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های سامانه پیام کوتاه تعرفه 
 

 ساهاًِاًتخاب هزاحل 

 (1)جذٍل  با تَجِ بِ اهىاًات هَرد ًیاساًتخاب ساهاًِ هَرد ًظز -1

 (2رلوی اختصاصی بِ صَرت رایگاى اختصاظ دادُ خَاّذ ضذ()جذٍل  14اًتخاب ًَع ضوارُ ) بِ ّوزاُ ّز ساهاًِ یه ضوارُ  -2

 (3هی گزدد( )جذٍل خزیذ ضارص ) لیوت ّز پیاهه با تَجِ بِ هیشاى خزیذ ضوا هحاسبِ  -3

 

 هزینه محصوالت –( 1جدول )

  اس هطتزی دریافت هی گزدد یىبارّشیٌِ فعال ساسی ساهاًِ تٌْا  . 

  ُاختصاظ دادُ خَاّذ ضذ .  رایگاىرلوی اختصاصی بِ صَرت  14بِ ّوزاُ ّز ًزم افشار یه ضوار 

 .ّزیه اس هاصٍل ّای تخصصی بِ ّوزاُ ًسخِ پایِ بِ صَرت جذاگاًِ لابل خزیذاری هی باضٌذ 

 

 ( : هزینه شماره ویژه پیام کوتاه2جدول )

 

 

 

 

 

 

 
 

 هزینه نوع محصول

، ارسال مىطقٍ ای، ارسال ارسال گريَی ، ارسال زمان بىذی ، دریافت وسخٍ پایٍ ) ارسال سادٌ ، 

 رقمی اختصاصی 14ي... ( + شمارٌ  صىفی

 ریال000/000/1

 ریال 000/500 ماژيل مسابقٍ ي ماژيل وظرسىجی

 ریال 000/500 ًَشمىذپاسخگًیی 

 ریال 000/500/1 ماژيل سررسیذ

 ریال 000/000/2 تعریف کاربر ي تعییه سطًح دسترسی

 ریال 000/000/5 وسخٍ کامل سازماوی ) وسخٍ پایٍ + کلیٍ ماژيل َا (

 هزینه نوع شماره

 ریال 000/250 رقمی  14شمارٌ 

 ریال 000/000/1 رقمی  12شمارٌ 

 ریال 000/200/1 رقمی 10شمارٌ 

 ریال000/000/2 رقمی )غیرروذ( 9شمارٌ 

 ریال 000/500/3 رقمی )غیر روذ( 8شمارٌ 

 ریال 000/500 1سريیس با وام )درج وام اوتخابی بجای شمارٌ پیام کًتاٌ(
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  در صَرتی وِ ضوا لصذ خزیذ اختصاظ دادُ خَاّذ ضذ .  رایگاىرلوی اختصاصی بِ صَرت  14یه ضوارُ  ساهاًِبِ ّوزاُ ّز

 ضوارُ ای با تعذاد ارلام وَتاُ تزی را داریذ ّشیٌِ ضوارُ بِ هبلغ ساهاًِ افشٍدُ هی گزدد.

 1- در حال حاضز فعال ًوی باضذسزٍیس با ًام. 

  دریافت هی گزدد. یىبارّشیٌِ ضوارُ ّا تٌْا 

  رلن، در صَرت درخَاست هطتزی پس اس استعالم اس هخابزات اعالم هی  8رلوی رًذ ٍ ضوارُ ّای ووتز اس  8ّشیٌِ ضوارُ ّای

 گزدد.

 

 1309ارسال اس ام اس در سال هزینه شارژ اعتبار  –( 4جدول )

 )ریال( اًگلیسی SMSّشیٌِ ّز  فارسی )ریال( SMSّشیٌِ ّز  میزان خرید ریالي

000/500 ≤ X < 0 115 240 

000/000/4 ≤ X < 000/500 110 235 

000/000/15 ≤ X < 000/000/4 105 225 
000/000/30 ≤ X < 000/000/15 99 215 

000/000/50 ≤ X < 000/000/30 90 205 

≤ X  000/000/50 85 202 

 ًذارد  هحذٍدیتی در سهاى استفادُ اس ضارص خزیذاری ضذُ ٍجَد . 

  هی باضذ. رایگاىّشیٌِ دریافت پیام وَتاُ تا حذ ارسال 

  ّشیٌِ ّز پیاهه بز اساس هیشاى خزیذ واربزاى هحاسبِ هی گزدد بِ عبارت دیگز ّزچِ هیشاى ضارص ساهاًِ بیطتز باضذ لیوت ّز

تَهاى هحاسبِ  11شیٌِ ّز پیاهه تَهاى ّشار تَهاى باضذ ّ 455تا  55پیاهه واّص هی یابذ. بِ طَر هثال اگز هیشاى خزیذ ضوا بیي 

 هی گزدد.

  ،درصذ هالیات بز ارسش افشٍدُ اضافِ هی گزدد. 4بِ ولیِ خزیذّای اعتبار 

 

 

 هزاحل خزیذ ساهاًِ پیام وَتاُ لاصذن

 
 ٍاریش ٍجِ ساهاًِ با تَجِ بِ جذاٍل فَق -1

 )ٍجِ ساهاًِ هی تَاًذ بِ حساب ٍاریش گزدد یا بصَرت آًالیي پزداخت ضَد(

 با ٍاحذ فزٍش ضزوت اس طزیك تلفي ٍیا ایویل ٍ اعالم ضوارُ فیصتواس  -2

 در ایي هزحلِ ضوارُ ضوا رسرٍ ضذُ ٍ فزم ثبت ًام بزای ضوا ارسال هی گزدد)اس طزیك ایویل یا فىس(

 تىویل فزم ثبت ًام ٍ ارسال هذارن )اضخاظ حمَلی: وپی رٍسًاهِ رسوی ضزوت، اضخاظ حمیمی: وپی وارت هلی ٍ ضٌاسٌاهِ( -3

 هذارن فَق هی تَاًذ پست، ایویل ٍ یا فىس گزدد

 پس اس دریافت هذارن فَق ّوىاراى ها ساهاًِ ضوا را فعال وزدُ ٍ اطالعات السم را بزای ضوا ایویل ٍ فىس هی وٌٌذ.

 ولیِ هزاحل فَق هی تَاًذ در یه رٍس واری صَرت پذیزد.

 


