باسمه تعالی
* تقاضانامه درخواست نرم افزار سهام الهیه *
احتراماا ا اجان اا  ............................فرز اا ...................... .بااش ااا
اا سااااا مش  ......................لاااا .م.اا ا  ..............................صاا ا ا از
 ........................ب ل .سه م.ا ی  ..............................و اا ا ............ .دا.ا
سهم ض ن قبال پایجر

اساتل امل ش اارل و د جا ضالاب و

مقر ات امایت ا خصلص استف ا و ص

ار افارا ساه اارل

امهیش ا خلاس

اا لش جک سخش ج ف جش آن جه بهر باراا ی ا

اختی اجان

قرا گیرا  .ض ا ا استل امل ش و اراج استف ا از ر

افرا لش پیلس اس مل ا پیجر

اجان

م ب ا .و مسلومی هار

لع اق.ا ا خصلص ص و ا ا ا.ازی و اساتف ا از آ ارا باش دها.
میگیر .

( اا  . 39ب ) 4..1 . 9

انم و انم خانوادگی متقاضی
امضاء و ارث انگشت

)بسمه تعالی)

*مقررات و شرایط استفاده از نرم افزار تلفن همراه سهام*
سهامدار گرامی آقای /خانم  .....................................................................از اينکه نرم افزار تلفن همراه سهام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان را برای انجاام
امور مرتبط با سهام خود برگزيدهايد سپاسگزاريم.
به منظور استفاده مناسب و ايمن از سیستم نرم افزار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی ،رعايت نکاتی ضروری و الزامی است لذا موارد ذيا جازء
تعهدات شما می باشد که با امضای اين برگه آن را تايید نموده ايد.
تعهدات سهامدار که به عنوان متقاضی استفاده از خدمات نرم افزار تلفن همراه سهام (تحت آندروید) بدین شرح است:
 -۱سهام دار می بايست از امکانات سیستم نرم افزار مطابق ضوابط و مقررات شرکت آبادانی ومسکن الهیه خراسان(سهامی خاص) استفاده نمايد.
 -۲نرم افزار را تنها از طريق مراجعه به وب سايت اينترنتی شرکت به نشانی  www.elahiye.comدريافت نموده و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب نمايید.
 -۳سهامدار می بايست با مراجعه به شرکت يا سايت مربوطه  ،نسبت به تکمی فرم فعال سازی نرم افزار اقدام نمايد ،فعال سازی و غیرفعال سازی  ،حداق
يک روز پس از ارائه درخواست متقاضی به شرکت در سیستم اعمال میگردد.
 -4متقاضی میبايست پس از فعال سازی نرم افزار بالفاصله نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمايد.
 -۵مسئولیت حفظ و مراقبت از رمز ورود به برنامه که جزء اطالعات شخصی و محرمانه می باشند منحصرا بر عهده سهام دار بوده و چنانچه سهام دار در اثر
عدم حفاظت و افشاء نمودن اين گونه اطالعات مشمول خسارت و زيانی گردد ،مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
توجه :بدلی اينکه رمز عبور نشانه معتبر بودن کاربر می باشد بنابراين به هیچ وجه رمزهای خود را بر روی گوشی تلفن همراه ذخیاره ننماوده و در اختیاار
ديگران قرار ندهید.
 -۶سهام دار بايد در صورت مفقود شدن يا سرقت گوشی و يا سیمکارت تلفن همراه خود ،بالفاصله به شرکت اعالم نمايد.
 -۷جهت افزايش ضريب امنیت و کارايی سیستم  ،بصورت دورهای نسبت به تغییر رمزهای خود اقدام نمايید.
 -۸در هر زمان چنانچه قصد واگذاری تلفن همراه خود را داريد جهت حفظ امنیت می بايست آن را به تنضیمات اولیه کارخانه برگردانید.
 -9نرم افزار بر پايه اينترنت فعالیت می کند و انتقال اطالعات بصورت اينترنتی انجام میگیرد .از اين رو هزينه اينترنت مورد مصرف و همچنین پیامک هاای
احتمالی متقاضی به وکی به عهده خود شخص است.
 -۱1شرکت حق دارد و می تواند هر زمان که صالح بداند در شرايط و مقررات خدمات سیستم نرم افزار تغییرات الزم را اعمال نمايد .اين تغییرات باه نحاو
مقتضی به اطالع سهام داران می رسد و سهام داران پس از آن موظف به رعايت و اجرای آن می باشد.
 -۱۱چنانچه پس از اعمال تغییرات در شرايط و مقررات خدمات سیستم نرم افزار سهام دارهمچنان به انجام عملیات خود ادامه دهد ،شرکت اين گونه تلقی
می نمايد که تغییرات اعالم شده مورد قبول سهام دار قرار گرفته است .در موارديکه سهام دار با تغییرات اعالم شده موافق نباشد می تواناد باا مراجعاه باه
شرکت و يا سايت شرکت و تکمی و تحوي فرم غیرفعال سازی ،درخواست لغو استفاده از سیستم را به شرکت ارائه نمايد.
 -۱۲در صورت عدم رعايت مقررات و شرايط عمومی و اختصاصی استفاده از سیستم نرم افزار سهام و همچنین استفاده غیر مجاز و يا عدم اساتفاده از ايان
سیستم به مدت  ۶ماه  ،شرکت حق دارد که سرويس دهی به وی را متوقف نمايد.
 -۱۳شرکت می تواند کلیه موضوعات مشکوك و اطالعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سیستم همراه نرم افازار را باه مقاماات انتظاامی و
قضائی اعالم نمايد تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
 -۱4متقاضی می بايست راهنمای کام استفاده از سیستم نرم افزار که بر روی وب سايت اينترنتی شرکت به آدرس  www.elahiye.comموجود می باشاد را
بطور کام مطالعه نمايد.
 -۱۵عواقب ناشی از عدم رعايت هر يک از موارد باال بر عهده سهام دار بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

محل امضای متقاضی

