
 شود ) و مهر و امضا ( با دقت خواندهو شرایط ارائه سرویس فرم در خواست  تکمیلراهنماي 

  

  (پر کردن کلیه اطالعات الزامی است ، به فرمهایی که ناقص پر شده باشد یا مهر و امضا نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) -

  فردي است که براي موارد جزئی با ایشان تماس گرفته خواهد شد با شرکت اهرا رابط  -

، آسا سیستم اسپادانا ، مشتریان ویژه به مشتریانی گفته میشود که از طرف شرکتهاي همکار از جمله سروشان ، فراگستر ، تیبا سامانه ، فراراي   -

  همکاران سیستم ، رادیسان ، رایورز و ... معرفی شده باشند و نرم افزار این شرکتها را تهیه کرده باشند

  شماره موبایل مدیر عامل بایستی حتما همراه اول باشد و شماره هاي رایتل ، تالیا و ایرانسل پذیرفته نمی شود  -

  یین نمایندمشتریان ویژه باید حداقل یک خط و یکی از بسته هاي تحت وب (پایه یا پیشرقته ) را انتخاب نمایند  و مبلغی را به عنوان شارژ اولیه تع  -

  ) بایستی قبال توسط مشتري خریداري شده و در محل مشتري نصب شده باشد و شرکت021رقمی با پیش شماره هاي  4و  5،  8( خطوط  متناظر خطوط ثابت  -

  وط را برعهده خواهد داشت .اهرا سامانه صرفا مسئولیت راه اندازي سرویس پیامک برروي این خط

 021000خطوط غیر متناظر با پیش شماره متقاضیان شهرهاي دیگر براي است و  تهرانصرفا جهت متقاضیان  021 با پیش شمارهمتناظر وط خط -

  ارائه میشود (خط متناظر یعنی خطی که دقیقا مشابه خط تلفن متقاضی است)

، حتما تاییدیه دریافت  در صورت ارسال با ایمیل (،  ارسال گردد info@ahra.irایمیل  یا 09203179287واتساپ  مدارك مورد نظر بایستی به -

  )ایمیل را تلفنی از شرکت اخذ نمایید

ارقام را مشخص مینماید و خود شماره بصورت رندم توسط اپراتور مشخص خطوط غیر رند غیر سفارشی به خطوطی گفته میشود که کاربر صرفا تعداد  -

  می گردد و امکان تغییر آن نیست.

، نیمه رند یا سفارشی بایستی آزاد بودن خط و قیمت آن رقم ، رند  8کمتر از قیمتهاي اعالم شده براي خطوط غیر رند غیر سفارشی میباشد و در مورد خطوط  -

  استعالم گردد 

رند ، نیمه رند یا سفارشی ، پس از استعالم ، قیمت و مشخصات خط مورد نظر را در بخش توضیحات و موارد اضافی مورد رقم ،  8کمتر از در صورت نیاز به خطوط  -

  نیاز بنویسید

یا فاکتور غیر رسمی غیر از فاکتور رسمی با فرمت به کلیه مشتریان در صورت تقاضا فاکتور رسمی ارائه خواهد شد و شرکت از ارائه هرگونه رسید دریافت وجه  -

  اعالمی دارایی معذور است

پرداخت نماید و عدم را  پراتور اعالم میگرددکه هر سال توسط ا مبالغیکاربر بایستی هر سال در سالگرد دریافت سرویس جهت تمدید خط ، سامانه و پشتیبانی  -

چون امکان بازپرداخت شارژ به مشتري وجود ندارد ، مشتري باید قبل از اتمام دوره شارژ خود را  پرداخت آن به منزله انصراف از سرویس و خط میباشد ، در اینصورت

  تخلیه نماید ، در غیر اینصورت شارژ و خط و سرویس ابطال خواهد گردید و هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد

تمدید گردد ، خطوط و  قراردادمادامی که این  در سال جدید صورت خواهد پذیرفت ، مبالغ آبونمان قرارداد از طریق واریز تمدید،  رضایت طرفین در صورت -

  سرویسهاي اخذ شده در اختیار دارنده آن خواهد بود و شرکت اجازه در اختیار قرار دادن آن به دیگري را نخواهد داشت

 از خریدار جهت انحصاري صورت به پیامک ودریافت ارسال خدمات ارائه معناي به صرفا و نکرده ایجاد خریدار براي را مالکیتی حق گونه هیچ خریدار به شماره واگذاري -

 .باشد می یکسال مدت براي مذکور شماره طریق

 یافته خاتمه اتوماتیک صورت به نیز قرارداد دلیل،این هر به پیامک سرویس قطع ویا کشور همراه تلفن اپراتورهاي و فروشنده مابین فی قراردادهاي خاتمه صورت در -

  ند ، بدیهی است در اینصورت باقیمانده شارژ مصرف نشده به خریدار عودت داده خواهد شد.باش می حساب تسویه به مکلف طرفین و شده تلقی

 صورت به چه قانونگذارو طرف از عمومی صورت به چه پیام ارسال براي آینده در است ممکن کهدر حال حاضر و قوانینی  مصوبه قوانین کلیه باشد می متعهد خریدار -

یل دیگري توسط دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین یا به هردلنماید ، بدیهی است در صورتیکه به  اجرا را گردد وضع همراه تلفن اپراتور شرکتهاي طرف از اختصاصی

از جمله قطع و مسئولیت کلیه عواقب و خسارتهاي احتمالی سرویس قطع گردد ، مسئولیتی از این بابت متوجه اهرا سامانه نخواهد بود ي صالح دیگر مراکز ذاپراتور یا 

  خط و شارژ و غیره برعهده خریدار است.

  

  

  

  

  

  موارد فوق را با دقت مطالعه نمودم و مورد قبول می باشد                                                                                   

  مهرو امضا مدیرعامل                                                                                                 

  

  

  

  



   فرم در خواست دریافت سامانه هوشمند پیام کوتاه

             /       /تاریخ ثبت  :                                     : ثبت شماره                                            :           شرکتنام شرکت معرف :                         

  :                                                            شماره تلفن : شناسه ملی شرکت :                                                    کد اقتصادي

                             : کد پستی ده رقمی                        آدرس :                                                                                                                        

                 کد ملی :                          نام پدر :                                شماره شناسنامه :                                               :                 نام مدیر عامل

               پست الکترونیکی :                                 موبایل :                             /       /تاریخ تولد :      

  پست الکترونیکی :                                  شماره همراه :                   :               با اهرا  نام رابط

  بایستی انتخاب شود)و یکی از بسته ها موارد مورد نیاز خود را مشخص نمائید (حداقل یکی از خطوط مشخص شده  لطفا

  ویژهمشتریان قیمت   مشتریان عاديقیمت   امکانات مورد نیاز  

  تومان 150,000  تومان 250,000  میباشد ) %40بیمه در این خط  خسارت پرداختی ( رقمی 14خط اختصاصی   

  تومان 250,000  تومان 350,000  میباشد ) %60بیمه در این خط خسارت پرداختی ( رقمی 12خط اختصاصی   

  تومان 500,000  تومان 900,000  میباشد ) %80بیمه در این خط خسارت پرداختی ( رقمی 10خط اختصاصی   

  تومان 1,200,000  تومان 1,800,000  میباشد ) %90بیمه در این خط خسارت پرداختی (  رقمی 9خط اختصاصی   

  تومان 2,500,000  تومان 3,500,000  میباشد ) %100(خسارت پرداختی بیمه در این خط   رقمی 8خط اختصاصی   

 تومان 200,000 تومان 400,000  میباشد ) %50(  خسارت پرداختی بیمه در این خط  XXXXXXXX021 مانند رقمی 8خط   

  تومان 2,000,000  تومان 3,000,000  میباشد) %100(خسارت پرداختی بیمه در این خط   021XXXXX مانند رقمی 5ط خ  

  تومان 3,000,000  تومان 4,000,000  میباشد) %100(خسارت پرداختی بیمه در این خط   021XXXXX مانند رقمی 4خط   

       : زیر الزامی استتحت وب  بسته هايانتخاب یکی از   

به همراه امکانات الزم جهت اتصال نرم افزارهاي سروشان ، فراگستر ، آسا سیستم ، فراراي   پایهبسته   

  و وب سرویس ، مناسب فروشگاهها مورد نیازو ... به شبکه مخابراتی و کنسولهاي 

  تومان 500,000   تومان 1,000,000

یستم ، به همراه امکانات الزم جهت اتصال نرم افزارهاي سروشان ، فراگستر ، آسا سپیشرفته بسته   

انهاو وب سرویس ، مناسب شرکتها و سازم مورد نیازکنسولهاي فراراي و ... به شبکه مخابراتی و   

 تومان 1,500,000

  

  تومان 1,000,000

      موارد اختیاري :  

 تومان 150,000 تومان 250,000  میلیون شماره موبایل فعال 40همراه بانک اطالعاتی حاوي بیش از کنسول ارسال منطقه اي به   

      مجموع  

  

  ریال           جهت خرید پیامک :                                                 اولیهمبلغ شارژ ریالی 

  

 بابت مالیات اضافه نمایند % 9، لذا کاربران عزیزي که قصد دریافت فاکتور را دارند به مبالغ فوق  بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد قیمتهاي اعالمی : توجه

 نود ودریافت پیامک و مراه موارد فوق سورس یکعدد برنامه تحت وب و یکعدد برنامه تحت ویندوز جهت استفاده برنامه نویسان جهت ارساله ضمنا به

   نیز بصورت رایگان در اختیار مشتریان ویژه قرار خواهد گرفت جهت نصب و تست سیستمعدد پیامک 

  

 مدارك مورد نیاز :

  کپی مهر و امضا شده صفحه اول ( راهنما ي تکمیل فرم و شرایط ارائه سرویس ) و فرم درخواست تکمیل شده و مهر و امضا شده  -

مدرکی دال بر بایستی وان شماره ارسال و دریافت پیامک استفاده شود که قصد دارند شماره تلفن خودشان به عن 021با پیش شماره (متقاضیان خطوط 

  ارسال نمایند) را فیش تلفن یا قرارداد خطمانند اینکه مالکیت خط از آن ایشان است 

  کارت ملی و شناسنامه فردي که سامانه بنام وي صادر می گردد  تصویر -

درصد مجموع  9به عالوه  )  انتخاب( در صورت  کنسول ارسال منطقه ايو مبلغ شارژ ریالی  بسته انتخابی و ، انتخابی  خط مبالغمجموع فیش واریز  -

 5022- 2910- 0576- 5928یا شماره کارت   1 . 1386213 . 800 . 212     به حساب جاري شماره در صورت نیاز به فاکتور رسمی )(هزینه ها 

  Sheba     : IR450570021280001386213001 نزد بانک پاسارگاد بنام ایرج نظریان آزاد

  آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات (در صورت انتخاب مدیرعامل جدید یا انتخاب مجدد مدیرعامل قبلی) -

  : توضیحات و موارد اضافی مورد نیاز

  

  مهرو امضا مدیرعامل                                                                            

 

 


