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 پیوست الف
 BTS (Base Transceiver Station)ارسال بر اساس 

 توضیح سرویس:
؛ رسالانوع رو در این این از  .کنندشبکه تلفن همراه هستند که با دستگاه موبایل ارتباط برقرار مینخستین بخش در  BTSآنتن های 

 با شرایط ذیل می باشد. مبنای ارسال، مشترکین ایرانسل در یک منطقه خاص

 شرایط و نحوه ارسال

و شرکت پس از  گردد به شرکت اعالم می از طرف مشتری ر طی یک فرممورد نظمنطقه  درخواستی به همراهمتن  ابتدادر این نوع ارسال، 

 .را به جریان می اندازد، درخواست  از طرف ایرانسل استعالم تعداد شماره فعال و تایید متن ارسالی

 که در این خصوص موارد ذیل شایان توجه است:

 .متقاضی مسئول متن ارسالی و عواقب ناشی از آن خواهد بود و شرکت را از هر گونه مسئولیتی در این خصوص مبرا می داند 

 ساعت قبل از زمان ارسال به شرکت ارائه نماید.  27متقاضی می بایست فرم مربوط به درخواست خود را حداکثر 

 اینکه از اطالعات به روز مشترکین در این ارسال استفاده نمی شود، همیشه پیامک برای افرادی که پیش از ساعت مشخص  با توجه به

 شد. این بازه ممکن است به چند ساعت برسد.شده در محل حضور داشته اند، ارسال خواهد 

  د.هزار عدد می باش 05حداقل تعداد سفارش 

  خواهد شد انجامارسال توسط شماره عمومی ایرانسل در غیر اینصورت شماره اختصاصی نماید  اخذمشتری می تواند مبادرت به. 

  سال تبلیغات به تمامی شماره های ایرانسل در تمامی این سیستم مختص به استان و یا شهری خاص نبوده و امکان اردقت فرمایید

 وجود دارد.نقاط ایران 

  انجام 5393 5390، 5392، 5390، 5390، 5399، 5395ی ها دائمی و اعتباری ایرانسل با پیش شماره خطوطارسال در این روش به

 .شود می

 یک گزارش کلی از تعداد ، تنها پس از ارسال، نخواهد شد ارائهکه گزارشی با عنوان دلیوری و یا شماره های ارسال شده  از آنجایی

 .صادر خواهد شدارسال شده به صورت کتبی از طریق اپراتور پیامک 

 .تعداد شماره هر منطقه از طرف اپراتور و به صورت تقریبی اعالم می شود 

 این سیستم قابلیت دریافت پیامک ندارد 

 .ال ایرانسل ) پیوست ب ( محاسبه می گردد.هزینه ارسال بر اساس جدول تعرفه مخصوص ارس 

  متقاضی می بایست اعتبار مورد نیاز ارسال را پس از تایید متن توسط اپراتور به حساب شرکت واریز نماید. ) در صورت داشتن اعتبار

 در سامانه پیامک، اعتبار مذبور از آن کسر خواهد شد. (

  سرویس وجود دارد)شرایط ارسال در پیوست ب( در این ایرانسلامکان ارسال با نام تجاری نیز به شماره های 

 

 گيرم. بدينوسيله ضمن مطالعه شرايط و نحوه ارسال)پيوست الف و ب( و علم بدان، مسئوليت متن ارسالی را به عهده می   
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 پیوست ب
 

 (3937) ارسال پیامک منطقه ای ایرانسلتعرفه های 

 مبلغ اعتبار خريداری شده )ريال( هزينه هر پيامک فارسی رديف

 حداکثر مبلغ اعتبار حداقل مبلغ اعتبار

1 102 002220221 002220222 

0 111 002220221 102220222 

3 111 102220221 1002220222 

0 112 1002220221 1002220222 

1 121 1002220221 0102220222 

1 120 0102220221 0202220222 

 به باال 0202220221 00 1

 

 
 توجه

o           میلیون ریال می باشد 35ریال و به صورت ماهیانه  0،555،555هزینه یکبار ارسال با نام تجاری 

o اعالم خواهد شد. باشد که در صورت تقاضا متعاقباً رنام تجاری می بایست منطبق با قوانین و دستورالعمل های اپراتو 

o     کاراکتر باشد33تجاری مورد نظر نباید بیش از نام 

o       ،بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد مگر کسر هزینه ارسال از اعتبار فعلی سامانه. %0به مبالغ فوق 

o      )تعرفه و شرایط ارسال تابع قوانین اپراتور مخابرات خواهد بود.) مدت اعتبار تعرفه یک ماه 

 

 

 گيرم. ضمن مطالعه شرايط و نحوه ارسال)پيوست الف و ب( و علم بدان، مسئوليت متن ارسالی را به عهده می بدينوسيله   

 
 امضاء و مهر متقاضی

 


