
 
 

 
 

: ......................تاریخ                                    …………………………… :  از   
با سالم و احترام        

..……………………… ر ارجمند جناب آقا یلهوس بدین          با شماره ملی»  ……………………………ª  يهم

……………………………   از یندگینما به      

…….……….....................…   .......………………………………………………………  نشانی به      
………………......…و تلفن همراه  …………………………و تلفن ثابت  ….………........…… یو کد پست        

باشد یم ییدو مورد تا یدهگرد معرفی       

)  یستعبور از بلک ل(  یخط خدمات یتا نسبت به دسترس ییمنما یدرخواست م و        
ییداقدام نما) جهان برتر نوین (  نزد آن سامانه پیامک ………………………… يربر به پنل        

طبق ضوابط استفاده خواهد شد یو امور خدمات یکه از خط مذکور تنها به جهت اطالع رسان ییمنما یاعالم م ینوسیلهبد و        
حذف نموده یشههم يخط مذکور را برا یتواند دسترس یسامانه م یبانیاز خط ، پشت یغاتکه در صورت ارسال تبل ییمنما یتعهد م و        

ربر اقدام نما یالیهزار ر یصدس ينقد یمهجر یافتنسبت به وصول در یزن و            یداز 

ییمنما يروز بعد خوددار 8 یتلغا 21در ساعات  یگروه یامکه از ارسال پ ییمنما یتعهد م یزن و         

ه مسئولیت تخلف و آثار سوء ناشی از ارسال پیام همچنین        یه دست ربر می ها در مقابل  باشد هاي بازرسی و نظارتی به عهده   
 

: مهر و امضاء  
 
 
 

: پیوست تعهد نامه توضحیحات          
  92ماه سال  یبهشتاز اول ارد یرانا یارشرکت ارتباطات س یهرساند طبق ابالغ یبه استحضار م ینوسیله، بد یمشترك گرام        
شوند یم يدسته بند یلبه شرح ذ یغاتیو تبل یبه دو شاخه خدمات یامکارسال پ ي، سرشماره ها          
ر ی يبا محتوا یامکهاییاست که پ ییمتعلق به شرکت ها ، دفاتر ، و سازمانها یخدمات يها شماره               ي، مشخص و در محدوده 
آن  يکنند و محتوا یرا داده اند ، ارسال م یامکهاپ ینا یافتشناخته شده که خود درخواست در یمخاطبات يهمان مجموعه برا          
و ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است یاطالع رسان          

شود یمحسوب م یغاتیتبل یامک، پ یردصورت گ یشانکه بدون درخواست صاحب تلفن همراه و بدون اطالع ا یامکارسال پ هرگونه          
نپذ یامکهاپ ینا یافتکه خود درخواست عدم در یمخاطبات يها برا یامپ ینگونهو ارسال ا         باشد ینم یررا داده اند ام  

خواهد بود  یقانون یگردانجام دهد مشمول پ یغاتیارسال تبل  یو با سرشماره خدمات اقدام نمایدتعهد نامه   ینبر خالف ا چنانچه          
است  یشانآن تماماً بر عهده ا یت، مسئول         

باشد یم یرانا یارس طاتوارده به شرکت ارتبا يو معنو يو موظف به جبران تمام خسارات ماد          
ربر گرام           ییداستفاده نما یاز شماره خدمات یددار یلکه تما یدر صورت یمخواهشمند یلذا از شما 
ه          ییدو ارائه نما یلرا تکم و تعهدات فوق ، تعهد نامه  یطمل از شرا ی، با آ

 

یستعبور از بلک لقابلیت  )         ی شماره خدمات دسترسیتعهد نامه درخواست و  ( 

 

                              : به
 1-   جهان برتر  نوین 
 2-  شرکت رهیاب             
   3-  شرکت ارتباطات سیار 

 
 


