
 ساده اييذغ هاي فرآورده كننده توليد – فر سيمين شركت نمايندگي درخواست فرم

 : محترم متقاضي

يكی از روش های زير  به شده خواسته مدارك همراه به آنرا امضاء، و ذيل فرم عاتاطال دقيق تكميل از پس احتراما

 طرفين متوجه تعهدی و نبوده نمايندگی اعطای معنای به مدارك ارسال و فرم تكميل است بديهی ارسال فرماييد . 

 .باشد نمی

 info@siminfar.net :  پست الكترونيک

 09909900990 :  شماره تلگرام

 4799849518کد پستی   9پالك  –نهم خيابان  –صنعتی جی شهرك  –پستی : اصفهان آدرس 
 

 متفاضي حقیقي

 نام :

 
 نام پدر : گی :نام خانواد

 شماره شناسنامه :

 
 تاريخ توليد :  کد ملی : 

 آخرين مدرك تحصيلی :

 
 استان : رشته تحصيلی :

 شهر :

 
 آدرس :

 کد پستی : 

 
 موبايل : تلفن ثابت : 

 

 

 حقوقيمتفاضي 

 نوع شرکت : نام کامل شرکت :

 زمينه فعاليت شرکت :

 محل تاسيس : تاريخ تاسيس : شماره ثبت :

 کد اقتصادی : ملی : شناسه : نام مدير عامل

 آدرس :

 فكس : موبايل :  تلفن :

 پست الكترونيک : کد پستی :

 تلفن : موبايل : :  نام شخص رابط

 آدرس : 

 

mailto:info@siminfar.net


 : دفتري و اداري مشخصات

 به آدرس :  □سرقفلی □اجاره  □فروشگاه : ..................... واحد به مساحت ..............مترمربع به صورت  مالكيت 

 

 به آدرس :  □سرقفلی □اجاره  □: ..................... واحد به مساحت ..............مترمربع به صورت  مالكيت  دفتر

 

 به آدرس :  □سرقفلی □اجاره  □: ..................... واحد به مساحت ..............مترمربع به صورت  مالكيت  انبار

 

 :نقلیه وسايل

 ساير خاور کاميونت نيسان وانت مزدا وانت پرايد وانت پيكان نوع 

        تعداد

 

 :انبارداري و دفتري امكانات ساير

 

 

 

 :پرسنل و فروش

 تعداد ........ کارمند  اداری و انبار –تعداد ....... نفر کارمند  شامل ....... نفر ويزيتور آقا و ........ نفر ويزيتور خانم 

 ساير : 

 متوسط گردش مالي ) در صورت تمايل ( :

 



  : وثیقه عون و میزان

 نماييد. را انتخاب هستيدادر به تامين آن هر کدام از موارد زير که قدر صورت خريد اعتباری لطفا 

 گواهی سپرده بانكی  □    مبلغ به بانكی تضمين  □    دانگ شش ملكی وثيقه  □

 وجه به عنوان سپرده به يكی از حساب های شرکت  پرداخت □

 ) در صورت انتخاب توضيحات الزم را درج نماييد ( ساير □خريد نقدی    □

 

 

 : توضیحات ساير

 

 

 

 

 

 .کنم می تاييد را مندرج اطالعات کليه صحت                                            اينجانب

:   تاريخ  

 :  امضا و مهر

 


