
 :پیامک قوانین سرویس دهی و استفاده از سامانه 

 .لطفا نسبت به رعایت قوانین زیر احترام بگذارید در غیر این صورت پنل پیامک شما مسدود خواهد شد

  مدارک ارسالی مشترک بعد از ثبت نام توسط بخش احراز هویت کنترل می شود، در صورتی که عدم صحت اطالعات

 .ثبت نام و عضویت ثابت شود، پنل شما مسدود می گرددوارد شده در هنگام 

  کلیه پیامک های ارسال شما تحت کنترل دقیق سیستم مانیتورینگ میباشد و از آنجایی که این سامانه جهت اطالع

رسانی ، تبلیغات و موارد اینچنین طراحی شده هرگونه پیامک با محتوای غیر اخالقی ، توهین ، شوخی ، جوک ، اعالم 

نده شدن یا ارائه جایزه ، سرکار گذاشتن از طریق پیامک )حتی دوستان و آشنایان(، اخاذی ، ارسال پیامک از طرف بر

(، و ارسال هرگونه پیامک که به نحوی فرستنده در آن مشخص نباشد جرم  و... سلانایربانک یا اپراتور ها ) همراه اول و 

 .نالین به پلیس فتا گزارش خواهد شدمحسوب شده و در صورت مشاهده سریعا مراتب به صورت آ

  بعهده شخص دارنده پنل میباشد. (حقوقی و کیفری )هر گونه تخلفیدر صورت عدم رعایت موارد فوق مسولیت 

 :رعایت موارد امنیتی

  می باشد ، لطفا این مسئله را جدی بگیریدبهترین مکان برای نگه داری از رمز عبور ، ذهن شما. 

  روز یک بار تغییر دهید. در موارد خاص می توانید با درخواست به واحد پشتیبانی ، نام کاربری  03رمز عبور خود را هر

 .خود را نیز تغییر دهید

 : تاریخ تولد ، شماره  از افشا کردن رمز عبور خود اکیدا خودداری کنید. رمز عبور خود را یک عبارت ساده )مانند

شناسنامه یا کد ملی، شماره تلفن یا موبایل و ...( قرار ندهید. و حتما در انتخاب رمز عبور ، به طور همزمان از اعداد و 

 .حروف و کاراکتر های گوناگون استفاده کنید

 پس از اتمام کار با سامانه حتما از طریق گزینه خریوج به صورت کامل از سامانه خارج شوید . 

 


