
شکایتی بصورت شبانهروزی با تلفن  196واحد نظارت اداره کل خدمات مخابراتی تماس و
درخواست خود را پیگیری نمایند.
• حداقل مکالمه بینشهری  5پالس و حداقل مکالمه بینالملل در دفاتر مذکور 3
دقیقه میباشد.
• کلیه هزینههای امور مشترکین ثابت در اولین صورتحساب تلفن منظور و از مراجعین
دریافت میگردد و بصورت نقدی مبلغی دریافت نمیگردد.
• مراجعه کنندگان به این دفاتر باید توجه داشته باشند که هزینه ارتباط با خارج از کشور
در دفاتر مذکور در سطح شهر ،تفاوتی با هزینه برقراری ارتباط از داخل منزل ندارد.
• مراجعه کنندگان به این دفاتر ،باید پس از پایان ارتباط ،قبض مکالمه خود را دریافت
و هزینه آن را پرداخت و رسید وجه پرداختی را دریافت نمایند.
• چنانچه پیشنهاد – شکایت – انتقاد در رابطه با کدهای خدماتی  195 -126و  118و ارائه
خدمات مخابراتی در دفاتر خدمات ارتباطی دارید با شماره تلفن  196تماس بگیرید.
مراجعین گرامی :لطف ًا در دفاتر خدمات ارتباطی در قبال پرداخت وجه ،رسید آن را دریافت نمايید.
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سرويس هاي مخابراتي

در سال هاي اخير برخي خدمات ويژه مخابراتي در شركت مخابرات استان تهران
راه اندازي شده است كه استفاده از اين خدمات منوط به درخواست مشترك و وجود امكانات
فني مورد نياز در مركز مخابراتي مربوط است  .اين سرويس ها به صاحب امتياز تلفن و يا
قائم مقام قانوني وي واگذار مي شود  .در حال حاضر عمده ترين سرويس هاي قابل ارايه
به مشتركان تلفن ثابت كه در صورت وجود امكانات فني در مركز مخابراتي مربوط در
اختيار متقاضيان قرار مي گيرد  ،به شرح زير است :
سرويس هاي ويژه:

 .انتظار مكالمه ()Call waiting

 .شماره گيري سريع ()ABD dialing

 .مكالمه كنفرانس سه نفره ()Conference call
 .انتقال مكالمه ()Call Forwarding

 .سرويس انتقال مكالمه از خط اشغال به خطوط ديگر ()PBX

به عنوان مثال :

فعال

غیر فعال

 .سرويس كنتور خانگي ()Home meter

<ـــــ

<ـــــ

 #شماره مورد نظر **21

شماره مورد نظر#21#

 .سرويس بيدار باش ()Wake Up

سرویس انتظار مکالمه ()Call waiting
استفاده از این سرویس برای همه مشترکان فراهم شده است .در این سرویس مشترک
میتواند پس از شنیدن بوق پشت خطی برای برقراری ارتباط با مشترک دوم كافي است با
زدن سريع قالب تلفن (شاسي قطع كن يا دكمه فالش) با مشترك دوم ارتباط پيدا كند .در
اين حالت مشترك اول به حالت انتظار پشت خط خواهد بود و مجدداً با زدن سريع قالب
(شاسي قطعكن) با مشترك اول ارتباط برقرار كند.
الزم به ذكر است كه هرگاه مشترك به طور موقت نياز به استفاده از اين سرويس را
نداشته باشد ميتواند با گرفتن  #43#سرويس را غيرفعال كند.
شماره گير دستگاه مشترك حتم ًا بايد از نوع  TONEباشد.
واحد ارتباط مردمی  190پاسخگوی شماست.
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سرويس ويژه انتقال مكالمه ()Call Transfer
با دستور زير ميتوانيد تلفن خود را به شماره دلخواه انتقال دهيد:
 #شماره مورد نظر**21
براي غيرفعال كردن اين سرويس نيز ميتوانيد از دستور زير استفاده كنيد#21# :
سرويس مكالمه كنفرانسي ()Call Conference
مشترك اين سرويس ميتواند در يك لحظه با  2الي  4مشترك ديگر همزمان مكالمه
نمايد .برای استفاده از اين سرويس ابتدا گوشي تلفن خود را برداشته و پس از شنيدن بوق
*70#
آزاد (از چپ به راست) كدهاي زير را اعمال كند:
پس از شنيدن مجدد بوق آزاد شماره اولين مشتركي را كه ميخواهد شمارهگيري كند و پس
از مكالمه با وي درصورتي كه قصد داريد نفر بعدي را به مكالمه وارد كنيد با زدن روي دكمه
فالش (قالب گوشي) مشترك اول را پشت خط گذاشته و براي او موزيك ارسال خواهد شد.
پس از دريافت بوق آزاد با اعمال كد زير با مشترك ارتباط برقرار نماييد*70# :
براي اينكه هر سه مشترك بتوانند با يكديگر مكالمه نمايند در صورتيكه يكي از
شمارههايي كه گرفتهايد اشغال بود ،ميتوانيد با زدن دكمه فالش (قالب گوشي) و شنيدن
بوق آزاد مجدداً كد زير را اعمال كنيد*70# :
Tباشند
فقط مشتركيني كه داراي دستگاه تلفن با توانايي شمارهگيري  ONE
ميتوانند از اين سرويس استفاده كنند.
اينترنت پر سرعت ()ADSL
فناوري جديدي است كه بهترين و بيشترين سرعت را بدون نياز به تدارك زير ساخت هاي جديد
ممكن ساخته و از لحاظ هزينه مقرون به صرفه است زيرا نياز به هزينه كابل كشي مجدد ندارد .
نصب يك سخت افزاردر داخل پست مخابراتي هر منطقه و نصب سخت افزار ديگري در محل
استفاده كننده ،ارتباط را از طريق سيم تلفن قبلي مشترك برقرار ميسازد ،بدون اينكه اختاللي در
ارتباطات تلفني بوجود آيد .در صورتي كه مودم هميشه به خط متصل باشد ،ارتباط با اينترنت هميشه
برقرار خواهد بود در عين حال اين كار براي مكالمههاي تلفني مشكلي پيش نميآورد .
 برای دریافت سرویس  ADSLحضور مالک تلفن با در دست داشتن مدارک ذیل بهمرکزمخابراتی مربوط الزامیست  .ارائه سرویس منوط به وجود امکانات فنی مرکز است .
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 در صورت وجود هرگونه ایراد در سرویس  ADSLمخابرات با شماره ( ،)2828تماس بگیرید .سرویس ارسال و دریافت پیامک تلفن ثابت :
با راه اندازی سرویس ارسال پیامک در شبکه تلفن ثابت(  )Fix SMSارسال و دریافت
پیام متنی از شبکه تلفن ثابت به ثابت و ثابت به سیار( همراه اول و ایرانسل) و بالعکس
امکان پذیر شده است .گفتنی است هر پیامک فارسی  69کاراکتر و انگلیسی  159کاراکتر
می باشد و در صورتی که متن پیام بیشتر از حداکثر حروف تعیین شده باشد هزینه آن دو
برابر می شود.
این قابلیت به روش های زیر قابل استفاده می باشد:
 -1از طریق گوشی هایی که استاندارد بوده و قابلیت ارسال و دریافت پیامک( )SMS
را دارا باشند .تمام مشترکان تلفن ثابت می توانند با تهیه این گوشی ها و وارد کردن شماره
 9717000به عنوان ( )SMSCenterاز این سرویس بهره مند شوند( نیاز به ثبت نام و
پرداخت وجه اولیه نیست).
 -2از طریق مراجعه به سایت  www.tct.irمی توان با دانلود نرم افزار ارسال پیامک
تلفن ثابت( پیاثا) از طریق مودم بدون نیاز به اینترنت بوسیله رایانه شخصی به تلفن ثابت
یا همراه مخاطب پیامک ارسال کرد.
 -3با مراجعه به سایت  www.tct.irو ارسال پیامک( غیر انبوه) از طریق سامانه
طراحی شده برای انجام این کار از طریق اینترنت.
 -4ارسال و دریافت پیامک انبوه با مراجعه به سایت  www.asanak.irبرای ثبت
نام در این سایت و خرید سرویس دلخواه ،دراین حالت ارسال و دریافت پیامک ها با شماره
تلفن ثابت متقاضی و یا هرشماره خاص دیگر با پیش شماره  ،021از طریق اینترنت و با
استفاده از صفحه ای که در اختیار مشترکین قرار می گیرد انجام خواهد شد.
شبكه يكپارچه متعامل ايراني (: )IPTV
شبكه شيما به عنوان اولين رسانه تعاملي در كشور ،سيستم تلويزيوني دوسويهاي است
كه در يك زمان امكان برقراري ارتباط دو طرفه بين مخاطب و رسانه را برقرار ميسازد.
اين تكنولوژي يكي از جديدترين اشكال سرويسدهي رسانهاي است كه در آن از شبكه ديتا
برای ارسال سرويس به مشتركين استفاده ميشود .به علت گستردگي و تنوع سرويسهاي
قابل ارائه بر روي شبكههاي ديتا مانند اينترنت ،ارتباطات صدا و تصوير و  ...شبكه IP
به عنوان محيط انتقال سرويسهاي نسل جديد با اقبال بااليي روبرو شده است .در اين
ميان تكنولوژي  IPTVبه عنوان يكي از جذابترين سرويسهاي نسل جديد ،جايگاه
ارزشمندي در ميان سرويسدهندگان پيدا كرده است .شماره تلفن  3838مركز تماس
رسانه « شيما »  ،به سؤاالت شما در اين زمينه پاسخ ميدهد.
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شبكه هوشمند ()IN

شبكه هوشمند سيستمي يكپارچه براي ارايه سرويس هاي مخابراتي است كه قادر است
انواع مختلفي از سرويس هاي جديد را در حداقل زمان به مشتريان ارايه كند .سرويسهاي
شبكه هوشمند ،دامنه وسيعي داشته و از سازمان بزرگ تا يك فرد ميتوانند از آن استفاده
كنند و بدين ترتيب امكان خوبي براي مشتريان فراهم خواهد شد تا بدون مراجعه حضوري
به سازمانها  ،به اطالعات مورد نظر خود دست يابند :
معرفي سرويسهاي شبكه هوشمند :
 . 1مكالمه اعتباري )Prepaid Service( :

اين سرويس امكان برقراري ارتباط مشترك با مقاصد مختلف شهري  ،بين شهري و
تلفن همراه را از طريق خريداري كارت مكالمه اعتباري ميسر مي سازد .
مشترك اين سرويس براي مكالمه بايستي كد دسترسي مندرج بر روي كارت  ،شماره
كارت و رمز عبور خود را وارد كند تا با مقصد ارتباط برقرار نمايد .
يكي از مهمترين مزاياي اين سرويس  ،كيفيت مطلوب ارتباط برقرار شده است .
 . 2مكالمه رايگان )Free Phone( :

مشترك اين سرويس مي پذيرد كه هزينه مكالمات دريافتي به عهده او باشد  .مؤسسات
و مشاغل تجاري و خدماتي كه فعاليت آنان بر اساس دريافت سفارش از مشتريان است ،
مي توانند از مزاياي اين سرويس بهره مند شوند .
دارنده اين سرويس با اعالم تنها يك شماره از شبكه هوشمند  ،مي تواند كليه مكالمات خود را
دريافت كند زيرا در صورت اشغال يك خط  ،مكالمات به خطوط ديگر غير اشغال منتقل و هدايت
مي شود  .از مهمترين مزاياي اين سرويس  ،عالوه بر مورد مذكور  ،اعمال كنترل و نظارت بر
روي تعداد تماس ها مي باشد  .شماره رايگان  10رقمي است و با پيش شماره  900212شروع
مي شود  .از طريق موبايل و از شهرستان نمي توان با اين شماره تماس گرفت .
 . 3شماره اختصاصي )Personal Number Service( :

متقاضي اين سرويس با دريافت يك شماره از شبكه هوشمند از امكانات يك خط تلفن
با قابليت هاي بيشتري برخوردار مي شود  .مزيت عمده اين سرويس در دسترس بودن
اشخاص  ،مشابه تلفن همراه با هزينه هاي بسيار نازل تر است .
مشترك اين سرويس مي تواند در هر لحظه و در هر مكان شماره تلفني را به شبكه هوشمند
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معرفي کنند و بعد از آن تماس گيرندگان با شماره هوشمند به تلفن هاي معرفي شده هدايت مي
شوند .اشخاصي كه داراي شماره تلفن هاي متعدد ( محل كار  ،منزل و  ) ...هستند و يا كساني كه
مكان ثابتي را در اختيار ندارند ( مستأجرين  ،بازرگانان  ،دانشجويان و  ) ...عمده ترين كاربران اين
سرويس بهشمار میآیند  .شماره اختصاصي  8رقمي است و با پيش شماره  8080شروع مي شود .
 . 4شماره فراگير )Universal Access Number( :

شركت ها  ،مؤسسه ها  ،سازمان ها و واحدهاي صنفي كه داراي دفاتر و شعبه هاي متعدد
مي باشند  ،از عمده ترين كاربران اين سرويس هستند  .مؤسسه دارنده اين سرويس ،تنها
يك شماره از شبكه هوشمند را به اطالع مشتريان خود مي رساند  ،ولي شبكه  ،INارتباط
مشتري را با شعبه اي از شركت كه نزديك ترين فاصله را با او دارد  ،برقرار مي كند  .صرفه
جويي در هزينه هاي گزاف تبليغات و سهولت به خاطر سپاري يك شماره ،به جاي شماره
هاي متعدد و امكان ارتباط در محدوده هاي خاص زماني از ديگر مزاياي اين سرويس است.
شماره فراگير  8رقمي است و با پيش شماره  8081شروع مي شود  .از طريق موبايل و از
شهرستان نمي توان با اين شماره تماس گرفت .
 . 5مشاوره تلفني )Premium Rate( :

استفاده از خدمات مشاوره اي متخصصين در زمينه هاي مختلف ( حقوقي  ،پزشكي ،
فني و  ) ...با پرداخت هزينه مشاوره از طريق اين سرويس انجام مي شود .
امكان ارتباط با اينترنت در هر زمان بدون نياز به تهيه كارت هاي مختلف و رمز عبور،
دسترسي به اطالعات و اخبار مربوط به سازمان ها نظير هواشناسي  ،هواپيمايي  ،اخبار
ورزشي و  ...از ديگر قابليت هاي اين سرويس مي باشد .
دارنده اين سرويس  80درصد درآمد هاي حاصل از مكالمه هاي مشاوره اي را دريافت مي
كند  .حق الزحمه شرکت های اینترنتی  70درصد درآمدهای حاصل از ارایه این سرویس است.
 . 6نظرسنجي تلفني )Televoting( :

با استفاده از اين سرويس  ،سازمان هاي تجاري و مؤسسات عمومي مي توانند از
نظرهاي مشتريان خود در زمينه خدمات ارايه شده آگاهي يابند  .در اين سرويس  ،استفاده
كننده با يك شماره خاص تماس گرفته و انتخابش را بوسيله صدا يا صفحه كليد اعالم مي كند .
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پيش بيني نتايج مسابقه هاي ورزشي و نيز ثبت نام از متقاضيان شركت در مسابقه ها و
سرگرمي هاي صدا و سيما  ،از كاربردهاي ديگر سرويس نظر سنجي تلفني است .
از قابليت هاي اين سرويس  ،تعيين مدت زمان اعتبار نظر سنجي و كنترل تعداد تماس است .
 . 7انتقال شماره )Number Portability( :

مشترك اين سرويس مي تواند در صورت تغيير محل جغرافيايي و به تبع آن تغيير شماره تلفن خود
 ،ضمن اعالم شماره جديد  ،تمامي تماس هاي شماره قبلي را به سمت شماره تلفن جديد هدايت كند .
در نتيجه شركت ها يا سازمان ها ميتوانند باوجود تغيير مكان خود  ،مشتريان قبلي را حفظ كنند .
 . 8پست صوتی )Unified Messaging Service( :

دارنده این سرویس  ،این امکان را می یابد در زمانی که شرایط پاسخگویی را ندارد ،
مکالمات را بصورت پیام دریافت و در فرصت مناسب به پیام ها گوش دهد .
ارتباط با این سیستم به دو گونه است  :قرار دادن پیام و برداشتن پیام .
در هر دوحالت می توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سیستم ارتباط برقرار کرد.
عالوه بر چهار نوع امکان دسترسی مذکور  ،امکانات دیگری از جمله اطالع به مشترک
مبنی بر برداشتن پیام  ،ارتباط با سیستم از طریق  IPو انتقال پیام به  E.mailمشترک
در سیستم وجود دارد.
آدرس محل واگذاري سرويس ها :

متقاضیان سرویس های «شماره فراگیر» « ،مشاوره تلفنی» و «نظرسنجی تلفنی»
مي توانند با مراجعه به ساختمان شاهد  ،واقع در بزرگراه كردستان  ،برج شرقي ،طبقه دوم
درخواست خود را براي دريافت سرويس هاي شبكه هوشمند اعالم كنند ،سایر سرویس
های شبکه هوشمند از طریق مناطق مخابراتی واگذار می شود.

G

هزينه ( آبونمان ) استفاده از سرويس مكالمه سه نفره به ميزان سه برابر آبونمان

ثابت تلفن در صورتحساب مشتركان درج خواهد شد  .استفاده از ساير سرويس هاي ويژه،

رايگان است .
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خدمات اينترنتي و الكترونيكي مخابرات استان تهران
با توجه به تعداد روزافزون مراجعه مشتركان تلفن ثابت به مراكز مخابراتي براي دريافت
فهرست مكالمهها و صورتحساب و به منظور تسريع در امر اطالع رساني ،شركت مخابرات
استان تهران ،تسهيالت اينترنتي و الكترونيكي را براي مشتركان در نظر گرفته است كه
برخي از آنها عبارتند از:
 . 1خدمات اينترنتي

خدماتي كه از طريق مراجعه به پايگاه الكترونيكي شركت مخابرات استان تهران
 www.tct.irدر دسترس متقاضيان قرار گرفته ،به دو دسته تقسيم ميشوند:
• دسته اول
خدماتي است كه براي استفاده از آنها نيازي به عضويت در سايت نيست و با مراجعه
به سايت  www.tct.irو انتخاب گزينه «خدمات اينترنتي» ميتوان به آن دست يافت.
اين دسته از خدمات به كليه مشتركين تلفن ثابت (اعم از مالك و يا استفاده كننده) و نيز
متقاضيان تلفن ثابت ارايه ميشود:
• ثبتنام اینترنتی تلفن ثابت •پيگيري ثبت نام تلفن ثابت •صدور قبض المثني
ش و پیگیری كارت هاي
• پرداختاينترنتيقبوض • اعالم خرابي تلفن ( • )17فرو 
اعتباري ()IN
• دسته دوم
خدماتي است كه مشتركان براي استفاده از آن ،بايد به عضويت سايت درآيند  ،اين
خدمات عبارتند از :
• بررسي امكانات تغييرمكان • تعويض شماره • قطع و وصل تلفن
• برقراري و قطع سرويسهاي ويژه مخابراتي • اعالم شماره تلفن به سيستم
 118و يا انصراف از آن • كشف مزاحم تلفني • باز كردن و بستن صفر دوم تلفن
• اصالح آدرس محل نصب تلفن • دريافت ريزمكالمات تلفنهاي تهران بزرگ
• دريافت ريزمكالمات شهرستانهاي استان تهران و كرج • دريافت رمز 1818
 Aو يا قطع آن • صدور قبض المثني
• ارايه سرويس  DSL
به مالکین تلفن ثابت خدمات فوق با عضویت در سایت ارایه می شود امام به استفاده
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کنندگان با عضویت در سایت فقط خدمات ذيل ارايه ميشود:
• درخواست قطع و وصل تلفن • كشف مزاحم تلفنی • بستن و باز كردن صفردوم
• دريافت ريزمكالمات • دريافت رمز 1818
برای دریافت خدمات الکترونیک مراحل زیر را انجام دهید :
فرم عضویت در سایت شرکت تکمیل شود .اشخاص حقیقی فرم ثبت نام کاربران
حقیقی و اشخاص حقوقی فرم ثبتنام کاربران حقوقی را تکمیل نمایند .قبل از شروع به
تکمیل فرم ،اطالعات مورد نیاز جمعآوری و سپس در سیستم ثبت شود تا در مراحل تکمیل
فرم وقفه ایجاد نگردد.
• در فرم ثبتنام برای مشترکین حقیقی ،موارد اطالعاتی بشرح زیر اجباری میباشد:
نام و نام خانوادگی  ،جنسیت  ،نام پدر  ،تابعیت  ،تاریخ تولد  ،شماره شناسنامه  /شماره
گذرنامه  ،محل صدور  ،کد ملی  ،کد پستی
• در فرم ثبتنام برای مشترکین حقوقی ،موارد اطالعاتی بشرح زیر اجباری است:
نام شرکت  ،تاریخ ثبت  ،شماره ثبت شرکت  ،محل صدور  ،نوع مشترک (خصوصی –
حقوقی دولتی – عامالمنفعه)  ،شناسه کاربری
پس از ثبت اطالعات مذکور ،کلیه شماره تلفنهایی که مایل به استفاده از خدمات
الکترونیک برای آنها هستيد  ،وارد کنید .برای هر تلفن مورد درخواست ،وضعیت تملک را
معین نمائید (صاحب تلفن/استفاده کننده) و در صورتی که مستأجر میباشید ،تاریخ اتمام
اجارهنامه را نیز درج کنید .اگر مشترک حقیقی باشید سیستم « کد ملی» شما را به عنوان
شناسه کاربری در نظر گرفته و فقط یک رمز عبور به شما داده میشود و اگر مشترک
حقوقی باشید ،شناسه کاربری مناسب انتخاب کنید و توسط سیستم فقط یک رمز عبور به
شما داده میشود.
توجه :از صفحه نمایش رمز عبور پرینت گرفته و یا شماره رمز عبور خود را در جایی یادداشت
کنید تا فراموش نشود.
جهت فعالسازی شناسه کاربری و احراز هويت خود با در دستداشتن مدارک ذيل به
امور مشترکین یکی از مراکز مراجعه نمایید.
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• اسناد معتبر برای اشخاص حقیقی:
 کارت ملی به همراه اصل شناسنامه یا گذرنامه یا گواهینامه و یک کپی از آن آخرین قبض پرداختی تلفنهایی که مایل به دریافت خدمات الکترونیک برای آنها هستيد.درصورتی که مشترک مستاجرباشد ،ارایه اجارهنامه معتبر (حداقل  4ماه از اعتبار آن باقی
باشد) و یک کپی از آن.
• اسناد معتبر برای اشخاص حقوقی خصوصی:
اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی  ،گواهی ثبت شرکت و یک
ی نماینده شرکت
کپی از آن ،آگهی آخرین تغییرات شرکت و صاحبان امضا مجاز ،معرف 
متقاضی  ،آخرین قبض پرداختی تلفنهایی که مایل به دریافت خدمات الکترونیک برای
آنها هستید.
• اسناد معتبر برای اشخاص حقوقی /دولتی:
* در مورد اشخاص حقوقی  /دولتی عالوه بر مستندات فوق  ،تایید حراست شرکت مخابرات
استان تهران و مدارکی که داللت بر دولتی بودن شرکت داشته باشد  ،ضروری است .
• اسناد معتبر برای مکانهای عام المنفعه:
 ارایه اسنادی که داللت بر وقف و تعیین متولی کند . آخرین قبض پرداخت شده تلفنهایی که مایل به دریافت خدمات الکترونیک برای آنها هستيد .پس از احراز هویت و تایید کاربر و فعال شدن شناسه کاربری و تلفن های مشترکی
که عضو شده (توسط امور مشترکین مراکز تلفنی) ،می توانید وارد سیستم خدمات اینترنتی
شده و درخواست خدمات نمایید .
 پس از طی مراحل عضویت ،مشترک می تواند از طریق سایت شرکت مخابرات استانتهران  www.tct.irوارد سایت شده و با وارد کردن شناسه کابری و رمز عبور به سیستم
خدمات اینترنتی و صفحه شخصی خود وارد شده و با انتخاب یکی از تلفن های خود وارد
صفحه فهرست خدمات شود .
درصورتی که قب ً
ال برای تلفن مزبور درخواست اینترنتی ثبت شده باشد ،فهرست آن
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خدمات نمایش داده شده و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته بر روی آن درخواست
توسط مرکز به مشترک نشان داده میشود.
نتیجه اقدامات هر روز به صورت خودکار بروزرسانی میشود .مشترکین میتوانند آخرین
اقدامات مرکز مخابراتی را حداکثر با اختالف یک روز کاری دریافت نمایند.
توجه :در صورتی که مایل به تغییر رمز عبور میباشید ،پس از ورود به صفحه شخصی
خود ،گزینه «تغییر رمز» را انتخاب نمایید.

G

شماره  190واحد ارتباط مردمي آماده پاسخگويي به سؤاالت و دريافت انتقادهاي

شماست .

 . 2سرويس پرداخت و پيام رسان ريزمكالمات ()1818

• از آنجايي كه همواره يكي از مهمترين علل تردد مشتركان تلفن ثابت به مراكز
مخابراتي و بانكها ،دريافت فهرست مكالمات ،صورتحساب ،قبوض المثني و نيز پرداخت
وجوه قبوض بوده است ،از سال  84سرويس پيامرسان ( )1818راهاندازي شد كه با
استفاده از آن مشتركان ميتوانند عالوه بر پرداخت غيرحضوري هزينه قبوض از وضعيت
ريزمكالمات و صورتحساب خود به شكل شنيداري يا بصورت نمابر آگاه شوند.
• مزايا و قابليتهاي سرويس : 1818
 . 1امكان پرداخت صورتحساب براي دارندگان كارتهاي شبكه شتاب ،با ارائه رمز دوم
كارت و بدون نياز به قبض و شناسه قبض و پرداخت
 . 2اعالم عدم بدهي مشترك بالفاصله پس از پرداخت توسط وي
 . 3پخش صوتي اطالعات مندرج بر روي صورتحساب
 . 4پخش صوتي ريزمكالمات بين شهري ،بينالملل و تماسهاي انجام شده از تلفن
ثابت به همراه.
 . 5ارسال ريزمكالمات ميان دوره و آخرين دوره مشترك به نمابر وي
 . 6اعالم كاركرد ميان دوره عليالحساب مشترك
 . 7اعالم صورتحساب آخرين دوره و نيز دورههاي قبل (تا  6دوره)
 . 8اطالعرساني به مشتركين پرمصرف جهت پرداخت قبوض ميان دوره.
 . 9وصل خودكار تلفنهاي قطع شده بالفاصله پس از پرداخت از طريق اين سامانه.
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 . 3سرويس پرداخت از طريق خودپرداز )ATM( :
مالك يا قائم مقام قانوني و يا استفاده كننده تلفن ثابت و يا هر شخص ديگري از سوي مالك
مي تواند در صورت داشتن حساب خودپرداز نزد بانكهاي عامل طرف قرارداد (ملي ،صادرات ،سپه
و  ) ...با مراجعه به دستگاه خودپرداز  ،ورود اطالعات شناسه قبض و شناسه پرداخت  ،قبض مورد
نظر را پرداخت نمايد .
 . 4سرويس پرداخت تلفني و اينترنتي

در اين سرويس شخص مالك يا استفاده كننده تلفن ثابت با داشتن حساب نزد بانك
عامل طرف قرارداد (توسعه صادرات ،ملت و  )...ميتواند بدون مراجعه به دستگاه خودپرداز
از طريق تماس تلفني يا اينترنت با ورود اطالعات شناسه قبض و شناسه پرداخت و شماره
حساب خود اقدام به پرداخت قبض نمايد.

G

امروزه مالك توانمندي هاي شبكه هاي مخابراتي در دنيا با «( »ASRميزان تماسهاي

موفق) شناخته ميشود .براي داشتن تماسهاي موفق بيشتر ميتوانيد از سرويسهاي انتقال

مكالمه ،انتظار مكالمه ،انتقال مكالمه از خط اشغال به خطوط ديگر و نيز سرويس هاي شبكه
هوشمند استفاده كنيد  .همچنين نصب گوشي تلفن منشي دار براي دريافت پيام تماس
گيرنده و جلوگيري از هرگونه قطع بودن تلفن ازجمله وجود اشكال در شبكه داخلي يا

پرداخت نكردن به موقع قبض و غيره راههاي ديگري است كه ميزان پاسخگويي و  ASRرا

افزايش ميدهد .
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شرح وظایف کدهای خدماتی
و
اطالعات ادارات کل مخابرات
تهران و مراکز مربوط
کد
17
110
113
115
116
118
119
121
122
123

شرح وظایف کدهای مخابراتی
شرح وظایف

اعالم خرابی تلفن
فوریتهای پلیس ( تصادفات ،سرقت ،مواد مخدر و ) ...
وزارت اطالعات ،ستادخبری سازمان اطالعات استان تهران
اورژانس
ستاد خبری حفاظت اطالعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
اطالعات تلفنی
ساعت گویا
سامانه فوریتهای توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سامانه اطالع رسانی آب و فاضالب شهر تهران
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی
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 124سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات
 125آتش نشانی تهران
 129مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
 133تاکسی تلفنی تهران
 134سیستم کامپیوتری اطالع رسانی سازمان هواشناسی (هواگو)
 136مرکز ارتباطات مردمی سازمان بازرسی کل کشور
 137مرکز ارتباطات مردمی شهرداری تهران
 139سیستم گویا شرکت رجاء
 140واحد  140پست استان تهران
 141مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 142ندای تأمین
 09660اطالع رسانی و صدور دفترچه سازمان خدمات درمانی
 144ندای قرآن
 148صدای مشاور سازمان بهزیستی
 162روابط عمومی سازمان صدا و سیما
 190واحد ارتباطات مردمی شرکت مخابرات استان تهران ( پاسخگوی انتقادها ،پیشنهادها و
دیدگاه های مردمی در زمینه تلفن ثابت )
 191اطالعات مربوط به داروخانه های شبانه روزی
 192اعالم ساعات شرعی و تقویم روز
 193مراسالت پستی
 194مرکز پیام امداد گاز
 197دفتر نظارت همگانی بازرسی کل ناجا
 199اطالعات پرواز فرودگاه مهرآباد
 9990سامانه اطالع رسانی همراه اول
 1818سامانه خدمات الکترونیکی مشترکین شرکت مخابرات استان تهران

39 / www.tct.ir

راهنمای مشترکین تلفن ثابت

اداره کل مخابرات منطقه دو تهران
نشانی :خیابان آفريقا  .باالتر از خیابان میرداماد .روبروي پارك صبا  .خیابان
شهيد یزدان پناه .پالک 58
مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 2

استقالل

پاسداران

جماران
شهید
قدوسی
شهید
جعفری
سلمان
فارسی
شهید
باهنر
شهید
تندگویان

مدیر کل
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

22621122
22621133

......

خ ولیعصر  .باالتر از خ
میرداماد .روبروي پارك صبا
 .خ ش یزدان پناه  .پ 58

2203.2202.2201
22041111
2621.2205.2204
2215،2620.2266
22662213
22662215
2265
2256.2255.2254
پاسداران .خ بهستان هشتم
 12و 22777011
 2259.2258.2257پ 17
2277.2278،2276 22778751.22778741
2279
2229.2228.2610، 2611
26114055
 2282.2281.2280پاسداران شمالی،نبش سه
 2613.2612.2283 26114073.26114074راه اقدسیه
خ ولیعصر(عج)  .باالتر از صدا و سیما .
نرسیده به بزرگراه ش چمران،
خ استقالل

22220014
 2226.2225.2222خ شریعتی  .خ ش
22220013
 2291.2290.2227دستگردی .نرسیده به خ
22229595
 2640،2292،2641نفت
بزرگراه ش چمران  .خ
22401111
 2240.2218.2217ولنجک  .نبش خ هفدهم
2243.2242.2241 22181506.22181508

رئیس مرکز

22351111

امور مشترکین

22142172.22142170

رئیس مرکز

22601111

امور مشترکین

22623379
22623310

رئیس مرکز
امور مشترکین
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(عج)

 2208.2207.2206سعادت آباد .خ سرو غربی
 2212.2211.2209نرسیده به میدان شهرداری
2235.2234.2213
2214،2237.2236
 2261.2260.2200خ شریعتی  .باالتر از
 2262,2264.2263دو راهی قلهک
2660

 2232.2231.2230 26319990.26319991خ رسالت  .خ استاد حسن
 2251.2250.2233بنا شمالی  .مقابل ندا رایانه
2630
26319978
26319973
2631,2253.2252

شرکت مخابرات استان تهران
مرکز مخابرات سمت سازمانی
شهید
دستغیب

رئیس مرکز

2و22756801

امور مشترکین

22756849
22756850

رئیس مرکز

شهید
لطیفی

امور مشترکین
رئیس مرکز

شهید
غریبی

امور مشترکین

شهید
محالتی

رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز

شهید
مفتح

تلفن تماس

امور مشترکین

پیش شماره

نشانی

 2272.2271.2270میدان تجریش  .اول خ
 2275 ,2274.2273دربند

16و22980015
لویزان  .خ شعبانلو  ،ابتدای
2295.2294.2293
کوچه نسترن
2298.2297.2296 22980054،22980034
 2223.2221.2220بزرگراه آیت ا ...صدر
22696156
. 2268.2267.2224قیطریه شمالی  .نبش خ
4و22696153
کتابی
2239،2269
22696152
خ لشگرک  .جنب مینی سیتی
22441111
 2246.2245.2244شهرکشمحالتی،فاز 2میدان
 2219,2249.2248.2247 22469040.22474060توحیدباالترازصندوقانصار
ابتدای خ پاسداران
 1و 22893900
2286.2285.2284
روبروی نگارستان اول،
2289.2288.2287 22893500.22893914
بن بست کوکب

.

شهداي

رئیس مرکز

26543011

لواسان

امور مشترکین

26542112.26549550

2655 ، 2654
2656

لواسان ،بلوار امام خميني
روبروی خ پاسداران ،مركز
مخابرات شهداي لواسان

رئیس مرکز

26502526

2650.2651

امور مشترکین

26502112.26500372

فشم  ،بلوار امام خميني مركز
مخابرات امام علي (ع)،فشم

امام علي
فشم

(ع)

2652.2653
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اداره کل مخابرات منطقه سه تهران
نشانی  :خیابان پیروزی  ،سه راه سلیمانیه  ،خ بیمارستان فجر  ،پ 2
مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 3

ملت
شهید
دیالمه
پیروزی

الغدیر

هجرت
شهید
آیت ا...
اشرفی
اصفهانی
شهید
درزی
شهید
عرب
سرخی

تلفن تماس

پیش شماره

مدیر کل

33334444
33313141

.......

رئیس مرکز

33978403

امور مشترکین

9و33978407

امور مشترکین

33513090
33517090
33125553

رئیس مرکز

33253010

امور مشترکین

33253002

رئیس مرکز

رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
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نشانی
خیابان پیروزی  ،سه راه
سلیمانیه  ،خ بیمارستان
فجر  ،پ 2

3391.3390.3311
 3394.3393.3392خ سعدی جنوبی  .خ اکباتان
3396.3395
3397،3399.3398
3313.3312
خ ری  .نبش ک اربابی
3352.3351.3350
جنب بیمارستان بازرگان
3356.3355.3354
3332.3331.3330
3335.3334.3333
3379.3378.3336

خیابان پیروزی  ،سه راه
سلیمانیه  ،خ بیمارستان
فجر  ،پ 2

 3302.3301.3300میدان خراسان،خ خاوران
33696920
3343.3303
سه راه امیرسلیمانی ،جنب
 31و 3370.3369.3368 33696930ک شهید مینایی
3373.3372.3371
33645393
3365.3315.3314
 3380.3364.3366 33645800-33645700خ افسریه  ،خ هفدهم
3381
33812636
3384.3383.3382
42و41و40و33646339
33079700
3307.3306.3305
 3316.3310.3308خ پیروزی  .انتهای خ نبرد .
33062040
 3309،3319.3318.3317جنب تاکسیرانی
33079702
33079703
33608001
3361.3360
(ع)
کیانشهر.میدان امام رضا
3389.3388
33608040
33776200
33776201
33776250-1

 3339.3338.3337فلکه اول دولت آباد  .خ ش
 3376.3375.3374احمد علی نواز  .نرسیده به
صفاییه
3377، 3363

شرکت مخابرات استان تهران

نشانی
پیش شماره
تلفن تماس
مرکز مخابرات سمت سازمانی
 3347.3346.3345خ خاوران  .باالتر از میدان
شهید
رئیس مرکز
33482018
 3324،3349.3348آقا نور
مشهدی
مهدی امور مشترکین 3357،3387.3386 33482026-33482019
33482081
جاده ورامین  .سه راه تقی آباد
رئیس مرکز 33419050.33419060
شهید
 3342.3341.3340سمت چپ جاده
نبوی
امور مشترکین
33411070
سعدی
شهید
باکری
قیامدشت

خاورشهر
اداره
مخابرات
پاكدشت
مرصاد
پیشوا

رئیس مرکز

33979348

امور مشترکین

سالن ترانزیت

رئیس مرکز

33200035

امور مشترکین

33200038

رئیس مرکز

33582033

امور مشترکین

33581033

رئیس مرکز

33855200

امور مشترکین

33857223

رئیس اداره

36016080-81

امور مشترکین

36016082

رئیس مرکز

36016030
36016038

امور مشترکین
رئیس اداره

36722222،36724010
36734010

امور مشترکین

36732110

3397

خ سعدی شمالی.چهارراه
سعدی خ ش مرادی پور

بزرگراه بسیج(اتوبان افسریه)
3322.3321.3320
سه راه تختی ،بلوار هجرت
3324.3323
باالتراز میدان ش باکری
3359.3358

3385.3326

جاده خاوران .شهرک
قیا مد شت  ،چها ر ر ا ه
مخابرات،مرکز ش کریم لو
جادهخاوران.
فاز1خشهید
کوی مخابرات

خاورشهر.
عدالتپژوه.

پاكدشت .خ مطهري .
روبروي فرمانداري كوچه
مخابرات
3604،3603
3602،3601

3671
3672
3673

پیشوا  ،جنب سه راه
شهرداری
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مرکز مخابرات سمت سازمانی

قرچک
باقرآباد

تلفن تماس

رئیس اداره

36127777،36122222

امور مشترکین

36126050

رئیس مرکز

36132222

امور مشترکین

36166050

شهید
بهشتی

معاون
مرکز

36125555

شهید
باهنر

معاون
مرکز

36171111

ورامین
شهید
مومن
خیرآباد

دهوین

رئیس اداره

36282222،36242222

امور مشترکین

36285173،36286050

رییس
مرکز

36273007

رئیس مرکز

36233737،36232222

امور مشترکین

36233776

رئیس مرکز

36222222

امور مشترکین

36222121

www.tct.ir / 44

پیش شماره

3613.3616
3611.3617
3615.3614
3619،3610
3612

3623.3622
3621.3620
3627.3626
3624،3625
3675،367
3629،3628

نشانی

قرچک  ،خ اصلی  ،نبش
خیابان آزادگان

ورامین ،میدان امام
حسین (ع)  ،خیابان
شهید بهشتی  ،خ معلم
خ دولت

شرکت مخابرات استان تهران

اداره کل مخابرات منطقه چهار تهران
نشانی  :خیابان آیتا ...کاشانی .نرسیده به شهرزیبا .روبروی میدان پارک کودک

مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 4

پیام نور
شهید
سعادتمند
آیت ا...
کاشانی
شهید
توکلی
شهید
صالح
طبری
شهید
کاظمیان
شهید حق
شناس

تلفن تماس

پیش شماره

مدیر کل

44311111

.......

رئیس مرکز

44441111

امور مشترکین

44482022 - 3

رئیس مرکز

44201111

امور مشترکین

44279600

رئیس مرکز

44051111

امور مشترکین

44072609،44099485

رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

 4440الی 4449
4461.4460

نشانی

خ آیت ا ...کاشانی  .نرسیده
به شهرزیبا  .ضلع شمالی
پارک کودک
جنت آباد 35 ،متری
گلستان ،ایران زمین جنوبی،
خ حیدری مقدم

 4420،4421،4422بلوار مرزداران  .زیر پل
 4423،4424،4425یادگار امام  ،خ شهید
 4426،4427،4428ابراهیمی
4429
4408 ، 4409
4495

بلوار آیت ا ...کاشانی  ,بلوار
فردوس  .خ ش سلیمی جهرمی

4452.4451.4450
 4456.4454.4453 44511818،44501111تهرانسر  .بلوار الله  .خ قباد
شمالی
4455 ،4457
44569093
4465.4464.4463
 4468.4467.4466 44630035.44641111شهرک اکباتان خ شهید
4469
نفیسی  ،سه راه مخابرات
44651717.44651616
 4431.4430شهران  ،بلوار کوهسار.
44301111
 4433.4432نرسیده به پاسگاه 42کن
 4495،4435،4436 44312228.44312227جنب آتش نشانی
 4472.4471.4470 44701111-44711111شهرک راه آهن  .بلوار امیر
 4475.4474.4473کبیر  .بلوار کاج  .خ بنفشه
44711822
هفت
4476
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مرکز مخابرات سمت سازمانی
شهید
ثابت قدم
شهید
زارعی
شهید
یزدان پناه
شهدای
چیتگر
شهدای
وردآورد
سولقان
سنگان
كشار
امامزاده
داوود
رندان
ورديج
اداره
مخابرات
شهر
قدس

رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز

تلفن تماس

44901111
 4491،4490کیلومتر12جادهمخصوص
کرج(ش لشکری) شهرک
4493
44901515-44909011
دانشگاه
 4412.4411.4410شهرزیبا  .بلوار تعاون  .بلوار
44101111
آالله  .خ عدالت  .روبروی
(ع)
 4416،4414،4415مسجد امام رضا
44104005
4413،4417
انتهای اشرفی اصفهانی
44801111
 . 4482.4481.4480بلوار سيمون پوليوار،خ
4485.4484.4483
مخابرات
44801919-44809596
4487.4486
44191111

44196911.44190045
44190056
44991111

امور مشترکین

44982727

رئیس مرکز

44301111
44393000
44301111
44391300
44301111
44390133
44301111
44397133
44301111
44396001
44301111
44970133

امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

www.tct.ir / 46

پیش شماره

نشانی

4419.4418
4492.4458

کیلومتر 14جاده مخصوص
کرج  ،چیتگر شمالی  .خ جهاد.
خ شهيد بدر

4499.4498

کیلومتر19جادهمخصوصکرج.
وردآورد (خ آزادي)

44393

روستایسولقان

44391

روستایسنگان

44390

روستایکشار

44397

روستای امامزاده داوود(ع)

44396

روستای رندان

44970

روستای وردیج

شهرستان قدس ،خ امام خمینی
 4681.4682.4683 46822221-46886666خ عمارت
4684،4685،4686
4687،4688،4689
46822220

شرکت مخابرات استان تهران

اداره کل مخابرات منطقه پنج تهران
نشانی  :خیابان  15خردادغربی .نرسیده به چهارراه گلوبندک .روبروی
درخوانگاه
تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 5

مدیر کل

55601111

.......

خ  15خرداد غربی .
روبروی درخوانگاه

شهید
قندی

رئیس مرکز

55811111

امور مشترکین

55589981

5557.5516.5515
 5560.5559.5558میدان محمدیه ،ابتدای
 5563.5562.5561خیام شمالی
5581.5580.5569
5589

رئیس مرکز

55391111

 .باالتر از

امور مشترکین

55380000

رئیس مرکز

55411515

امور مشترکین

55412223

رئیس مرکز

55701111-55701112

امور مشترکین

55781212

رئیس مرکز

55311112

امور مشترکین

55092222

رئیس مرکز

55651111

امور مشترکین

55643377

میدان رازی  .خ آیت ا...
 5566.5565.5564ایروانی(رباط کریم)  .بعد از
5568.5567
چهار راه انبار نفت

رئیس مرکز

55883381

 5584.5583.5582جاده ساوه  .پاسگاه نعمت
 5587.5586.5585آباد  .بلوار جوانه  .خ انقالب
 . 5588،5519،5545خ ورزش

مهدیه
شهید
نواب
صفوی
سید
الشهدا
بعثت
شهید
رمضانی
شهید
خوشقدم
سیزده
آبان

امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

55821313
55883384
55001313

 5538.5537.5536خ ولیعصر
 5549.5548.5539مهدیه تهران

(عج)

5541.5540
5543.5542

خ قزوین  .روبروی شرکت
دخانیات

5570.5514.5513
5573.5572.5571
5576.5575.5574
5517.5578.5577

خ قزوین  .دوراهی قپان  .خ
ش قاسم فرهنگ

5506.5505.5504
5509.5508.5507
5532.5531.5530
5518،5535.5534.5533

بزرگراه بعثت  .جنب
ترمینال جنوب

5502.5501.5500،5544
خ ش رجایی  .خ ستاره .
5551.5550.5503
شهرک وصال
5554.5553.5552 55539983-55539987
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مرکز مخابرات سمت سازمانی
آیت ا...
ایروانی
شهید
منتظری
شهید
بختیاری
شهيد
سليماني
(حسنآباد)

تلفن تماس

رئیس مرکز

55241111

امور مشترکین

55261112

رئیس مرکز
امور مشترکین

نشانی
پیش شماره
جاده ساوه  .خ آیت ا...
 5526.5525.5524سعیدی  .چهاردانگه .
 5529.5528.5527روبروی آتش نشانی

5592.5591.5590
55901111
شهر ری  .جاده قم  .نبش
5596.5595.5593
ش غیبی
55901212-55913333
5597

رئیس مرکز

55201111

امور مشترکین

55204600

5522.5521.5520
5523

رئیس مرکز

56222222

امور مشترکین

56223117

5623
5622
5625

جاده قدیم قم  .باقر شهر
حسن آباد بلوارامامخمینی
ساختمان اداری مخابرات

رئیس مرکز

56544444

امور مشترکین

56541600-56541000

5519،5652
5653،5654

جاده قدیم قم،بعدازبهشت
زهرا،قاسم آباد،بعد از60متری
جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل

اداره
مخابرات
رباط کریم

رئیس اداره

56422222

-

رباط کریم  -بلوار امام خمینی
نرسیده به پلیس راه

شهید باهنر

رئیس مرکز

56423000

امور مشترکین

56422121

5642.5641
5620.5643

رئیس مرکز

56322222

امور مشترکین

56322700

 5620.5632.5634جاده ساوه  ،ابتدای گلستان ،
 5631.5633.5638روبروی پمپ بنزین

رئیس مرکز

56754444

امور مشترکین

56753003

نسیم شهر ،انتهای خ امام
5676.5675.5620
خمینی ،نرسیده میدان شهید
5677
رجایی

رئیس مرکز

56622222

امور مشترکین

56627777

كهريزك و
قاسم آباد

گلستان

نسیم
شهر
صالح آباد
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5663
5662

رباط کریم  -بلوار امام خمینی
نرسیده به پلیس راه

صالح آباد ،خ شهید باهنر
روبروی آبفا

شرکت مخابرات استان تهران
مرکز مخابرات سمت سازمانی
قلعه میر
شهر جدید
پرند

رئیس مرکز

56862222

امور مشترکین

56862121

قلعه میر ،خ اصلی روبروی
 5620.5645.5686آتش نشانی

رئیس مرکز

56720017

امور مشترکین

56720015

پرند  ،میدان استقالل  ،خ
5673.5638.5672
جمهوری  ،نبش خ کوهستان

رئیس اداره

56342222

اداره
مخابرات
اسالم شهر مسئول مشترکین

شهيد
قندی
شهيد
بهشتی
شهيد
باهنر
شهيد
رجایی
انبیاء

میان آباد
احمدآباد
مستوفی

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

56362727

-

اسالم شهر  ،میدان نماز

رئیس مرکز

56131111

امور مشترکین

56122626

 5612.5613.5614اسالمشهر ،بلوار بسیج،
5615.5681
خ قدس رضوی

رئیس مرکز

56351111

امور مشترکین

56348080

اسالمشهر ،بلوار بسیج،
 5634.5635.5636ابتدای خ امام محمدباقر(ع)
5637.5681
جنب سپاه

رئیس مرکز

56461111

امور مشترکین

56462626

اسالمشهر ،شهرک قائمیه،
5646.5647.5649
بلوار خلیج فارس

رئیس مرکز

56171111

امور مشترکین

56175151

 5617.5616.5619شهرک واوان ،خ امام خمینی،
روبروی خ گلها

رئیس مرکز

56363010

امور مشترکین

56835001

رئیس مرکز

56551111

امور مشترکین

56552020

رئیس مرکز

56712222
56715333

5683.5684

اسالمشهر ،شهرک انبیاء،
خ جانبازان

5655

اسالمشهر ،شهرک میان آباد،
ابتدای شهرک

5671

احمد آباد مستوفی  ،میدان مشعل
جنب دفتر پست
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اداره کل مخابرات منطقه شش تهران
نشانی  :خیابان ولی عصر(عج)  .خیابان نوفل لوشاتو (فرانسه)  .روبروی کلینیک
شهید حیدری  ،پ 85
تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 6

مدیر کل

66418888
66419999

.......

خ ولیعصر  .خ نوفل
لوشاتو(فرانسه)  .روبروی
کلینیک شهید حیدری

مالک
اشتر

رئیس مرکز

66871111

6635
6683 ، 6638
6689، 6667،6619

خ امام خمینی  .بین کارون
و قصرالدشت

شهید
محسنیان
ابوذر

توحید

حافظ

دانشگاه
شهید
بخششی

امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

66834040
66899990
66801111
66801112
66787833

جاده قدیم کرج  ،بزرگراه فتح
 ، 6680.6679.6678روبروی فتح  ،29انتهای خ
 6682.6681 ،6639شهدای صنایع فلزی

6619،6661.6660
66631111
 6664.6663.6662سه راه آذری  20 .متری
 6669.6666.6665 66624444.66644444شمشیری
6667،6668
6656.6643.6642
66941111
 6690.6659.6658خ آزادی  .خ اسکندری
 6693.6692.6691 66420909.66923737شمالی  .کوچه خازنی
6657،6694
66428010
 6672.6671.6670خ حافظ .روبروی سازمان
66759511
 6675.6674.6673بورس اوراق بهادار  .کوچه
66759503-4
 6634،6676سیمی
 6646.6641.6640 66461111.66963333ولیعصر  .خ ش لبافی نژاد .
 6649.6648.6647جنب بانک کشاورزی
6697.6696.6695 66484444.66403000
6645،6698،6634

رئیس مرکز

66186010.66251111

امور مشترکین

66187600.66254747
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(عج)

6625.6618
6628.6626

بزرگراه فتح  .خ خلیج فارس
خ ش بهشتی پ 20

شرکت مخابرات استان تهران
مرکز مخابرات سمت سازمانی
شهید
چمران
شهید فرد
اسدی
شهید
کرمی

رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

رئیس اداره

تلفن تماس
66501111
66508894

6651.6650
6655.6652
6656،6653،6654

خ یکم دریان نو،مقابل مجتمع
تجاری مفید

66001111
 6602.6601.6600خ آزادی  .بعد از استاد
 6605.6604.6603معین  .جنب بانک ملی
6608.6607.6606 66006090.66054228
 6613،6622.6621.6620 66291111.66201111شهرک ولی عصر  .خ
 6629.6624.6623حیدری جنوبی  18 .متری
 6631.6630، 6632 66213333.66203333یاسر  .ک شهيد كاكلي
65223232

اداره
مخابرات
شهریار

اداره
مخابرات
مالرد

پیش شماره

نشانی

امور مشترکین

65240190

رئیس اداره

9و 65585008

امور مشترکین

65993777
65584010

 6522.6523.6524شهریار  ،چهارراه مخابرات
 6525.6526.6527خ مخابرات
6528.6529.6532
6533،6534،6535
6544.6545.6546
6551.6552.6553
6554.6555.6556
6557.6560.6561
6562،6563،6564
6568.6573.6575
6576،6577،6593
6595.6596
 6510.6511.6514مالرد  ،بلوار رسول اکرم
 6515.6516.6517جنب اداره پست
6519.6543.6547
6558،6567،6572
6574.6559.6594
6599
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اداره کل مخابرات منطقه هفت تهران
نشانی  :میدان نبوت  .خیابان گلبرگ شرقی  .نبش خیابان شهید برادران
مصطفوی ( الدن )
مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 7

امامت
شهدای
گمنام
شهید آل
اسحاق
شهید
آیت
شهید
اکبری
شهید
عاطف
شهید
نظری

شهید
حکمت
شعار

مدیر کل
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

تلفن تماس

33292066
77901111
77921111
88112491

رئیس مرکز
امور مشترکین

77009708.77309966
77009707

امور مشترکین

.......

میدان نبوت  .خ جانبازان
شرقی  .نبش خ ش برادران
مصطفوی (الدن)

 7740.7717.7716خ سی متری نیروی هوایی
77418001
 . 7743.7742.7741ایستگاه سنگکی ،نبش
 7748.7747.7746 77479391.77436060خ6/33
7715،7798
 7706.7705.7704 77361111.77386555فلکه چهارم تهرانپارس
 7737.7736.7708خ توحید  .ک چهارم شرقي
77365151.77064440
7738 ، 7707
77309999.77311111

رئیس مرکز

پیش شماره

نشانی

7701،7700
7731.7730

حکیمیه  .بلوار بهار  .بلوار
معراج،

7769.7726.7725 77282800.88282801
خ وحیدیه
7783.7782.7781
میدان تسلیحات
7728،7799.7784 77282814.77282824

رئیس مرکز

77797001-3

امور مشترکین

77796200

 7734.7733.7732خ جشنواره  .خ امین .
 7778.7739.7735نرسیده به ایستگاه تپه 20 .
 7711،7714،7796.7779متری ملکی

رئیس مرکز

77861111

امور مشترکین

77881111

 7771.7770.7729باالتر از فلکه دوم
 7787.7786.7772تهرانپارس نبش خ 176
 7774،7773،7788غربی

رئیس مرکز

77582930

امور مشترکین

77541515

رئیس مرکز

77444444
77222060
77181919
77443040

خ ش مدنی(نظام آباد) .
7756.7754.7755
روبروی خ فتحنایی
7759.7758.7757
(ایستگاه کهن)
7720.7719.7718
 7727.7722.7721خ فرجام شرقی  .خ چهل
 7749.7745.7744و یکم
7723،7724
7713،7789.7780

امور مشترکین
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شرکت مخابرات استان تهران
مرکز مخابرات سمت سازمانی
رئیس مرکز

نبوت

امور مشترکین
رئیس مرکز

شهید
بابایی
ولی عصر

امور مشترکین

(عج)

رئیس مرکز
امور مشترکین

تلفن تماس

 7792.7791.7790 77939382.77929282نارمک  .سی متری ش آیت
 7795.7794.7793نبش  46متری شرقی
77931111
77948300،77904041
77948100.77938300
77948200
77101111
77100202
77101818

رئیس اداره
رئیس مرکز

76443000

كد 0221

امور مشترکین

76448000
76402080

دماوند

رئیس اداره

76322222

رئیس مرکز

76324000

(مركز
مخابرات
شهدا)

(مركز
مخابرات
فجر)

كد  0221امور مشترکین

گيالوند
(مركز
مخابرات
شهيد
بهشتي)

كد 0221

رودهن

مركز ولی عصر

(عج)

كد 0221 :

7710
7711

اتوبان ش بابایی  .جنب
دانشگاه امام حسین (ع)

 7752.7751.7750میدان سپاه  .خ خواجه نصیر .
77522222
 7761.7760.7753نبش خ اجاره دار
7764.7763.7762
7767،7766.7765 77500751.77609998
76442222

فيروزكوه

پیش شماره

نشانی

7640،7641
7642،7643
7644،7645

7632

76322337-76322338

رئیس مرکز

76312222

امور مشترکین

76313131-76311001

رئیس مرکز

76502222

امور مشترکین

76513466-76500777

7630
7631
7633
7634
7650،7651
7652،7653

فيروزكوه
خ پاسداران  ،روبروی
داروخانه کیمیایی

دماوند ،ميدان  17شهريور
روبروی بانک مسکن

گیالوند  ،ابتدای بلوار ،
نبش خیابان پیام
رودهن  ،پایین تر از
بانک تجارت
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راهنمای مشترکین تلفن ثابت
مرکز مخابرات سمت سازمانی

بومهن

(مركز
مخابراتولی
عصر(عج))

پرديس
(مركز
مخابرات
شهيد
پرخيده)

تلفن تماس

رئیس اداره

76228500

رئیس مرکز

76224000

امور مشترکین

76225113-76226113

رئیس اداره

76222222

رئیس مرکز

76245001

امور مشترکین

76243005
76243070

پیش شماره

نشانی

7622
7623
7625

بومهن  ،خ امام خميني

7627،7628
7620،7621
7624،7625
7626

پرديس  ،فاز 2
ميدان امام
جنب درمانگاه کوثر

اداره کل مخابرات منطقه هشت تهران
نشانی  :خ آیت ا ...طالقانی ،نرسیده به بهار ،روبروی بیمارستان  502ارتش
تلفن تماس

پیش شماره

مرکز مخابرات سمت سازمانی
منطقه 8

مدیر کل

88303333
88831111

.......

شهدای
هفت تیر

رئیس مرکز

88311111

امور مشترکین

88310551-2

رئیس مرکز

88961111

امور مشترکین

88999700

شهید
مدنی
شهید
رجایی

رئیس مرکز
امور مشترکین
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نشانی
خ آیت ا ..طالقانی ،نرسیده
بهبهار،روبرویبیمارستان
 502ارتش

 8832.8831.8830خ مفتح جنوبی  .ك تور
8882.8881.8834
. 8882،8849.8883تقاطع گیتی  .پ 8
8859،8814،8884
8838،8886،8820
 8896.8895.8839خ ولی عصر .خ زرتشت.
 8899.8898.8897پشت بیمارستان مهر .نبش
خ چهاردهم

 8890.8889.8880خ کریم خان زند .بعد از
88901111
 8893.8892.8891چهارراه حافظ .خ ش گالبی
8895،8894،8822 88931002.88906114
8849،8838

شرکت مخابرات استان تهران
نشانی

پیش شماره
تلفن تماس
مرکز مخابرات سمت سازمانی
8842.8841.8840
رئیس مرکز
88401111
شهید
 8845.8844.8843خ ش قدوسی .نبش خ
بهشتی امور مشترکین  8848،8847.8846 88477375.88478002امجدی منش
8849،8814،8838
 8802.8801.8800انتهای خ کارگر شمالی.
88001111
رئیس مرکز
قدس
 8863.8835.8833روبروی خ  14جنب کوی
امور مشترکین 88015070.88015016
دانشگاه
8849،8822
شیخ فضل
ا ...نوری
مرحوم
نهری
شهید
نصرالهی
شهید
مطهری
آزادگان

شهید
کالنتری

رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین
رئیس مرکز
امور مشترکین

 8805.8804.8803میدان ونک .خ مالصدرا.خ
88031111
شیخ بهایی جنوبی .جنب
8821.8806
88219101
 8862.8861.8860آتش نشانی
8809.8808.8807
88081111
 8828.8837.8836شهرک قدس .فاز . 2خیابان
 8858.8857.8856هرمزان
8869.8868.8859 88073434.88372737
 8825.8824.8823بزرگراه جالل آل احمد.
88271111
 8828.8827.8826جنب آتش نشانی .خ ش
88257121.88272744
ناظريان قمی
8838،8848

8810،8870.8855
88701111
خ ولیعصر .تقاطع ش
8838،8872.8871
مطهری
8848،8854،8849 88706913-88706915
 8852.8851.8850خ ش بهشتی .میدان تختی.
88731111
 8873.8854.8853اول خ ش صابونچی .ک
88531041
 8876.8875.8874دوم
8849،8814
8866.8865.8864
88881111
 8878.8877.8867خ گاندی .نبش ک هفدهم
8885.8879،8819
8820،8888.8887 88887715-88885033
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یادداشت های ضروری
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