بسمه تعالی
مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
با سالم و احترام
بدینوسیله این تشکل  /تعاونی با نام ...........................................................................................................................................................................................................
با

شماره

ثبت

...........................................

و

شناسه

ملی

...............................................................................

با

نشانی

پستی

............................................................................................................................................................................................................................................................................
و کد پستی  ..........................................................................تقاضای دریافت گواهینامه صالحیت پیمانکاری موضوع آیین نامه اجرایی بند ب ماده  29قانون
احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب  97/11/10هیئت وزیران در شهرستان  .............................................................را ارایه می نماید .خواهشمند
است دستور فرمایید در این خصوص اقدام الزم بعمل آید .این تشک ل  /تعاونی مشخصات خود را به شرح زیر ارایه می نماید.

مشخصات هیئت مدیره /امنا 
مدرک دانشگاهی
مقطع

رشته

سابقه کار
اجرایی به سال






نام و نام خانوادگی

شماره ملی

سمت در هیئت مدیره



























































































* وجود حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره  /امنا دارای تحصیالت دانشگاهی (و حداقل یک نفر لیسانس) در یکی از رشته های مرتبط با منابع طبیعی
 ،محیط زیست  ،کشاورزی یا عمران (آب) الزامی است(موضوع بند ب ماده  3آیین نامه بند ب ماده  29قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور).
*ارایه تصویر مدرک تحصیلی 2نفرمذکور (برابر اصل شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مورد تقاضا و برابر اصل شده
توسط صاحبان امضای تشکل  /تعاونی و ممهور به مهر تشکل /تعاونی)الزامی است
*ارایه مدارک سابقه کاری هیئت مدیره /امنا تایید شده توسط کارفرمای قبلی الزامی است
جدول سرمایه
سرمایه تشکل  /تعاونی به ریال



*سرمایه تشکل  /تعاونی باید مطابق با آخرین آگهی تغییرات افزایش سرمایه منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران باشد.
* ارایه تصویر آخرین آگهی تغییرات افزایش سرمایه (ممهور به مهر تشکل /تعاونی) الزامی است.

صاحبان امضای مجاز تشکل  /تعاونی
نام و نام خانوادگی  .................................... :تاریخ  .................................... :امضا

مهر تشکل  /تعاونی

نام و نام خانوادگی  .................................... :تاریخ  .................................... :امضا
Page 1 of 4

قراردادهای امتیاز آور تجربه کارهای قبلی تشکل  /تعاونی
موضوع قرارداد اجرا شده توسط تشکل  /تعاونی 

سال انعقاد قرارداد

مبلغ قرارداد به ریال

























*ارایه گواهی کارفرمای قبلی مبنی بر اجرای قرارداد جهت تخصیص امتیاز ضروری است
جدول آمار تعداد اعضا و تخصص اعضای تشکل  /تعاونی 
تعداد اعضا 
تعداد کل اعضا
تعداد اعضای بومی
تعداد اعضای غیر بومی
اعضای دارای تحصیالت کاردانی
اعضای دارای تحصیالت کارشناسی و معادل آن 
اعضای دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و معادل آن 
اعضای دارای تحصیالت دکترای تخصصی 

*تعداد کل اعضا باید مطابق با مندرجات آخرین آگهی تغییرات افزایش سرمایه منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران باشد.
*ارایه تصویر آخرین آگهی تغییرات افزایش سرمایه (ممهور به مهر تشکل /تعاونی) که تعداد اعضا در آن ذکر شده باشد  ،الزامی است.
* ارایه تصویر مدرک دانشگاهی کاردانی به باالی اعضا (برابر اصل شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مورد تقاضا و برابر اصل شده
توسط صاحبان امضای تشکل  /تعاونی و ممهور به مهر تشکل /تعاونی) الزامی است
*توضیح اینکه حداقل  50درصد تعداد اعضای الزم و امتیاز آور باید بومی منطقه مورد تقاضا باشد (موضوع بند ب ماده  3آیین نامه بند ب ماده
 29قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) .
*مدارک افراد بومی به صورت یکی از موارد زیر باید ارایه گردد
 – 1برای افرادیکه محل تولد مندرج در شناسنامه آنها با شهرستان مورد تقاضا یکی است ارایه تصویر صفحه اول شناسنامه (برابر اصل شده توسط
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مورد تقاضا و برابر اصل شده توسط صاحبان امضای تشکل  /تعاونی و ممهور به مهر تشکل /تعاونی) الزامی
است
 -2برای افرادی که محل تولد مندرج در شناسنامه آنها با شهرستان مورد تقاضا متفاوت است ارایه یکی از مدارک زیر الزامی است :
الف – تایید شورای اسالمی یا دهیاری یا بخشداری دال بر سکونت  3ساله فرد در حوزه شهرستان مورد تقاضا
ب – تصویر مدارک مرت بط با پروانه چرای معتبر یا طرح مرتعداری واگذار شده در حوزه شهرستان مورد تقاضا (برابر اصل شده توسط اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان مورد تقاضا ،در خصوص افراد کوچرو و عشایر)
ج – تصویر مدارک مجوزهای قانونی مرتبط با پروانه چرای معتبر یا طرح مرتعداری واگذار شده یا سایر فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی در خصوص
مجریان طرح های منابع طبیعی در گستره جغرافیایی مورد تقاضا ( برابر اصل شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مورد تقاضا)
صاحبان امضای مجاز تشکل  /تعاونی
نام و نام خانوادگی  .................................... :تاریخ  .................................... :امضا

مهر تشکل  /تعاونی
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  سال18 تعاونی باالی/مشخصات اعضای تشکل
تحصیالت دانشگاهی
رشته


مقطع


بومی یا
غیربومی








شماره ملی

نام و نام خانوادگی















































































































































































































































































































































 تعاونی/ مهر تشکل

ردیف

 تعاونی/ صاحبان امضای مجاز تشکل
 امضا.................................... :  تاریخ.................................... : نام و نام خانوادگی
 امضا.................................... :  تاریخ.................................... : نام و نام خانوادگی
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اینجانب  ...............................................................................فرزند  ...............................................................به شماره شناسنامه .......................................................
صادره از  .........................................................................به شماره ملی  .......................................................................................................به عنوان مدیر تشکل /
تعاونی ...............................................................................................................................................................................................................................................................
با امضای ذیل این تقاضانامه به طور صریح متعهد می گردم که :
 -1کلیه اطالعا ت ارسالی  ،مدارک و مستندات از صحت و دقت کافی برخوردار بوده و پذیرش عواقب حقوقی هرگونه عدم انطباق در اطالعات مذکور
به عهده اینجانب می باشد.
 -2چ نانچه هر گونه مغایرت با تعهدات فوق وجود داشته باشد  ،هیچگونه اعتراضی نسبت به لغو مجوز فعالیت تشکل  /تعاونی و لغو صالحیت و رتبه
بندی انجام شده  ،نخواهم داشت .
 -3اینجانب اقر ار نموده و متعهد می گردم که این تشکل  /تعاونی مشمول الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان
دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1337نمی باشد.

نام و نام خانوادگی مدیر تشکل /تعاونی ............................................................................................................................................... :
امضا

تاریخ .................................. :

پیوست ها :
 -1مدارک مربوط به بومی بودن  50درصد حداقل اعضای الزم و  50درصد اعضای امتیازآور و تحصیالت دانشگاهی و گواهی کارفرمای قبلی در
خصوص قراردادهای انجام شده و سوابق تجربی
 -2ت صویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای تشکل/تعاونی (برابر اصل شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مورد تقاضا
و برابر اصل شده توسط صاحبان امضای تشکل  /تعاونی و ممهور به مهر تشکل /تعاونی)
 -2تصویر اساسنامه تشکل  /تعاونی (برابر اصل شده توسط صاحبان امضای تشکل  /تعاونی و ممهور به مهر تشکل /تعاونی)
 -3ت صویر آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره (برابر اصل شده توسط صاحبان امضای تشکل  /تعاونی و ممهور به مهر تشکل /تعاونی)
 -4تعهدنامه اعضای هیئت مدیره  /امنا مبنی بر عدم مشمولیت الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در
معامالت دولتی و کشوری مصوب  1337و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  1373و اصل  141قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران (موضوع تبصره بند ب ماده  3آیین نامه اجرایی بند ب ماده  29قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) 

صاحبان امضای مجاز تشکل  /تعاونی
نام و نام خانوادگی  .................................... :تاریخ  .................................... :امضا

مهر تشکل  /تعاونی
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