
 باسمه تعالي
 شركت سامانه فناوري طوبي

5816ثبت  -سهامي خاص  

 
 

   شماره:
  تاريخ:

ندارد پيوست:  

  ) 0251( 71117 (سه خط) :تلفنشركت سامانه فناوري طوبي        -1واحد- ساختمان ناظم-متري ادارات 18-متري فرمانداري45 -متري عمار ياسر 75 -: قم( دفتر مركزي) آدرس
       web: www.tsms.ir         E-mail: support@tsms.ir                    )021( -66569099  )021(-66569100تلفن :   - دفتر فروش تهران

  سايت هاي خبري و اطالع رساني vas راه اندازي سامانهفرم درخواست 
   :سايت كامل اسم  : )تامين كننده محتوي(سازمان صاحب سايتنام 

  :سايت تاريخ ثبت  :سايت شماره ثبت 
  تلفن :                                                   استان :                                                                 شهر :                        

  آدرس پستي:
  :سايتمشخصات مسوول 

  تلفن همراه:   نام و نام خانوادگي:                                                    تلفن ثابت :                                           
Email :…………………………………….

  :سايت با شركت سامانه فناوري طوبيبط را
  تلفن همراه:   نام و نام خانوادگي:                                                    تلفن ثابت :                                           

Email :……………………………………. 
        ..........تعداد بار ارسال روزانه:                                 فرهنگييي پيامك هاي محتوا     پيام ها ي اطالع رساني       :ت سامانه پيامك يفعالخالصه 

  توضيحات بيشتر:                                                
  

  شرايط كلي:
  .باشد مي پيامك 1000 حداقل ارسال ماهانه سيستم - 1
طي درخواست كتبي و بستن قرارداد با شركت سامانه  مي تواند تامين كننده محتويپيامك در ماه ، 10،000در صورت رسيدن حداقل ارسال ماهانه - 2

صورت  مي گردد كه بعد از بستن قرارداد رسمي سال هاييارالزم بذكر است تسهيم درآمد شامل  فناوري طوبي در درآمد حاصل از ارسال سهيم گردد
  .گيرد

  :بايست با هر يك از اصول  زير مطابقت داشته باشد محتواي پيام ارسالي مي- 2
  الف. با اصول و مباني دين اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛

  ؛مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد و  ب. باعث تشويش اذهان عمومي نگردد
  ؛به اخالق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند پ. 
  ؛ با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي كشور مغايرت نداشته باشد ت.

  ا محرز شدن تخلف ي ، يا درخواست مراجع ذي صالحالعمل اپراتور تلفن همراه  بنا به دستورشركت سامانه فناوري طوبي در هر زمان مي تواند  - 3
  .اعالم نمايد مجريقطع و مراتبط را به  را سرويس مورد نظر  حداقل ارسال، انرسيدن سطح ارسال مطابق ب ياو 

  پر مي گرددطوبي  اين قسمت توسط شركت
  مشخصات سرويس :

  : ........................ در سرويس كدعضويت
  .............شماره پيامك ارسال پيام: ................... 

  تومان 50صفحه پيامك):  5هزينه هر پيامك(حداكثر 

مجريمهر و امضا   
 
 
 
 
 

  
 


