((لطفاً دو نسخه ،پشت و رو چاپ شود))

تاریخ………….:
کانون مشاوران اعتباری

شماره .......... :

وسرمایه گذاری بانکی

به نام خدا
تفاهم نامه ارزیابی برای متقاضیان عضویت در کانون
ماده  :1موضوع

با توجه به وظایف و اختیارات کانون در تعیین ضوابط برای ارزیابی ،تشخیص صالحیت ها و درجه بندی مشاوران  ،این تفاهم نامه به
منظور تعیین صالحیت و درجه بندی و صدور گواهینامه مربوطه برای اعضاء کانون بر اساس نتایج بررسی حسن عملکرد و ارزیابی
سوابق  ،تواناییها و زمینه های تخصصی فعالیت و تعیین درجه و گرایش تخصصی مشاور (مطابق با دستورالعمل درجهبندی و
مقررات

مربوط

به

آن

جهت

بهره

برداری
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و

سایر

مراجع

ذیصالح)

فیمابین

شرکت ..............................................................که از این پس شرکت مشاور نامیده می شود و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه
گذاری بانکی که از این پس کانون نامیده می شود ،مورد توافق قرار میگیرد.
ماده :2مبلغ

شرکت مشاور تعهد می نماید که هزینه های مربوط به ارزیابی و تعیین صالحیت و درجهبندی راکه معادل 70/000/000
(هفتاد میلیون)ریال برآورد شده است ،به عنوان مبلغ تفاهم نامه و همزمان با ارسال آن ،به حساب:
شماره



103-8503189207-1

کانون نزد بانک اقتصاد نوین واریز نماید.

( درصورتیکه مشاور در مدت یکسال نسبت به تکمیل ویا اتمام کار اقدام نکند ،هزینه اولیه قابل عودت نمیباشد)

ماده : 3مدت اعتبار تفاهم نامه

این تفاهم نامه با امضاء طرفین و واریز هزینه اولیه ،ضمانت اجرائی خواهد داشت.
مشاور باید در مدت شش ماه اطالعات و مستندات الزم رادر سامانه رتبه بندی درج و فرمهای ارزیابی را با مهر و امضاء مدیرعامل به
کانون ارسال کند .چنانچه نتایج ارزیابی اولیه مثبت باشد،کانون نسبت به اعزام بازرسان خود به منظور تطبیق اطالعات واصل
مستندات اقدام و در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز الزم گواهینامه مربوط را صادر خواهد کرد ،در غیر اینصورت عضویت
متقاضی مقدور نبوده و هزینه اولیه قابل برگشت نخواهد بود.
 متقاضی تا صدور گواهینامه عضویت و رتبه بندی مجاز به استفاده از عنوان عضو کانون نمی باشد
 چنانچه متقاضی در مدت ششماه قادر به تکمیل فرمها و مدارک نباشد ،حداکثر ششماه دیگر از طرف دبیرخانه به شرکت
مهلت داده خواهد شد (درهر حالت جمع مدت بیش از یکسال نخواهد بود)
کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی-آدرس :تهران خیابان بخارست ،کوچه ،19پالک  ،11واحد  4تلفن88707244 -88813020:

1

((لطفاً دو نسخه ،پشت و رو چاپ شود))
ماده : 4نحوه ورود اطالعات

کلیه اطالعات مورد نیاز برای درجه بندی مشاوران از طریق نرم افزار تحت شبکه و مستقیماً توسط اعضاء  ،وارد بانک اطالعات
درجه بندی شده و بر اساس برنامه مورد نظر ،امکان پردازش اطالعات برای تعیین درجه و تصویب گرایش های مورد تقاضای هر
شرکت عضو کانون فراهم شده است.مسئولیت تمامی اطالعات ورودی در سیستم بر عهده خود مشاور می باشد و در صورت بروز
اشتباه در ورود اطالعات در خصوص اصالح آن کانون فقط یکبار امکان اصالح در برخی از اطالعات را که اشتباه شده باشد فراهم
می نماید .شرکت مشاور بعد از ورود اطالعات در سیستم به منظور اطمینان از اصالت و همچنین امکان پیگیری های بعدی ،یک
نسخه چاپی از اطالعات وارد شده را ،که از طریق برنامه قابل رویت میباشد،تهیه کرده وبا مهر و امضاء مجاز شرکت همراه مستندات
مربوطه به دبیرخانه کانون ارسال خواهد کرد.کانون پس از تطبیق اطالعات و مدارک ارائه شده به منظور بررسی فعالیت اعضا و
راستی آزمایی  ،بازرسانی را به شرکت مشاور اعزام خواهد کرد.

ماده  :5تعامالت سیستمی

شرکت مشاور موظف است با مراجعه به سایت کانون به آدرس های  ، www.abcic.irدر بخش رتبهبندی با استفاده از حساب
کاربری و گذرواژه که از کانون اخذ کرده است ،نسبت به ثبت اطالعات اولیه و تکمیل کلیه فرمها اقدام نماید .حفظ نام کاربری و
رمز ورود بر عهده شرکت مشاور بوده و"فعال سازی حساب کاربری شرکت" منوط به واریز مبلغ هزینه اولیه به حساب کانون
می باشد.
این تفاهم نامه در  5ماده و در 2نسخه (که از لحاظ قانونی دارای ارزش یکسانی می باشند) تنظیم و در تاریخ فوق امضاء گردید و
طرفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن می باشند.
پیوست تفاهم نامه :تعهد نامه عضویت

نام وامضای دبیرکل

نام وامضای مجاز شرکت

مهرکانون

مهر شرکت

آدرس پستی شرکت مشاور:
آخرین شماره تلفن:

* لطفا" هر دو برگ مهر و امضاء گردد.
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تاریخ..................:
به نام خدا

کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی

تعهد نامه عضویت
شرکت  ................................................به شماره ثبت  ...................در اداره کل ثبت شرکت ها و شماره شناسهه .................

در آدرس

قانونی .......................................................................با توجه به اینکه موضوع مطالعات امکان سنجی/نظارت بر اجرای طرح هها و مرهر
منابع و سایر مشاوره های مورد نیاز سرمایه گذاری در شرح فعالیت شرکت ثبهت شهده و شهرکت وکارشناسهان آن در ایهز زمینهه هها دارای
سوابق و تجربیات مکفی می باشند.ایز شرکت متعهد می شود:
 با مطالعه و آگاهی کامل از مفاد اساسنامه و کلیه آئین نامه های کانون و مقررات و ضوابط حرفه ای (مندرج در سایت کهانون کییهه مرهررات
فوق الذکر و مفاد آئیز نامه ها و ضوابط جدید را ( براساس اطالع رسانی های کتبی یا الکترونیکی کانون به مورداجرا گذارد.


مفاد آئیز نامه های انضباطی کانون به ویژه آئیز نامه ذینفع نبودن درطرحهای مورد قرارداد واستقالل مشاور

را مطالعه کرده و کییهه مفهاد

آن را رعایت می کند و در صورت رعایت نکردن آن ترمیمات کانون را می پذیرد.
 هیچیک از اعضائ هیات مدیره ومدیرعامل شرکت کارمند دولت سازمانهای دولتی ونهادها وارگانهای رسهمی نبهوده و یها از حسها
وزارتخانه ها وسازمانهای مذکور حروق دریافت نمی کنند.
 اطالعات و مستندات را که به صورت کتبی توسط کانون درخواست می شود در مهیهت مرهرر دراختیهار دبیرخانهه کهانون قراردههد .و
همچنیز پاسخگوی مکاتبات و دعوت نامه های کانون در مهیت الزم باشد.
 کییه تعهدات مالی خود را در قبال کانون از قبیل هزینه پذیرش حق عضویت ساالنه هزینه های رتبه بندی تمدید ارتراء و رتبهه بنهدی
مجدد درصدی از حق الزحمه دریافتی بابت قراردادها را که شورای عالی ترویب می کنهد و خهدمات مهرتبط بها کهانون و همچنهیز سهایر
پرداخت هایی را که طبق اساسنامه و آئیز نامه های کانون تعییز می گردد در مهیت مررر انجام دهد.
 درقراردادهای خود باسرمایه گذاران وبانکها محدودیت های مربوط به رتبه خود ودستورالعمل تعیین حق الزحمه وتعرفه های کانون را رعایت کند
و از عرد قراردادها ی ناقض مرررات کانون(مانند انحرار انجام کار و ...که حروق سایر اعضای کانون را مخدوش می کند خودداری کند.
 کییه قراردادهای مشاوره سرمایه گذاری خودرا براساس اطالعات واقعی وبارعایت مرررات درسامانه ثبت قراردادهای کانون ثبهت کهرده
واتمام کاریافسخ قرارداد ویا هرتغییری درآن را به کانون اعالم نماید( .ظر

مدت  01روز کاری

 در صورت عدم ایفای تعهدات عضویتو منطبق نبودن فعالیت های شرکت با مرررات (بنا به تشخیص دبیرخانه یا شورای عالی کانون ایهز
شرکت هرگونه ترمیم و رأی صادره در مورد عضویت لغو یا تمدید آن و همچنیز شرایط رتبه بندی را می پذیرد.
 هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره و مدیر عامل وآدرس خود را در مدت حداکثر یک هفته پس از تغیییر به کانون اعالم کند.
درغیراینرورت کانون آخرین آدرس اعالم شده به کانون رابه عنوان آدرس قانونی شرکت شهناخته و مکاتبهات خهود را بهه آن آدرس ارسهال
خواهد کرد و شرکت از ایز بابت هیچ اعتراضی نخواهد داشت.
مهر و امضاء مجاز شرکت
نام و نام خانوادگی
69/4/52

