مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صالحيت سازنده حقوقی
مذFM-MW-53-00 :

طفحِ  1از 1

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

 _1درخَاست احرازطالحیت ()FM-MW-20-00
 _2هشخظات هتقاضی احرازطالحیت ()FM-MW-22-00

 _3اهتیازتٌذی پایِ پرٍاًِ اشتغال اعضای حقیقی شاغل اهتیازآٍر ()FM-MW-23-00
 -4ارزیاتی تَاى هالی،اهناًات ٍتجْیسات ()FM-MW-24-00

 -5ارزیاتی سَاتق حرفِ ای ()FM-MW-25-00

 -6ارزیاتی هغلَتیت مارّای اجرا شذُ()FM-MW-26-00
-7تنویل فرم خَداظْاری هذیرعاهل ٍاعضای ّیأت هذیرُ ٍملیِ شاغالى درشخض حقَقی "ترای ّریل تظَرت جذاگاًِ"ٍدرج ٍضعیت
توام ٍقت ٍپارُ ٍقت تَدى آًْاٍتاییذآى تَسظ سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تْراى
 -8اطل ٍ تظَیر پرٍاًِ اشتغال تِ مار هعتثر هذیرعاهل ٍ اعضای ّیأت هذیرُ ٍ ملیِ شاغالى هَرد ًظر اعن از توام ٍقت ٍ پارُ ٍقت

تًجٍ  :تاتَجِ تِ تٌذ  9هادُ  3فظل اٍل پیَست هثحث دٍم هقررات هلی ساختواى اشخاص حقَقی هَظفٌذ قثل از اتوام هذت اعتثار
پرٍاًِ اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در ش خض حقَقی ًسثت تِ توذیذ ٍ یا ارتقای پایِ پرٍاًِ اشخاص حقیقی اقذام ًوایٌذٍ .طَل
درخَاست ایي هَارد تِ سازهاى ًظام هٌْذسی استاى تْراى ،وبايد كمتس اش  30زيش بٍ پايان مدت اعتباز پسياوٍ باشد.
 _9گَاّی عضَیت حقَقی در سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تْراى

 _10دٍ قغعِ عنس  6x4رًگی هذیر عاهل /تا زهیٌِ رٍشي (.پشت ًَیسی شذُ ،تذٍى عیٌل ،مالُ ٍ مراٍات ٍ ترای خاًوْا تا هقٌعِ) كٍ اش تازيخ
گسفته عكس بيش اش  6ماٌ وگرشتٍ باشد

 _11اطل رسیذ تاًنی( ٍاریس شذُ تِ حساب شوارُ IR090100004074063101865286تعٌَاى درآهـذ حاطـل از فرٍش سـایر خـذهات تِ
شٌاسِ ٍاریس 381063174140120000014003103830تِ هثلـغ  300/000ریال قاتـل پرداخت درملیِ شعة تاًل هلی ایراى)

 _12تظَیرتراتر تا اطل سٌذ هالنیت یا اجارُ ًاهِ هحل شخض حقَقی تِ ًام ینی از اعضای ّیأت هذیرُ یا شرمت

 _13تنویل تعْذًاهِ ّای هرتَعِ درسرتره شخض حقَقی

 تًجٍ :كليٍ تصاييس ذكس شدٌ فًق الصاماً ميبايست دز قطع  A4ازائٍ گسدد.
اسىاد ازائٍ شدٌ مي بايست تًسط كازشىاس زسمي دادگستسي يا كازشىاس مادٌ 72ساشمان ازششيابي گسدد.

تمامي صفحات مدازك ي اسىاد ازائٍ شدٌ مي بايست بٍ تأييد مجتمع قضايي زسيدٌ ي صحت آن تاييد شًد.
َمساٌ داشته مُس شسكت جُت اوجام كليٍ مساحل ادازي دز ساشمان وظام مُىدسي استان تُسان الصامي ميباشد.

ساعت اخر مدازك :زيشَاي شىبٍ تا چُازشىبٍ اش ساعت  8الي  41مي باشد.

 بسابس با اصل مدازك ازائٍ شدٌ مي بايست فاقد كلمٍ ابساشي باشد

.
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