شماره نامه درخواست ثبت شماره:

بسمه تعالی
تعهد نامه الکترونیکی
ارسال از شماره پیامک خدماتی

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

تاریخ نامه:

قسمت اول  :مشخصات متقاضی شماره پیامک
نام کاربری خود را ذکر نمایید................................................................................ :
در نظر داشته باشید که اطالعات حقوقی یا حقیقی باید منطبق با اطالعات تکمیلی کاربری سامانه پیامک شما باشد..
 )1مشخصات هویت متقاضی شماره  /رنج شماره پیامک (شخص حقوقی):
نام شرکت /سازمان /موسسه:

شناسه ملی:
کد اقتصادی:

شماره ثبت شرکت:

نوع فعالیت شرکت  /سازمان خصوصی ،دولتی ،آموزشی و تعاونی:
در صورتیکه متقاضی به عنوان رابط بازاریابی ،فروش و فنی ( )Reseller of Short Codeمی باشد مدارک هویتی ضمیمه می گردد.
کدملی:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
کدملی:
نام و نام خانوادگی نماینده قانونی شرکت یا نماینده مدیر عامل:
شماره تلفن ثابت و نمابر:
آدرس:
کدپستی:

آدرس پست الکترونیک:

شماره تلفن همراه:

موضوع و محتوای پیامک خدماتی را بنویسید:
 )2مشخصات هویتی متقاضی شماره پیامک (شخص حقیقی) :
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن ثابت:
آدرس:

کد ملی:

موضوع فعالیت :

شماره تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیک:
کدپستی:

موضوع و محتوای پیامک خدماتی را بنویسید:

قسمت دوم  :تعهدات متقاضی
 )1متقاضی می بایست اطالعات خواسته شده در فرم مشخصات ثبت شماره پیامک را به نحو صحیح و واقعی ذکر نماید .در صورتیکه متقاضی اطالعات نادرست و گمراه
کننده داده باشد و یا اطالعات الزم و ضروری را که برای قبول یا رد درخواست که از جانب همراه اول یا عامل واگذار کننده شماره پیامک طرف قرارداد با همراه اول
(شرکت واگذار کننده ) الزم می باشد ،مخفی و یا حذف نموده باشد مرکز ثبت سند شماره پیامک همراه اول ،حق قطع شماره و یا طرح شکایت در مراجع قانونی ذیصالح
را خواهد داشت.
 )2متقاضی مکلف است در صورت قبول این تعهد نامه ،کلیه مدارک الزم از جمله؛ فتوکپی کارت ملی مدیرعامل یا نماینده قانونی  ،تمام صفحات اساسنامه  ،روزنامه
رسمی حاوی آخرین تغییرات و صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقی یا شرکت متقاضی و فتوکپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی به همراه این تعهد نامه ار سال
نماید .
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بسمه تعالی

شماره نامه درخواست ثبت شماره:

تعهد نامه الکترونیکی
شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

ارسال از شماره پیامک خدماتی

تاریخ نامه:

 )3شماره خدماتی اشتراکی  5000144411فقط در جهت تبلیغات و اطالع رسانی به مشترکین و مخاطبین شخص متقاضی با موضوع درج شده در قرارداد می باشد و
متقاضی حق ارسال پیامک تبلیغاتی و اطالع رسانی به شماره های عمومی و منطقه ای و کدپستی و مشاغل و نیز ارسال پیامک با موضوعات دیگر غیر از موضوع درج شده
را ندارد که در این صورت باعث سلب امتیاز شماره اشتراکی و دریافت جریمه نقدی می باشد.
 ) 4تمامی مسئولیتهای مربوط به استفاده از شماره پیامک واگذار شده ،انحصارا متعلق به متقاضی بوده و وی حق واگذاری آنرا به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تحت
هیچ شرایطی ندارد .هرگونه تغییر کاربری استفاده از شماره پیامک واگذار شده در جهت غیر از ارائه خدمات پیامکی و یا واگذاری شماره پیامک به غیر ،تخلف و جریمه
نقدی را شامل می شود .
 )5امکان کنترل متن کلیه پیامها برای شرکت واگذار کننده جهت نظارت و کنترل در هر زمان ،وجود دارد .بنابراین در صورت هرگونه تخلف ،شرکت واگذار کننده حق
دارد ضمن قطع سرویس نسبت به اخذ خسارات ناشی از خدشه د ار شدن اعتبار همراه اول و یا خسارت مالی سوء استفاده در نحوه اجرای خدمات پیامکی اقدام نماید.
 ) 6رعایت حقوق و مسئولیت پاسخگوئی به شکایات مشترکین از جمله مسئولیت آثار سوء ناشی از نشر محتوای پیامها و پاسخگویی معضالت و نارضایتی تمام شاکیان اعم
از مشترکین و اشخا ص ثالث و جبران خسارات آنان و پاسخگوئی در برابر دستگاههای بازرسی و نظارتی بر عهده متقاضی است .علیهذا در این گونه موارد همراه اول و
شرکت واگذار کننده نیز می تواند جزء معترضین باشد و در صورت شکایت مشترکین و تائید همراه اول ،متقاضی موظف به اجرای دستورات در این خصوص میباشد.
 ) 7چنانچه قانون برای فرستندگان پیامهای ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه های پیش بینی نماید متقاضی متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت
نقض قانون می باشد.
 )8عامل واگذار کننده به موجب دریافت درخواست ثبت شماره پیامک از متقاضی؛ ضمن کنترل مشخصات راجع به هویت وی ،ظرف مدت  3روز رضایت یا عدم رضایت
خود را نسبت به درج اطالعات صحیح در مرکز ثبت شماره پیامک در پرتال همراه اول اعالم میدارد و در صورت عدم قبول درخواست به علت ناقص و یا نادرست بودن
مشخصات هویتی ،عامل واگذار کننده ،شرکت واگذار کننده از ارائه شماره پیامک به متقاضی خودداری می نماید و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 ) 9متقاضی ملزم به رعایت قوانین دولت الکترونیک از قبیل قوانین امنیتی اینترنت ،قوانین امنیتی سیستم های اطالعاتی کامپیوتر و قوانین محرمانگی اینترنت
می باشد
 )10شماره پیامک برای موارد زیر قابل استفاده نمی باشد:
 .aشارژ نمودن مشترکین همراه اول و ارائه سرویس به غیر از خدمات متنی مبتنی بر پیامک.
 .bتبلیغ نام و خدمات سایر اپراتورها
 .cانتقال محتوای مربوط به کاالها و خدمات ممنوعه ،غیر قانونی و غیر مجاز
 .dانتقال محتواهای غیر اخالقی و غیر مجاز
 .eانتقال محتوا غیر مجاز مربوط به مبارزات انتخاباتی
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شماره نامه درخواست ثبت شماره:

بسمه تعالی
تعهد نامه الکترونیکی
شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

ارسال از شماره پیامک خدماتی

تاریخ نامه:

 ) 11در صورتیکه متقاضی در زمان ثبت درخواست اطالعات نادرست را چه به صورت عمدی و یا سهوی ارائه نماید و یا از شماره واگذار شده به خالف قوانین و مقررات
جمهوری اسالمی ایران استفاده نماید و بر اثر عدم تعهدات درج شده در این تعهد نامه خسارتی اعم از مادی و معنوی برای عامل واگذار کننده ،شرکت واگذار کننده بوجود
بیاید .عامل واگذار کننده ،شرکت واگذار کننده این حق را دارد که قرارداد مذکور ر ا بصورت یکجانبه فسخ و کلیه خسارات خود را از متقاضی شماره پیامک دریافت نماید.
بدیهی است متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 (12مسئولیت آثار ناشی از ارسال پیام برای مشترکین و جبران خسارات به عهده متقاضی از جمله در مقابل تمام دستگاهای بازرسی و نظارتی است .علیهذا در این گونه
موارد شرکت واگذار کننده نیز می تواند جزء معترضین باشدونسبت به قطع یکطرفه همکاری راساً اقدام نماید.
 (13مسئولیت حقوقی پیامهای ارسالی به عهده متقاضی است.
 )14چنانچه قانون برای فرستادگان پیام در شرایط خاص جریمه هائی پیش بینی نماید ،متقاضی متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقض قانون می باشد.
 )15متقاضی متعهد میباشدکلیه قوانین مصوب که ممکن است درآینده برای ارسال پیام وضع گردد را اجرا نماید.
 )16مسئولیت پاسخگویی به شکایات به عهده متقاضی می باشد.
 ) 17محتوای پیام ارسالی می بایست با هریک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد.
الف -با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته باشد و در تضاد نباشد.
ب -باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
پ -محل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
ت -به اخالق حاکم بر جامعه آسیب نرساند.
ج -با سیاستهای فرهنگی  ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.

اینجانب با مشخصات اعالمی در صدر این تعهد نامه به عنوان متقاضی ارسال با شماره پیامک خدماتی اعالم می دارم که کلیه اطالعات فوق الذکر صحیح می باشد و متعهد
به مفاد ذکر شده هستم.
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