بسمٍ تعالی
فعالسازی شمارٌ تلفه ثابت برای ارسال ي دریافت پیامک
ًزم افشار ارسال پیاهک پیًَذ افشاراى ساهاًِای بزای ارسال ٍ دریافت پیاهک ) (smsبا شوارُ تلفي ثابت ٍ پیش شوارُ  026 ٍ021هیباشذ .شوا هیتَاًیذ
پس اس ثبت ًام ٍ فعال کزدى شوارُ تلفي ثابت خَد بز رٍی آى ،اس طزیق ایي ًزم افشار با شوارُ تلفي ثابت خَد ،بِ صَرت اًبَُ ،پیاهک ،ارسال ٍ یا دریافت
ًوائیذ؛ فعالساسی ایي سزٍیس ٍ کاربزی آىّ ،یچ ارتباطی بِ خط تلفي ثابت شوا ًذاشتِ ٍ در سهاى استفادُ اس ایي ًزم افشار ،آى را اشغال ًوی ًوایذ.
مسایای ورم افسار پیًود افساران وسبت بٍ سایر پىل َا:
 ارسال ٍ دریافت پیاهک اس طزیق ًزم افشار پیًَذ افشاراى ٍ با شوارُ تلفي ثابت شوا؛ یکیشذى شوارُ تواس با شٌاسِ پیاهکی ٍَّیت دار بَدى پیاهک ّای ارسالی با شوارُ تلفي
ثابتی کِ هتعلق بِ خَد شواست در هقایسِ با پیاهک ّایی کِ با شوارُ ّای
هجاسی 3000 ٍ 2000 ،1000ارسال هی شًَذ
 ارساًتزیي خذهات ارسال ٍ دریافت پیاهک ٍ ّوچٌیي سزعت باالی آى تعزفِ یکساى بزای ارسال پیاهک ّای فارسی ٍ التیي؛ با شوارُ تلفي ثابت فعالساسی سزیع سزٍیس ٍ ظاّز گزافیکی سیبا ،آساى ٍ کاربزپسٌذ فعالساسی سزٍیس با پیش شوارُ  026 ٍ021بزای هشتزکیي تلفي ثابت در تْزاى ٍ کزجٍ پیش شوارُ  026000 ٍ 021000بزای بزای هتقاضیاى شْزستاًی(***)9821000
مسایای ارسال پیامک با شمارٌ تلفه ثابت:
 ارسال پیاهک با شوارُ ثابت حقیقی شوا بِ جای شوارُ ّای هجاسیٍ 2000 ،10003000
 عذم ًیاس بِ ًَشتي شوارُ تواس شوا در هتي پیاهک ٍ صزفِ جَیی در تعذاد کاراکتزّا بْبَد هشتزی هذاری اس طزیق ارسال شوارُ تواس بِ هخاطبیي اهکاى بزقزاری تواس ) ٍ (callیا پاسخ پیاهکی )(replyتَسط دریافت کٌٌذُ پیام باشوارُ تلفي ثابت شوا پس اس ارسال پیاهک
ي مُمتر از َمٍ ایىکٍ:
اس آًجائیکِ اهزٍسُ حجن ارسال پیاهک ّا/اس ام اس ّای تبلیغاتی با شوارُ ّای  3000 ٍ 2000 ،1000بسیار سیاد شذُ است ،دریافت کٌٌذُ پیام هعوَال
بِ هحض رٍیت پیاهک با چٌیي شوارُ ّایی بذٍى خَاًذى هحتَا ،پیاهک هذکَر را پاک هی ًوایذ .در صَرتیکِ ارسال پیاهک با شوارُ تلفي ثابت ،بز اعتبار
شوا ًشد هخاطب هی افشایذ ٍ هٌجز بِ تَجِ بیشتز دریافت کٌٌذُ پیام بِ هحتَای آى هی شَد.
راَُای ارتباطی ما5
تلفي ّای پشتیباًیwww.linkware.ir ٍ 021-77500040 ٍ 021-77651387 :
ارسال هذارک بزای ثبت ًام :ارسال هذارک بِ آیذی تلگزام شوارُ هَبایل  ٍ34020139390یا ارسال بِ ایویلmajid.gholizadeh@gmail.com :
مدارک الزم جُت ثبت وام5
-1اسکي کارت هلی ٍ شٌاسٌاهِ شخص حقیقی ٍ یا ًوایٌذُ هعزفی شذُ اس سَی هَسسِ -2 /هعزفی ًاهِ ًوایٌذُ با سزبزگ ّواى هَسسِ -3 /تکویل
فزم درخَاست -4 /قبض تلفي ثابت بٌام هَسسِ هَردًظز اگز توایل بِ بزداشتي لیست سیاُ هی باشیذ -5 /اسکي اجارُ ًاهِ هلک هَرد ًظز در صَرت
اجارُ ای بَدى (صاحب هلک ٍ صاحب تلفي یکی باشذ)

