
 

  تاطابترا سامانهاستفاده مشتري از azarCRM   به منزله قبول كليه شرايط مندرج در ايـن سـايت 

   .مي باشد

 و باشد مي خريدار عهده به آن ارسال از ناشي سوء آثار و ارسالي هاي پيام محتواي و متن مسئوليت 

 دارد. مي مبري و مصون ارتباط اين در مسئوليتي هرگونه از را فروشنده خريدار

    مدارك ارسالي موقع ثبت نام به عنوان سند مورد پذيرش بوده و هرگونه جعل و يا سـوء اسـتفاده از

  مدارك افراد ديگر متوجه فرد ثبت نام كننده و كد ملي مربوطه مي باشد.

 ماننـد  ترافيـك  كنندگان تامين حقوقي و تجاري هاي سياست و قوانين در تغييرات كه صورتي در) 

 و شماره، آبونمان قرارداد (هزينه اين هاي هزينه روي بر ايرانسل و ...) اول، اپراتورها(همراه ) ياامگف

 اعمـال  تغييـرات  و بـازنگري  ها هزينه باشند، داشته محسوسي پيامك) تاثير دريافت و ارسال هزينه

  شد. خواهد

 تـامين  همـراه،  تلفن اپراتورهاي فيمابين منعقده قرارداد چارچوب در حاضر قرارداد اينكه به توجه با 

 استانداردها، قوانين ضوابط، رعايت و پذيرش به موظف خريدار باشد، مي شركت و ترافيك كنندگان

 باشد. مي ايشان دستورالعملهاي و

 اطـالع سـامانه   بـه  وقـت  اسـرع  در را نامي ثبت مشخصات در تغيير هرگونه شود مي متعهد خريدار 

 .برساند فروشنده

 وپيراپزشـكي   پزشـكي  خـدمات  محتـواي  بـا  انبـوه،  هـاي  پيامـك  ارسـال  از شود مي متعهد خريدار

پزشـكي   امور ديگر و غذايي)  هاي مكمل پزشكي، تجهيزات بهداشتي، آرايشي، (خوراكي، آشاميدني

  نمايد.  خودداري ايران اسالمي جمهوري پزشكي نظام سازمان از كتبي مجوز بدون

 قوانين و مقررات

 azarCRMسامانه ارتباطات 



 

 به قرارداد لغو زمان تا آن مسئوليت كليه و نبوده غير به واگذاري و انتقال سامانه و كلمه كليدي قابل 

 باشد. مي خريدار عهده

 باشد داشته مطابقت زير پنجگانه اصول از يك هر با ميبايست ارسالي پيام محتواي: 

o و نداشـته  مغايرت ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون و اسالم دين مباني و اصول الف) با 

 نباشد؛ تضاد در

o (باشد؛ نداشته مغايرت كشور اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، سياستهاي با ب 

o (نباشد؛ جامعه بر حاكم آرامش و نظم مخل ج 

o (نرساند؛ آسيب جامعه بر حاكم حسنه اخالق به د 

o (نگردد؛ عمومي اذهان تشويش اعثب هـ  

   كاربران موظف هستند كه به صورت دوره اي به اين صفحه مراجعه كرده تا از تغييرات احتمـالي در

ني بـر تغييـرات در   بعد از هر بار به روزرساني خبري مب "آذر.سي.آر.ام"قوانين آگاه شوند. همچنين 

 به در بخش اخبار و يا بصورت اطالعيه به اطالع مشتريان خواهد رساند. اين صفحه را

   هر گونه سوء استفاده از اطالعات وب سايت پيگرد قانوني داشته و هيچ فرد حقيقي، حقوقي يـا وب

براي فروش، توليد مطالب و محتواي منتشر شده در آذر.سي.آر.ام سايتي به هيچ عنوان نمي تواند از 

ترافيك در وب سايت خود استفاده كند. در صورت تمايل به استفاده جهـت مقاصـد    مجدد يا ايجاد

 د.ا مطلع ساخته و با ما تماس بگيريتجاري حتما بايد از قبل ما ر

  ارائه مي شوند و تحت هيچ شرايطي مسئوليت تاخير يا » آنگونه كه هست«سرويس هاي وب سايت

مشكالت اينترنتي، نيروي انسـاني، عوامـل طبيعـي،    عدم كاركرد وب سايت را كه مي تواند ناشي از 

 د.ابراتي و غيره باشد بر عهده ندارخرابي تجهيزات كامپيوتري، مخ

 قوانين و مقررات

 azarCRMسامانه ارتباطات 



 

 "ندارد. با اين وجود اين حق را براي خود محتواهاي منتشر شده الزامي به ديدباني و  ".سي.آر.امآذر

گونه ورودي نامناسب را پيگيري را مرور و هربراي انتشار مي دارد كه محتويات ارسال شده محفوظ 

 كند.نياز و توان حذف و در صورت 

 ايجاد نمايـد. بـديهي اسـت ايجـاد      " آذر.سي.آر.ام"ر كاربر حق دارد صرفا يك حساب كاربري در ه

محفوظ است كه  " آذر.سي.آر.ام"حساب كاربري تخلف محسوب خواهد شد و اين حق براي  چندين

. قبلي اقدام به مسدود كردن حساب هاي كاربري جعلي يا تكراري نمايـد در هر زمان و بدون اطالع 

 كن مي باشد.ممساب كاربري م براي يك صفحه اختصاصي البته ايجاد چندين كارت ويزيت 

 "به اطالعات محرمانه يا خصوصي اشخاصي كه از خدمات وب سـايت اسـتفاده مـي     " آذر.سي.آر.ام

 .كنند، احترام گذاشته و از آن محافظت ميكند

 "اين راستا اقدام متعهد مي شود در حد توان از حريم شخصي مشتري دفاع كند و در " مآذر.سي.آر.ا

 .به توسعه تكنولوژي مورد نياز براي هرچه مطمئن تر و امن تر شدن استفاده از وب سايت نمايد

 "از اطالعات شخصي مشتريان براي عملكرد وب سايت و تامين سـرويس هـايي كـه     "آذر.سي.آر.ام

ها با مشتري و... اند استفاده مي كند. همچنين ممكن است از طريق نظرسنجي ها  درخواست كرده

ارتباط برقرار كند تا بتواند نظر وي را در مورد سرويس هاي جاري يـا امكـان ارائـه سـرويس هـاي      

 .جديد جويا شود

  به آدرس "آذر.سي.آر.ام"تنها سايت سامانهazarcrm.com   هيچ گونه وب سايت اينترنتي بوده و

با آدرسي غير و همچنين، هيچ گونه وبالگ و شناسـه در برنامـه هـاي گفتگـوي اينترنتـي نـدارد و       

 د.ين روش ها با مشتري تماس نمي گيرهيچگاه با ا

  ين باال را خوانده و قبول مي كنمقوان

 امضا / تاريخ

 قوانين و مقررات

 azarCRMسامانه ارتباطات 


