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  ارزش افزوده (SMS)پيام كوتاه  نامه واگذاري سرويس تفاهم                                       
  نامه تفاهمطرفين ) ١

شـركت    طـرف و  شود از يـك  خوانده مي خريداربعد از اين  كه........   ........................................................ ه نمايندگيب...................................................    بين  نامه تفاهماين 
، نامه تفاهمهاي موضوع  شود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليت ناميده مي فروشندهكه بعد از اين   ي مهدي انجيدنيآقابه نمايندگي  فناوري اطالعات توسعه سامان

 .گردد براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد مي
  : مشخصات خريدار حقوقي 

  : ......................كد پستي ................................: كد اقتصادي ................................ : شناسه ملي .......... :شماره ثبت ..................................  : نام شركت
 : .............................موبايل : ..................... كدملي : .................... نام خانوادگي............... نام : مل مشخصات مديرعا  خصوصي  دولتي : نوع شركت 

  :مشخصات رابط شركت 
  : ..........................................ايميل : .................................... يل موبا: .............................. تلفن : ............................................ نام و نام خانوادگي 

  : مشخصات خريدار حقيقي 
   مرد نز: جنسيت : ...................................... كد ملي : ................................... نام خانوادگي : ......................... نام 
  نامه تفاهمموضوع ) ٢
با قابليت اتصال به نـرم افـزار اختصاصـي جهـت       traffic relayبه همراه سرويس...........   ...................................................  اختصاصي )هاي(شماره اختصاص  

 . كوتاه ارزش افزوده هاي  پيام )ارسال و دريافت(سرويس انتقال
  نامه تفاهمدت م) ٣

  .االجراء است از سوي طرفين الزم نامه تفاهماي هتا انت باشد و از آن تاريخ مي نامه تفاهميك سال پس از امضا و مبادله  نامه تفاهماين  اجرايمدت 
  نامه تفاهم شرايط) ٤
  .اهد شددر هر زمان و طي استعالم خريدار توسط فروشنده اعالم خو SMSهزينه ارسال و دريافت هر      

 .هاي دريافتي در انتهاي هر ماه در قالب يك فاكتور به مشتري ابالغ خواهد شدSMSتا حد ارسال رايگان مي باشد و هزينه مازاد  SMS هزينه دريافت:  ١تبصره 
  .پرداخت شود SMS نيز بايد بصورت پيش خريد و قبل از هنگام نياز به ارسال و يا دريافتهاي متغير  هزينه:  ٢تبصره 

  تعهدات خريدار) ٥
 .باشد به فروش ترافيك ارسال و دريافت پيام به اشخاص ثالث نميمجاز  خريدار -٥-١ 
  هـاي متنـوع    در زمينـه ارائـه سـرويس   يعنـي   حاضـر  نامـه  تفـاهم را صـرفاً در راسـتاي موضـوع     نامـه  تفـاهم مـورد  اختصاصـي    گردد شماره خريدار متعهد مي -٥-٢

  .خواهد بود فروشندهتشخيص  وارده طبقخسارات الذكر خريدار موظف به جبران  بديهي است در صورت عدم رعايت مراتب فوق. ستفاده نمايداكوتاه،  ارزش افزوده پيام
. تور ارسال نمايدظرف مدت سه ماه پس از صدور فاك) بنا به درخواست خريدار(كوتاه اعتبار داده شـده از سـوي فروشنده را  نمايد تـعداد پيام خريدار تضمين مـي -٥-٣

  .مي گرددبديهي است پس از گذشت مدت مذكور، اعتبار تخصيص داده شده كالً استفاده شده تلقي 
باشد و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شكايتي در  حاضر، به عهده خريدار مي نامه تفاهمهاي ارسالي در راستاي انجام موضوع  مسئوليت متن و محتواي پيام -٥-٤

  .دارد ارتباط مصون و مبري مي اين
خريـدار    هاي مربوط به خريدار شود،SMSهايي در زمانبندي انتقال  در صورتيكه به علت بروز مشكالت يا شرايط بحراني، فروشنده مجبور به وضع محدوديت -٥-٥

  .باشد يافته، موظف به رعايت زمانبندي مذكور مي ضمن پذيرش شرايط بروز
شود، خريدار ضمن اقـرار بـه    ايران منعقد مي مابين اپراتورهاي مخابرات و شركت مخابرات منعقده في نامه تفاهمحاضر در چارچوب  نامه تفاهمه با توجه به اينك -٥-٦

وظف به رعايـت كليـه   مهمچنين  از سوي شركت مخابرات را در هر زمان پذيرفته و هاي مالي ها و سياست تغييرات تعرفه الذكر، فوق نامه تفاهمپذيرش مفاد و شرايط 
 . باشد مي ١موارد مذكور در پيوست شماره 

  :تاريخ  
  : شماره 



 

٢ 

 
 
  تعهدات فروشنده ) ٦
 .در اختيار خريدار قرار خواهد داد نامه تفاهمرا در طي مدت  نامه تفاهماختصاصي مورد   هاي كوتاه خريدار، شماره فروشنده براي ارسال و دريافت پيام-٦-١
 .باشد شركت ارتباطات سيار مي SMS-Centerريق اتصال به از ط SMSفروشنده موظف به انتقال -٦-٢

 جرائم تاخير) ٧ 
خواهد  يك درصد صورتحساب به ازاي هر روز ديركرد در پرداخت روز مشمول خسارت معادل ٣٠روز تا  ٧بيش از  )مربوط به هزينه هاي دريافت(ها تاخير در پرداخت

   .و اخذ خسارت را خواهد داد نامه همتفاحق فسخ  فروشندهروز به  ٣٠خير بيش از أشد و ت
  مالكيت اسناد و اطالعات محرمانه) ٨

  .را در اختيار ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهند نامه تفاهمطرفين مجاز نيستند بدون كسب مجوز كتبي از يكديگر، اطالعات مربوط به انجام موضوع 
  حل اختالف) ٩

الطرفين، اختالف بوجودآمـده را   اختالف، مركب از نماينده فروشنده، نماينده خريدار و داور مرضي ، هيأت حلنامه تفاهماجراي  در صورت بروز هرگونه اختالف ناشي از
  .ماه، موضوع به مراجع ذيصالح قانوني ارجاع مي گردد در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت يك. نمايند و فصل آن اقدام مي بررسي و نسبت به حل 

  و خاتمه دادن آن  نامه تفاهمسخ موارد ف) ١٠
، براسـاس اعالميـه فروشـنده، بـا وي     نامـه  تفـاهم هاي ارائه شده تا تاريخ فسـخ   از سوي خريدار، وي موظف است به ازاء سرويس نامه تفاهمورت فسخ ص در  -١٠-١

  .نده گردد، خريدار موظف به جبران آن خواهد بود، منجربه وارد آوردن خسارت به فروشنامه تفاهمكه فسخ  در صورتي. حساب به عمل بياورد تسويه
  .مورد توافق قرار گيرد نامه تفاهمباشند، به شرطي كه نحوه فسخ  مي نامه تفاهمماهه مجاز به فسخ  هر يك از طرفين با اعالم قبلي يك -١٠-٢

  فورس ماژور) ١١
روز از  ١٥بايست ضمن اعالم كتبي مراتب مزبور ظرف مـدت   براي هر يك از طرفين، ميسوزي و امثالهم  حوادث غير مترقبه مانند سيل، زلزله، آتشوقوع در صورت 

گونه ادعايي نسبت بـه   يك از طرفين حق هيچ در حالت فورس ماژور هيچ. با طرف ديگر توافق نمايد نامه تفاهمتاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ 
  .يكديگر نخواهد داشت

  ١پيوست شماره   نامه تفاهمهاي  پيوست) ١٢
  :فروشنده نشاني ) ١٣

 ٠٥١-٣٦١٦١ – ٠٥١-٣٦٠٨٢٨٥٨) خط١٠(: تلفن/   ساختمان توسعه سامان-٢٨ك پال-نبش چهارراه سوم —٣٤امامت -امامتبلوار  –مشهد  
  ٠٢١ - ٢٢٨٩٨٠٨٢:  فكس /  تلفن/   ١٦واحد  –طبقه پنجم -٣٣پالك -خيابان گل نبي-پاسداران  -تهران 

  ............................................................................   .............................................................................................................................: خريدارنشاني 
  : .............................................   پست الكترونيك ........................................   : موبايل ........................................   نمابر........   ................................تلفن 

ها به  ها و اوراق و اظهار نامه رف مقابل ابالغ كند، در غير اين صورت كليه نامهتغيير دهد موضوع را كتباً به ط نامه تفاهمهرگاه يكي از طرفين نشاني خود را در مدت  
  .نشاني قبلي ارسال و ابالغ شده تلقي خواهد شد

  نامه تفاهمقوانين حاكم بر ) ١٤
  .از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد نامه تفاهماين 
  .رسيده و كليه نسخ آن اعتبار واحد دارند نامه تفاهمپيوست تنظيم شده و به امضاء طرفين  يكتبصره و  دو ماده، ١٤ ،نسخه دودر  نامه تفاهماين 

  
  خريدارمهر و امضاء        فروشندهمهر و امضاء     
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  ١پيوسـت شماره 
گردد، خريـدار   و شركت ارتباطات سيار منعقد ميمخابرات   SMSمابين اپراتورهاي  منعقده في نامه تفاهمحاضر در چارچوب  نامه تفاهمبا توجه به اينكه 

  :باشد موظف به رعايت موارد زير مي
  .باشد شود، مي هاي ابالغي از سوي شركت ارتباطات سيار، كه به شكل كتبي از طرف فروشنده به خريدار ابالغ مي خريدار موظف به رعايت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل -١
  . باشد و قوانين محرمانگي اينترنت مي PRCهاي اطالعاتي كامپيوتر  قوانين دولت الكترونيك از قبيل قوانين امنيتي اينترنت، قوانين امنيتي سيستم خريدار موظف به رعايت -٢
  . دماه نگهداري نمايد و طبق درخواست فروشنده به وي ارائه نماي ٣را تا  نامه تفاهمخريدار موظف است ركوردهاي استفاده از موضوع  -٣
آنهـا  هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي كاربران انتهايي اقدام كند، و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي  خريدار نبايد نسبت به ارسال پيام -٤

  . باشد به عهده خريدار مي
  . باشد ها در صورت نقص قانون مي بيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمه هاي پيش ضايت گيرندگان جريمههاي ناخواسته در صورت عدم ر چنانچه قانون براي فرستندگان پيام -٥
  . هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد باشد كليه قوانين مصوبه كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام خريدار متعهد مي -٦
  . باشد شود، خريدار متعهد به جبران آن مي (Receiving Party Pays)كننده متحمل پرداخت شارژ  افتهاي ناخواسته چنانچه كاربر دري براي پيام -٧
  .ها در نظر بگيرد را در ارائه سرويس SMS-Centerهاي شبكه و  خريدار بايد محدوديت -٨
هاي مختلف زمـاني در طـول    مورد نياز به صورت حداقل و حداكثر را در بازه خريدار موظف است، درصورت خواست فروشنده، ميزان و حجم ترافيك ناشي از هر سرويس و ظرفيت -٩

  . روز و در روزهاي مختلف هفته به فروشنده اعالم نمايد
  .باشد هاي بازرسي و نظارتي، به عهده خريدار مي هاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام -١٠
   .نمودن پيامها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار فروشنده -١١
  .گانه زير مطابقت داشته باشد بايست با هر يك از اصول پنج محتواي پيام ارسالي مي -١٢
  با اصول و مباني دين اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛. الف
  باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛. ب
  مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛. پ
  به اخالق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛. ت
  غايرت نداشته باشد؛هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور م با سياست. ث

  
  خريدارمهر و امضاء            فروشندهمهر و امضاء

         
 : نامه تفاهممدارك مورد نياز ضميمه   

    نامه سربرگ دار تقاضاي خط با مهر و امضاي مديريت      :سازمانها ) الف
شركتبا مهر و امضاي  شركت و نامه سربرگ دار تقاضاي خط فتوكپي روزنامه رسمي  : شركتها) ب  
برابر اصل شده  كارت ملي كپي –گواهي امضا از محضر اسناد رسمي  :  اشخاص حقيقي) ج  

 
 
 
 
 
 



 

٤ 

  
  )) .……………………………………………………ليست شماره هاي واگذار شده به (( 

 
  تاريخ  شماره اختصاصي  تاريخ شماره اختصاصي
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 خريدارمهر و امضاء


