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 مًضًع سىذ

 الشامبت مذل تجبری خزیذ اس ية سبیت خبرجی

 
 

 2اس  2صفحٍ   
 .باشد مي اثر صاحب از مجوز کسب به منوط اثر اين از استفاده هرگونه و بوده الکترونيکي تجارت توسعه مرکس به متعلك اثر اين حقوق تمامي

 

آوُب خزیذ اوجبم می شًد ثٍ مزکش تًسعٍ تجبرت الکتزيویکی ي اوتشبر آن در ية  فُزست ية سبیت َبی خبرجی کٍ اس اعالم .1

 سبیت. 

تی دارای ومبد اعتمبد الکتزيویکی کست ي کبرَبی ایىتزودرگبٌ متمزکش ثجت ي رَگیزی  در ي تحًیل آوُب سفبرشبتکلیٍ ثجت  .2

 مزکش تًسعٍ تجبرت الکتزيویکی.

ي ارائٍ آوُب ثٍ مزکش تًسعٍ تجبرت الکتزيویکی ي سبیز دستگبٌ َبی وظبرتی ي سبسی کلیٍ سفبرشبت ثجت شذٌ مستىذ  .2.1

 حست مًرد.

حصًالت اس سبیت َبی خبرجی فزایىذ ثجت سفبرش ماخالقی در   قًاعذ ي سبختبرَبی فزَىگی ي اوتشبر  يمستىذات تذيیه  .3

 :رعبیت آوُب، مشتمل ثز ي التشام ثٍمطبثق قًاویه کشًر جمًُری اسالمی ایزان 

ثق شزع ي قًاویه، غیز قبوًوی اوًاع کبالَبیی کٍ خزیذ ي فزيش ي استفبدٌ اس آوُب مطب ي خزیذ عذم امکبن ثجت سفبرش .3.1

 است تًسط مشتزیبن.

 غیز قبوًوی تًسط مشتزیبن.اوًاع کبالَبی حبيی تصبيیز ي محتًای عذم امکبن ثجت سفبرش ي خزیذ  .3.2

بی خ برجی  تجذیل ي اوتقبل ارس ثٍ خبرج اس کشًر جُت خزیذ اس ية سبیت َ  فزایىذَبی شفبف اوتشبر  ي  مستىذات تذيیه .4

 ي اوجبم فزایىذ ثٍ طًر کبمل مىطجق ثز اسىبد مىتشز شذٌ. مطبثق قًاویه ارسی کشًر

فصل ايل اس ثبة سًم قبوًن مشثًر در خص ً  حمبی ت اس     س جملٍاذَبی تجبری رعبیت قبوًن تجبرت الکتزيویکی در فزایى .5

 مصزف کىىذٌ.

پبیجى ذی ث ٍ   ي اوتقبل ي تحًیل کبال ثٍ خزیذار مطبثق قًاویه جبری کشًر  ي سمبن فزایىذَب وتشبر شفبفاي  مستىذات تذيیه .6

 در ایه خصً .تعُذات اعالم شذٌ 

در قجبل وقض قًاویه ي تخلفبت صًرت گزفتٍ در فزایىذ ثجت سفبرش اس ية سبیت َبی خ برجی   ضبمىیت پذیزش مسئًلیت .7

ثٍ مزکش تًسعٍ تجبرت الکتزيویکی ي سبیز دستگبٌ َب ي وُبدَبی تخصصی، اوتظبمی، امىیتی ي ي پبسخگًیی تًسط مشتزیبن 

 .در ایه خصً  قضبیی

 ارائٍ کلیٍ اطالعبت مًرد درخًاست مزکش تًسعٍ تجبرت الکتزيویکی ي دستگبٌ َبی وظبرتی حست مًرد. .8

 .ایه دستًرالعمل ثٍ مقزرات مجىی ثز پبیجىذی تجی ي گًاَی امضب شذٌک ارائٍ تعُذوبمٍ .9
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 3اص  1طفحِ 

 

 

گواهی ، منوط ته فعال در حوزه خرید از وب سایت های خارجی کسة و کارهای اینترنتیاعطای نماد اعتماد الکترونیکی ته 

 می تاشد. مفاد این تعهد نامه  امضا و پایثندی ته

 ایٌتشًتی:وست ٍ وبس هشخظبت هبله 

 )ایي لسوت ثشای اشخبص حمیمی تَسط هبله وست ٍ وبس ٍ ثشای اشخبص حمَلی تَسط هذیش عبهل تىویل هی گشدد(

  ِثِ طَست شخض حمیمی اداسُ هی شَد، جذٍل ریلل تىویلل    وست ٍ وبس ایٌتشًتیاشخبص حمیمی: )چٌبًچ

 گشدد(

  نام 
  نام خانوادگی

  نام پذر
  شماره کذ ملی

  شناسنامهشماره 
  تاریخ تولذ

  تلفن تماس
  آدرس وب سایت

  تمرکز فعالیت  محل پستی آدرس

 

  ِاداسُ  هی شلَد، جلذٍل    "ششوت"ثِ طَست شخض حمَلی  وست ٍ وبس ایٌتشًتیاشخبص حمَلی: )چٌبًچ

 ریل تىویل گشدد(

  نام شرکت
  شماره ثثت
  شناسه ملی
  تاریخ ثثت

   مذیرعامل نام و نام خانوادگی
  مذیرعامل شماره کذ ملی

  مذیرعامل شماره شناسنامه
  تلفن تماس

  آدرس وب سایت
  تمرکز فعالیت  محل پستی آدرس
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 :موارد ریل را متعهذ می گردماینجانة...................................................................تا مشخصات منذرج در فوق  

فْشست ٍة سبیت ّبی خبسجی وِ اص آًْب خشیذ اًجبم هی شَد ثِ هشوض تَسعِ تجبست الىتشًٍیىی )وبستبثل وسلت ٍ  اعالم  .1

 وبس ایٌتشًتی دس پشتبل ًوبد( ٍ اًتشبس آى دس ٍة سبیت. 

ًٍیىی تی داسای ًوبد اعتوبد الىتشدسگبُ هتوشوض ثجت ٍ سّگیشی وست ٍ وبسّبی ایٌتشً دس ٍ تحَیل آًْب سفبسشبتولیِ ثجت  .2

 هشوض تَسعِ تجبست الىتشًٍیىی.

ٍ اسائِ آًْب ثِ هشوض تَسعِ تجبست الىتشًٍیىی ٍ سلبیش  هستٌذ سبصی ولیِ سفبسشبت ثجت شذُ ثِ طَست الىتشًٍیىی  .2.1

 دستگبُ ّبی ًظبستی حست هَسد.

بیت ّبی خبسجی حظَالت اص سفشایٌذ ثجت سفبسش هاًتشبس  لَاعذ ٍ سبختبسّبی فشٌّگی ٍ اخاللی دس   هستٌذات ٍتذٍیي  .3

 :هطبثك لَاًیي وشَس جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ التضام ثِ سعبیت آًْب، هشتول ثش

عذم اهىبى ثجت سفبسش ٍ خشیذ اًَاع وبالّبیی وِ خشیذ ٍ فشٍش ٍ استفبدُ اص آًْب هطبثك ششع ٍ لَاًیي، غیش لبًًَی  .3.1

 است تَسط هشتشیبى.

 ی حبٍی تظبٍیش ٍ هحتَای غیش لبًًَی تَسط هشتشیبى.عذم اهىبى ثجت سفبسش ٍ خشیذ اًَاع وبالّبی لبًًَ .3.2

بی خلبسجی  تجذیل ٍ اًتمبل اسص ثِ خبسج اص وشَس جْت خشیذ اص ٍة سلبیت ّل  تذٍیي هستٌذات ٍ اًتشبس شفبف فشایٌذّبی  .4

 هطبثك لَاًیي اسصی وشَس ٍ اًجبم فشایٌذ ثِ طَس وبهل هٌطجك ثش اسٌبد هٌتشش شذُ.

دس فشایٌذّبی تجبسی اص جولِ  فظل اٍل اص ثبة سَم لبًَى هضثَس دس خظلَص حوبیلت اص   سعبیت لبًَى تجبست الىتشًٍیىی  .5

 هظشف وٌٌذُ.

پبیجٌلذی ثلِ   تذٍیي هستٌذات ٍ اًتشبس شفبف فشایٌذّب ٍ صهبى اًتمبل ٍ تحَیل وبال ثِ خشیذاس هطبثك لَاًیي جبسی وشَس ٍ  .6

 تعْذات اعالم شذُ دس ایي خظَص.

ًمض لَاًیي ٍ تخلفبت طَست گشفتِ دس فشایٌذ ثجت سفبسش اص ٍة سبیت ّبی خلبسجی   پزیشش هسئَلیت تضبهٌی دس لجبل .7

تَسط هشتشیبى ٍ پبسخگَیی ثِ هشوض تَسعِ تجبست الىتشًٍیىی ٍ سبیش دستگبُ ّب ٍ ًْبدّبی تخظظی، اًتظبهی، اهٌیتی ٍ 

 لضبیی دس ایي خظَص.

 ىی ٍ دستگبُ ّبی ًظبستی حست هَسد.اسائِ ولیِ اطالعبت هَسد دسخَاست هشوض تَسعِ تجبست الىتشًٍی .8
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 هحل اهضبء...............................................

 درخواست گواهی امضاء:

سشدفتش هحتشم دفتش اسٌبد سسوی شوبسُ ..................استبى................، خَاّشوٌذ است ، طحت اهضبء ایٌجبًت سا 

 ............................ 

 ثب هشخظبت فَق الزوشجْت اسائِ ثِ هشوض تَسعِ تجبست الىتشًٍیىی گَاّی فشهبئیذ.

 

 هحل اهضب ............................                                                                                                                                    

 

 گواهی امضاء دفتر اسناد رسمی:

........... طبدسُ اص گَاّی هی شَد دس تبسیخ .....................آلب/خبًن........................فشصًذ................... شٌبسٌبهِ شوبسُ...........

.................................................................................. وذ هلی........................ ثِ ًشبًی:...................................  

خبًن...................وذ پستی:................................. تلفي....................... دس دفتش اسٌبد سسوی شوبسُ ..................ثِ تظذی آلب/  

ذام ثِ اهضبء ریل ایي سٌذ ًوَد. اهضبء ایشبى هَسد گَاّی هی ثبشذ.ال  حبضش گشدیذ ٍثب اسائِ هذاسن شٌبسبئی  

 گَاّی ٍ هْش دفتش اسٌبد سسوی:

 تبسیخ:

هحل اهضبء..............................................                                                                                                
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