
 

 مهر و امضاء خریدار   مهر وامضاء فروشنده

 

 تاریخ: 

 شماره: 

 پیوست: 

قراردادنوع سند:   

 

 تغییر شمارهدرخواست فرم 

 مشخصات درخواست كننده و جزئیات درخواست:  -1

 ................................................................:............................ شماره همراه......................................................نام و نام خانوادگی : 

  ...........................................................سازمان/اداره/شرکت/مؤسسه :  یانونقنماینده .........  .........................................کد ملی : 

  ......شناسه ملی: .......................................................................... ......................................اقتصادی: ........................................ کد

 .................................................................................نام کاربری: ................... کد ثبت:...................................................................

 :شماره فعلی -2

       رقمی 41

. 
      0 0 3 3 0 0 0 3 

 : شماره جدید  -3

      رقمی 40

      0 0 3 5 0 0 0 3 
 

 تعهدات: -6
 ادعای نسبت به خط شماره قبلی نداشته و شماره جدید را جایگزین آن می داند.خریدار هیچ گونه  .4

 های هزینه روی بر ، ایرانسل و .. (اول همراهیا اپراتور ها ) و ( مگفاتجاری و حقوقی تامین کنندگان ترافیک )مانند  های سیاست و قوانین در تغییرات که صورتی در .2
 هزینه ها بازنگری و تغییرات اعمال خواهد شد. باشند، داشته محسوسی تاثیر) هزینه شماره، آبونمان و هزینه ارسال و دریافت پیامک (  قرارداد این

 .همچنان به عهده خریدار خواهد بود آنو آثار سوء ناشی از  لیت متن و محتوای پیام هایی که پیش از تغییر شماره توسط شماره قبلی  ارسال شدهمسئو .3
 ب بر شماره جدید مانند شماره پیشین می باشد.تتعهدات متر .1

 تغییر صرفا مربوط به شماره می باشد؛ لذا سامانه و اطالعات آن به هیچ عنوان تغییر نمی یابد. .5

 ومرتبط با تبلیغ سفرهای خارجی  هایارسال پیامکمبنی بر ممنوعیت  با توجه به ابالغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی؛ دخریدار متعهد میگرد .6

 همچنین ممنوعیت ارسال این پیام ها از سوی مگفا )اپراتور مخابرات(،از ارسال پیامکهایی با این مضمون خودداری نمایید.

 اشد.به عهده خریدار می بیا تغییر شماره قرارداد   شماره قابل انتقال و واگذاری به غیر نبوده و کلیه مسئولیت آن تا زمان لغو .7

 .در صورتی که خریدار با یک شماره چند سامانه داشته باشد، می تواند تنها یکی از شماره ها را جایگزین نماید و شماره پیشین را حفظ کند .8

 گانه زیر مطابقت داشته باشد.بایست با هر یک از اصول پنجمحتوای پیام ارسالی می .9
 جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛الف. با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی 

 ب. باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
 پ. مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

 ت. به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛
 های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛ث. با سیاست

 


