(فرم شماره ) 1

شرح مذارن الزم جُت عمذ لرارداد تا شروتُا/دفاتر
تصًیر مجًز تىذ الف ي مجًز تىذ ب.

تصًیر سىذ مالىیت یا اجارٌ وامٍ رسمی دفتر.

تىمیل فرم شمارٌ ( 2فرم اطالعات جامع).

تصًیر شىاسىامٍ مذیرعامل ي صاحثان امضا (طثك اساسىامٍ) ي آخریه آگُی تغییرات صاحثان امضاء

یه سر تري مىمًش تٍ مُرَای مًرد استفادٌ در دفاتر تٍ َمراٌ ومًوٍ وارت يیسیت.

تصًیر آخریه مذرن آمًزشی ديرٌ َای تخصصی فريش مذیر فىی ) (advance , homac

تصايیر ومای يريدی ،يريدی ،واوتر ،حساتذاری ي دفتر مذیریت (عىس یا  CDیا از طریك ایوتروت ).

تصًیر مح ل وگُذاری اسىاد ي ايراق تُادار

داشته گايصىذيق مىاسة جُت وگُذاری ايراق تُادار شروت.

وپی اساسىامٍ شروت  +ريزوامٍ رسمی آخریه آگُی تغییرات مذیر عامل  +ريزوامٍ رسمی آگُی تاسیس

ضماوتىامٍ تاوىی تٍ مثلغ صذ میلیًن ریال در يجٍ ًَاپیمائی آتا تذين درج تاتت

َمراٌ داشته یه فمرٌ چه جُت تحریر میسان تضمیه فريش در محل

فرم ثثت وام در وظام مالیات تر ارزش افسيدٌ

(فرم ضوبرٍ )2
فرم اطالعات جامع آژاوس
استبى:
ضِرستبى:

ًبم دفتر/ضرکت فبرسی :
اًگلیسی :
آدرس ّ کد پستی:
تلفي :

فکس :
طجقَ :

هسبحت آژاًس:
سهامداران شرکت

پست الکترًّیکی:

ًْع هبلکیت :استیجبری

هلکی

وام و وام خاوىادگی

سرقفلی
تلفه

وشاوی

تلفه همراي

هدیر عبهل
رئیس ُیئت هدیرٍ
ًبئت رئیس
عضْ ُیئت هدیرٍ
وابستگی سازماوی:

خصْصی

دّلتی

ضِرداری

ثٌیبد

ومایىدگی فروش:
ُوب

هبُبى

آسوبى

قطن ایر

کیص ایر

سبیر

ایرتْر

استاک خارجی:
ثٌد الف

دارای هجْز فعبلیت:

ثٌد پ

ثٌد ة

کد یبتب

عضْ اًجوي صٌفی

آیب ثَ سیستن رایبًَ ای رزرّاسیْى هتصل هی ثبضید؟
گبثریل

آهبدّس

تعداد کبرکٌبى:
سوت

ُوب

آسوبى

هبُبى

فرّش خبرجیً -----------:فر
ًبم

ًبم خبًْادگی

ًبم پدر

سبل تْلد

سبیر
فرّش داخلیً -----------:فر

ضوبرٍ ضٌبسٌبهَ

سبثقَ کبر

تلفي ُوراٍ

سیبحتی(تْر)ً ------------:فر
هدرک تحصیلی

دّرٍ ُبی آهْزضی

هدیر عبهل
هدیر
فٌی(الف)
فرّش خبرجی
فرّش داخلی
حسبثدار
تحصیلدار
کلیَ اطالعبت هٌدرج هْرد تبیید ایٌجبًت---------------------هدیر عبهل دفتر/ضرکت --------------------------هی ثبضد .

تبریخ اهضب

