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 فرم شماره یک                                                                                                                                                                                               

 تاریخ :             صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایعدرخواست عضویت در انجمن                                                              

 شماره عضویت :                                           و درج نام شرکت در سایت انجمن                                                                                  

 انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایعمحترم  دبیر

 با سالم

 مدیر عامل /  ................. بعنوان........................... دارای کد ملی ......................اینجانب ......................... " احتراما

 و ............... ................................. ........................................................... با شماره ثبترئیس هیئت مدیره شرکت 

 .............................به آدرس .............................................................................. ............یخ تأسیس ....................تار

 با شماره همراه ..................................... و شماره تلفن .................................... ........................................................

     گازرسانی به صنایع را خواهانم.پیمانکاران  مذکور در سایت انجمن صنفی  تقاضای عضویت و درج اسم شرکت 

 

 

 

محل درج عکس

 پرسشنامه :

 اشد :  بلی          خیرشرکت گاز استان تهران ) واحد صنایع ( می ب 1397آیا اسم شرکت مورد تقاضا در آخرین وندور لیست سال  _1

 آیا در اساسنامه شرکت جمله گازرسانی فشار قوی ذکر گردیده است :   :  بلی          خیر _2

 آیا در زمان تکمیل این فرم ، مجوز ارائه نقشه و اجرا از واحد صنایع را دارا می باشید : بلی         خیر _3

 ت دارد : بلی          خیرآیا شرکت متقاضی گرید نفت و گاز یا تاسیسا _4

 

..................... با پرداخت مبلغ ......................................... بعنوان .................................. شرکت ....................................بدینوسیله اینجانب 

سم شرکت مذکور در سایت انجمن موافقت بعمل آورده کل................................................... ریال بصورت علی الحساب بابت عضویت و درج ا

 پرداخت هزینه های مربوطه  ) مطابق شیوه بابت تهیه مدارک ، گذراندن دوره ها ، آزمون های مصوب و   و متعهد میگردم هر گونه همکاری

کان استرداد وجوه پرداختی توسط این با علم به عدم ام قوی را مجریان فشار   سامان دهی نامه فیمابین انجمن و  واحد صنایع ( جهت 

و لیست های ارسالی به صنایع درج  در سایت  به تشخیص ارکان انجمن مورد وثوق  تا اسم شرکت در محل  بعمل خواهم آورد  شرکت

رسانی به صنایع اینجانب با امضای این فرم ، ضمن پذیرش الزامات انجمن و آگاهی به اینکه ساماندهی شرکت های فعال در حوزه گاز گردد.

با شرکت ملی گاز ایران می باشد، متعهد می گردم الزامات مصوب شرکت ملی گاز ایران و سایر نهادهای قانونی مرتبط عالوه بر ضوابط 

 مصوب انجمن توسط این شرکت رعایت می گردد.

صفحه یک از دو


