
 
 

 
متعرفه غیر سفارشی یا رندُ با احتساب ارزش افزوده سفارشی یا انتخابیتعرفه  با احتساب ارزش افزوده   اپراتور ارقام 

14,715 13,500 32,700 30,000 14 1000 
38,150 35,000 76,300 70,000 13 1000 
76,300 70,000 152,600 140,000 12 1000 

152,600 140,000 294,300 270,000 11 1000 
196,200 180,000 436,000 400,000 10 1000 
272,500 250,000 545,000 500,000 9 1000 
381,500 350,000 763,000 700,000 8 1000 

  218,000 200,000 12 2000 
  436,000 400,000 11 2000 
  545,000 500,000 10 2000 

 2000 9 استعالم شود » 700,000 763,000
 2000 8 استعالم شود » 1,200,000 1,308,000

  13,080 12,000 14 3000 
  87,200 80,000 12 3000 
  109,000 100,000 10 3000 
 3000 9 استعالم شود   
 3000 8 استعالم شود   

10,900 10,000 16,350 15,000 14 5000 
»موجودي شود  استعالم  19,620  27,250 25,000 13 5000 
»موجودي شود  استعالم  32,700  49,050 45,000 12 5000 

--- --- 76,300 70,000 11 5000 
»موجودي شود  استعالم  81,750  109,000 100,000 10 5000 

  163,500 150,000 9 5000 
 5000 8 استعالم شود   
  109,000 

100,000 
100,000 11 

(8)  
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 متناظر خط ثابت
  109,000 

 
100,000 
) استعالم شود  )  

11 
(8) 

021000 
)غیر متناظر  (   

 
یردگ یربر قرار م یاردر اخت یدر حال حاضر به صورت دائم 021کوتاه بجز اپراتور  یامپ یاختصاص وطخط  -  

ربر در یدتمد ینههز آنساالنه بابت  و ر کنداین ، مگر اینکه در آینده شرایط و ضوابط اپراتور مذکور در  شود ینم یافتو آبونمان از  مورد تغ  

دمی باش یانهآبونمان سال% 100 داراي در حال حاضر 021ط خطوو نیز  باید استعالم گردداز هشت رقمی با ارقام کمتر  021 خطوطقیمت   -   

است "با احتساب ارزش افزوده  "یرد  ، که مبلغ  پرداختی شما گ یبر ارزش افزوده تعلق م یاتدرصد مال 9 يمجاز يشماره هاتعرفه   بر  -  
 
 

ه پرداخت موبایلی : توجه فیست یک عدد    ،  در صورت پرداخت با در  به انتهاي آن اضافه گردد  ) صفر (0مبلغ را می بایست به ریال وارد نمایید که   

شارژ پیامکبنام  ه پرداخت موبایلی  397892#*4*733*  )تله پرداز آپ ( در  
 
 

 

ربران )به تومان (       لیست تعرفه خطوط اختصاصی   
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ربران  )به تومان (      لیست تعرفه خطوط اختصاصی   



 
 

 
 

یا پشتیبانی  سامانه در بخش عملیات حساب سامانه "خرید شماره " استعالم آزاد بودن خط از قسمت  -1  

یا از طریق موبایل یا واریز به حسابپرداخت هزینه سفارش مورد نظر به صورت آنالین  -2  

است "با احتساب ارزش افزوده  "پرداختی مبلغ   -2-1  
ربر نهایی و با فرمت زیر -3 ارسال یک تیکت پشتیبانی  در سامانه ، حاوي اطالعات   

 
 با سالم

نمایید ............................لطفا نسبت به ثبت خط   
طی اطالعات تراکنش زیر پرداخت شدو ضمنا هزینه خط طبق تعرفه   

تومان  ................: به مبلغ  ......................: پرداخت با شماره تراکنش بانکی   
..................................................درگاه از   

 
  :نام کاربري 

  :نام کامل 
  :کد ملی 

  :شماره شناسنامه 
  :تلفن ثابت 

  :شماره موبایل 
  :تاریخ تولد 

  :آدرس 
  :پستی  کد

 

! نمایید درخواست ثبت در صورتی که خط را از طریق تیکت استعالم کرده اید ، در همان تیکت اعالم -3-1  
!سفارش گردد ، دیگر نیازي به ارسال تیکت نیست  در سامانه "خرید شماره "از قسمت  در صورتی که خط مورد نظر  -3-2  

مل  -3-3 ن ثبت نیست حتماً تمامی اطالعات بصورت دقیق و  !  ارسال شود ، در غیر این صورت ام
) کد پستی/  آدرس با ذکر استان ، شهر ، خیابان ، و حتماً همراه با پالك/ تلفن ثابت با کد  (   

حتماً می بایست شماره موبایل همراه اول اعالم شود 1000جهت سفارش خطوط اپراتور  -3-4  
م درخواست تکمیل شده و مدارك مربوطه نیز ارسال شودباید فر 021جهت سفارش خطوط اپراتور  -3-5  
ربري شما متصل شود -4 منتظر باشید تا خط مذکور از اپراتور تحویل گرفته و به پنل   

ساعت از اولین روز اداري زمان نیاز است 72الی  24از زمان پرداخت تا فعال شدن شماره   
پیامک از خط خریداري شده نمایید نسبت به تست ارسال و دریافتپس از دریافت خط ،  -5  

) مطمئن شوید خطابتدا از فعال بودن گروهی ، قبل از هر گونه ارسال (   
 

سن انتخاب شمابا تشکر از حُ    
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ت قابل توجه راهنماي سفارش خطوط اختصاصی و   ن  


