فرم شماره  -1فرم درخواست صدور مجوز فعاليت اپراتور بازارگاه الكترونيكي حمل و نقل جاده اي كاال
مشخصات شركت اپراتور بازارگاه (صاحب امتياز بازارگاه الكترونيكي)

نام شركت:
اداره ثبت:

نام تجاري:
شماره تماس:

شماره مركز تماس (:)Call center

شناسه ملي شركت:
شماره نمابر:

شماره ثبت:
آدرس ايميل:

شماره نامه درخواست صدور مجوز (شماره ثبتي سازمان):

آدرس شركت:
نام شركت شريك(در صورت وجود):

شماره ثبت:

شناسه ملي شركت:

مشخصات بازارگاه

نام آدرس دامنه بازارگاه:
تاريخ اخذ نماد اعتماد :

اندرويد

اپليكيشن:
تاريخ اخذ مجوز رسانه برخط:

IOS

ساير

تاريخ اخذ رتبه شوراي عالي انفورماتيك:

مشخصات مديرعامل و نماينده رابط

نام و نام خانوادگي مديرعامل :

كد ملي:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

محل تولد:

محل صدور شناسنامه:
نام و نام خانوادگي نماينده:

كد ملي:

شماره همراه نماينده:

لطفا مدارك ذيل داخل زونكن قرارداده و همراه با فايل اسكن كليه مستندات در قالب  CDبه دبيرخانه سازمان تحويل گردد.
 -1درخواست كتبي
 -2مجوز نماد اعتماد براي دامنه بازارگاه از مركز توسعه تجارت الكترونيكي
 -3مجوز تصدي رسانه برخط از مركز رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -4گواهيرتبهبندي شوراي عالي انفورماتيك
 -5برنامه عملياتي اپراتور
 -6تصوير كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيات مديره و آخرين مدرك تحصيلي ايشان
 -7تصوير اساسنامه شركت،
 -8آگهي تاسيس شركت
 -9روزنامه آخرين تغييرات شركت
 -10فرم تكميل شده شماره ( 2فرم ثبت اطالعات بازارگاه جهت احراز صالحيت (امتيازدهي) به همراه مستندات الزم براي هر يك از رديفهاي مورد اشاره
 -11تصوير كارت ملي و شناسنامه نماينده رابط
 -12ارائه فيش واريزي به مبلغ يكصد ميليون ريال به حساب شماره  2176379006005بانك ملي شعبه ايثار كد  179به نام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
(توضيح :تعرفه فوق براساس مصوبه شماره  44386/71مورخ 96/04/16سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي تعيين شده است).

بدينوسيله اين شركت اعالم مي دارد تمامي مفاد ضوابط فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي حمل ونقل جاده اي آن سازمان به شماره  73460/71مورخ
 96/06/28را مطالعه نموده و رعايت مي نمايد.
صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب  ......................................مي باشد.
محل امضاي مديرعامل و مهر شركت:

