تفاّنًاهِ ٍاگذاری سزٍیس پيام كَتاُ ) (SMSارسش افشٍدُ

تاریخ :

 )1طزفيي تفاّنًاهِ

شماره :

ايي تفبّنًبهِ ثيي  ...................................................ثِ ًوبيٌدگي  ................................................................كِ ثؼد اش ايي خزیدذار خَاًددُ هديضدَ اش يد عدس ٍ ضدزك
فٌاٍری اطالعات تَسعِ ساهاى ثِ ًوبيٌدگي آقای هْذی اًجيذًی كِ ثؼد اش ايي فزٍضٌذُ ًبهيدُ هيضَ اش عس

يگس ،جْت اًجبم فؼبليتّبي هَضَع تفبّنًبهِ،

ثساسبس ضسايظ ٍ همسزات هطسٍح شيس هٌؼمد هيگس .
هطخصات خزیذار حقَقی :

ًبم ضسكت  .................................. :ضوبزُ حجت  ..........:ضٌبسِ هلي  ................................ :كد التػب ي ................................ :كد پستي ...................... :
ًَع ضسكت ٍ :لتي  خػَغي  هطخػبت هديسػب هل ً :بم ً ...............بم خبًَا گي .................... :كدهلي  ..................... :هَثبيل ............................. :
هطخػبت زاثظ ضسكت :
ًبم ٍ ًبم خبًَا گي  ............................................ :تلفي  .............................. :هَثبيل  .................................... :ايويل .......................................... :
هطخصات خزیذار حقيقی :

ًبم ً ......................... :بم خبًَا گي  ................................... :كد هلي  ...................................... :جٌسيت  :شى هس 
 )2هَضَع تفاّنًاهِ
اختػبظ ضوبزُ(ّبي) اختػبغي  ..............................................................ثِ ّوساُ سسٍيس  traffic relayثب لبثليت اتػدب ثدِ ًدسم افدصاز اختػبغدي جْدت
سسٍيس اًتمب (ازسب ٍ زيبفت) پيبمّبي كَتبُ ازشش افصٍ ُ .
 )3هذت تفاّنًاهِ
هدت اجساي ايي تفبّنًبهِ ي

سب پس اش اهضب ٍ هجب لِ تفبّنًبهِ هيثبضد ٍ اش آى تبزيخ تب اًتْبي تفبّنًبهِ اش سَي عسفيي الشماالجساء است.

 )4ضزایط تفاّنًاهِ
ّصيٌِ ازسب ٍ زيبفت ّس  SMSز ّس شهبى ٍ عي استؼالم خسيداز تَسظ فسٍضٌدُ اػالم خَاّد ضد.
تجػسُ ّ : 1صيٌِ زيبفت  SMSتب حد ازسب زايگبى هي ثبضد ٍ ّصيٌِ هبشا ّSMSبي زيبفتي ز اًتْبي ّس هبُ ز لبلت ي فبكتَز ثِ هطتسي اثالؽ خَاّد ضد.
تجػسُ ّ : 2صيٌِّبي هتغيس ًيص ثبيد ثػَزت پيص خسيد ٍ لجل اش ٌّگبم ًيبش ثِ ازسب ٍ يب زيبفت  SMSپس اخت ضَ .
 )5تعْذات خزیذار
 -5-1خسيداز هجبش ثِ فسٍش تسافي

ازسب ٍ زيبفت پيبم ثِ اضخبظ حبلج ًويثبضد.

 -5-2خسيداز هتؼْد هيگس ضدوبزُ اختػبغدي هدَز تفدبّنًبهدِ زا غدسفب ز زاسدتبي هَضدَع تفدبّنًبهدِ حبضدس يؼٌدي ز شهيٌدِ ازاهدِ سدسٍيسّدبي هتٌدَع
ازشش افصٍ ُ پيبمكَتبُ ،استفب ُ ًوبيد .ثديْي است ز غَزت ػدم زػبيت هساتت فَقالركس خسيداز هَظف ثِ ججساى خسبزات ٍاز ُ عجك تطخيع فسٍضٌدُ خَاّد ثَ .
 -5-3خسيداز تضويي هديًوبيد تدؼدا پيبم كَتبُ اػتجبز ا ُ ضددُ اش سدَي فسٍضٌدُ زا (ثٌب ثِ زخَاست خسيداز) ظس هدت سِ هبُ پس اش غدٍز فبكتَز ازسب ًوبيد.
ثديْي است پس اش گرضت هدت هركَز ،اػتجبز تخػيع ا ُ ضدُ كال استفب ُ ضدُ تلمي هي گس .
 -5-4هسئَليت هتي ٍ هحتَاي پيبمّبي ازسبلي ز زاستبي اًجبم هَضَع تفبّنًبهِ حبضس ،ثِ ػْدُ خسيداز هيثبضد ٍ خسيداز فسٍضٌدُ زا اش ّسگًَِ ا ػب ٍ ضكبيتي ز
ايي ازتجبط هػَى ٍ هجسي هي از .
 -5-5ز غَزتيكِ ثِ ػلت ثسٍش هطكالت يب ضسايظ ثحساًي ،فسٍضٌدُ هججَز ثِ ٍضغ هحدٍ يتّبيي ز شهبًجٌدي اًتمب ّSMSبي هسثَط ثِ خسيداز ضَ  ،خسيدداز
ضوي پريسش ضسايظ ثسٍشيبفتِ ،هَظف ثِ زػبيت شهبًجٌدي هركَز هيثبضد.
 -5-6ثب تَجِ ثِ ايٌكِ تفبّنًبهِ حبضس ز چبزچَة تفبّنًبهِ هٌؼمدُ فيهبثيي اپساتَزّبي هخبثسات ٍ ضسكت هخبثسات ايساى هٌؼمد هيضَ  ،خسيداز ضدوي الدساز ثدِ
پريسش هفب ٍ ضسايظ تفبّنًبهِ فَقالركس ،تغييسات تؼسفِّب ٍ سيبستّبي هبلي اش سَي ضسكت هخبثسات زا ز ّس شهبى پريسفتِ ٍ ّوچٌيي هَظف ثِ زػبيدت كليدِ
هَاز هركَز ز پيَست ضوبزُ  1هيثبضد.
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 )6تعْذات فزٍضٌذُ
-6-1فسٍضٌدُ ثساي ازسب ٍ زيبفت پيبمّبي كَتبُ خسيداز ،ضوبزُ اختػبغي هَز تفبّنًبهِ زا ز عي هدت تفبّنًبهِ ز اختيبز خسيداز لساز خَاّد ا .
-6-2فسٍضٌدُ هَظف ثِ اًتمب  SMSاش عسيك اتػب ثِ  SMS-Centerضسكت ازتجبعبت سيبز هيثبضد.
 )7جزائن تاخيز
تبخيس ز پس اختّب(هسثَط ثِ ّصيٌِ ّبي زيبفت) ثيص اش  7زٍش تب  33زٍش هطوَ خسبزت هؼب

ي

زغد غَزتحسبة ثِ اشاي ّس زٍش يسكس ز پس اخت خَاّدد

ضد ٍ تأخيس ثيص اش  33زٍش ثِ فسٍضٌدُ حك فسخ تفبّنًبهِ ٍ اخر خسبزت زا خَاّد ا .
 )8هالكي

اسٌاد ٍ اطالعات هحزهاًِ

عسفيي هجبش ًيستٌد ثدٍى كست هجَش كتجي اش يكديگس ،اعالػبت هسثَط ثِ اًجبم هَضَع تفبّنًبهِ زا ز اختيبز سبيس اضخبظ حميمي ٍ يب حمَلي لساز ٌّد.
 )9حل اختالف
ز غَزت ثسٍش ّسگًَِ اختال ًبضي اش اجساي تفبّنًبهِّ ،يأت حل اختال  ،هسكت اش ًوبيٌدُ فسٍضٌدًُ ،وبيٌدُ خسيداز ٍ اٍز هسضيالغسفيي ،اختال ثَجَ آهددُ زا
ثسزسي ٍ ًسجت ثِ حل ٍ فػل آى الدام هيًوبيٌد .ز غَزت ػدم حػَ تَافك ظس هدت ي هبُ ،هَضَع ثِ هساجغ ذيػالح لبًًَي ازجبع هي گس .
 )11هَارد فسخ تفاّنًاهِ ٍ خاتوِ دادى آى
 -13-1ز غَزت فسخ تفبّنًبهِ اش سَي خسيدازٍ ،ي هَظف است ثِ اشاء سسٍيسّبي ازاهِ ضدُ تب تبزيخ فسدخ تفدبّنًبهدِ ،ثساسدبس اػالهيدِ فسٍضدٌدُ ،ثدب ٍي
تسَيِحسبة ثِ ػول ثيبٍز  .ز غَزتيكِ فسخ تفبّنًبهِ ،هٌجسثِ ٍاز آٍز ى خسبزت ثِ فسٍضٌدُ گس  ،خسيداز هَظف ثِ ججساى آى خَاّد ثَ .
ّ -13-2س ي

اش عسفيي ثب اػالم لجلي ي هبِّ هجبش ثِ فسخ تفبّنًبهِ هيثبضٌد ،ثِ ضسعي كِ ًحَُ فسخ تفبّنًبهِ هَز تَافك لساز گيس .

 )11فَرس هاصٍر
ز غَزت ٍلَع حَا ث غيس هتسلجِ هبًٌد سيل ،شلصلِ ،آتصسَشي ٍ اهخبلْن ثساي ّس ي
تبزيخ ٍلَع حَا ث غيس هتسلجِ ًسجت ثِ توديد يب فسخ تفبّنًبهِ ثب عس

اش عسفيي ،هيثبيست ضوي اػالم كتجي هساتت هصثَز ظس هددت  15زٍش اش

يگس تَافك ًوبيد .ز حبلت فَزس هبضٍز ّيچي

اش عسفيي حك ّيچگًَِ ا ػبيي ًسجت ثدِ

يكديگس ًخَاّد اضت.
 )12پيَس ّای تفاّنًاهِ پيَست ضوبزُ 1
ً )13طاًی فزٍضٌذُ :
هطْذ – بلَار اهاه -اهاه

ً—34بص چْارراُ سَم -پالك -28ساختواى تَسعِ ساهاى  /تلفي151-36161 :

تْزاى  -پاسذاراى–خياباى گل ًبی – پالک  – 33طبقه پنجم – واحد  / 61تلفي 121-22898182 :

ًطاًی خزیذار............................................................................................................................................................. :كد پستي ..............................
تلفي ً ........................................وبثس ........................................هَثبيل  ........................................ :پست الكتسًٍي

............................................. :

ّسگبُ يكي اش عسفيي ًطبًي خَ زا ز هدت تفبّنًبهِ تغييس ّد هَضَع زا كتجب ثِ عس همبثل اثالؽ كٌد ،ز غيس ايي غَزت كليِ ًبهِّب ٍ اٍزاق ٍ اظْبز ًبهِّب ثِ
ًطبًي لجلي ازسب ٍ اثالؽ ضدُ تلمي خَاّد ضد.
 )14قَاًيي حاكن بز تفاّنًاهِ
ايي تفبّنًبهِ اش ّس حيج تبثغ لَاًيي ٍلت جوَْزي اسالهي ايساى هي ثبضد.
ايي تفبّنًبهِ ز ٍ ًسخِ 14 ،هب ُ ٍ ،تجػسُ ٍ ي

پيَست تٌظين ضدُ ٍ ثِ اهضبء عسفيي تفبّنًبهِ زسيدُ ٍ كليِ ًسخ آى اػتجبز ٍاحد ازًد.

هْس ٍ اهضبءخسيداز

هْس ٍ اهضبءفسٍضٌدُ
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پيَسد

ضوارُ 1

با تَجِ بِ ایٌكِ تفاّنًاهِ حاضز در چارچَب تفاّنًاهِ هٌعقذُ فیهابيي اپزاتَرّای  SMSهخابزات ٍ ضزك
هَظف بِ رعای

ارتباطات سيار هٌعقذ هیگزدد ،خزیذار

هَارد سیز هیباضذ:

 -1خسيداز هَظف ثِ زػبيت ضَاثظ ،استبًداز ّب ٍ ستَزالؼولّبي اثالغي اش سَي ضسكت ازتجبعبت سيبز ،كِ ثِ ضكل كتجي اش عس فسٍضٌدُ ثِ خسيداز اثالؽ هيضَ  ،هيثبضد.
 -2خسيداز هَظف ثِ زػبيت لَاًيي ٍلت الكتسًٍي

اش لجيل لَاًيي اهٌيتي ايٌتسًت ،لَاًيي اهٌيتي سيستنّبي اعالػبتي كبهپيَتس  ٍ PRCلَاًيي هحسهبًگي ايٌتسًت هيثبضد.

 -3خسيداز هَظف است زكَز ّبي استفب ُ اش هَضَع تفبّنًبهِ زا تب  3هبُ ًگْدازي ًوبيد ٍ عجك زخَاست فسٍضٌدُ ثِ ٍي ازاهِ ًوبيد.
 -4خسيداز ًجبيد ًسجت ثِ ازسب پيبم ّبي تجبزي ًبخَاستِ ثدٍى زضبيت لجلي كبزثساى اًتْبيي الدام كٌد ٍ ،هسئَليت ازسب ّسگًَِ پيبم تجبزي ثساي كبزثساى ثدٍى زضبيت لجلدي آًْدب
ثِ ػْدُ خسيداز هيثبضد.
 -5چٌبًچِ لبًَى ثساي فسستٌدگبى پيبمّبي ًبخَاستِ ز غَزت ػدم زضبيت گيسًدگبى جسيوِّبي پيصثيٌي ًوبيد ،خسيداز هتؼْد ثِ پس اخت جسيوِّب ز غَزت ًمع لبًَى هيثبضد.
 -6خسيداز هتؼْد هيثبضد كليِ لَاًيي هػَثِ كِ هوكي است ز آيٌدُ ثساي ازسب پيبمّبي ًبخَاستِ ٍضغ گس اجسا ًوبيد.
 -7ثساي پيبمّبي ًبخَاستِ چٌبًچِ كبزثس زيبفتكٌٌدُ هتحول پس اخت ضبزض ) (Receiving Party Paysضَ  ،خسيداز هتؼْد ثِ ججساى آى هيثبضد.
 -8خسيداز ثبيد هحدٍ يتّبي ضجكِ ٍ  SMS-Centerزا ز ازاهِ سسٍيسّب ز ًظس ثگيس .
 -9خسيداز هَظف است ،زغَزت خَاست فسٍضٌدُ ،هيصاى ٍ حجن تسافي

ًبضي اش ّس سسٍيس ٍ ظسفيت هَز ًيبش ثِ غَزت حدالل ٍ حداكخس زا ز ثبشُّبي هختلدف شهدبًي ز عدَ

زٍش ٍ ز زٍشّبي هختلف ّفتِ ثِ فسٍضٌدُ اػالم ًوبيد.
 -13هسؤليت آحبز سَء ًبضي اش ازسب پيبمّبي خسيداز ثساي هطتسيبى ٍ ججساى خسبزت ز همبثل كليِ ستگبُّبي ثبشزسي ٍ ًظبزتي ،ثِ ػْدُ خسيداز هيثبضد.
 -11فسٍضٌدُ حك از ز غَزت لصٍم ٍ يب ثٌب ثِ زخَاست هساجغ لبًًَي ٍ ثبشزسي هغبثك ضَاثظ آضكبز ًوَ ى پيبهْب ٍ هسدٍ ًوَ ى آًْب لجل اش ازسب ثِ كبزثساى الدام ًوبيد.
 -12هحتَاي پيبم ازسبلي هيثبيست ثب ّس ي

اش اغَ پٌجگبًِ شيس هغبثمت اضتِ ثبضد.

الف  .ثب اغَ ٍ هجبًي يي اسالم ٍ لبًَى اسبسي جوَْزي اسالهي ايساى هغبيست ًداضتِ ٍ ز تضب ًجبضد؛
ة .ثبػج تطَيص اذّبى ػوَهي ًگس ؛
ح .هخل ًظن ٍ آزاهص حبكن ثس جبهؼِ ًجبضد؛
ت .ثِ اخالق حسٌِ حبكن ثس جبهؼِ آسيت ًسسبًد؛
ث .ثب سيبستّبي فسٌّگي ،اجتوبػي ٍ التػب ي كطَز هغبيست ًداضتِ ثبضد؛

هْس ٍ اهضبءخسيداز

هْس ٍ اهضبءفسٍضٌدُ

هذارك هَرد ًياس ضويوِ تفاّنًاهِ :
الف) ساسهاًْا ً :بهِ سسثسگ از تمبضبي خظ ثب هْس ٍ اهضبي هديسيت
ب) ضزكتْا  :فتَكپي زٍشًبهِ زسوي ضسكت ٍ ًبهِ سسثسگ از تمبضبي خظ ثب هْس ٍ اهضبي ضسكت
ج) اضخاظ حقيقی  :گَاّي اهضب اش هحضس اسٌب زسوي – كپي كبزت هلي ثساثس اغل ضدُ
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