
 ( 026و  021)  فرم درخواست فعالسازی شماره پیامک 
    اهرا سامانه ایرانیان  

 و خوانا تکمیل نمائید( با دقتموارد را تمامی )لطفا  مشخصات درخواست کننده: -1

........................................ ............... کد ملی: ..................................شماره شناسنامه: ....  نام پدر:...............................................................  ....................................................نام و نام خانوادگی: .  حقیقی 

 ..............ایمیل :......................................................................................................................................تلفن ثابت: .................................................... تلفن همراه: ............. ../........................./.........تاریخ تولد: ....

 ............................................................................................................................................................................................کد پستی:.................................................... استان : .............................................. نشانی:

......./................./............................. تاریخ اتمام اجاره نامه:........................................................................نامه: .....در صورت مستاجر بودن، کد رهگیری اجاره         مستاجر     نوع مالکیت :  مالک 

   ............/..................../... :ثبت.............................   تاریخ ....................... شناسه ملی: ...................................شماره ثبت: .........  ..................................................................نام شرکت/سازمان:  .  حقوقی 

.. ...............................................کد ملی:....................................................................شماره شناسنامه: .... نام پدر: .............................................................................................نام نماینده/وکیل قانونی: ..................

 ............ایمیل :....................................................................................................تلفن ثابت: .................................................... تلفن همراه: ................................................. ../........................./.........تاریخ تولد: ....

 .............................................................................................................................................................................................................................................. استان : .............................................. نشانی:کد پستی:. 

 ...............................................: ...............نماینده ............... سمت...................................................................کد اقتصادی : ..................

 ......./................./............................. تاریخ اتمام اجاره نامه:........................................................................در صورت مستاجر بودن، کد رهگیری اجاره نامه: .....        مستاجر     نوع مالکیت :  مالک 
 

 درخواستی: سرویس -2
 

 :نموده و شماره خود را در مقابل آن یادداشت فرمائیدهای زیر را انتخاب گزینهلطفا یکی از 

 شماره مورد نظر های انتخابیگزینه ردیف

1-2 
رقمی(مثال:  8با شماره تلفن ثابت درخواست کننده ) متناظرشماره ارسال و دریافت، 

02112345678    

2-2 
رقمی(مثال:  8با شماره تلفن ثابت درخواست کننده )غیر  متناظرشماره ارسال و دریافت، 

02112345   

   02100012345شماره ارسال و دریافت، غیر متناظر با شماره تلفن ثابت درخواست کننده مثال :  3-2
 موافقت نامه و توضیحات تکمیلی: -3

 باشد:مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می به منظور فعالسازی شماره، ارائه مدارک احراز هویت الزامی است. -1بند

ارائه  ،( 2-2،2-1های : کپی شناسنامه یا کارت ملی، آخرین قبض تلفن مربوط به شماره درخواستی به منظور اثبات مالکیت شماره )در مورد گزینهدرخواست کننده حقیقی  -1

 )فرم فوق(اصل فرم درخواست تکمیل شده  (،باشد رمستاج کننده درخواست کهیصورت)در کپی اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری 

: کپی آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی شرکت، کپی شناسنامه یا کارت ملی نماینده، معرفی نماینده شرکت به صورت رسمی در سربرگ شرکت درخواست کننده حقوقی  -2

)در صورتیکه درخواست ( و ارائه کپی اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری 2-2،2-1های شماره)در مورد گزینه،آخرین قبض تلفن مربوط به شماره درخواستی به منظور اثبات مالکیت 

 )فرم فوق(، ، اصل فرم درخواست تکمیل شده کننده مستاجر باشد(

شماره، شماره مورد نظر فعال شده و به صورت انحصاری برای ارسال و  پس از تعیین شماره و ارائه مدارک توسط درخواست کننده و حصول اطمینان از آزاد بودن و امکان واگذاری -2بند

 باشد.جزء الینفک شماره ها می 026و  021شود. پیش شماره  دریافت پیامک، به درخواست کننده اختصاص داده می

در صورتی که شماره ثابت درخواست کننده تغییر کند و یا به شخص دیگری واگذار  د وشماره بعد از فعالسازی و ثبت در سامانه مخابرات به هیچ عنوان مسترد نمیگردفعالسازی  هزینه -3بند

 بدیهی است در صورت عدم اطالع، مسئولیتها متوجه درخواست کننده شماره خواهد بود.  اعالم نماید تا شماره قبلی غیر فعال گردد،، بایستی در اسرع وقت مراتب را شود

باشد و در صورت ارسال هر گونه محتوای مغایر با عرف و قوانین مرتبط با حوزه نشر و خبر، عواقب آن مستقیماً به عهده وی ن ارسالی با کاربر سرویس میمسئولیت محتوای کلیه متو -4بند

پاسخگوی نهادهای ذیربط و اشخاص حقوقی و عمومی  شده و مالک سرشمارهباشد و به محض بروز تخلف، سرویس وی غیر فعال خواهد بود و از این منظر، هیچ مسئولیتی متوجه اپراتور نمی

 از هر بابتی خواهد بود. 

 های غذایی و تجهیزات پزشکی فقط و فقط با اخذ مجوز کتبی مخصوصپیراپزشکی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل لیغات مرتبط با حوزه خدمات پزشکی،تمامی تب -5بند

 نماید. رائهاوه با محتوای مذکور، اصل مجوز را باشد و کاربر سرویس بایستی قبل از ارسال پیامک انببرجسته از سازمان نظام پزشکی کشور مجاز می تبلیغات پیامکی و ممهور به مهر

 مهر و امضاء متقاضی 

 

 ..... ......./..........تاریخ : ........../...

 


