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 (629)  00106966      في:ـتل    کف       ، طبقٍ َم 8بست سريد، پالک  ريی پاساژ مُستان، به میدان اوقالب، خیابان کارگر جىًبی، ريبٍ   :هرکس پخص آدرس

وبیٌذگی: .... ....................................................................: .        /   /      هتَلذ:  ..............................فرزًذ:  ..................................................... طرف دٍم:   ........ضوبرُ قراردادً 

 ................................................................................................................................آدرسٍ  تلفي: ................................................................................................................

 :های تیشهوشان در نمایندگی شزایط اخذ نمایندگی فزوش و توسیع کتاب
 

سبیر ریبل ٍ در  000/000/20حذاقل  ّب در هراکس استبىدریبفت ًوبیٌذگی اًتطبرات ًوبیٌذگی هتعْذ است در زهبى  -1

 ًوبیذ. ریسٍاجْت اعتببر خریذ کتبة در ٍجِ ٍاحذ اًتطبرات  ،ریبل 000/000/10حذاقل  ضْرّبی استبى

 ضَد. % پطت جلذ هحبسبِ هی35تخفیف هستقل ٍ طَر  کلیِ هحبسببت هبلی بخص اًتطبرات بِ -2

ببضذ. آى ّن در صَرتی کِ  خریذ پطت جلذ هیبِ هجوَع ًسبت  ٪5حذاکثر هیساى هرجَعی کتبة برای ّر ًوبیٌذگی  -3

 .(ًٌوبیٌذتغییر اّذ بَد کِ در سبل بعذ ّبیی خَ کتبة صرفبً در هَرد)در ًیوِ اٍل اسفٌذهبُ ّر سبل تسَیِ 

 بِ فرٍش رسبًذ. ٪10ّب را بب تخفیف  ّب، کتبة ًبهی در آزهَى آهَزاى ثبت گی هتعْذ است بِ کلیِ داًصذًوبیٌ -4

/ 30/11هبُ ٍ ًْبیتبً در دٍ پبیبى ّر هطرٍط بِ تسَیِ در تَاًذ کتبة دریبفت کٌذ  برابر هبلغ اعتببری هی 2ًوبیٌذگی تب  -5

 ّوبى سبل.

 ًوبیذ.در بخص اًتطبرات تسَیِ حسبة ًْبیی ّوبى سبل       /30/11 درّر ًوبیٌذگی هتعْذ است  -6

گردد ٍ یب  هبلغ اعتببری ًیس در صَرت در خَاست ًوبیٌذُ هحبسبِ هی(       /30/11)ًْبیی   در ٌّگبم تسَیِ حسبة -7

 ذ.هحفَظ ببضدر حسبة هؤسسِ بِ عٌَاى اعتببر تَاًذ  هی

تب  است( بب اًتطبرات، هجذداً در سبل جذیذ کتبة خریذاری ًوبیذ هتعْذ ًْبییکِ ًوبیٌذگی بعذ از تسَیِ حسبة ) درصَرتی -8

 تسَیِ ًوبیذ.ّوبى سبل /   31/2

ّبی هؤسسِ  ٍیي کتبةاز کلیِ عٌب ،درخَاست کتبی طیّب  ّب ٍ ًوبیطگبُ ّوبیصجْت برگساری تَاًذ  ًوبیٌذگی هی -9

ّب را  کتبة هبًذُ ببقی ،هربَطِحذاکثر یک ّفتِ بعذ از اتوبم هراسن ًوبیذ، هطرٍط بِ ایي کِ ی کتبة دریبفت اهبً صَرت بِ

 صحیح ٍ سبلن هرجَع ٍ تسَیِ حسبة ًوبیذ.

ٍ ًْبدّبی دٍلتی کِ از سَی ٍزارت ارضبد  خَدّبی استبًی یب ضْر  ًوبیٌذگی هتعْذ است بِ ًحَ احسي در ًوبیطگبُ -10

 ی هؤسسِ تیسَّضبى حضَر یببذ.  ضَد بِ عٌَاى ًوبیٌذُ ر هیبرگسا

 بٌذ تٌظین ضذُ است. 10تَضیح: ایي قرارداد در 

 ّب یب هسئَل ٍاحذ اًتطبرات اهضب هذیرعبهل یب قبئن هقبم یب هسئَل اهَر ًوبیٌذگی     هْر ٍ اهضب هسئَل ًوبیٌذگی
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 واحد انتشارات تیشهوشانیندگی قزارداد اعطای نما
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