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 طرح های فروش پیامک پارسیان

 : ، لطفا به چند نکته زیر توجه فرمایید طرح های فروش پیامک پارسیان قبل از مطاهده جدول

اهکبًبت پٌل است ( هتٌبست ثب ًیبصّبی ضوب  + ثستِ ّبی پیطٌْبدی ) ّش ثستِ تشکیجی اص خظ اختصبصی + تعشفِ اسسبل -۱

هقشٍى ثِ صشفِ تش اص خشیذ خظ ٍ فعبل کشدى اهکبًبت ٍیظُ ثِ   اهکبًبت ٍ خظ آى ثستِ ،تذٍیي ضذُ است ٍ خشیذ ّش ثستِ ثب 

 . پٌل سایگبى سبهبًِ پیبم کَتبُ پبسسیبى است

 .ّضیٌِ ای ًذاسد گًَِدسیبفت پیبهک سایگبى هی ثبضذ ٍ ّیچ -۲

فعبل هی ثبضذ ٍ اعتجبس کسش ضذُ  ۱۱۱۱۰۲۱۱۱۰۳۱۱۱۰۵۱۱۱ثبصگطت اعتجبس پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ ، دس توبم اپشاتَسّب  -۳

دقیقِ تب حذاکثش یک سبعت ٍ ًین ثعذ اص اسسبل ثِ صَست  ۳۱ثبثت پیبهک ّبی اسسبل ًطذُ )ثِ ضوبسُ ّبی ثلک لیست( اص 

 .خَدکبس ثِ حسبة ضوب ثبصگطت دادُ هی ضَد

ٍ هبثِ التفبٍت آى دسیبفت   دُ هی ضَد، ثِ ثستِ خشیذاسی ضذُ ، افضٍ  ، اهکبًبت ٍ سشٍیسْبی جبًجی دیگش  دس صَست ًیبص -۴

 .خَاّذ ضذ

تب  ۱۲۵دس سغح هعوَلی اص  sms1.smsparsian.com  ٍsms.smsparsian.com دس ّش دٍ پٌل  smsتعشفِ اسسبل- ۵

 .سیبل هی ثبضذ ۱۱۵ تب ۷۵ سیبل ٍ دس سغح پیطشفتِ اص ۷۵

اضبفِ کشدى خظ   کبّص خَاّذ یبفت ، ّوچٌیي اهکبى خشیذ ٍ تعشفِ اسسبل ّش پیبهکدس صَست خشیذاسی ضبسط ثیطتش ،  -۶

 .ثِ عشح خشیذاسی ضذُ اهکبى پزیش هی ثبضذاختصبصی جذیذ یب اهکبًبت پیطشفتِ پٌل 

 .گشدد استعالمسقن ثبیذ  ۸قیوت خغَط ثب اسقبم کوتش اص  -۷

ٍ خغَط خشیذاسی ضذُ ًیبص ثِ توذیذ سبلیبًِ    sms.smsparsian.comثِ آدسع  ۲الصم ثِ رکش است پٌل ضوبسُ -۸

ًذاضتِ ٍ هبداهی کِ اص سَی اپشاتَسّبی اصلی ثبثت توذیذ سبلیبًِ ّضیٌِ ای هغبلجِ ًطَد ، هب ًیض ّیچی ّضیٌِ دس سش سسیذ 

 . ّین کشدّبی سبلیبًِ اص کبسثشاى عضیض دسیبفت ًخَا

خغَط خشیذاسی ضذُ ثٌبم هطتشی ثجت ضذُ ٍ هبلک ٍ هسئَل آى خَاّذ ثَد ٍ دس صَست عذم سضبیت اص خذهبت سبهبًِ  -۹

 . پیبم کَتبُ پبسسیبى ، هی تَاًذ ثذٍى پشداخت ّیچ ّضیٌِ ای ثِ هب آى سا ثِ ّش ضشکت ٍ ًوبیٌذُ ای هٌتقل کٌذ

یب  ۱۱۱۱۹۱۵۱۱۴۳۸۷۲هل ضوبسُ تلفي ّوشاُ تبى ) هبًٌذ دس صَستیکِ کِ قصذ خشیذ خظ اختصبصی ضب -۱۱

اًتخبة   فشم خشیذ ایٌتشًتیسا دس  ۵۱۱۱۱۴۱یب  ۱۱۱۱۱۴۱ ( سا داسیذ ، هی ثبیست یکی اص عشح ّبی ۵۱۱۹۳۸۲۷۲۲۹۳۴

 . کٌیذ

اگش فقظ قصذ اسسبل پیبهک  ;سیبل ثِ ثبال هی ثبضذ ، ثعٌَاى ساٌّوبیی  ۲۵۱٫۱۱۱قیوت عشح ّب ثش اسبع ًیبص ضوب اص  -۱۱

سا اًتخبة ٍ دس صَستیکِ اع ام اع دسیبفتی داسیذ ٍ ثبیذ  طرح های اضتراکی داضتِ ٍ پیبهک دسیبفتی ًخَاّیذ داضت یکی اص

سا اًتخبة ٍ یب دس  رقم ۰۱کمتر از طرح ها با خط اختصاصی  ضوبسُ ضوب قبثلیت ثخبعش سپبسی داضتِ ثبضذ ، حتوب یکی اص

سا  ۰۱۱۱طرح ها با پیص ضماره  ثشای ضوب اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس است حتوب یکی اص تعرفه ارسال پیامک صَستیکِ

 . اًتخبة کٌیذ

 BTS اسسبل ثش سٍی دکل ّبی ) ارسال تکی و گروهی اص قجیل اهکبًبت پبیِ پٌلدس توبهی عشح ّبی صیش  -۱۲

ایشاًسل۰ایشاًسل هٌغقِ ای۰پشداصش اسسبل۰پیبم ّبی پیص فشض۰اًتخبة پیبم پیص فشض۰۰هحبسجِ ّضی۰ٌِاهضب جْت 

اسسبل هٌغقِ ای کطَسی۰اسسبل هطبغل۰اسسبل هطبغل ثِ تفکیک ,bts دفتشچِ تلفي۰اسسبل اسسبل۰اسسبل سشیع۰اسسبل

استبى۰اسسبل کذ پستی۰اسسبل هحلِ ای۰اسسبل هٌغقِ ای ایشاًسل۰اسسبل سدُ سٌی جٌسیت۰اسسبل اص فبیل۰ّوشاُ اٍل ثب 

اص سٍی ًقط۰ِاسسبل اص ثبًک تقسیوبت کطَسی۰اسسبل دٍثبسُ پیبم۰اسسبل ًظیش ثِ ًظیش۰اسسبل کلوبت کلیذی۰اسسبل 

گسارش  اختصبصی۰لیست اسسبل دٍسُ ای۰حزف اسسبل دٍسُ ای۰اسسبل پیبم صَتی۰اسسبل هجذد اص سین کبست ثِ ثلک لیست ( ٍ

گضاسش اسسبل۰گشفتي خشٍجی اسسبل۰هطبّذُ جضئیبت اسسبل۰گشفتي خشٍجی اس دسیبفت کٌٌذگبى۰گضاسش   )ارسال سیستمی 

 .ل استفعب …اسسبل سیستوی ( ٍ 
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 . تعشفِ اسسبل ّش پیبهک دس جذٍل صیش ثِ تَهبى هی ثبضذ -۱۳

 خط اختصاصی طرح
 تعشفِ اسسبل

 هر پیامک
 (بهاء )ریال مطاهده دموی پنل

 
 طرح های اضتراکی خدماتی

 
  اینترنتی خرید کنید

 
 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  …ٍ ۰۲۱۱۱۱۴۵ ۱۱۱۱۹۰۳۱۱۱۵۱۵خغَط اضتشاکی  ۱۱

۲۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  پٌل پیطشفتِ-۱۱۱۱۹۰۵۱۱۱۵۱۵۰۲۱۱۱۱۴۵  خغَط اضتشاکی ۱۲

۵۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com   ۱۱٫۵ کوتش اص ۰۳۱۱۱۵۱۵۰۲۱۱۱۱۴۵ ۱۱۱۱۹۰۵۱۱۱۱۴۵ خغَط اضتشاکی ۱۳

۹۵۱٫۱۱۱ 

 ۰۱۱۱ضامل خط اختصاصی با پیص ضماره  ۰۱۱۱
 

  اینترنتی خرید کنید 
 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۵۱۱۱۱۴۱

۳۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۵۱۱۱۱۴۲

۵۵۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۵۱۱۱۱۴۳

۴۱۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۵۱۱۱۱۴۴

۶۱۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۳خظ  ۵۱۱۱۱۳۱

۶۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۳خظ  ۵۱۱۱۱۳۲

۸۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۵۱۱۱۱۲۱
sms.smsparsian.com 

۹۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۵۱۱۱۱۲۲

۱۰۱۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۵۱۱۱۱۱۱
sms.smsparsian.com 

۱۰۲۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۱ خظ ۵۱۱۱۱۱۲
sms.smsparsian.com 

۱۰۴۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۵۱۱۱۱۱۱
sms.smsparsian.com 

۱۰۶۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۵۱۱۱۱۱۲
sms.smsparsian.com 

۱۰۸۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۹خظ  ۵۱۱۱۹۱
sms.smsparsian.com 

۱۰۹۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۹خظ  ۵۱۱۱۹۲

۲۰۲۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۵۱۱۱۸۱
sms.smsparsian.com 

+۶۰۲۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۵۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۵۱۱۱۸۲

+۶۰۷۵۱٫۱۱۱ 
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 خط اختصاصی طرح
 تعشفِ اسسبل

 هر پیامک
 (بهاء )ریال مطاهده دموی پنل

 ۰۱۱۱ضامل خط اختصاصی با پیص ضماره  ۰۱۱۱
 

  اینترنتی خرید کنید

 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۱۱۱۱۱۴۱

۳۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۱۱۱۱۱۴۲

۴۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۱۱۱۱۱۴۳
sms.smsparsian.com 

۷۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۳خظ  ۱۱۱۱۱۳۱
sms.smsparsian.com 

۷۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۳خظ  ۱۱۱۱۱۳۲
sms.smsparsian.com 

۸۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱ سقوی ۱۳خظ  ۱۱۱۱۱۳۳
sms.smsparsian.com 

۱٫۱۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۱۱۱۱۱۲۱
sms.smsparsian.com 

۹۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۱۱۱۱۱۲۲
sms.smsparsian.com 

۱٫۴۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۱۱۱۱۱۲۳
sms.smsparsian.com 

۱٫۶۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۱۱۱۱۱۱۱
sms.smsparsian.com 

۱٫۷۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۱۱۱۱۱۱۲
sms.smsparsian.com 

۲٫۳۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۱۱۱۱۱۱۳
sms.smsparsian.com 

۲٫۵۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۱ خظ ۱۱۱۱۱۱۱
sms.smsparsian.com 

۲٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۱۱۱۱۱۱۲
sms.smsparsian.com 

۳٫۲۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۱۱۱۱۱۱۳
sms.smsparsian.com 

۳٫۵۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۹خظ  ۱۱۱۱۹۱
sms.smsparsian.com 

۲٫۴۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۹خظ  ۱۱۱۱۹۲
sms.smsparsian.com 

۳٫۹۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۹خظ  ۱۱۱۱۹۳
sms.smsparsian.com 

۴٫۲۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۱۱۱۱۸۱
sms.smsparsian.com 

۴٫۱۱۱٫۱۱۱ 
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 44:9278;434 -:4392878839  پطتیبانی و فروش در سراسر کطور :

 info@smsparsian.com                                                                      www.smsparsian.com ۺایویل

 خط اختصاصی طرح
 تعشفِ اسسبل

 هر پیامک
 (بهاء )ریال مطاهده دموی پنل

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۱۱۱۱۸۲
sms.smsparsian.com 

۵٫۹۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۱۱۱۱۸۳
sms.smsparsian.com 

۶٫۲۵۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۷خظ  ۱۱۱۱۷۱
sms.smsparsian.com 

۳۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۷خظ  ۱۱۱۱۷۲
sms.smsparsian.com 

۳۲٫۵۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۷خظ  ۱۱۱۱۷۳
sms.smsparsian.com 

۳۳٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۶خظ  ۱۱۱۱۶۱
sms.smsparsian.com 

۵۷٫۵۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۲کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۶خظ  ۱۱۱۱۶۲
sms.smsparsian.com 

۵۸٫۵۱۱٫۱۱۱ 

 ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۱۱۱سقوی  ۶خظ  ۱۱۱۱۶۳
sms.smsparsian.com 

۵۹٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 ۰۱۱۱ضامل خط اختصاصی با پیص ضماره  ۰۱۱۱
 

  اینترنتی خرید کنید

 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۳۱۱۱۱۴۱

۳۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۳۱۱۱۱۴۲

۵۵۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۳۱۱۱۱۴۳

۴۵۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۴خظ  ۳۱۱۱۱۴۴

۷۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۳۱۱۱۱۲۱

۱٫۱۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۳۱۱۱۱۲۲

۱٫۳۵۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۳۱۱۱۱۲۳

۱٫۴۵۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۳۱۱۱۱۲۴

۱٫۶۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۳۱۱۱۱۱۱

۱٫۷۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۳۱۱۱۱۱۲

۱٫۹۵۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۳۱۱۱۱۱۳

۱٫۸۵۱٫۱۱۱ 
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 44:9278;434 -:4392878839  پطتیبانی و فروش در سراسر کطور :

 info@smsparsian.com                                                                      www.smsparsian.com ۺایویل

 خط اختصاصی طرح
 تعشفِ اسسبل

 هر پیامک
 (بهاء )ریال مطاهده دموی پنل

 sms1.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۳۱۱۱۱۱۴

۲٫۱۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۳۱۱۱۸۱

 تَافقی

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۳۱۱۱سقوی  ۸خظ  ۳۱۱۱۸۲

 تَافقی

 ۱۲۰ضامل خط اختصاصی با پیص ضماره  ۱۲۰

 

  اینترنتی خرید کنید

 

 sms.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۱۲۱خظ  ۱۲۱۱

۶۵۱٫۱۱۱ 

 sms.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۱۲۱خظ  ۱۲۱۲

۹۵۱٫۱۱۱ 

 ۲۱۱۱ضامل خط اختصاصی با پیص ضماره  ۲۱۱۱
 

  اینترنتی خرید کنید

 

 sms1.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۲۱۱۱سقوی  ۱۲خظ  ۲۱۱۱۱۲۱

۱٫۲۱۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۲۱۱۱ سقوی ۱۲خظ  ۲۱۱۱۱۲۱

۱٫۶۱۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۲کوتش اص  ۲۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۲۱۱۱۱۱۱

۱٫۷۱۱٫۱۱۱ 

 sms1.smsparsian.com ۱۱٫۵کوتش اص  ۲۱۱۱سقوی  ۱۱خظ  ۲۱۱۱۱۱۱

۲٫۱۱۱٫۱۱۱ 
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