
 خًدسي سسمی/ ػاملیت فشيش ومایىذگیمذاسک مًسد ویاص جُت صذيس گًاَی فؼالیت 
 

 .ي مؼشفی ومایىذٌ تام االختیاس  (brand) ، وشان تجاسیي مذل خًدسي وام ،با ركش وام ششكت خاسجی دس سشبشگ ششكت دسخًاست كتبی -1

 امضاء مذیش ػامل( يممًُس بٍ مُش ششكت  ،)دس سشبشگ ششكت دي ي شماسٌ یک َای تكمیل فشم -2

 .تاسیس ششكت با آخشیه تغییشات مىذسج دس سيصوامٍ سسمی ي آگُی  اساسىامٍ اصل بابشابش تصًیش -3

 ي تشجمٍ سسمی آن. یا ششكت ياسط( )ششكت اصلیبا ششكت خاسجی  متقاضیاسائٍ اصل قشاسداد  -4

 (3)فشم شماسٌ . آن تشجمٍ سسمی يششكت خاسجی  (Letter of Commitment) اسائٍ اصل تؼُذ وامٍ -5

 .تاییذیٍ اداسٌ كل صىایغ خًدسي ي ویشي محشكٍ مبىی بش فؼال بًدن مشاكض خذمات پس اص فشيش دس سطح كشًس -6

 .اسائٍ لیست كامل مشاكض فشيش ي خذمات پس اص فشيش خًدسيَای ياسداتی -7

 .خذمات پس اص فشيش دس سشاسش كشًسآگُی سيصوامٍ كثیشاالوتشاس )سٍ مشحلٍ( باركش حذيد يظایف يلیست ومایىذگی َای اسائٍ  -8

 

 .گشدد قیذبٍ صًست كامل  (ایىكٍ تًلیذكىىذٌ یا مالک بشوذ استوام طشفیه، ماَیت ششكت خاسجی ) ،مذت اػتباس )تاسیخ ششيع ي پایان( ، بایست وام ي وًع كاال، وام تجاسی كاال دس قشاسداد می  -1

بایست اص طشیق قشاسداد یا مؼشفی دس سایت ششكت اصللی یلا تاییلذ ومایىلذگی جمُلًسی      ، سابطٍ ششكت ياسط با ششكت اصلی میشذٌ  مىؼقذدس صًستیكٍ قشاسداد با ششكت ياسط  -2

  اسالمی ایشان احشاص گشدد .

 سسیذٌ باشذ. مبذاجمًُسی اسالمی ایشان دس كشًس ومایىذگیتاییذ اتاق باصسگاوی ي می بایست بٍ  قشاسداد يتؼُذ وامٍ -3

 كشًس مبذا ویض قابل پزیشش است.  يصاست امًس خاسجٍ یا مشاجغ قضاییبٍ جای اتاق باصسگاوی تاییذ  

اقذام ومایىذ،دس غیش ایه صلًست پلس اص اسسلال     اداسٌ كل صىایغ خًدسي ي ویشي محشكٍمتقاضیان صشفا دس صًست حصًل اطمیىان اص تكمیل بًدن مذاسک خًد ، بشای دسیافت تاییذیٍ  -4

 مایىذ.  ومشاجؼٍ  اداسٌ كل صىایغ خًدسي ي ویشي محشكٍطشیق پست ي اخز تاییذ ايلیٍ ایه مشكض بٍ  پشيوذٌ اص

 گشدد.اسسال   ایشان مشكض اصىاف ي باصسگاواناص طشیق پست بٍ   مذاسک مزكًس می بایست

قابلل  gatc.ir سلایت   كذ سَگیشی دس اص طشیقي دسغیش ایه صًست وًاقص  صادس سيص 10ظشف مذت  حذاكثش گًاَی فؼالیت،ي دس صًست ػذم يجًد وقص   بذیُی است بٍ محض يصًل مذاسک

 .ذومایىمىظًس تسشیغ دس پیگیشی امًس اص مشاجؼٍ حضًسی خًدداسی بٍ لزا اص متقاضیان تقاضا می شًد .  باشذ دسیافت ي پیگیشی می
 

 ایشان: مشكض اصىاف ي باصسگاوانوشاوی 

 1594633518َای خاسجی كذ پستی  ، اداسٌ ومایىذگی ششكتایشان مشكض اصىاف ي باصسگاوان –يصاست صىؼت، مؼذن ي تجاست  ُیذامیه صادٌساختمان ش -يلیؼصش  ضلغ شمال ششقی میذان

  : وشاوی اداسٌ كل صىایغ خًدسي ي ویشي محشكٍ

    81761شماسٌ تماس  -يصاست صىؼت، مؼذن ي تجاست   شُیذ كالوتشی ساختمان –خیابان شُیذ كالوتشی -ان استاد وجات الُی )يیال( بخیا - خیابان كشیمخان

 

 


