تعهد نامه تعریف شماره خدماتی
هشتشن گشاهی ،ثذیٌَسیلِ ثِ استحضبس هی سسبًذ عجك اثالغیِ ششوت استجبعبت سبیش ایشاى اص اٍل اسدیجْشت هبُ سبل  ، 29سششوبسُ ّبی اسسبل پیبهه ثِ دٍ شبخِ خذهبتی ٍ تجلیغبتی
ثِ ششح ریل دستِ ثٌذی هی شًَذ.
شوبسُ ّبی خذهبتی هتعلك ثِ ششوت ّب ،دفبتش ٍ ،سبصهبًْبیی است وِ پیبهىْبیی ثب هحتَای ولی ،هشخص ٍ دس هحذٍدُ وبسی ّوبى هجوَعِ ثشای هخبعجبًی شٌبختِ شذُ وِ خَد
دسخَاست دسیبفت ایي پیبهىْب سا دادُ اًذ ،اسسبل هی وٌٌذ ٍ هحتَای آى اعالع سسبًی ٍ اسائِ خذهبت ثِ افشاد داٍعلت ٍ شٌبختِ شذُ است.
ّشگًَِ اسسبل پیبهه وِ ثذٍى دسخَاست صبحت تلفي ّوشاُ ٍ ثذٍى اعالع ایشبى صَست گیشد ،پیبهه تجلیغبتی هحسَة هی شَد ٍ اسسبل ایٌگًَِ پیبم ّب ثشای هخبعجبًی وِ خَد
دسخَاست عذم دسیبفت ایي پیبهىْب سا دادُ اًذ اهىبًپزیش ًوی ثبشذ .
چٌبًچِ ثش خالف ایي تعْذ ًبهِ وبسثشی خغَط خَد سا اص حبلت تجلیغبتی ثِ خذهبتی تغییش دادُ ٍ ثب سششوبسُ خذهبتی خَد اسسبل تجلیغبتی اًجبم دّذ هشوَل پیگشد لبًًَی خَاّذ ثَد،
هسئَلیت آى توبهب ثشعْذُ ایشبى است ٍ هَظف ثِ ججشاى توبم خسبسات هبدی ٍ هعٌَی ٍاسدُ ثِ ششوت استجبعبت سیبس ایشاى هی ثبشذ .لزا اص شوب وبسثشگشاهی خَاّشوٌذین دس
صَستی وِ توبیل داسیذ اص شوبسُ خَد ثِ عٌَاى شوبسُ خذهبتی استفبدُ ًوبییذ ،ثب آگبّی وبهل اص ششایظ ٍ تعْذات فَق ،تعْذًبهِ صیش سا تىویل ٍ اسائِ ًوبییذ.
مشخصـات متقـاضی شماره پیـامک خدمــاتی
 -1هشخصبت ٍ َّیت هتمبضی (شخص حمَلی)
شوبسُ ثجت ششوت:

ًبم ششوت/سبصهبى/هَسسِ:
شٌبسِ هلی:
ًَع فعبلیت ششوت/سبصهبى خصَصی،دٍلتی،آهَصشی هبلی ٍ تعبًٍی:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًوبیٌذُ لبًًَی ششوت یب ًوبیٌذُ هذیشعبهل:
وذ هلی:

شوبسُ تلفي ثبثت ًٍوبثش:

تلفي ّوشاُ:

آدسس پست الىتشًٍیه :

آدسس:
 -9هشخصبت ٍ َّیت هتمبضی (شخص حمیمی)
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

وذهلی:

شوبسُ تلفي ثبثت :

شوبسُ تلفي ّوشاُ:

آدسس پست الىتشًٍیه:

آدسس:
شوبسُ خظ خذهبتی :
هَضَع ٍهحتَای پیبهه خذهبتی:
تبسیخ تىویل فشم:

اهضب ٍهْش هشتشی:

ًبم ،اهضبء ٍ هْش ششوت اسائِ دٌّذُ:

اهضب ٍهْش : cp

آدسس ٍ تلفي : cp
website :

