فرم درخواست فعالسازی شماره برای ارسال و دریافت پیامک
شرکت سپاهان گستر

شماره
تاریخ

 -1مشخصات درخواست کننده:
تاریخ تولد:
کد ملی:
شماره شناسنامه:
حقیقی نام و نام خانوادگی
نشانی پستی .................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ :
آدرس ایمیل................................................................ :
تلفن همراه ............................................ :تلفن ثابت:
حقوقی نام شرکت/سازمان ................................................................. :شماره ثبت .................................... :کد اقتصادی ........................................ :تاریخ تاسیس......................... :
نام نماینده/وکیل قانونی ............................................................... :سمت .................................................. :تلفن همراه نماینده/وکیل قانونی.............................................................................. :
نشانی پستی ....................................................................................................................................................................................................... :تلفن ثابت........................................................... :
نمابر ................................................... :آدرس ایمیل..................................................................................... :
 -2شمارهی درخواستی:
لطفا یکی از گزینههای زیر را انتخاب نموده و شماره خود را در مقابل آن یادداشت فرمائید:
 متقاضی ارسال پیامک به تنهایی
 متقاضی ارسال و دریافت پیامک
نوع کاربری :عادی اعتباری
شارژ اولیه پیامک روی پنل ......................... :پیامک (مخصوص کاربران اعتباری)
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شماره ارسال و دریافت ،متناظر با شماره تلفن ثابت درخواست کننده ( 8رقمی)
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شماره ارسال و دریافت ،متناظر با شماره تلفن ثابت درخواست کننده (غیر  8رقمی)
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شماره ارسال ،غیر متناظر با شماره تلفن ثابت درخواست کننده

شماره مورد نظر





 -3موافقت نامه و توضیحات تکمیلی:
بند -1به منظور فعالسازی شماره ،ارائه مدارک احراز هویت الزامی است .مدارک مورد نیاز به شرح ذیل میباشد:
 -1درخواست کننده حقیقی :کپی شناسنامه یا کارت ملی ،آخرین قبض تلفن مربوط به شماره درخواستی به منظور اثبات مالکیت شماره (در مورد گزینههای  )2-2،2-1و ارائه کپی
اجاره نامه در صورتیکه خط تلفن به نام متقاضی سرویس نباشد ،فرم درخواست تکمیل شده
 -2درخواست کننده حقوقی :کپی آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی شرکت ،کپی شناسنامه یا کارت ملی نماینده ،آخرین قبض تلفن مربوط به شماره درخواستی به منظور اثبات
مالکیت شماره(در مورد گزینههای  ) 2-2،2-1و ارائه کپی اجاره نامه در صورتیکه خط تلفن به نام متقاضی سرویس نباشد ،معرفی نماینده شرکت به صورت رسمی به شرکت
سپاهان گستر ،فرم درخواست تکمیل شده
بند -2پس از تعیین شماره و ارائه مدارک توسط درخواست کننده و حصول اطمینان از آزاد بودن و امکان واگذاری شماره ،شماره مورد نظر فعال شده و برای مدت یک سال به صورت
انحصاری برای ارسال و دریافت پیامک ،به درخواست کننده اختصاص داده میشود .پیش شماره  121جزء الینفک شماره ها میباشد.
تبصره :شایان ذکر است درخواست کننده بایستی براساس تعرفهای که توسط شرکت سپاهان گستر برای اجاره شماره مذکور در نظر گرفته است ،نسبت به پرداخت مبلغ ،به صورت کامل
و قبل از فعالسازی شماره ،اقدام نماید.
بند -3قر ارداد اجاره شماره به هیچ وجه قابل فسخ نبوده و در شرایطی که شماره ثابت درخواست کننده تغییر نماید ،تنها با ارائه مجدد مدارک بند1و پرداخت هزینه فعالسازی شماره جدید،
شماره جدید فعال خواهد شد .اعتبار شماره قبلی تا پایان یک سال پابرجا بوده و قابل لغو کردن نمیباشد .همچنین در صورت تغییر آدرس و شماره درخواست کننده ،بایستی در اسرع وقت
مراتب را به آسانک اعالم نماید تا شرکت سپاهان گستر بالفاصله شماره قبلی را غیرفعال نماید .بدیهی است در صورت عدم اطالع ،مسئولیتها متوجه درخواست کننده شماره خواهد بود.
بند -4درصورتیکه فرآیند ارسال پیامها از سوی مخابرات بنا به هر دلیلی دچار اشکال و تاخیر گردد ،شرکت سپاهان گستر موظف خواهد بود مراتب را در سریعترین زمان ممکن به
درخواست کننده اعالم نموده و هماهنگیهای الزم با درخواست کننده به عمل آورد و لذا هیچ اتهام و یا شکایتی از این منظر به شرکت سپاهان گستر وارد نخواهد بود.
بند -5مسئولیت محتوای کلیه متون ارسالی با کاربر سرویس می 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
خواهد بود و از این منظر ،هیچ مسئولیتی متوجه شرکت سپاهان گستر نمیباشد و به محض بروز تخلف ،سرویس وی غیر فعال خواهد شد.
بند -6تمامی تبلیغات مرتبط با حوزه خدمات پزشکی و پیراپزشکی ،خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ،مکملهای غذایی و تجهیزات پزشکی فقط و فقط با اخذ مجوز کتبی مخصوص
تبلیغات پیامکی و مهمور به مهر برجسته از سازمان نظام پزشکی کشور مجاز می باشد و کاربر سرویس بایستی قبل از ارسال پیامک انبوه با محتوای مذکور ،اصل مجوز را جهت تائید نهایی
به آسانک ارائه نماید.
مهر و امضاء متقاضی

