
 خذا ًبم ثِ
 

 ثابت تلفن اینترنتی پیامک سرویس از استفاده شرایط و مقررات قوانین،

 
 :سرویس فعالسازی عمومی قوانین

 

 ًبم حىن دس هتمبضی ایویل آدسع ؿوبسُ فعبلؼبصی دسخَاػت فشم تىویل ٍ آػبًه ػبیت دس ًبم ثجت ٌّگبم دس .1
ولوِ عجَس اص طشیك ّویي  ثجت ّوچٌیي هشاحل ؿَد هی گشفتِ ًظش دس آػبًه دس پٌل ٍی ٍسٍد ؿٌبػِ ٍ وبسثشی

  .فشهبئیذ دلت ؿوبػت ایویل آدسع ّوبى وِ ًبم وبسثشی تعییي دسلزا ، دایویل اًجبم هیـَ
 الضاهی ثبؿذ،هی  سّگیشی وذ داسای وِ هعتجش ًبهِ اجبسُ اسائِ ثبؿذ، هؼتبجش ػشٍیغ، وٌٌذُ دسخَاػت كَستیىِ دس .2

 .اػت
 یه تب حذاوثش ًیض سا فشم اكل ثبیؼتی ایٌتشًت، یب فىغ طشیك اص ؿوبسُ فعبلؼبصی دسخَاػت فشم اسػبل كَست دس .3

 .ؿذ خَاّذ غیشفعبل ػشٍیغ ایٌلَست غیش دس .ًوبئیذ اسػبل آػبًه ثشای ػشٍیغ، فعبلؼبصی اص پغ ّفتِ
ٍ احشاص َّیت  لؼبصی ٍ هذاسن اؿبسُ ؿذُ دس فشمفعبلؼبصی ػشٍیغ ثعذ اص دسیبفت هذاسن وبسثش ؿبهل فشم فعب .4

 .تبئیذ وبسؿٌبع فشٍؽ آػبًه اًجبم هیـَد وبسثش ٍ
 .ؿَد ًوی دادُ ثشگـت عٌَاى ّیچ ثِ ؿذُ ٍاسیض ٍجِ پیبهه، ؿبسط خشیذ ٍ ػشٍیغ فعبلؼبصی ٍجِ پشداخت اص پغ .5
 كَست دسپغ اص گزؿت یىؼبل  ػشٍیغ وبسثش ٍ ثبؿذ هی هعتجش فعبلؼبصی، تبسیخ اص ػبل یه تب ؿذُ فعبل ؿوبسُ .6

 ثِ .ًوبیذ اسػبل آػبًه ثشای ٍ ًوَدُ تىویل سا فعبلؼبصی دسخَاػت فشم هجذدا ثبیؼتی ػشٍیغ، توذیذ ثِ توبیل
 دس ّوچٌبى ؿوبسُ وِ ؿَد حبكل اطویٌبى تب هیـَد َّیت احشاص هجذدا وبسثش دسخَاػت، هجذد اسػبل ثب دیگش ثیبى

 .اػت ٍی هبلىیت
 ٍ ًوَدُ فعبل خَد وبسثشی پٌل سٍی ثش سا ّؼتٌذ آى هبله وِ ؿوبسُ تعذاد ّش تب هیتَاًٌذ اعتجبسی، یب عبدی وبسثشاى .7

 دیگش ثیبى ثِ .ثبؿذ ػٌخ یه اص ّوِ ّب ؿوبسُ فعبلؼبصی ًَع ثبیؼتی حتوب هٌتْب .ًوبیٌذ هذیشیت یىجب كَست ثِ
یه ؿوبسُ عبدی ٍ یه  تشویت ٍ ثبؿٌذ اعتجبسی ّوگی یب ٍ عبدی ّوگی ثبیؼتی پٌل، یه سٍی ّبی ؿوبسُ ولیِ

 .ثبؿذ ًوی پزیش اهىبى وبسثشی پٌل یه سٍی ؿوبسُ اعتجبسی
 فعبل ّبی ؿوبسُ الیٌفه جضء126ٍ  121 ؿوبسُ پیؾ ٍ ثَدُ فعبل ٍ الجشص تْشاى دس ػشٍیغ ایي حبضش حبل دس .8

 .ؿذ خَاّذ سػبًی اطالع آػبًه ػبیت طشیك اص ؿْشّب ػبیش دس ػشٍیغ اًذاصی ساُ كَست دس .هیجبؿذ ؿذُ
 رخیشُ ؿذُ سهض كَست ثِ ػبهبًِ دس ٍ ثَدُ تٌظین لبثل وبسثش تَػط فمط ٍ فمط ػشٍیغ، ٍة ٍ پٌل عجَس ولوِ .9

 غیشهوىي آًْب تَػط عجَس ولوِ تغییش ٍ ًذاؿتِ ٍجَد آى ثِ ػبیت وبسؿٌبػبى دػتشػی اهىبى ثٌبثشایي .هیگشدد
 .هیجبؿذ

ٍ ثشای ٍ سایتل  ایشاًؼل، اٍل ّوشاُ اپشاتَسّبی ثِ 121اص ػشؿوبسُ  پیبهه دسیبفت ٍ اسػبل اهىبى حبضش حبل دس .11
 وؼش علیشغن اپشاتَسّب، ػبیش ثِ پیبم اسػبل كَست دس لزا هیؼش هی ثبؿذفمط اسػبل ثِ ّوشاُ اٍل  126ػشؿوبسُ 

 . داؿت ًخَاّذ هزوَس ّبی ؿوبسُ اص ًیض دسیبفتی هتعبلجب ٍ ًـذُ اسػبل پیبم وبسثش، اص ؿبسط
 هیؼش هی ثبؿذ.فمط ثشای وبسثشاى اعتجبسی دس پٌل آػبًه اهىبى اػتفبدُ اص ثبًه ؿوبسُ هَثبیل  .11

 
 
 



 
 :سرویس وب

 ثِ توبیل اعتجبسی وبسثش وِ كَستی دس لزا .هیجبؿٌذ همذٍس  آػبًه اعتجبسی وبسثشاىثشای  فمط ػشٍیغ ٍة دسیبفت .12
ٍ ایجبد ًبم  ٍة ػشٍیغ ثِ فعبلؼبصی ًؼجتاص لؼوت ػشٍیغ ّب  ؿتِ ثبؿذدا سا آػبًه ػشٍیغ ٍة دسیبفت

 ٍ دس كَست پشداخت ّضیٌِ ٍجِ آى هؼتشد ًویگشدد. هی ًوبیذالذام وبسثشی ٍ ولوِ عجَس 
 ٍ ًوبیذ فعبل آػبًه پٌل ٍ ًوبیٌذگی ػشٍیغ ٍة سٍی ثش سا ؿوبسُ یه ّوضهبى كَست ثِ تَاًذ ًوی وبسثش یه .13

ّوچٌیي اهىبى فعبلؼبصی یه ؿوبسُ سٍی دٍ  .ًوبیذ اًتخبة ػشٍیغ وبسثشی ثشای سا هزوَس هَاسد اص یىی ثبیؼتی
 ٍة ػشٍیغ ًوبیٌذگی هجضا ٍجَد ًذاسد.

 ػشٍیغ، ٍة دسخَاػت فشم تىویل اص پغ (SOAP ثب هتذ یب ًوبیٌذگی تجبسی( ػشٍیغ ٍة دسیبفت ثشای .14
 ٍ توبیل كَست دس ًْبیت دس ٍ هیـَد فشاّن هتمبضی ثشای دسخَاػتی ػشٍیغ ٍة سٍی آصهبیـی دػتشػی
 ثشگـت هشثَطِ ّضیٌِ ٍجِ، پشداخت اص پغ اػت ثذیْی  .هیـَد فعبل ٍی ثشای ػشٍیغٍة  هشثَطِ ٍجِ پشداخت

 )ثبلعىغ ٍ آػبًه ػشٍیغ ٍة ثِ یب تجبسی ًوبیٌذگی ػشٍیغ ٍة( ػشٍیغ ٍة ًَع تغییش اهىبى ٍ ًویـَد دادُ
 .ًذاسد ٍجَد

 
 :سرویس کاربری مالحظات

 

 آػبًه ٍ اػت ّوشاُ خطب دسكذی ثب ثبصاس، دس هَجَد دیتبثیؼْبی ػبیش ّوبًٌذ آػبًه پٌل دس هَجَد دیتبثجؼْبی .15
ٍ  .ًذاسد سا هزوَس ّبی ؿوبسُ ثِ ؿذُ اًجبم اسػبلْبی كذی دس كذ ثَدى آهیض هَفمیت لجبل دس هؼئَلیتی ّیچ
 ثیؼْبی دلخَاُ خَد سا تْیِ ٍ اص آًْب اػتفبدُ ًوبیذ.ْبد آػبًه ایي اػت وِ وبسثش دیتبپیـٌ

 كَست دس ثذیْیؼت .ًوبیذ تَجِ هیضوبس دس هٌذسج ّـذاس پیبهْبی ثِ اسػبلی، ّش اًجبم اص لجل حتوب ثبیؼتی وبسثش .16
 .داؿت ًخَاّذ دسیبفت ٍ اسػبل هـىالت لجبل دس هؼئَلیتی ّیچ آػبًه هیضوبس، دس هٌذسج پیبهْبی ثِ تَجْی ثی

كحیح ثَدى وبسثش هی ثبیؼت لجل اص اسػبل اًجَُ پیبهه یه پیبهه تؼت ثِ ؿوبسُ ّوشاُ خَد اسػبل وٌذ ٍ اص  .17
ٍ پغ اص صدى  لجل اص اسػبل ًْبیی اطویٌبى حبكل ًوبیذ. هپیبهتعذاد اص ًظش هحتَی ٍ تعذاد وبسوتش ٍ  خَد هپیبه

 ثِ ّیچ عٌَاى هیؼش ًویجبؿذ. ولیذ اسػبل اهىبى لغَ آى ٍ ثبصگـت ّضیٌِ پیبهىْبی اسػبلی
 ٍ ًذاؿتِ هؼئَلیتی ّیچ اٍل، ّوشاُ تلفي ؿجىِ دس هـىل ٍجَد دلیل ثِ هملذ دس پیبم دسیبفت عذم لجبل دس آػبًه .18

 دسكذی ّوَاسُ ًویجبؿذ، ًیض ؿشوت ایي اختیبسات حیطِ دس وِ هـىالتی چٌیي ثَدى ًبپزیش اجتٌبة دلیل ثِ لزا
 ثشای تضویٌی ٍ داسد ٍجَد اًجَُ، همیبػْبی دس ٍیظُ ثِ اسػبلی پیبهْبی ولیِ تحَیل ثَدى آهیض هَفمیت دس سیضؽ
 .ًذاسد ٍجَد اسػبلی پیبهْبی كذ دس كذ آهیض هَفمیت تحَیل

 ػَی اص ؿبسطثىی كَستیىِ دس ٍ ؿَد هی ؿبسط دلیَس ؿذُ ًِ ٍ اسػبلی پیبهىْبی تعذاد اػبع ثش وبسثش آػبًه دس .19
 سا وبسثشاى هتعبلجبً، ٍ هیضاى ّوبى ثِ آػبًه یبثذ، تخلیق آػبًه ثِ ًـذُ دادُ تحَیل پیبهْبی ثشای اپشاتَسّب
 آًْب لجبل دس ًیض آػبًه ٍ ًـذُ هملذ تحَیل وِ پیبهىْبیی هَسد دس كشفب ثه ؿبسط دیگش ثیبى ثِ .هیٌوبیذ ؿبسطثه

  .هیـَد اعوبل اػت، ًـذُ اعتجبس وؼش ّوشاُ ٍ ثبثت تلفي اپشاتَسّبی ًضد
 ٍجَد وِ ّبیی ؿوبسُ( ًبهعتجش ّبی ؿوبسُ ثِ هـتشی تَػط پیبهه اسػبل لجبل دس تْشاى، هخبثشات ٍ آػبًه .21

 دس هعیٌی صهبى هذت ثشای وِ ّبیی ؿوبسُ ٍ )اًذ ؿذُ غیشفعبل دلیلی ّش ثِ یب ٍ اًذ ًـذُ ٍاگزاس ٍ ًذاؿتِ خبسجی
 ٍ ػیؼتن ظشفیت اؿغبل دلیل ثِ لزا .ًذاسًذ هؼئَلیتی ّیچ اًذ، ثَدُ خبهَؽ یب ٍ اًذ ًذاؿتِ لشاس دّی آًتي هحذٍدُ

 وٌٌذُ اسػبل اعتجبس اص هملذ، ثِ پیبم ًشػیذى علیشغن هزوَس، ؿوبسّْبی ثِ پیبهه اسػبل كَست دس تشافیه، ایجبد
 .ؿذ خَاّذ وؼش



 :شخصی حریم
 

 ثِ ٍ تْشاى اػتبى هخبثشات دسخَاػت ثِ ثٌب ًبم، ثجت حیي دس ػشٍیغ فعبلؼبصی هتمبضیبى اص دسیبفتی اطالعبت  .21
 ثِ اطالعبت ایي .هیجبؿذ ػشٍیغ ایي اص ػَءاػتفبدُ گًَِ ّش اص جلَگیشی ٍ یتهبلى ٍ ؿوبسُ َّیت احشاص هٌظَس
 .ؿَد هی ًگْذاسی ٍ حفظ آػبًه دس هحشهبًِ وبهال كَست

 
 :تغییرات

 

 ؿشوت، ساّجشدی تلویوبت ٍ ّوشاُ ٍ ثبثت تلفي اپشاتَسّبی اتخبری ّبی ػیبػت ثِ تَجِ ثب ٍ ؿشایط ثِ ثؼتِ  .22
 ثشٍصسػبًی ػبیت دس جذیذ، تغییشات اعوبل هحض ثِ لزا .داسد ٍجَد همشسات ٍ لَاًیي سػبًی ثشٍص ٍ تغییش اهىبى
 .ؿذ خَاّذ

 
 :ممنوع موارد

 

 .دیگشاى ) عوَهی ٍ خلَكی حمَق ؿبهل( لبًًَی حمَق ثِ تجبٍص .1
 غزایی ّبی هىول ثْذاؿتی، ٍ آسایـی آؿبهیذًی، خَساوی، پیشاپضؿىی، ٍ پضؿىی خذهبت حَصُ ثب هشتجط تجلیغبت توبهی .2

 ًظبم ػبصهبى اص ثشجؼتِ هْش ثِ هوَْس ٍ پیبهىی تجلیغبت هخلَف وتجی هجَص اخز ثب فمط ٍ فمط پضؿىی تجْیضات ٍ
 جْت سا هجَص اكل هزوَس، هحتَای ثب اًجَُ پیبهه اسػبل اص لجل ثبیؼتی ػشٍیغ وبسثش ٍ ثبؿذ هی هجبص وـَس پضؿىی

 . ًوبیذ اسائِ آػبًه ثِ ًْبیی تبئیذ
 .ثبؿذ ؿذُ هوٌَع جبسی همشسات تَػط یب ٍ ثَدُ لبًًَی غیش وِ دیگشی فعبلیت ًَع ّش .3
 ایي اطالعبت اص اػتفبدُ ًَع ّش یب ٍ )ّشهی ثبصاسیبثی ٍیظُ ثِ( هٌلفبًِ غیش یب ٍ غیشلبًًَی تجبسی فعبلیت گًَِ ّش تجلیغ .4

 .دیگشاى صیبى یب خؼبست اػجبة وشدى فشاّنٍ  هٌظَس ایي ثشای ٍثگبُ
ذکر  http://internet.ir/crime_index.htmlوِ دس لیٌه  هجشهبًِ هحتَای هلبدیك وبهل هتي  :دیگش هَاسد .5

  .شده است

 ّیچ ٍ ًوَدُ غیشفعبل سا خبطی وبسثشی اوبًت آػبًه، الزوش، فَق هَاسد اص یه ّش سعبیت عذم ٍ وبسثش تخلف كَست دس .6
 .ًویجبؿذ آػبًه هتَجِ هؼئَلیتی

 
 :اختالف حل

 

 هی تَافمٌبهِ ایي ثب هشتجط لبًًَی ًضاع گًَِ ّش ٍ ؿذُ تحشیش ایشاى جوَْسی اػالهی وـَس لَاًیي تحت تَافمٌبهِ ایي
 .ؿَد حل ػشٍیغ هبله عٌَاى ثِ تْشاى اػتبى هخبثشات ًوبیٌذُ ٍ آػبًه تَػط ؿذُ هـخق هٌفشد داٍس تَػط ثبیؼت

 غیش یب ثبطل تَافمٌبهِ ایي اص لؼوتی ّش چٌبًچِ .ثَد خَاّذ فبسػی صثبى ثِ ٍ ایشاى وـَس پبیتخت تْشاى ؿْش دس داٍسی سًٍذ
 .داؿت ًخَاّذ تَافمٌبهِ دیگش ّبی لؼوت تَاصى ٍ اعتجبس دس تبثیشی ّیچ ؿَد، تٌفیز لبثل

 
 تضمین عذم

 

 : وِ وٌین تضویي وبهال تَاًین ًوی هتبػفبًِ اهب وٌین، هی تالؽ تش، ویفی ٍ ثْتش ّشچِ ػشٍیغ اسائِ ثشای هب
 .وٌذ ثشطشف سا ؿوب ًیبصّبی ولیِ هب ّبی ػشٍیغ اص اػتفبدُ 1-

 خطب ثبؿذ. ثذٍى یب اهي وبهال لطعی، اؿىبل، ثذٍى ّب ػشٍیغ اص ؿوب اػتفبدُ 2-

http://internet.ir/crime_index.html

