شرایط و ضوابط خرید خط ( SMSبخش اول)
 -1ارسال کننده موظف به رعايت ضوابط ،استانداردها و دستورالعملهاي ابالغي از سوي شرکت ارتباطات سيار ميباشد.
 -2شما موظف به رعايت قوانين دولت الكترونيك از قبيل قوانين امنيتي اينترنت ،قوانين امنيتي سيستمهااي اطالعااتي کاامتيوتر  PRCو قاوانين مررماان ي
اينترنت ميباشيد.
 -3نبايد نسبت به ارسال پيام هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي کاربران انتهايي اقدام کند ،و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجااري باراي کااربران بادون
رضايت قبلي آنها به عهده صاحب خط ميباشد.
 -4در ارسال پيام هاي تجاري نبايد از  Headerهاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمائيد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا
گمراهکننده استفاده شود.
 -5چنانچه قانون براي فرستندگان پيام هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمههاي پيشبيني نمايد ،صاحب خط متعهد به پرداخت جريمههاا در
صورت نقص قانون ميباشد.
 -6شما متعهد ميباشيد کليه قوانين مصوبه که ممكن است در آينده براي ارسال پيامهاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.
 -7براي پيامهاي ناخواسته چنانچه کاربر دريافتکننده مترمل پرداخت شارژ ( )Receiving Party paysشود ،شما متعهد به جبران آن ميباشيد.
 -8مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيامهاي خريدار براي مشتريان وجبران خسارت درمقابل کليه دست اههاي بازرسي و نظارتي ،به عهده صاحب خط ميباشد.
 -9رد و بدل شدن  VOIPبراي کليه فراهم کنندگان سرويس ممنوع بوده و مسئوليتهاي قانوني بعهده صاحب خط ميباشد.
 -11اين مرکزوظيفه ارسال درخواست به مخابرات را به عهده دارد و براي اطالع از اين مورد براي هر پيام ارسالي کد ره يري خاص که از طرف مخابرات
ارسال مي شود را به پيام شما اختصاص مي دهد .لذا مسئوليت ارسال شدن پيام بعد از رسيدن به مخابرات و دريافت کدره يري ،از عهده اين مرکز خارج و در
اختيار مخابرات مي باشد.
-11اين مرکز حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيامها و مسدود نماودن آنهاا قبال ازارساال باه
کاربران اقدام نمايد.
 -12در صورت تغيير در قيمت تعرفهها از طرف اپراتور سوم مخابرات اين تغييرات براي صاحب خط اعمال مي گردد.
 -13مرتواي پيام ارسالي ميبايست با هر يك از اصول پنجگانه زير مطابقت داشته باشد.
الف .با اصول و مباني دين اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛ ب .باعث تشويش اذهان عمومي ن رددپ .مخل نظام
و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛ ت .به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسايب نرسااند؛  .باا سياساتهاي فرهن اي ،اجتمااعي و اقتصاادي کشاور مغاايرت نداشاته
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آدرس منزل/ثبت:
اينجانب ........................................با مشخصات و امضاء مندرج در فوق اعالم مي نمائيم که -1 :مفاد مندرج در اين تعهدنامه را به دقت مطالعه نموده و کليه
شرايط و ضوابط آن را آگاهانه پذيرفته ام -2 .اقرار مي نمايم پيش از آغاز فعاليت در پنل و خط درخواستي با کليه قوانين و مقررات سايت  Iran.tcآشنا شده و
ملزم به رعايت آنها مي باشم -3 .شخصا اقدام به تصديق کليه مدارک شناسايي الزم جهت ارائه به مرکز خدمات  SMSايران نموده ام -4 .درصورت تغيير
آدرس و تلفن خويش ،در اسرع وقت ،تغييرات ايجاد شده را از طريق ايميل و فاکس به اطالع اين مرکز خواهيم رسانيد -5 .درصورتي که در قوانين و مقررات
سايت فوق تغييراتي ايجاد گرديد ،خود را ملزم به رعايت آنها خواهم نمود -6 .حق واگذاري اين خط به هيچ شخص يا شرکتي را نخواهم داشت -7 .به مرکز
خدمات  SMSايران ،وکالت تام االختيار مي دهم که در زمينه کليه خدمات ارائه شده توسط شرکت مذکور ،درصورت بروز مشكالت قانوني (چه از طرف شرکت
و چه از طريق قوانين شرکتي) ،نسبت به هرگونه تصميم مطابق با قوانين مقدس جمهوري اسالمي ايران ،اقدام نمايد (بخش دوم)
آدرس  :تهران صندوق پستی 11811-1111
تلفن پشتیبانی  ،06116731300 :دورنگارSMS Center: 10006600 ، 021-86788000 :
پست الکترونیکی keyanait@iran.ir :

