شرکت کارگساری سهم آذیه
ارزیابی صالحیت حرفو ای درخىاست کنندگان دادوستد برخط ( فرم اداری شماره

)

ًبم ّ ًبم خبًْادگی
ًبم پذس
صادگبٍ
ضوبسٍ ضٌبسٌبهَ
ضوبسٍ سشیبل ضٌبسٌبهَ
ضوبسٍ تلفي هحل کبس بب کذ ضِش
ًطبًی پست الکتشًّیک
ًطبًی خبًَ

جٌسیت هشد ⃝
تبسیخ دسیبفت کذ هبلکیت
صادسّص/سّص/هبٍ/سبل
کذ هلی
هحل غذّس ضٌبسٌبهَ
ضوبسٍ تلفي خبًَ بب کذ ضِش
ضوبسٍ تلفي ُوشاٍ
آخشیي هذسک تحػیلی(فتْکپی پیْست ضْد)

ًطبًی هحل کبس

گْاُیٌبهَ دّسٍ ُبی دیذٍ ضذٍ(فتْکپی پیْست ضْد)

صى ⃝

هیضاى آضٌبیی بب :
 -1لْاًیي ّ همشسات ببصاس سشهبیَ
 -2کبس بب سایبًَ
پیطیٌَ آضٌبیی بب بْسط
بَ عٌْاى هطتشی
اص تبسیخ
دس تبسیخ

 -1اص عشیك ضشکت کبسگضاسی سِن آریي اص تبسیخ
 -2اص عشیك سبیش ًِبدُب ( ًبم ببشیذ )
 -3اص عشیك ضشکت دس کالسِب ّ دّسٍ ُبی آهْصضی

هحل اهضب دسخْاست کٌٌذٍ

هذیشیت گشاهی عبهل ضشکت سِن آریي
بب تْجَ بَ هػبحبَ اًجبم ضذٍ دس تبسیخ ...............غالحیت ًبهبشدٍ بشای کبس بب سبهبًَ بشخظ تبییذ هیگشدد.
ضوٌب ًبهبشدٍ دس تبسیخ .............دس کالط آهْصضی گشُّی/خػْغی دس هحل کبسگضاسی ضشکت ًوْدٍ ّ
̋
 CDهشبْط بَ ساٌُوبی کبسبشی ًشم افضاس دادّستذ بشخظ ،دستْسالعول اجشایی دادّستذ بشخظ دس بْسط ّ
فشابْسط ،آییي ًبهَ ّ دستْسالعول ُبی ًحٍْ اًجبم هعبهالت دس بْسط ّ فشابْسط ،ساٌُوبی ًحٍْ سشهبیَ گزاسی
دس بْسط ّ هحذّدیت ُبی هْضْع هبدٍ  11دستْس العول اجشایی دادّستذ بشخظ دس بْسط ّ فشابْسط دس
اختیبس ایطبى لشاس گشفتَ ّ بطشح پطت ایي غفحَ تعِذ ًبهَ هشبْعَ سا اهضب ًوْدٍ است.
اهضب

هذیش دادّستذ بشخظ ضشکت سِن آریي

تبسیخ

بخص دادّستذ بشخظ دس غْست تکویل پشًّذٍ ًسبت بَ گطبیص سهض عبْس ّ  .......الذام ضْد.
هذیشعبهل

اهضب

تبسیخ

تعِذًبهَ صیش دس ساستبی هبدٍ  7دستْسالعول اجشایی دادّستذ بش خظ بشگَ ُبی بِبداس دس بْسط اّساق بِبداس
تِشاى ّ فشابْسط ایشاى دس خػْظ سٌجص تْاًبیی ّ احشاص ضشایظ هطتشی استفبدٍ اص خذهبت دستشسی بش خظ
ببصاس تْسظ عضْ تِیَ ضذٍ ّ ببیستی بَ عٌْاى یکی اص هذاسک الصم تْسظ هطتشی اهضب ّ بَ عضْ تحْیل گشدد.

تعِذ ًبهَ استفبدٍ اص خذهبت دستشسی بش خظ ببصاس
ایٌجبًب آلب/خبًن..................فشصًذ..........بب ضوبسٍ ضٌبسٌبهَ.........کذ هلی .............هتْلذ
سبل.......غبدسٍ اص  .........کَ اغبلتب/بَ ًوبیٌذگی اص سْی ضخع حمْلی بَ ًبم ...............بَ
ضوبسٍ ثبتً ..............ضد اداسٍ ثبت ضشکتِبی ضِشستبى ...............دسخْاست استفبدٍ اص
خذهبت دستشسی بشخظ ببصاس اص ضشکت کبسگضاسی سِن آریي ُستن،الشاس ّ تعِذ هی ًوبین:
-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7

-8

داًص الصم دس خػْظ فشایٌذ ّسّد سفبسش اص عشیك صیش سبخت دستشسی بشخظ ببصاس
سا داسا هی ببضن.
هِبست الصم دس خػْظ دادّستذ بشگَ ُبی بِبداس سا داسا هی ببضن.
داًص الصم دس خػْظ لْاًیي ّ همشسات هشتبظ بب دادّستذ بشگَ ُبی بِبداس سا داسا هی
ببضن.
هطوْل ُیچگًَْ حکن هٌع دادستذ کَ تْسظ سبصهبى یب سبیش هشاجع ریػالح اعالم ضذٍ
ببضذً،وی ببضن.
تعِذ هی ًوبین اص اًجبم دادّستذ بش پبیَ اعالعبت هحشهبًَ ّ دستکبسی دس ببصاس خْدداسی
ًوْدٍ ّ دس بشابش هشاجع لبًًْی پبسخگْ ببضن.
تعِذ هی ًوبین اص ایجبد اخالل یب ُشگًَْ الذام بَ اخالل ( سْء استفبدٍ )دس سبهبًَ دادّستذ
ّ صیشسبخت دستشسی بشخظ عضْ خْداسی ًوْدٍ ّ دس بشابش هشاجع لبًًْی پبسخگْ
ببضن.
اهکبًبت استفبدٍ اص خذهبت دستشسی بشخظ ببصاس اختػبظ یبفتَ بَ ایٌجبًب سا دس اختیبس
ُیچ فشد دیگشی تحت ُش عٌْاى اص لبیل ًوبیٌذٍّ،کیل یب غیشٍ ًذادٍ ّ دس ُش غْست
هسئْلیت کلیَ دادّستذ اًجبم ضذٍ سا هی پزیشم ّ بَ ضخع دیگشی اجبصٍ ًخْاُن داد اص
پشّاًَ غبدسٍ استفبدٍ ّ الذام بَ دادّستذ ًوبیذ.
هسئْلیت غحت هْاسد هٌذسج دس فشم هطخػبت هطتشی بش عِذٍ ایٌجبًب بْدٍ ّ دس
غْست اسایَ اعالعبت خالف ّالع ّ هستٌذات جعلی هسئْلیت ُشگًَْ عْالب ًبضی اص
آى بش عِذٍ ایٌجبًب هی ببضذ.

ًبم ّ ًبم خبًْادگی هطتشی:
اهضب ّ اثش اًگطت هطتشی:

تبسیخ تکویل:

