
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٍ توایل تِ هشارکت تا شزیک  داخلی □ / خارجی □ در سهیٌِ هَضَع فعالیت دارم.

هَضَع فعالیت :

خذهات پیواًکاری / خذهاتی □

در یکی اس سهیٌِ ّای سیز هایل تِ فعالیت ّغتن

ب - اشخاص حمَلی

سهیٌِ فعالیت:

آخزیي هیشاى عزهایِ ثثت شذُ:

ًشاًی ٍ تلفي شزکت:

عْاهذاراى یا شزکای عوذُ :

فکظ:ایویل :

      فزم درخَاعت عزهایِ گذاری در هٌطمِ آساد لشن

ایٌجاًة

تاتعیت:

تلفي ّوزاُ:

 ًشاًی هحل عکًَت:

ًشاًی ٍ تلفي هحل فعالیت :

ٍب عایت:

تلفي ثاتت:

شوارُ هلی: ًام ٍ ًام خاًَادگی:

شغل:

فزسًذ:1- ًام ٍ ًام خاًَادگی:

تِ ًوایٌذگی اس طزف

الف - اشخاص حمیمی

شوارُ هلی:

ًشاًی:

ًشاًی:

فزسًذ:2- ًام ٍ ًام خاًَادگی:

تلفي ّوزاُ:

شوارُ هلی:

تلفي ّوزاُ:

شوارُ هلی:

تلفي ّوزاُ:

ًشاًی:

فزسًذ:3- ًام ٍ ًام خاًَادگی:

1-ًام شزکت:

 شوارُ ٍ تاریخ ثثت:

تجاری / تاسرگاًی □تَلیذی □

حَسُ ًفت ٍ اًزصی □شیالت ٍ کشاٍرسی □

 شوارُ ٍ تاریخ ثثت:

عْاهذاراى یا شزکای عوذُ :

سهیٌِ فعالیت:

آخزیي هیشاى عزهایِ ثثت شذُ:

ًشاًی ٍ تلفي شزکت:

2-ًام شزکت:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگز ًیوِ هاّز:کارگز هاّز:

کارگز ًیوِ هاّز:کارگز هاّز:

ضوٌا تا اهضای ایي تماضا ٍ لثَل آى تِ ٍعیلِ هٌطمِ آساد لشن خَد را هلشم تِ رعایت لَاًیي حاکن تز هٌطمِ آساد لشن داًغتِ ٍ هی پذیزم کِ عَارع پزداختی در ّیچ شزایطی لاتل اعتزداد ًثَدُ ٍ حك 

اعتزاع تِ عذم اعتزداد عَارع پزداختی را اس خَد علة ٍ عالط ًوَدم.

                                                                                                                                                                                                                                                               اهضای هتماضی

در طَرتیکِ هَضَع فعالیت اس ًَع خاص تاشذ، تَضیح دادُ شَد.

                                                                                                                                                                                            تاریخ ٍ اهضا

ًام کارشٌاط هزتَطِ: 

هَضَع فعالیت هجَس عزهایِ گذاری:

: ISIC  هَضَع فعالیت کذ :ISIC شوارُ کذ

لطفا در ایي لغوت چیشی ًٌَیغیذ

تزرعی فزم درخَاعت عزهایِ گذاری

طٌعتی □هغکًَی □تجاری □ آب هَرد ًیاس:                                                      لیتز

ٍیضگی ّای سیغت هحیطی طزح

ًذارد □دارد □آلَدگی هحیط سیغت :

چٌاًچِ رٍػ تَلیذ آلَدگی هحیطی خاطی ایجاد هی ًوایذ، ًَع آلَدگی ٍ رٍػ جلَگیزی اس آى را شزح دّیذ.

تزق هَرد ًیاس:                                          کیلَ ٍات

سهیي هَرد ًیاس:                                         هتز هزتع

هیشاى عزهایِ در گزدػ: هیشاى عزهایِ گذاری ثاتت:

اهکاًات هَرد ًیاس اجزای طزح

طٌعتی □هغکًَی □تجاری □

طٌعتی □هغکًَی □تجاری □

کارگز عادُ:

کارگز عادُ:
هیشاى تحظیالت

کارهٌذ اداری:  هتخظض : ُ تزداری تعذاد پزعٌل سهاى تْز

هتخظض :تعذاد پزعٌل سهاى احذاث
هیشاى تحظیالت

کارهٌذ اداری: 

 خالطِ طزح 


