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 سش، 29سبل  هبُ اسدیجْشتسیبس ایشاى اص اٍل  بتعجك اثالغیِ ششوت استجبع سسبًذ هیثِ استحضبس  ٍسیلِ ثذیيهشتشن گشاهی، 

 .شًَذ هی ثٌذی دستِریل  ششح ثِپیبهه ثِ دٍ شبخِ خذهبتی ٍ تجلیغبتی  شوبسُ ّبی اسسبل

، هشخص ٍ دس هحذٍدُ خذهبتیثب هحتَای  ّبیی پیبههاست وِ  ّبیی سبصهبى، دفبتش ٍ ّب ششوتخذهبتی هتعلك ثِ  ّبی شوبسُ

ٍ هحتَای  وٌٌذ هیاسسبل  اًذ دادُسا  ّب پیبههوِ خَد دسخَاست دسیبفت ایي  شذُ شٌبختِبعجبًی وبسی ّوبى هجوَعِ ثشای هخ

 ٍ اسائِ خذهبت ثِ افشاد داٍعلت ٍ شٌبختِ شذُ است. سسبًی اعالعآى 

ٍ  شَد هیصبحت تلفي ّوشاُ ٍ ثذٍى اعالع ایشبى صَست گیشد، پیبهه تجلیغبتی هحسَة  سضبیتّشگًَِ اسسبل پیبهه وِ ثذٍى 

 .تًیس پزیش اهىبى اًذ دادُسا  ّب پیبههدسخَاست عذم دسیبفت ایي  ثشای هخبعجبًی وِ ّب پیبم گًَِ ایياسسبل 

 ششوت هَظف ثِ اسسبل ساٌّوبی عذم دسیبفت پیبهه ثصَست هبّیبًِ ٍ یب صیشًَیس دس ّش پیبم ثِ هخبعجبى هی ثبشذ. 

خذهبتی خَد  شوبسُ سشچٌبًچِ ثش خالف ایي تعْذًبهِ وبسثشی خغَط خَد سا اص حبلت تجلیغبتی ثِ خذهبتی تغییش دادُ ٍ ثب 

هشوَل ، ( ضوي تغییش وبسثشی سششوبسُدس تعْذًبهِ تَا هغبیش ثب هَضَع اعالم شذُ)اسسبل ّشگًَِ هحاسسبل تجلیغبتی اًجبم دّذ

ثش عْذُ ایشبى است ٍ هَظف ثِ ججشاى توبم خسبست هبدی ٍ هعٌَی ٍاسدُ ثِ  توبهبًهسئَلیت آى ٍ  خَاّذ ثَد پیگشد لبًًَی

َستی وِ توبیل داسیذ اص شوبسُ خَد ثِ عٌَاى . لزا اص شوب وبسثش گشاهی خَاّشوٌذین دس صثبشذ هیششوت استجبعبت سیبس ایشاى 

 شوبسُ خذهبتی استفبدُ ًوبییذ، ثب آگبّی وبهل اص ششایظ ٍ تعْذات فَق، تعْذًبهِ صیش سا تىویل ٍ اسائِ ًوبییذ.

 مشخصات متقاضی شماره پیامک خدماتی

 هشخصبت ٍ َّیت هتمبضی)شخص حمَلی( -1

  ًبم ششوت/سبصهبى/هَسسِ:

 :ّب ششوتشوبسُ ثجت  شٌبسِ هلی:

  شوبسُ التصبدی:

 ًَع فعبلیت ششوت/سبصهبى/هَسسِ:

 شوبسُ ًوبثش: شوبسُ تلفي ثبثت :

 ششوت/سبصهبى/ هَسسِ: ًشبًی

 یا  نماینده قانونی شرکت مدیرعامل، نماینده مدیرعامل و هویت مشخصات

 خبًَادگی: ًبم ٍ ًبم

 :هلی وذ

 ایویل:آدسس  :ّوشاُ تلفي

 

 خذهبتی:شوبسُ خظ 

 جبهعِ ّذف:

 هَضَع هحتَای پیبهه خذهبتی: 

 

  الضاهی است.ولیِ هَاسد تىویل 

 

 اهضب ٍ هْش ششوت ...... 




