شرکت مخابرات استان سمنان

FR-۶١٢-٠۴/ ٠٠

فرم تقاضای کد  ۴رقمی

 -١مشخصات متقاضی:
نام سازمان  /شرکت

شماره ثبت

□

پولی مالی□

□

نوع سازمان  /شرکت :دولتي
نام و نام خانوادگي مدﯾرعامل /رييس:

کدملی:

نشانی:

کدپستی:

شماره تلفن ثابت

تجاری

کد اقتصادی

شماره تلفن ھمراه

شناسنامه ملی

آدرس اﯾنترنتی )اﯾميل(

دورنگار

 -٢مشخصات سروﯾس
سرشماره  ۴رقمی

معمولی

دورشوال ﯾکطرفه  ۴رقمی

معمولی

دورشوال دوطرفه  ۴رقمی

معمولی

□
□
□

برنزی
برنزی
برنزی

□
□
□

نقره ای □
نقره ای □
نقره ای □

طالئی□
طالئی□
طالئی□

 -٣نحوه پاسخگوﯾی درسمت متقاضی

اپراتوري □

سيستم گويا

□

اپراتوري و سيستم گويا

□ وصل به سوئيچ داخلی □

-۴محل جغرافياﯾی دائری سروﯾس
شھر:

خيابان :

 -۵بستر انتقال سروﯾس

خطوط تلفن ثابت □

به شماره ھای:

لينک □ E1

از مرکز:

با توجه به اﯾنکه متقاضی تمـامی بنـدھای آﯾـين نامـه واگـذاری اﯾـن سـروﯾس را پذﯾرفتـه اسـت ،متعھـد مـی شـود درصـورت
تخصيص کد ،نسبت به پرداخت ھزﯾنه ھای آن مطابق دستورالعمل آﯾين نامه واگذاری کدھای دورشوال اقدام نماﯾد.
بدﯾھی است تجدﯾد مجوز ساليانه استفاده از کد تخصيص ﯾافته مطابق آﯾين نامه مذکور خواھد بود.

* ضمنا تکميل و ارائه اين تقاضا ھيچگونه حقي را براي متقاضي ايجاد نخواھد کرد.

مھر و امضاء
مديرعامل /رﯾيس

FR-۶١٢-٠۴ /٠٠

شرکت مخابرات استان سمنان

راھنماي فرم تقاضای کد  ۴رقمی
تعارﯾف
 -١سرشماره ۴ﯾا  ۵رقمی:
به شماره ھاﯾی اتالق شده که با رقم )  ( ٢ﯾا )  ( ٣شروع می شوند،محدودﯾت طول ارقام دارد )چھار ﯾا پنج رقم( ﯾکطرفـه و
فاقد کارکرد بوده و ارتباط آنھا به محل پاسخ گوﯾی به ﯾکی از دو شکل ذﯾل ميباشد :
الف  :برروی ﯾکی از شماره ھای  ٨رقمی اعالمی از سوی متقاضی

ب  :برروی بستر E1

 -٢دورشوال ﯾک طرفه:
به سرشماره ھاﯾی اتالق شده که با رقم )  ( ٢ﯾا )  ( ٣شروع می شوند  ،تا  ٨رقم محدودﯾت طول ارقام ندارد
)  ١/٠٠٠ﯾا  ١٠/٠٠٠شماره ای (  ،ﯾکطرفه و فاقد کارکرد بوده و ارتباط آنھا به محل پاسخ گوﯾی فقط برروی بستر ﯾـک ﯾـا چنـد
 E1امکان پذﯾر ميباشد .
 -٣دورشوال دوطرفه :
به سرشماره ھاﯾی اتالق شده که با رقم )  ( ٢ﯾا )  ( ٣شروع می شوند  ،تا  ٨رقم محدودﯾت طول ارقام ندارد
)  ١/٠٠٠ﯾا  ١٠/٠٠٠شماره ای (  ،دوطرفه و دارای کارکرد بوده و ارتباط آنھا به محل پاسخ گوﯾی فقط برروی بستر ﯾک ﯾا چنـد
 E1امکان پذﯾر ميباشد .

-۴

: E1

بستری است از زوج سيم شبکه کابل مسی ﯾا فيبر نـوری کـه امکـان انتقـال  ٣٠کانـال ارتبـاطی  64kbمجـزا را از سـوئيچھای
مخابراتی مراکز بکمک مودم ھای  HDSLﯾا  LINEفيبرنوری تا محل مشترک انتقال ميدھد.
مدارک متقاضی :

-١

آگھی تاسيس شرکت با آخرﯾن تغييرات

-٢

تصوﯾر اساسنامه شرکت

-٣

تصوﯾر کارت ملی صاحبان امضاء

-۴

تکميل فرم تقاضا ونامه معرفی نماﯾنده

