
  تعهدنامه تعريف شماره خدماتي
  )٠٦/٠٧/٩٥(ويرايش 

  
 ، سر٩٢مشترك گرامي، بدين وسيله به استحضار مي رساند طبق ابالغيه شركت ارتباطات سيار ايران از اول ارديبهشت سال 

  شماره هاي ارسال پيامك به دو شاخه خدماتي و تبليغاتي به شرح ذيل دسته بندي مي شوند.
شماره هاي خدماتي متعلق به شركت ها، دفاتر و سازمان هايي است كه پيامك هايي با محتواي خدماتي، مشخص و در محدوده 

كه خود درخواست دريافت اين پيامك ها را داده اند ارسال مي كنند و كاري همان مجموعه براي مخاطباني شناخته شده 
  د داوطلب و شناخته شده است.محتواي آن اطالع رساني و ارائه خدمات به افرا

ارسال پيامك كه بدون رضايت صاحب تلفن همراه و بدون اطالع ايشان صورت گيرد، پيامك تبليغاتي محسوب مي شود  هرگونه
  و ارسال اين گونه پيام ها براي مخاطباني كه درخواست عدم دريافت اين پيامك ها را داده اند امكان پذير نيست.

  راهنماي عدم دريافت پيامك بصورت ماهيانه و يا زيرنويس در هر پيام به مخاطبان مي باشد.شركت موظف به ارسال 
چنانچه برخالف اين تعهدنامه كاربري خطوط خود را از حالت تبليغاتي به خدماتي تغيير داده و با سرشماره خدماتي خود ارسال 

تغيير كاربري سرشماره، مشمول پيگرد شده در تعهدنامه) ضمن تبليغاتي انجام دهد(ارسال هرگونه محتوا مغاير با موضوع اعالم 
قانوني خواهد بود و مسئوليت آن تماماً برعهده ايشان است و موظف به جبران تمام خسارت مادي و معنوي وارده به شركت 

اره خود به عنوان شماره گرامي خواهشمنديم در صورتي كه تمايل داريد از شم رارتباطات سيار  ايران مي باشد. لذا از شما كارب
  خدماتي استفاده نماييد، با آگاهي كامل از شرايط و تعهدات فوق، تعهدنامه زير را تكميل و ارائه نماييد.

  مشخصات متقاضي شماره پيامك خدماتي
 مشخصات و هويت متقاضي(شخص حقوقي) -١

  نام شركت /سازمان/موسسه:
  شماره ثبت شركت ها:  شناسه ملي:

  :شماره نمابر                                                                      شماره اقتصادي:
  نوع فعاليت شركت /سازمان / موسسه:

  مشخصات و هويت مديرعامل، نماينده مديرعامل يا نماينده قانوني شركت
  نام و نام خانوادگي:

  كد ملي:
  آدرس ايميل:  تلفن همراه:

  
  شماره خط خدماتي:

  جامعه هدف:
  موضوع محتواي پيامك خدماتي:

  
 .تكميل كليه موارد الزامي است 

  
  .امضا و مهر شركت ......                                                                        


