اسناد مناقصه نرم افزار بازارگاه
شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد

حل

احتراماً شررت

10101335919هر قظر هاره قرم اجزار اامع

قل ااه ا جرر اااه به شرااهره م

تام بازارگا را از طریق مااقصره ملمم رریاار قلایاا بایامهره ه متلاارهار شررت
داریخ اقتشرار گگا هر ر زقامه ملشرار اا

اهرااه مااقصره به احا حلمق یا اهار مراا ه یا از

 www.fajr-jahad.comاهااه مااقصه را هریاج

طریق های

دماره ایاهه متلاارهار اا
دا پایار ق

قلایاا.

دحمی پاتات اهااه مااقصه پس از دهله

اهار ر ز یهشراهه ممرره  1401/07/10با هر ههر

قلرایارا قاقمق
بزرگرا گی

ت

تارت م

به احا حراهررر

شررررت

مار ممم با رمای

شه دشریفات

هاشرتم م رج قامه م تهر از شررت
حلر

حراا یا

قلر ااه ا جرر ااراه به گهر

دارار

اهلل ه ها ااب متر گزاهگار رهابار حهار پالک  45مراا ه قلایاا .

شرایار کتر اهر
اجزار قسه

هریاج

هر مااقصره م دماقاا از

امالم قرب بایا هقهلاً مبابق د ااات هررماهرت باشرا شررت

به هرج د ااات ماارج با کتر هقهق ازئهات اقاام قلایا  .الااً شرت

متلاار حورمر هر مااقصره قرم
جرر اااه م دماقا از قهمل

پهشاااه ات رارج از چارچمب د ااات هررماهت امتااع قلایا .
شرکت فجر جهاد در انتخاب هر کدام از شرکت های فروشنده نرم افزار بازارگاه مختار می باشد .
موضوع مناقصه  :خرید جامع و کامل نرم افزار بازارگاه بصورت اختصاصی
شرایط شرکت در مناقصه

)1شرت
)2شررت

متلاا حومر هر مااقصه اازاماً هارا گمامهاامه ردهه باا از شمرا ماا اقفمرمادهک باشا .
متلاار حورمر هر مااقصره مت اا اهر

حا ر مرمز بازار ااهتر قهه حل
م رج قامه هالئ مایری
)3شررت

بااما مربمط به شرت
اا

مه همر ریال یا اه قلا به مه غ بهسر

شررت

گر را هر پات

هر مااقصره ارلاقتاامه باقه د اا هر پرهار

مه همر دممار به حسرراب شررلار  291960674شررها

 IR300130100000000291960674هر اه شررررت
ب قرار هما .

دا یم تااا قرم اجزار را دایها

امم از ر زقامه رهل اهاهاامه شرتتاامه را به حمرت برابر اح ارائه قلایا .

متلاار حورمر هر مااقصره مت اا اهر

به مه غ ه یسر

هر پات

قل را پریا

الف اا ل مسرتااات ممره قهاز برا هررماهر

حلر

قل ااه ا جرر اااه اریز جهش

 )4ت هه پاتات بایا طهق قماقهم مااقصره مار ممم شرمه به پاتاد ته مار ممم قشرا از مااقصره رارج رماما
تااا هر مااقصه مرگمقه امتراض را از رمه ه ب هاقط قلمه اه

شا هر ایم رصمص شرت

.

)5هر ره برقا ا ل شررت

هر مااقصره ته ظرف یک مفته پس از امالم قتهره حاارر به داظهم قرارهاه یا اقرام

م ام ه قهاشرا به قفع شررت

برقا حق مرگمقه امتراض را از

جرر اااه ارهط رماما شرا  .هر ایم ممره شررت

رمه ه ب هاقط قلمه اه
دهصرر هر ره شررت

.

هر مااقصره برقاگار دوم و سووم مااقصره حااترر ظرف مات یک ما بایا مسرتره گرهه

مگر ایاهه هر ایم مات برا اقرام م ام ه یا داظهم قرارهاه پهشراااه تته شررت

به دردهب ا امی

به قامهرهگار

ابالغ گرهه ته هر ایم حررمرت به شرررط اهررتاهاف برقاگار از اقرام م ام ه هر ره گقار قهز به قفع شرررت

جرر

اااه اهط رماما شا.
)6چااقچه از زمار ابالغ قتهره به برقا ا ل مااقصرره اا
ه ره گر به قفع شرت

اق لاه قرارهاه یک مفته گذشررته باشررا پس از اررهط

به دردهب برقاگار ه م همم به مامار برقا امالم رماما شا .

)7هر حرمردههه هر ممما د ههم شرا  ،پهشراااه به شررت
درایا ممامع را اا
)8برقاگار شرررت

قرهرها باشرا شررت

جرر اااه م دماقا مااقصره را

ادخاک مرگمقه دصلهم به تلهسهمر م امالت ارااع قلایا .
هارقا دا  MVPرمه را به شرررت

هر مااقصرره از داریخ امالم ابالغ قتهره یک ما ق

ارائه قلایا.
 ) 9شرررت
شرررت

برقا هر مااقصرره مت اا اهرر
جرر اااه قرار هاه

مامار ایم قرم اجزار هر حهم قرارهاه  ،قرم اجزار بازارگا جرر اااه د ری

هر مراع حاا باام شرت
) 10شررت

قرم اجزار تام

جرر اااه با مااهه

متلاار حورمر هر مااقصره مت اا اهر

ممره قهاز برا هررماهرر

اامع بازارگا را بصررمرت ارتصرراحرر هر ارتهار

رصمح ثه

گرهه .

بر اهرا

اا ل پهمهر

حررا ر مرمز بازارگا ااهتر قهه حل

تااا قرم اجزار را دایها قسه

به اارا گر مت اا باشا .

گرهه

اهرااه مااقصره ناا ل مسرتااات

قل ) بااما مربمط به شرررت

دا یم

مدارک مندرج در پاکات الف و ب و ج مناقصه
محتویات پاکتها

نام پاکات

پاکت الف جرم دایها شا مستااات ممره قهاز برا هررماه

حا ر مرمز بازارگا ااهتر قهه حل

معرفینامه گرریم دغههرات هارقاگار اموا مراز م تهر هر زمار بازگشای
معتبر به
همراه

شه اموا گر گمام حالحه

پاکات ب

ردهه باا شمرا ماا اقفمرمادهک – دصمیر شااهاامه تارت م

رصمح

مشخصات جا

دلام حفحات مار اموا مراز شا
اارای ) مرمز هازمار راماار

دولهم شرت هر مااقصه الاقتاامه باقه د اا هر پرهار یا مه غ ه یس
قلا به حساب شرت

پاکت ج

م رج هارقاگار اموا مراز شرت

هارقاگار اموا مراز – هجترچه اهااه مااقصه به حمرت تام
نشرایط مااقصه شرایط ملمم

قل

گگا

جرر اااه به شلار حساب291960674

قهل پهشاااه رریا قرم اجزار به ملرا قهل پشتههاق با قها مه غ

مه همر ریال جهش اریز

اه

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  :ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻣﺘﯿﺎزي ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .
ﻋﻨﻮان

ردﯾﻒ

اﺟﺒﺎري

ﻧﺤﻮه اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ

ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد

1

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ

*

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

2

آﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ

*

ﺗﺼﻮﯾﺮآﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

3

روزﻧﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ

*

ﺗﺼﻮﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

4

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

*

ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

5

ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

*

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

6

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

*

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

دﮐﺘﺮا  2اﻣﺘﯿﺎز – ارﺷﺪ  1اﻣﺘﯿﺎز -ﮐﺎرﺷﻨﺎس  0,5اﻣﺘﯿﺎز

7

ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه ) اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ (

ﻫﺮ  2ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ  1اﻣﺘﯿﺎز

8

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه

*

ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

9

ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه

*

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

 10ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه

*

 11ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

*

ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

 12ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

*

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه

 13ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎداﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي داﻣﻨﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه *
 14ﻣﺠﻮز ﺗﺼﺪي رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ و ﯾﺎ ﻧﺸﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل

*

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ/اﺻﺎﻟﺖ و
 15ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻮﯾﺖ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺘﯽ *

16

17

ﻣﺰاﯾﺪه و (. . .

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ) اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،وب ﺳﺎﯾﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس،ﮐﯿﻮﺳﮏ(IVR ،

اﻣﺘﯿﺎز

5

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺑﺮاي داﻣﻨﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺠﻮز ﺗﺼﺪي رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ و ﯾﺎ ﻧﺸﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه

آزﻣﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ(
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﮔﺎه )رزرو، RFQ ،

ﺳﻘﻒ

ﻣﺴﺘﻨﺪات  1اﻣﺘﯿﺎز ،ﻧﻮآوري  2اﻣﺘﯿﺎز ،ﻧﺤﻮه اﺟﺮا  3اﻣﺘﯿﺎز،
داﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻮﯾﺖ  2اﻣﺘﯿﺎز،

10

اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن  2اﻣﺘﯿﺎز
*

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه

ﻣﺴﺘﻨﺪات  1اﻣﺘﯿﺎز ،ﻧﻮآوري  1اﻣﺘﯿﺎز ،ﻧﺤﻮه اﺟﺮا  3اﻣﺘﯿﺎز،
ﺗﻨﻮع روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت  3اﻣﺘﯿﺎز

8

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه

ﻫﺮ روش  2اﻣﺘﯿﺎز

5

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه

ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ارزش اﻓﺰوده  1اﻣﺘﯿﺎز

2

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ) ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ،
 18ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻀﺎ و (...

ردﯾﻒ
19

ﻋﻨﻮان

اﺟﺒﺎري

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ) ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻤﺎس ،ﭼﺖ ﺳﺮور ،Email ،ﻓﺮم و ( . . .

 20ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﮔﺎه

ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه

*

ﺻﻔﺤﻪ اول ﻗﺮاراداد ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮور ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ،
آدرس  IPو ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺳﺮور

 21ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﮔﺎه

22

23

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﺎزارﮔﺎه )ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺮﯾﻊ
و ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻔﺤﺎت(
وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﺿﺎﯾﺖ
و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ

ﻧﺤﻮه اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ
داﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس  3اﻣﺘﯿﺎز ،ﻫﺮ روش و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن
در اﺟﺮا  2اﻣﺘﯿﺎز،

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﯿﺎز
5

دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ  ، Seoاﻣﺘﯿﺎز 5

5

ﻣﺴﺘﻨﺪات  1اﻣﺘﯿﺎز ،ﻣﻄﻠﻮﯾﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﺟﺮا  4اﻣﺘﯿﺎز

5

ﻣﺴﺘﻨﺪات  1اﻣﺘﯿﺎز ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﺟﺮا  4اﻣﺘﯿﺎز

5

ﻧﻮ آوري و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن  5اﻣﯿﺘﺎز

5

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت  2اﻣﺘﯿﺎز ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮي 3اﻣﺘﯿﺎز ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ و
 24ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

*

 25ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ/ﻣﺎﻟﯽ

*

 26ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ داراي ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ

*

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه

ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺪل ﺗﺠﺎري 2اﻣﺘﯿﺎز ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮق و

10

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه وﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،2راﻫﻨﻤﺎي
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ 1
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾﯽ ﯾﺎ درآﻣﺪ ﻫﺮ 2000
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل  1اﻣﺘﯿﺎز( ) ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ

ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ

5

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ(،

27

ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻋﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب و ﺗﻀﻤﯿﻦ

 28رﺗﺒﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ

 29ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺑﺎزارﮔﺎه  ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﻓﻖ

ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر  ITو راﯾﺎﻧﻪ و ﺣﻤﻞ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻣﻮر  itﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻣﺪارك

و ﻧﻘﻞ  25/0اﻣﺘﯿﺎز و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺎدل 0,5

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻬﺎي ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ( .

اﻣﺘﯿﺎز

5

ﺻﺮاﺣﺖ  2اﻣﺘﯿﺎز ،ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن  5اﻣﺘﯿﺎز ،دﺳﺘﺮﺳﯽ  2اﻣﺘﯿﺎز،
*

اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﺎ راﻧﻨﺪه  ،ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر و ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﯿﺮان ﺧﺴﺎرت و ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ  4اﻣﺘﯿﺎز،

15

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎ  2اﻣﺘﯿﺎز
رﺗﺒﻪ  5 -1اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ  4 -2اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ  3-3اﻣﺘﯿﺎز،
رﺗﺒﻪ  2- 4اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ 5و6و  1 -7اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل  0,05اﻣﺘﯿﺎز  ،ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ  0,01اﻣﺘﯿﺎز

5

5

