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 سامانه پیام کوتاه پویا

 

 

 فرم درخواست پنل ارسال پیامک و شرایط و ضوابط الزامی

 

صادره                          تاريخ تولد                        به شماره ملی               فرزند                 نجانب        يا

                                                              و ايمیل                                 از         با شماره همراه  

متعهد به رعايت ،  ) Pouya SMSپويا پیامک )به عنوان خريدار سامانه                             نماينده            

 می باشم: شرايط و ضوابط ذکر شده در ذيل 

ابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابالغی از سوی شرکت شماره اختصاصی موظف به رعايت ضو استفاده کننده از -1

 ارتباطات سیار می باشد.

امنیتی اينترنت ، قوانین امنیتی سیستمهای  موظف به رعايت قوانین دولت الکترونیک از قبیل سامانه خريدار -2

 می باشد. و قوانین محرمانگی اينترنتPRC 1یوتر پکاماطالعاتی 

يد نسبت به ارسال پیام های تجاری نا خواسته بدون رضايت قبلی کاربران انتهايی اقدام کند و نبا سامانه خريدار -3

 مسئولیت ارسال هر گونه پیام تجاری برای کاربران بدون رضايت قبلی آنها به عهده وی می باشد.

هويت فرستنده های فريبنده جهت مخفی نمودن  Header در ارسال پیامهای تجاری نبايد از  سامانهخريدار -4

 استفاده نمايد و همچنین نبايد از عناوين موضوعی اشتباه يا گمراه کننده استفاده شود.

چنانچه قانون برای فرستندگان پیام های نا خواسته در صورت عدم رضايت گیرندگان جريمه هايی پیش بینی نمايد  -5

 جريمه ها در صورت نقض قانون می باشد.( متعهد به پرداخت سامانه  شماره ) خريدار استفاده کننده از، 

ر آينده برای ارسال پیام های نا خواسته وضع دمتعهد می شود کلیه قوانین مصوبه که ممکن است  سامانهخريدار -6

 گردد اجرا نمايد.

 شود ، ( Receiving party paysبرای پیام های نا خواسته چنانچه کاربر دريافت کننده متحمل پرداخت شارژ )  -7

 ارسال کننده متعهد به جبران آن می باشد.

مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام کوتاه برای مشتريان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاههای بازرسی و  -8

 می باشد. سامانهنظارتی ، به عهده خريدار

ی مطابق ضوابط نسبت به آشکار فروشنده حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرس -9

 نمودن پیام و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نمايد.

 را در ارائه سرويس ها در نظر بگیرد. SMS-Centerبايد محدوديت های شبکه و  سامانهخريدار -11

پیام بعد از  نا مسئولیت ارسال شدرايانه دنا وظیفه ارسال درخواست به مخابرات را به عهده دارد لذپويا شرکت  -11

رسیدن به مخابرات ، از عهده اين شرکت خارج و در اختیار مخابرات می باشد. همچنین هزينه پیام پس از تحويل پیام 

 به مخابرات از حساب خريدار کسر می گردد.

                                                           

ها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداری يا ضبط، خراب کردن،  یتهای غیرمجاز. اين فعال های اطالعاتی از فعالیت امنیت اطالعات يعنی حفاظت اطالعات و سیستم -

 .تغییر، دستکاری
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                   اعمال  خط استفاده کننده ازدر صورت تغییر در قیمت تعرفه ها از طرف اپراتور مخابرات اين تغییرات برای  -12

 می گردد.

می باشد.  خط استفاده کننده ازممنوع بوده و مسئولیت های قانونی بعهده  Voice Over IPرد و بدل شدن  -13

ز کلیه کاربران موظف اند کپی شناسنامه و کارت ملی )برابر اصل شده(و تعهد نامه تکمیل و امضا شده و معرفی نامه ا

 شرکت /سازمان )برای افراد حقوقی(و مجوز فعالیت برابر اصل شده را از طريق پست سفارشی  ارسال نمايند.

وط خطاختصاصی ، تکمیل و ارسال فرم  خطوط تجاری توسط شرکت مخابرات پس از واگذاری خطخدماتی شدن  -14

 خدماتی ، انجام می شود.

وط و باقی ماندن در حالت خدماتی خطقابل خدماتی شدن توجه: شرکت پویا رایانه دنا هیچ تعهدی در م

 ندارد.

 محتوای پیام ارسالی می بايست با هر يک از اصول پنج گانه زير مطابقت داشته باشد. -15

 .با اصول و مبانی دين اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مغايرت نداشته باشد 

 .باعث تشويش اذهان عمومی نگردد 

 آرامش حاکم بر جامعه نباشد. مخل نظم و 

 .به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند 

 .با سیاستهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور مغايرت نداشته باشد 

اعتبار استفاده از شماره اختصاصی و نرم افزار مربوطه به مدت يک سال از تاريخ فروش خواهد بود.پس از يکسال 

 مايل می تواند نسبت به تمديد ) با شرايط جديد ( اقدام نمايد.در صورت ت سامانهخريدار

 آدرس پستی :

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                  

 

 امضاءتاریخ                                                                                                                              

 

 

 

کاربران محترم برای فعالسازی سامانه ارسال پیامک ، این فرم را چاپ کرده و پس از تکمیل ، به آدرس 

نه دنا شرکت پویا رایا 83417-94949کد پستی ،  9شیراز ، فلکه گاز ، ساختمان امین ، طبقه دوم ، واحد 

برابر اصل شده را به همراه این فرم ارسال نمائیدحتی اگر تصاویر پست کنید. تصویر کارت ملی و شناسنامه 

 باشید. کردهاین مدارک را قبالً از طریق سامانه یا ایمیل ارسال 

 

 


