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  اتئ هيvas پيامك  راه اندازي سامانهتفاهم نامه
  :اسم كوتاه  :نام كامل هيئت 

  :تاريخ ثبت  :شماره ثبت هيئت
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  :آدرس

  :رابط هيئت
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 اطالع رساني هيئت               تعداد ارسال در هفتهها يپيام            ................:  
  پيامك هاي محتواي فرهنگي هيئت                                  

  :شرايط كلي
  . باشد مي پيامك1000  حداقل ارسال ماهانه سيستم-1
ه هيئت مي تواند طي درخواست كتبي و بستن قرارداد با شركت سامانه فناوري طوبي در پيامك در ما10،000در صورت رسيدن حداقل ارسال ماهانه -2

  . صورت گيرد مي گردد كه بعد از بستن قرارداد رسميارسال هايي الزم بذكر است تسهيم درآمد شامل درآمد حاصل از ارسال سهيم گردد
  : زير مطابقت داشته باشدبايست با هر يك از اصول  محتواي پيام ارسالي مي-2

  با اصول و مباني دين اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛. الف
  ؛مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد  و باعث تشويش اذهان عمومي نگردد. ب
  ؛به اخالق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند . پ
  ؛ گي، اجتماعي كشور مغايرت نداشته باشد با سياستهاي فرهن.ت
   يا محرز شدن تخلف ، يا درخواست مراجع ذي صالح العمل اپراتور تلفن همراه بنا به دستور شركت سامانه فناوري طوبي در هر زمان مي تواند -3

  .به هيت اعالم نماييد قطع و مراتبط را  را  سرويس مورد نظر و همچنين نرسيدن سطح ارسال مطابق به حداقل ارسال،هيات
  اين قسمت توسط شركت پر مي گردد

  :مشخصات سرويس 
  : ........................ هيئت  در سرويسكدعضويت

  : ..................... شماره پيامك ارسال پيام
   تومان35):  صفحه پيامك5حداكثر (هزينه هر پيامك

 مهر و امضا مسوول هيئت
 
 
 
 
 

  
 


