
 شماره:   

 تاريخ: 
 یه تبلیغاتتوافقنامه ی ارسال پیامک انبو

 
 

......................................................... با  ....................................................ی شان ن  به  ...........................................ملی با شماره و    ...............................م آقا/خان  نظر به درخواست

  شی ک تله شرکت موضوع توافق نامه فی مابین  به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت هایکه از این پس خریدار نامیده میشود.   ................. .....همراه ................ تلفن  شماره

که از این پس فروشنده نامیده میشود به شرح ذیل توافقات به عمل   0764411به تلفن   میدان ماشه ، ساختمان تله کیش ،ییسنا  ابانیخ ش،ی ک رهیجز   یبه نشان 

 آمد.

 . مـوضوع توافق نامه 1ماده 

  0934769و  0934768ی هاانبوه تبلیغاتی به کلیه دارندگان سیم کارت های فعال شبکه تلفن همراه کیش با پیش شماره  کوتاه پیام جهت ارسال تأمین خدمات 

 . مـدت توافق نامه2ماده 

 االجراء است. به مدت یك سال و از آن تاریخ از سوی طرفین الزمخرید مدت اجرای این توافق نامه از تاریخ 

 . تعهدات خريدار 3ماده 

اقدام خواهد کرد و   یسامانه نسبت به مسدود نمودن حساب و نصورتیا ریو در غ دیمربوط به کسب و کار خود را ارسال نما  ی ها امكیصرفا پ  ستیبا یم خریدار  •

 قابل برگشت خواهد بود. ریغ ی مانده اعتبار و

و در  ساعت كی معموال تا حداکثر  یدر ساعات ادار هی دیی. اخذ تا گرددیقابل ارسال م د ییو در صورت تا شودیم ینیقبل از ارسال توسط سامانه بازب  امكیهر پ یمحتو •

 باشد.  یگرید ی مراحل ادار یبه ط  ازیانجامد مگر آنکه ن   یساعت بطول م 24ساعت و حداکثر   6معموال تا  یادار ریساعات غ

های ارسالی در راستای و مسؤلیت متن و محتوای پیام ستیآن ن  ی صحت محتو یسامانه به معن  یاز سو امك یمتن پ دییمتن مختار است و تا رشیدر عدم پذ  سامانه •

 دارد.باشد و خریدار و فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبری میانجام موضوع توافق نامه حاضر، به عهده خریدار می

  بیو ... حرف به ترت 268،  201،  134حداکثر تا  یطوالن  یها امكیپ ید. براگرد ی کسر م خریدار واحد از اعتبار  1حرف   70هر ارسال با طول متن حداکثر   یبرا •

 شود. یکسر م خریدارو ... واحد از اعتبار   4و  3و  2

ورد نظر دقت  توسط ناظر فنی ، در اولین زمان ممکن ارسال گردد بنابراین در انتخاب گزینه ممی تواند به محض تایید   "به محض تایید  "خریدار با انتخاب گزینه  •

 کافی نمایید. 

خریدار قبل از خرید با بررسی روزهای خاص و مناسبت های  گردد  یم هی ندارد لذا توص خریدار  پیامك ارسال ی در برابر نبود ساعت آزاد برا یتعهد چگونهیسامانه ه •

 مختلف ، نسبت به رزرو زمان ارسال اقدام نماید.

لغو شده به   امكیپ یبرا یصورت مقدار اعتبار مصرف  نی و در ا دی ساعت ارسال اقدام نما رییتغ ا ینسبت به لغو و    سالساعت قبل از ساعت ار   24تواند تا  یم خریدار  •

 گردد. یبر م یحساب و

 .  دیبرگشت نما  خریدار را به حساب   یو اعتبار مصرف  دی ارسال ها را لغو نما  ا یدارد بر حسب ضرورت ارسال  ار یاخت سامانه •

 . دیاقدام نما  امكینسبت به ارسال پ  دیآ ی در م ش ینما ه  ب یو ی آزاد که در هنگام ثبت سفارش برا یتواند فقط در ساعات و روزها ی بردار م بهره  •

 ی+  م 98934768+ و  98934769 یشماره ها  شیبا پ تله کیش فعال شرکت  یکارتها میدارندگان س ه یبه کل  ی/ انگلیسیفارس امك یپ كی ارسال  یارسال به معن هر •

 باشد. 

 را دارد.  های تبلیغاتی امیپ  افتیدر  تی است که دارنده آن رضا  ی، خط فعالفعال کارت  می: منظور از سبصرهت ✓

 محتوای پیام های ارسالی با اصول زیر مغایرت نداشته باشد:  •

 ام یپ ای در محتو یاخالق ن یمطابقت با مواز و  ربط یذ ی نهادها ر یمقررات و سا مین تنظو سازما رانیا  یاسالم  یجمهور ن یو قوان  اصول و مبانی دین اسالم هی کل تی رعا ✓

 های ارسالی 

 .گرددن مخل نظم و آرامش جامعه   ای  یاذهان عموم شی باعث تشو ✓

 . نداشته باشد رت یکشور مغا  یو اجتماع  یاقتصاد ،یفرهنگ یاستهایبا س ✓

 به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.  ✓

 افراد ناشناس قرار ندهد.   اریرمز ورود خود را در اخت  دایجهت اتصال به سامانه می باشد و اک یو ایمن  یموظف به رعایت کلیه نکات فن خریدار  •

خریدار ضمن   ود،های مربوط به خریدار شپیام هایی در زمانبندی انتقال در صورتی که به علت بروز مشکالت یا شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت •

 باشد.بندی مذکور مییافته، موظف به رعایت زمانروزه  پذیرش شرایط ب
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  بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت هایی پیشهای ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمهچنانچه قانون برای فرستندگان پیام •

جلوگیری ارسال پیامك انبوه تبلیغاتی از طرف مراجع ذیصالح، فروشنده هیچگونه مسئولیتی در این زمینه  باشد و در صورت ها در صورت نقض قانون میجریمه

 ندارد اما خریدار می تواند نسبت به بازگشت اعتبار ریالی پیامك های باقیمانده اقدام نماید. 

 . تعهدات فروشنده 4ماده 

 مدت توافق نامه در اختیار خریدار قرار خواهد داد.ها، پنل اختصاصی را در طی فروشنده برای ارسال پیام •

  باشد.میشرکت SMS-Centerاز طریق اتصال به  پیام فروشنده موظف به انتقال  •

 قوانین و مقررات ارسال پیامک . 5ماده 

اتور ابطال گردیده و تبعات از سوی اپرزیر باشد غیر قانونی تلقی شده و پیامك  در صورتی که محتوای پیامك دارای مواردی،  قانون جرایم رایانه ا 21بر اساس ماده 

 : بعدی آن بر عهده ی خریدار خواهد بود

 و توهین به زنان  اشاعه فحشا ، تحریك، تشویق و یا دعوت به فساد، انتشار و توزیع هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و تحقیر  •

 مجوز دریافتی از وزارت ورزش و جوانان  بدون ارائه ی    همسریابی به صورت آنالین  تبلیغات •

ا حزب مخالف اسالم و  هرگونه محتوای خالف موازین اسالمی، توهین به دین و مقدسات، اهانت و توهین به هر یك از انبیا و ائمه طاهرین، تبلیغات برای گروه و ی •

 اهانت به رهبری  

در فضای مجازی برای بر هم زدن نظم و امنیت، انتشار محتوا علیه قانون اساسی، اخالل در وحدت ملی، انتشار غیرمجاز  هایی گروه  لیغات در خصوص هرگونه تب •

 اسرار دولتی و نیروهای مسلح 

 و عمومی  علیه مقامات و نهادهای دولتی پیامك  هرگونه •

 خرید و فروش هرگونه امتیاز و مجوز و نیز تبلیغ آنها  •

  انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار •

 ر خرید ، فروش و تبلیغ هرگونه دستگاههای فلزیاب بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشو •

 اقالم و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامیز تجهیزات نظامی  فروش، تبلیغ ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجو  •

 ی هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجاز •

 تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار  •

 ز معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجا  •

 انتشار و توزیع نرم افزاری هایی که صرفا برای ارتکاب اعمال مجرمانه استفاده می گردد •

 .انتشار رمز عبور و اطالعاتی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده های سازمانی را فراهم می کند •

 اکز رایانه ای و مخابراتی مر  از …انتشار و آموزش هرگونه محتوای مربوط به چگونگی نفوذ، شنود و   •

 انتشار فیلترشکن وراههای عبور از فیلترینگ  •

 انتشار و تبلیغ مراکز قمار در فضای مجازی •

 انتشار و تبلیغ پایگاههای اینترنتی بانکها و سازمانها  •

 .محتوای پیامك نباید تحریك، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم نماید •

 محتوای پیامك نباید شامل تبلیغ و معرفی کاالها و خدماتی باشد که طبق قوانین کشور ممنوع اعالم شده است  •

 .محتوای پیامك نباید شامل تبلیغ و معرفی کاالهای غیراخالقی و جنسی باشد •

 .محتوای پیامك نباید شامل جعل اخبار ، انتشار اکاذیب و اطالعات غلط باشد •

 .محتوای پیامك نباید شامل مبارزات انتخاباتی بر علیه کاندیداهای دیگر باشد •

 . تاسی بانك الزامی  عرفی نماینده ی درخواست رسمی از سوی آن شعبه و م نامه  ، مربوط به بانك  تبلیغاتی پیامك  در خصوص  :تبصره  ✓

 ثبت پیامك می باشد. نماینده جهت رسمی نیازمند معرفی   شرکتی /پیامك های تبلیغاتی سازمانی  : تبصره ✓

 . قوانین حاكم بر توافق نامه 7ماده 

 این توافق نامه از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد 

الذکر، ، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مفاد و شرایط توافق نامه فوق............................و خریدار خدمات  شرکت تله کیشمابین فروشنده توافق نامه حاضر فیبا توجه به 

 باشد.موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می

 

 ء خریدار نام و نام خانوادگی و امضا


