
 

خُد سا فعبنيتٍبي خذمبتي،فضبي سبض،سبختمبوٍب َ مُتُسي ضشكت مذيشيت تُنيذ بشق وكب دس وظش داسد اوجبو 

اص توبسي    مشحهوً اي  يو   بطشح مطخصبت َ جضئيبت مىذسج دس اسىبد مىبقصً َ اص عشيق مىبقصً عموُمي 

 ريمشايظ َاگزاس ومبيذ . نزا اص كهيً پيمبوكبسان َاجذ ضشايظ بً پيمبوكبس َاجذ ض 01/01/98نغبيت  10/00/97

بوب دس  سَص  7اص تبسي  دسج آگٍي وُبت دَو ظوش  موذت   آيذ كً جٍت خشيذ اسىبد مىبقصً  دعُت بعمم مي

 ياداس -سوهيمي   ويشَگوبي ضوٍيذ   -صاغموشص  جوبدي   52كيهُمتش  -بً وطبوي وكب   وبمً كتبي دست داضته معشفي

 فشمبيىذ . تذاسكبت مشاجعً 

سَصوبمً سسومي     تغييشاتآخشيه اسبسىبمً ، ثبت ضشكت )  كپي مصذقداضته ضخصيت حقُقي َ اسائً  -0

 دس مُسد مذيشان َ صبحببن امضبء مجبص ضشكت .

 اوجوبو فعبنيتٍوبي خوذمبتي   َ بعذ اص آن مشبُط بً  22فقشي قشاسداد مطببً اص سبل  2اسائً مستىذات حذاقم  -2

ميهيبسد سيبل َ ٌمچىيه اسائً دَ فقشي گُاٌي حسه اوجبو كبس اص كبسفشمبيوبن   05مجمُعًب بً اسصش حذاقم 

 قبهي.

بشاي اجشاي خذمبت مُضُع َ امُس اجتمبعي كم كبس  اداسيسبنجبسي اص  معتبش اسائً گُاٌي تبئيذ صالحيت -0

 .قشاسداد 

اجوشاي  َ مجوُص  بب اسائً مستىذات مشبوُط  خُد  كبسگشانبشاي اختصبصي بىذي مطبغم  داضته عشح عبقً -4

 كم كبس َ امُس اجتمبعي اداسيعشح اص 

 داضته تُاوبيي مبني كبفي بشاي اوجبو مُضُع مىبقصً بطشح ريم : -2

 سيبل بعىُان سپشدي ضشكت دس مىبقصً . 7 470 552 097 اسائً ضمبوتىبمً ببوكي معبدل مبهغ  -0-2

 . دس ٌىگبو عقذ قشاسداد % مبهغ قشاسداد01ٍذات معبدل تُاوبئي اسائً ضمبوتىبمً ببوكي ُحسه اوجبو تع -5-2

دس عوُل موذت   مُضوُع مىبقصوً   ذمبت خحقُق َ مضايبي كبمم كبسكىبن مبي  دَ تُاوبئي پشداخت -0-2

مبىي بش پشداخوت دَ موبي حقوُق َ     مذيشي  سائً تعٍذوبمً كتبي ٌيئتابب بذَن پيص دسيبفت قشاسداد 

 دسيبفت پيص دسيبفت دس عُل مذت قشاسداد. مضايبي كبمم كبسكىبن مُضُع قشاسداد بذَن

 . 95يب  92 مبنيسبل مىتٍي بً صُستٍبي مبني حسببشسي ضذي  اسائً -5

  وبمً مؤديبن مبنيبتي . گُاٌيىبمً ثبتكذ اقتصبدي َ  مصذق تصُيشاسائً  -7

ويا براي مراجعه  www.npgm.ir - www.tavanir.org.irهاي جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت

باا شاماره تلفان     و ماوارد بيشاتر   آقااي ساليماني   26643100453زرگاني با شماره تلفن موارد با

 تماس حاصل فرمايند .سرپرست امور نظارت بر خدمات  كريميحسين  آقاي  23660503622
 


