
 .دینمای م یفعال و انحصار  یندگیپاکس کاال( در سراسر کشور اقدام به جذب نما)  نیکاال رسان سور  ایشرکت پا

 )پاکس کاال(  نیکاال رسان سور  ایشرکت پا یانحصار   یندگینما یاعطا طیشرا

 از ی امکانات مورد ن  -الف

  10معابر پرتردد شهر با عرض حدود  ایو   یاصل یابانهایاز خ یکیمتر مربع در  30به مساحت حداقل  ی داشتن ملک ار یدر اخت -1

 :شامل ابانیمتر در مجاورت خ

 مترمربع 20انبار به مساحت حداقل  •

  (انیشده مشتر  یدار یخر  یلوازم و کاالها یر یو بارگ هی)جهت تخل باز  یمحل پارک و فضا •

 

 ی متقاض  ی عموم طی شرا -ب

 ی حسن شهرت و خوش نام بودن متقاض -1

 ران یا یاسالم یجمهور  تیتابع -2

 صالح یمراجع ذ قینداشتن سوء سابقه بنا به تصد -3

 ی مراجع قانون قیبه مواد مخدر بنا به تصد اد یعدم اعت -4

 ی لوازم خانگ  یابیدر امر فروش و بازار  یداشتن تجربه کاف -5

 دائم  تیمعاف ایو  یخدمت سرباز  انیپا ی دارا بودن گواه -6

 سال سن 55سال و حداکثر  25دارا بودن حداقل  -7

 باشد.(  یبا مدارک باالتر م ت یباالتر ) اولو ای و  پلمید  یلیدارا بودن حداقل مدرک تحص -8

 ر یدرغ  ،یخدمات شرکتها و مراکز  تیر یمد ،یو بازرگان ی، تجار  یفروش لوازم خانگ نهیدارا بودن تجربه و تخصص در زم  : سوابق

 . و باالتر خواهد بود سانس یل التیتحص یدارا  انیبا متقاض ت یاولو نصورتیا

 اقامت دائم در محل مورد تقاضا   -9

 نهیهز   نیاستان مورد تقاضا، تام  یدیتول یپرداخت( و اخذ قرارداد با واحدها شیجهت )پ یاعتبار کاف  ای هیاول  یمال ییداشتن توانا -10

 ی ندگینما تیر یو مد ی ندگینما یها

 

 ازی مدارک مورد ن  –  ج

 ی ندگیفرم درخواست نما لیتکم -1

جهت اشخاص   راتییتغ نیآخر  یو آگه یاساسنامه، روزنامه رسم  ی/ کپ یقیحق یجواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاض یکپ -2

 یحقوق

 ساله  3اجاره نامه  ا یملک مورد تقاضا  تیسند مالک یکپ -3

 تمام صفحات  شناسنامه از  یکپ -4

 یلیمدرک تحص نیآخر  یکپ -5

 دائم  تیمعاف ای یخدمت سرباز  انیکارت پا یکپ  -6



 گرفته شده باشد  یکه در سال جار  یازشخص متقاض  کسانی  3*4دو قطعه عکس   -7

 مختلف ی ایتعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوا  -8

 آن  یمکان مورد تقاضا رو تینقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقع -9

 تومان  ونیلیم 100 زانیفقره چک به م کی:  نیچک تضم - 10

و    یمسدود،  معدل حساب ،   مانده حساب، جمع بستانکار  ، شامل جمع بدهکار ) ر یماه اخ 6در  یمتقاض یحساب بانک یگردش مال -11

 )... 

 :حاتی توض 

 .( اعطاء خواهد شدیشرکت حقوق ای یقینفر )شخص حق کیفقط به  یدر هر شهر بصورت انحصار  یندگینما از یامت -1

و   یندگینما ی)پاکس( پس از موافقت اعطا نیکاال رسان سور  ایتومان در رهن شرکت پا ونیلیم 10به ارزش حداقل  یسپار  قهیوث  -2

 .باشد یم یاز عقد قرارداد الزام شیپ

 .باشد  ی تومان م ونیلیم 5مغازه برابر با  قیصرف نظر از متراژ دق عهیمبلغ ود، کوچک  یشهرها در 

  .باشدیقابل استرداد م قیفسخ قرارداد به هر طر  ا یوجه پس از اتمام  نیاست و ا  ندهیبه نما یامان یکاال لیضمانت تحو عهیمبلغ ود

 .بعمل خواهد آمد  دی شده بازد یاز محل و امکانات معرف  ،یدرخواست و مدارک ارسال  هیاول دییدرصورت تأ  -3

رد تقاضا   ای رشیپذ نبوده و شرکت در  از یامت یاعطا یبه معنا یکارشناسان از محل و امکانات متقاض د یاخذ مدارک و بازد  -4

 .مختار خواهد بود

موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت   ی ، شخص متقاض یانحصار   یندگینما یدرخواست و اعطا دییدرصورت تأ  -5

 .د ینما یت،استانداردساز یو امن

     .  شود یعودت داده م یبا کپ قیو تطب ت یاست و پس از رؤ یقرارداد الزام  میبه شرکت جهت تنظ از یارائه اصل مدارک مورد ن  -6

 (باشدیمورد قبول م یشده توسط دفاتر اسناد رسم دییبرابر اصل تا ی) کپ

 یامضاء از دفاتر اسناد رسم  یاخذ گواه -7

 .گرددیپاکس کاال( منعقد م ) نیکاال رسان سور  ایدر قالب فرمت مشخص و سربرگ شرکت پا  قرداد

به منظور عرضه محصوالت آنها به بازار   یدیو تول یخدمات ، یصاحبان مشاغل صنف  ،  کارخانجات هیقرارداد با کل عقد ت یقابل ندهیمان

 .باشد  ی دارا م  یفروش اقساط طیبا شرا

شهروندان شهر   دیتوان خر  یو ارتقا  یفعال در حوزه کسب و کار سبب رونق اقتصاد یبنگاه اقتصاد کیبه عنوان  یندگیشعبه نما هر 

 . گردد ی مورد نظر خود م

 

 


