
 به نام خدا

 :سیسرو سازیفعال یعموم نیتلفن ثابت قوان ینترنتیا امکیپ سیاستفاده از سرو طیمقررات و شرا ن،یقوان

در حکم نام  ،یمتقاض لیمیشماره، آدرس ا سازیفعالفرم درخواست  لیآسانک و تکم تیدر سا نامثبتدر هنگام  .1

 سازیفعالپس از  لیمیآدرس ا رییو امکان تغ شودمیدر پنل آسانک در نظر گرفته  یو شناسه ورود و یکاربر

شماست، دقت  لیمیکه همان آدرس ا ینام کاربر نییدر تع حتماًوجود نخواهد داشت. لذا  وجههیچبه سیسرو

 .فرمایید

 یباشد، الزام یریکد رهگ یخوانا که دارا نامهاجارهباشد، ارائه  مستأجر س،یسرو کنندهدرخواست کهدرصورتی .2

 است.

 .شودنمیبرگشت داده  عنوانهیچبه واریزشدهوجه  امک،یشارژ پ دیو خر سیسرو سازیفعالپس از پرداخت وجه  .3

 دیبه تمد لیدر صورت تما سیو کاربر سرو باشدمیمعتبر  ،سازیفعال خیسال از تار کیتا  شدهفعال هایشماره .4

با  دیگربیانبه. دیآسانک ارسال نما یو برا نموده لیرا تکم سازیفعالفرم درخواست  مجدداً یستیبا س،یسرو

 یو تیحاصل شود که شماره همچنان در مالک نانیتا اطم شودمی تیاحراز هو مجدداًارسال مجدد درخواست، کاربر 

 است. 

خود  یپنل کاربر ی، بر رواختیاردارندآن را در  تیتا هر تعداد شماره که مالک توانندمی ،یاعتبار ای یکاربران عاد .5

سنخ باشد.  کیهمه از  هاشماره سازیفعالنوع  یستیاب حتماً. منتها ندینما تیریمد کجایفعال نموده و به صورت 

باشند  یاعتبار یهمگ ایو  یعاد یهمگ یستیپنل، با کی یرو سازیفعال یبرا یدرخواست هایشماره هیکل دیگربیانبه

 .باشدنمی پذیرامکان ،یپنل کاربر کی یدو، رو نیا بیو ترک

 نفکالیجزء  باشدمی 026و  021 شمارهپیشبوده و  فعالو البرز تهران  هایاستاندر  سیسرو نیدر حال حاضر ا .6

 رسانیاطالعآسانک  تیسا قیشهرها از طر ریدر سا سیسرو اندازیراه. در صورت باشدمی شدهفعال هایشماره

 خواهد شد.

 یپر کرده و برا نامثبتبا آنچه که در فرم  نماییدمیوارد  تیکه در سا ینام کاربر ،نامثبتهنگام  دییتوجه فرما .7

 باشد. کسانی ایدنمودهآسانک ارسال 

 رهیبوده و در سامانه به صورت رمز شده ذخ میفقط و فقط توسط کاربر قابل تنظ ،سرویسوبکلمه عبور پنل و  .8

 رممکنیغ هاآنکلمه عبور توسط  رییبه آن وجود نداشته و تغ تیکارشناسان سا یامکان دسترس نی. بنابراگرددمی

 .باشدمی

از  وو رایتل  رانسلیاهمراه اول و  یبه اپراتورها 021از سرشماره  امکیپ افتیدردر حال حاضر امکان ارسال و  .9

اپراتورها،  ریبه سا امیلذا در صورت ارسال پ. باشدمی پذیرامکانبه اپراتور همراه اول و رایتل  026سرشماره 

 مذکور نخواهد داشت.  هایشمارهاز  زین یافتیدر متعاقباًارسال نشده و  امیکسر شارژ از کاربر، پ رغمیعل

 : سرویسوب

 صورتبهکه  شمارهاییتنها  دیگربیانبه. باشندمی سرویسوب افتیقادر به در ی(و نه عاد)آسانک  یکاربران اعتبار .10

 لیتما یکاربر اعتبار کهدرصورتی. لذا در پنل استفاده نمایند سرویسوب از امکان توانندمی اندشدهفعال یاعتبار

و  ودهدر پنل کاربری آسانک مراجعه نم"هاسرویس"به منو  بایستمیآسانک را دارد  سرویسوب افتیبه در

 خود را فعال نمایید. سرویسوبآنالین  صورتبه



 یستیو با دیو پنل آسانک فعال نما یندگینما سرویسوب یشماره را بر رو کی انزمهم صورتبه تواندنمیکاربر  کی .11

 .دیانتخاب نما سیسرو یکاربر یاز موارد مذکور را برا یکی

. دیمجزا فعال نما سرویسوبدو  یخود را بر رو هایشماره، زمانهم صورتبه تواندنمیشماره  سازیفعال یمتقاض .12

 ی(ندگیو نه نما)آسانک  هایسرویسوباز  توانمیپنل آسانک تنها  یدر صورت فعال بودن شماره رو نیهمچن

پنل آسانک  یشماره مذکور را از رو یستیبا یندگینما سرویسوب یبه کاربر لیاستفاده نمود. لذا در صورت تما

 د.ایفعال نم یندگینما سرویسوب ینموده و به بر رو رفعالیغ

 یرو یشیآزما یدسترس ،سرویسوبفرم درخواست  لیپس از تکم یندگینما سرویسوب افتیدر یبرا .13

 سیو پرداخت وجه مربوطه، سرو لیدر صورت تما درنهایتو  شودمیفراهم  یمتقاض یبرا یدرخواست سرویسوب

 . شودنمیمربوطه برگشت داده  نهیاز پرداخت وجه، هز پساست  یهی. بدشودمیفعال  یو یبرا

 :سیسرو یکاربر حظاتالم

 سانکخطا همراه است و آ یموجود در بازار، با درصد هایدیتابیس ریموجود در پنل آسانک همانند سا هایدیتابیس .14

 مذکور را ندارد. هایشمارهبه  شدهانجام هایارسال صددرصدیبودن  آمیزموفقیتدر قبال  یتیمسئول چیه

در  است بدیهی. دیتوجه نما کار میزهشدار مندرج در  هایپیامبه  ،یقبل از انجام هر ارسال حتماً یستیکاربر با .15

نخواهد  افتیارسال و در مشکالتدر قبال  یتیئولمس چیآسانک ه ،کار میزمندرج در  هایپیامبه  توجهیبیصورت 

 .داشت

نداشته و  یتیمسئول چیوجود مشکل در شبکه تلفن همراه ه لیدر مقصد به دل امیپ افتیآسانک در قبال عدم در .16

 یهمواره درصد ،باشدنمی زیشرکت ن نیا اراتیاخت طهیکه در ح یتالمشک نیبودن چن ناپذیراجتناب لیلذا به دل

 یبرا ینیانبوه، وجود دارد و تضم هایمقیاسدر  ویژهبه یارسال هایپیام هیکل لیبودن تحو آمیزموفقیتدر  زشیر

 وجود ندارد. یارسال هایپیامصد در صد  آمیزموفقیت لیتحو

 لزوماً ، فرضپیش صورتبه. لذا شودمیداده شارژ  لیو نه تحو یارسال هایپیامکدر آسانک کاربر بر اساس تعداد  .17

 . شودنمی(عودت داده  delivered Not)نشده لیتحو هایپیامک یتمام نهیهز

 یکه وجود خارج هاییشماره)نامعتبر هایشمارهبه  یتوسط مشتر امکی.آسانک و مخابرات تهران، در قبال ارسال پ  .18

در محدوده  ینیمع زمانمدت یکه برا هاییشمارهو  (اندشده رفعالیغ یلیبه هر دل ایو  اندنشدهنداشته و واگذار 

 جادیو ا ستمیس تیاشغال ظرف لیندارند. لذا به دل یتیمسئول چی، هاندبودهخاموش  ایو  اندنداشتهقرار  یآنتن ده

کسر  کنندهارسالبه مقصد، از اعتبار  امیپ دنینرس رغمیمذکور، عل هایشمارهبه  امکیدر صورت ارسال پ ک،یتراف

 خواهد شد.

  



 :یشخص میحر 

، بنا به درخواست مخابرات استان تهران و نامثبت نیدر ح سیسرو سازیفعال انیاز متقاض یافتیرت دالعااط .1

عات الاط نی. اباشدمی سیسرو نیسوءاستفاده از ا هرگونهاز  یریشماره و مالک و جلوگ تیاحراز هو منظوربه

 . شودمی یمحرمانه در آسانک حفظ و نگهدار کامل صورتبه

 : راتییتغ

شرکت،  یراهبرد ماتیتلفن ثابت و همراه و تصم یاپراتورها یاتخاذ هایسیاستو با توجه به  طیشرا هبسته ب .2

 روزرسانیبه تیدر سا د،یجد راتییاعمال تغ محضبهو مقررات وجود دارد. لذا  نیقوان یو بروز رسان رییامکان تغ

 خواهد شد. 

 موارد ممنوع: 

 .گرانید ی(عموم و یشامل حقوق خصوص) یجاوز به حقوق قانونت .3

 .گرانید انیز ایفراهم کردن اسباب خسارت  .4

 هایمکمل ،یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یخوراک ،یراپزشکیو پ یمرتبط با حوزه خدمات پزشک غاتیتبل یتمام .5

و ممهور به مهر برجسته از  یامکیپ غاتیمخصوص تبل یفقط و فقط با اخذ مجوز کتب یپزشک زاتیو تجه ییغذا

مذکور،  یانبوه با محتوا امکیقبل از ارسال پ یستیبا سیو کاربر سرو باشدمیکشور مجاز  ینظام پزشک ازمانس

 .دیبه آسانک ارائه نما یینها دیاصل مجوز را جهت تائ

 ممنوع شده باشد. یتوسط مقررات جار ایبوده و  غیرقانونیکه  یگرید تیهر نوع فعال .6

عات الهر نوع استفاده از اط ایو  (یهرم یابیبازار ویژهبه) غیرمنصفانه ایو  یرقانونیغ یارتج تیفعال هرگونه غیتبل .7

 منظور. نیا یبرا سایت نیا

محتوای مغایر با عرف و قوانین مرتبط با حوزه نشر و خبر ) فهرست مصادیق محتوی  هرگونهدر صورت ارسال  .8

، عواقب آن مستقیماً به  (است ذکرشده   http://internet.ir/crime_index.html   مجرمانه که در لینک

 .باشدمیعهده مالک شماره 

نموده  رفعالیرا غ یخاط ی، آسانک، اکانت کاربرالذکرفوقاز موارد  کیهر  تیتخلف کاربر و عدم رعادر صورت  .9

 . باشدنمیمتوجه آسانک  یتیمسئول چیو ه

 ف:الحل اخت

توسط داور  بایستمیتوافقنامه  نیمرتبط با ا ینزاع قانون هرگونهشده و  ریتحر رانیکشور ا نیتوافقنامه تحت قوان نیا 

در شهر  یحل شود. روند داور س،یمالک سرو عنوانبهمخابرات استان تهران  ندهیتوسط آسانک و نما شدهمشخصمنفرد 

شود،  ذیتنف غیرقابل ایتوافقنامه باطل  نیاز ا یخواهد بود. چنانچه هر قسمت یو به زبان فارس رانیکشور ا تختیتهران پا

 نامه نخواهد داشت. توافق گرید هایقسمتدر اعتبار و توازن  تأثیری چیه

http://internet.ir/crime_index.html

