
                                                                                    

 صنایع دستی استان تيراناتحادیو تعاًنی ىای    

 

الی     تسمٍ تع

ي دست اوذسکاسان، مذیشان ي اعضاءتعايویُای  ستی ي صىایع د دس ساستای اَذاف حمایتی ي تثثیت جایگاٌ ي آتٍی قالیثافان

ًس مثىی تش پًضص ضُشی ي سيستایی کطًس  اتحادیٍ سشاسشی تعايوی َای فشش دستثاف  ایشان, قشاسدادی تا تیمٍ تعاين کط

مىعقذ سا َضاسوفش  اص دست اوذسکاسان ایه حًصٌ  01 تیمٍ تکمیل دسمان,تیمٍ عمش ي سشمایٍ گزاسی ي آتص سًصی تشای تعذاد

فشصت داسوذ وسثت تٍ ثثت وام ي استفادٌ اص مضیت  ياجذ ضشایط  افشاد  1۹/۸/۹۹لغایت    1/۸/۹۹ومًدٌ است, لزا اص تاسیخ 

  30ۺ۹ضىثٍ تا سٍ ضىثٍ اص ساعت   ي ثثت وام مشاجعٍ   سيصَای  . ایجاد ضذٌ کٍ داسای محذيدیت ظشفیت ي صمان می تاضذ

تعذ اص ظُش  4صثح الی    

                                            

                                                                                                             ضشایطۺ                                 

                                                               

  . (  لی ) بیمو شده اص استان تُشان  صىایع دستی عضًیت  اتحادیٍ    داسا تًدن کاست-0

  .م صفحات ضىاسىامٍ ي کاست ملی کپی اص تما -2

  .) دسیافت اص سایت( تیمٍ دسمان تکمیل اص  فشم َای دسیافت ي تکمیل  -3

پشداختی ۺ  -4  

ًادٌ  111/711/5مثلغ  شداخت ( پ 0طشح  سیال تاتت ضخص سشپشست) تیمٍ ضذٌ اصلی (  ي تٍ اصای َش فشد اص اعضاء  خاو

  . سیال 111/811/3

سیال تاتت ضخص سشپشست ) تیمٍ ضذٌ اصلی ( ي تٍ اصای َش فشد اص اعضاء خاوًادٌ  111/111/21( پشداخت مثلغ  2طشح 

سیال .  111/111/04  

تٍ حساب اتحادیٍ سشاسشی فشش دستثاف ضُش ی ي سيستایی ایشان .  مثلغ کل َضیىٍ  دسصمان ثثت وام 2/ 3پشداخت -5  

  . ثثت وامديماٌ تعذ اص  تٍ تاسیخ  تعُذ تیمٍ حذاکثشتحًیل یک فقشٌ چک تاتت ماوذٌ -6



7-متقاضیان محتشم می تایستی  مثلغ قشاسدادتیمٍ تکمیلی  سا فقط تٍ ضماسٌ کاست 5892010061987695 تاوک سٍپ 

ي  تُمشٌا مذاسک جُت ثثت وام تٍ دفتش اتحادیٍ صىایع دستی  تٍ وام اتحادیٍ سشاسشی فشش دستثاف کطًس ياسیض  کشدٌ  

استان تُشان مشاجعٍ ومایىذ.   

ًاَذ ي  عضًیت اتحادیٍ  سا داضتٍ تاضىذ   ) فقط تٍ فیص َایی کٍ تٍ حساب مًسد وظش اتحادیٍ ياسیض ضذٌ  تشتیة اثش دادٌ خ

ضذ (  

ضایان رکش است دس صًست تمایل اعضاء تٍ معشفی افشاد تحت تکفل خًد ، ملضم تٍ معشفی کلیٍ افشاد خاوًادٌ می تاضىذ دس 

ىذ ضذ .  ًست اوفشاد ثثت وام خًَا غیش ایىصًست تىُا تٍ ص  

www.thc90.ir    آدسس سایت ۺ  

3.  طثقٍ  ۷. ياحذ  3۹تُشان  تضسگشاٌ سسالت . چُاسساٌ سشسثض . کًچٍ ضُیذ تُشامی . پالک سس ۺ آد  
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