
 

 
 خدماتی شماره تعریف تعهدنامه

 )تٍ دلت مغالعٍ ي تىمیل گشدد(
 

اسٌ َای شمسش 22مشتشن گشامی، تذیه يسیلٍ تٍ استحضاس می سساوذ عثك اتالغیٍ ششوت استثاعات سیاس ایشان اص ايل اسدیثُشت ماٌ سال 
 اسسال پیامه تٍ دي شاخٍ خذماتی ي تثلیغاتی دستٍ تىذی می شًوذ.

  خذماتی متعلك تٍ ششوت َا، دفاتش ي ساصمان َایی است وٍ پیامه َایی تا محتًای خذماتی، مشخض ي دس محذيدٌ واسی شماسٌ َای
اسسال می وىىذ ي محتًای آن  اعالم وشدٌ اوذَمان مجمًعٍ تشای مخاعثاوی شىاختٍ شذٌ وٍ خًد دسخًاست دسیافت ایه پیامه َا سا 

 شىاختٍ شذٌ است. اعالع سساوی ي اسائٍ خذمات تٍ افشاد دايعلة ي

  َشگًوٍ اسسال پیامه وٍ تذين سضایت طاحة تلفه َمشاٌ ي تذين اعالع ایشان طًست گیشد، پیامه تثلیغاتی محسًب می شًد ي اسسال
 ایه گًوٍ پیام َا تشای مخاعثاوی وٍ دسخًاست عذم دسیافت ایه پیامه َا سا دادٌ اوذ امىان پزیش ویست.

 می تاشذ. پیامه خذماتی پیامه تٍ مخاعثان تظًست ماَیاوٍ ي یا صیشوًیس دس َشم دسیافت پیامه ششوت مًظف تٍ اسسال ساَىمای عذ    
ی لیست شماسٌ َاوىىذ اص  سا اسسال می 1روش شًد ي مخاعثاوی وٍ عذد   " 1لغً اسسال  " عثاست  خذماتی ه) تغًس مثال دس اوتُای پیام

 ( حزف گشدد. پیامه خذماتی مخاعثان

  ی خًد اسسال پیامه خغًط خًد سا اص حالت تثلیغاتی تٍ خذماتی تغییش دادٌ ي تا سششماسٌ خذماتچىاوچٍ تش خالف ایه تعُذ وامٍ واستشی
ضمه تغییش واستشی سششماسٌ مشمًل پیگیشد لاوًوی خًاَذ  ) اسسال َش گًوٍ محتًا مغایش تا مًضًع اعالم شذٌ دس تعُذوامٍ(ومایذ تثلیغاتی 

 : پزیشد فاد ریل سا تٍ عىًان سيیٍ اعمال جشیمٍ تخلف خغًط خذماتی میم تًد ي تذیىًسیلٍ تعُذ می ومایذ دس طًست تخلف

میلیًن  00 سیالی تٍ اصای َش پیامه ي مثلغ 10اسسال َش پیامه تثلیغاتی اص خغًط خذماتی تٍ مشتشویه لیست سیاٌ، جشیمٍ ومذی  -1
 می گشدد. ي شماسٌ متخلف اص حالت خذماتی تشای َمیشٍ خاسج سیال تٍ عىًان جشیمٍ اخز خًاَذ شذ

ششوت استثاعات سیاس ایشان دس طًست تشيص َش وًع تخلف اص مفاد ایه تعُذ وامٍ ماله سششماسٌ عاليٌ تش متعُذ تًدن دس تشاتش  -2
 .ظًطی ي عمًمی اص َش تاتتی خًاَذ تًدخشتظ ي اشخاص حمًق ( مىفشدا پاسخگًی وُادَای ری )َمشاٌ ايل

 

 مشخصات متقاضی شماره پیامک خدماتی
 

 ششوت/ ساصمان/ مًسسٍ:وام 

 شىاسٍ ملی:

 شماسٌ التظادی:                                                              شماسٌ ثثت:

 وًع فعالیت ششوت:

 شماسٌ وماتش:         شماسٌ ثاتت:                                                         

 وشاوی:

 ینده مدیر عامل یا نماینده قانونی شرکتمشخصات مدیر عامل و نما

 وام ي وام خاوًادگی مذیشعامل:

 وذ ملی:

 تلفه َمشاٌ:

 آدسس ایمیل:

 وام ي وام خاوًادگی ومایىذٌ:

 وذ ملی:

 تلفه َمشاٌ:

 آدسس ایمیل :
 

 شماسٌ خظ خذماتی:

 جامعٍ َذف:

 ع ي محتًی پیامه خذماتی:ًمًض

 .تىمیل ولیٍ مًاسد الضامی است 
 مُش ي امضاء           

 

 


