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 فرم درخواست پنل ارسال پيامک و شرایط و ضوابط الزامی

 

صادره از                                  تاریخ تولد                        به شماره ملی               فرزند                 نجانب        یا

                                                              و ایميل                                 با شماره همراه  

متعهد به رعایت شرایط ،  ) Pouya SMSپویا پيامک )به عنوان خریدار سامانه                             نماینده            

 می باشم: و ضوابط ذکر شده در ذیل 

خریدار شماره اختصاصی موظف به رعایت ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی از سوي شرکت ارتباطات  -7

 سيار می باشد.

عاتی سيستمهاي اطالامنيتی اینترنت ، قوانين امنيتی  خریدار موظف به رعایت قوانين دولت الكترونيک از قبيل -3

 می باشد. و قوانين محرمانگی اینترنتPRC 7يوتر پکام

خریدار نباید نسبت به ارسال پيام هاي تجاري نا خواسته بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی اقدام کند و مسئوليت  -2

 ارسال هر گونه پيام تجاري براي کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده وي می باشد.

هاي فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید  Header خریدار در ارسال پيامهاي تجاري نباید از  -4

 و همچنين نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده شود.

ماید پيش بينی نچنانچه قانون براي فرستندگان پيام هاي نا خواسته در صورت عدم رضایت گيرندگان جریمه هایی  -7

 ، صاحب شماره ) خریدار( متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقض قانون می باشد.

ر آینده براي ارسال پيام هاي نا خواسته وضع گردد اجرا دخریدار متعهد می شود کليه قوانين مصوبه که ممكن است  -7

 نماید.

شود ،  ( Receiving party paysبراي پيام هاي نا خواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ )  -1

 ارسال کننده متعهد به جبران آن می باشد.

مسئوليت آثار سوء ناشی از ارسال پيام کوتاه براي مشتریان و جبران خسارت در مقابل کليه دستگاههاي بازرسی و  -8

 ه عهده خریدار می باشد.نظارتی ، ب

فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط نسبت به آشكار نمودن  -9

 پيام و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.

 در نظر بگيرد. را در ارائه سرویس ها SMS-Centerخریدار باید محدودیت هاي شبكه و  -72

پيام بعد از  نرایانه دنا وظيفه ارسال درخواست به مخابرات را به عهده دارد لذا مسئوليت ارسال شدپویا شرکت  -77

رسيدن به مخابرات ، از عهده این شرکت خارج و در اختيار مخابرات می باشد. همچنين هزینه پيام پس از تحویل پيام 

 به مخابرات از حساب خریدار کسر می گردد.

                                                           
ها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداري یا ضبط، خراب کردن، تغيير، هاي غيرمجاز. این فعاليتهاي اطالعاتی از فعاليتامنيت اطالعات یعنی حفاظت اطالعات و سيستم - 1

 .دستكاري
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 می گردد. در صورت تغيير در قيمت تعرفه ها از طرف اپراتور مخابرات این تغييرات براي صاحب خط اعمال -73

ممنوع بوده و مسئوليت هاي قانونی بعهده صاحب خط می باشد. کليه کاربران  Voice Over IPرد و بدل شدن  -72

موظف اند کپی شناسنامه و کارت ملی )برابر اصل شده(و تعهد نامه تكميل و امضا شده و معرفی نامه از شرکت /سازمان 

 رابر اصل شده را از طریق پست سفارشی  ارسال نمایند.)براي افراد حقوقی(و مجوز فعاليت ب

تكميل و ارسال فرم خطوط ، خدماتی شدن خطوط تجاري توسط شرکت مخابرات پس از خرید خط اختصاصی  -74

 . انجام می شود خدماتی ، 

 .باقی ماندن در حالت خدماتی ندارد هيچ تعهدي در مقابل خدماتی شدن خطوط و  پویا رایانه دنا شرکت توجه :

 محتواي پيام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد. -77

 .با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مغایرت نداشته باشد 

 .باعث تشویش اذهان عمومی نگردد 

 باشد.مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه ن 

 .به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسيب نرساند 

 .با سياستهاي فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي کشور مغایرت نداشته باشد 

اعتبار استفاده از شماره اختصاصی و نرم افزار مربوطه به مدت یک سال از تاریخ فروش خواهد بود.پس از یكسال خریدار 

 ) با شرایط جدید ( اقدام نماید.در صورت تمایل می تواند نسبت به تمدید 

 

 آدرس پستی :

 نام و نام خانوادگی                                                                                                 

 

 امضاءتاریخ                                                                                                                              

 

 

 

 

 

کاربران محترم براي فعالسازي سامانه ارسال پيامک ، این فرم را چاپ کرده و پس از تكميل ، به آدرس شيراز ، فلكه گاز 

تصویر             شرکت پویا رایانه دنا پست کنيد. 17428-74949کد پستی ،  9، ساختمان امين ، طبقه دوم ، واحد 

 را به همراه اینمربوطه  فرم معرفی نامه با سربرگ سازمانو براي افراد حقوقی ،  برابر اصل شدهشناسنامه و  کارت ملی

 .ارسال نمائيداز طریق پست  فرم
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