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   .متعهد به رعایت شرایط و ضوابط ذکر شده در ذیل می باشم ،سامانه آي آر پیامک خریدار

  شرایط و ضوابط:

هاي ابالغی از سوي شرکت  استانداردها و دستورالعمل خریدار شماره اختصاصی موظف به رعایت ضوابط، .1
  ارتباطات سیار می باشد.

هاي اطالعاتی  قوانین امنیتی سیستم خریدار موظف به رعایت قوانین دولت الکترونیک از قبیل امنیتی اینترنت، .2
  و قوانین محرمانگی اینترنت می باشد. PRCکامپوتر 

ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی اقدام کند و مسئولیت  نباید نسبت به ارسال پیام هاي تجاريخریدار  .3
  باشد. می ويبراي کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده  ارسال هر گونه پیام تجاري

د نمودن هویت فرستنده استفاده نمایهاي فریبنده جهت مخفی  Headerاري نباید از در ارسال پیام هاي تجخریدار  .4
  و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده شود.

بینی نماید،  هایی پیش هاي ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه چنانچه قانون براي فرستندگان پیام .5
  ها در صورت نقض قانون می باشد. متعهد به پرداخت جریمه دار)(خری صاحب شماره

خواسته وضع گردد اجرا در آینده براي ارسال پیام هاي ناکلیه قوانین مصوبه که ممکن است  شود خریدار متعهد می .6
  نماید.

 ود،ش )Receiving party pays( هاي ناخواسته چناچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ براي پیام .7
  متعهد به جبران آن می باشد. ارسال کننده

هاي بازرسی و  بران خسارت در مقابل کلیه دستگاهبراي مشتریان و جکوتاه  مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام .8
  نظارتی، به عهده خریدار می باشد.

آي آر پیامکسامانه پیام کوتاه   

 فرم درخواست پنل ارسال پیامک



وابط نسبت به آشکار فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ض .9
  قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.ها و مسدود نمودن آنها  نمودن پیام

  ها در نظر بگیرد. را در ارائه سرویس SMS-Centerهاي شبکه و  خریدار باید محدودیت .10
ن پیام بعد از مسئولیت ارسال شد وظیفه ارسال درخواست به مخابرات را به عهده دارد لذا رایانه ارتباط دناشرکت  .11

همچنین هزینه پیام پس از تحویل  رسیدن به مخابرات، از عهده این شرکت خارج و در اختیار مخابرات می باشد.
  به مخابرات از حساب خریدار کسر می گردد. پیام

  مخابرات این تغییرات براي صاحب خط اعمال می گردد.ها از طرف اپراتور  در صورت تغییر در قیمت تعرفه .12
 گانه زیر مطابقت داشته باشد. محتواي پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنج .13

  باشد.نداشته  رتیمغا رانیا یاسالم يجمهور یاسالم و قانون اساس نید یبا اصول و مبان §
  نگردد. یاذهان عموم شیتشو باعث §
  نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد. مخل §
  نرساند. بیاخالق حسنه حاکم بر جامعه آس به §
  نداشته باشد. رتیکشور مغا يو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ياستهایس با §

منوط به اخذ مجوز و موافقت  خریدار متعهد می گردد فروش ترافیک ارسال و دریافت پیام کوتاه به اشخاص ثالث، .14
  فروشنده باشد.

ریخ فروش خواهد بود. پس از یکسال افزار مربوطه به مدت یک سال از تا اعتبار استفاده از شماره اختصاصی و نرم .15
  خریدار درصورت تمایل می تواند نسبت به تمدید (با شرایط جدید) اقدام نماید.

  .......................................................................................................................................................آدرس پستی: 

  نام و نام خانوادگی

  امضاء

 یابانخ، شیرازبه آدرس  پس از تکمیل، چاپ کرده و ، این فرم راارسال پیامکسامانه کاربران محترم براي فعالسازي 
انه ارتباط دنا (آي آر شرکت رای ،9، طبقه سوم، واحد بانک رفاه ساختمان، گمرك و منوچهريحدفاصل  ،انقالب

  پیامک) پست کنید.

لی و شناسنامه را از طریق سامانه یا ایمیل ارسال نکرده اید می توانید به همراه این فرم ر کارت مدر صورتی که تصوی
  ارسال نمائید.


