
 

  تعهد نامه تعريف شماره خدماتي
 

به دو شاخه خدماتي و  سرشماره هاي ارسال پيامك ،٩٢يران از اول ارديبهشت ماه سال ر ااطبق ابالغيه شركت ارتباطات سياحتراماً 
  تبليغاتي به شرح ذيل دسته بندي مي شوند.

، مشخص و در محدوده كاري همان خدماتي، و سازمانهايي است كه پيامكهايي با محتواي اره هاي خدماتي متعلق به شركت ها، دفاترشم
ارسال مي كنند و محتواي آن اطالع رساني و ، دريافت اين پيامكها را داده اند مجموعه براي مخاطباتي شناخته شده كه خود درخواست

  ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.
، پيامك تبليغاتي محسوب مي شود و ارسال صورت گيرد اه و بدون اطالع ايشانصاحب تلفن همر رضايتهرگونه ارسال پيامك كه بدون 

  .ا را داده اند امكانپذير نيستاين پيامكه اينگونه پيام ها براي مخاطباتي كه خود درخواست عدم دريافت
  شركت موظف به ارسال راهنماي عدم دريافت پيامك بصورت ماهيانه و يا زيرنويس در هر پيام به مخاطبان مي باشد.

خطوط خود را از حالت تبليغاتي به خدماتي تغيير داده و با  بر خالف اين تعهد نامهزير مجموعه و يا مشتريان  ،اين شركتانچه نچ
(ارسال هر گونه محتوا مغاير با موضوع اعالم شده در تعهدنامه) ضمن تغيير كاربري سرشماره خدماتي خود ارسال تبليغاتي انجام دهد 

به جبران تمام خسارات مادي و معنوي  بر عهده ايشان است و موظف ن تماماً آ، مسئوليت گرد قانوني خواهد بودمشمول پيسرشماره، 
 ، تعهد نامه زير را تكميل و ارائهگاهي كامل از شرايط و تعهدات فوقبا آ لذا مي باشد. به شرح ذيل وارده به شركت ارتباطات سيار ايران 

  .مي نمايد
ازاي هر پيامك براي بار  ريالي به ١٠ارسال هر پيامك تبليغاتي از خطوط خدماتي به مشتركين ليست سياه ، جريمه نقدي  - ١

 ميليون ريالي به عنوان جريمه اخذ خواهد شد.  ٥٠اول و مبلغ 
به عنوان جريمه لحاظ و اخذ  ميليون ريال ١٥٠ريالي به ازاي هر پيامك ، و مبلغ  ٢٠در صورت تكرار تخلف ، جريمه نقدي  - ٢

مي گردد و در مرحله بعد شماره تخلف از حالت خدماتي براي هميشه خارج مي گرددو منجر به قطع همكاري دائم با متخلف 
 خواهد شد. 

  ا يا به واسطه زير در صورت بروز هر نوع تخلف از مفاد اين تعهد ، اعم از اينكه شركت ............................................. راس - ٣
، منفردا پاسخگوي  .................................شركت مجموعه ها و شركتهاي تابعه خود ، مرتكب شوند ، عالوه بر متعهد بودن در برابر 
 نهادهاي ذي ربط و اشخاص حقوق خصوصي و عمومي از هر بابتي خواهد بود. 
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