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 .فاكس نمائيد 88826358لطفا فرم پر شده را به شماره  •

 .ن مستقيم و يا همراه اطالع داده خواهد شدنمابر ، تلف از طريق  و تعيين تاريخ و ساعت حضورتاييديه درخواست •

  

  

  



   شركتيفرم اطالعات عموم
  
     ينام فارس

    يسينام انگل
    ينوع كمپان

    تينوع مالك

    شهر

    شماره ثبت

    ثبتخ يتار

    يآدرس فارس

    يسيآدرس انگل

    ي پستكد

      شماره تلفن

    شماره فكس

    تيوب سا

    شركت يكيپست الكترون

    پست الكترونيكي در انجمن

    ت شركتيفعال

  شركت  ) آرم  (لوگو 

  

  
  :حاتيتوض

 .با حروف بزرگ و جدا از هم نوشته شود: يسينام انگل •
  مختلط، سهامي عام، سهامي خاص، دودبامسئوليت مح، تضامني: ينوع كمپان •
  تعاوني، نيمه دولتي، ي ،دولتيخصوص: تينوع مالك •
  ده استي كه شركت در آن به ثبت رسيشهر: شهر •
  ثبت شركت در دفتر ثبت شركتها شماره: شماره ثبت •
 خ ثبت شركت در دفتر ثبت شركتهايتار ، YYYY/MM/DD يخ شمسيتار: خ ثبتيتار •
  +98-21-87654321بفرم شماره تلفن و شماره فكس  •
   انجمن كه با آن مكاتبه انجام خواهد شد  يل اختصاصيميا:  د ر انجمنيكيپست الكترون •
  .دي انجمن ارسال نمائيست عكس آن را به همراه مدارك براي بايشركت، م) آرم(در صورت داشتن لوگو): آرم(لوگو •
، ي جاده اي، كارگزاريي خطوط هوايندگي، نماي راني خطوط كشتيندگي، نمايياير دري، كريلير ري، كرير جاده ايفورواردر، كر: ت شركتيفعال •

  ين المللي بينال، مسافري، ترمي، حق العمل كار گمركيي هواي، كارگزاريلي ريكارگزار
 
 
  



  )ره شركتيئت مدير عامل و اعضاء هيره ، مديئت مديس هيرئ(ره يئت مديفرم اطالعات ه
  
  

    نام و نام خانوادگي

    موقعيت سازماني
    يكد مل

    نام پدر

    تولدشهر

    شماره تلفن

    آدرس

    پست الكترونيكي

    تصوير مدير
  امضاء

  
  

  
  
  

  :حاتيتوض
  .ندي انجمن ارسال نمايمراه مدارك برابه ه خود را ءنمونه امضا حق امضاء، ي داراياعضافقط  •
 +98-21-87654321شماره تلفن و شماره فكس بفرم  •
  .دي انجمن ارسال نمائيبه همراه مدارك براشده  يسيعكس پشت نو: ريمدر يتصو •
  . هر عضو اطالعات فوق به صورت جداگانه وارد شوديبرا •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   رانند گان شركتيفرم اطالعات عموم
  
  

    ي به فارسنام و نام خانوادگي

    يسيانگل به نام و نام خانوادگي
    يكد مل

    محل تولد

    نام پدر

     تولدخيتار

    التيتحص

    مهيشماره ب

     محل سكونتآدرس

    شماره تلفن

       ي با شركت به شمسيخ شروع همكاريتار

    ن شماره پاسپورت راننده يآخر

    يخ صدورپاسپورت به شمسيتار

    يخ ابطال پاسپورت به شمسيتار

    ن شماره دفترچه خروج رانندهيآخر

    يخ صدورشماره دفترچه به شمسيتار

    يخ ابطال شماره دفترچه به شمسيتار

     رانندهين المللينامه بين شماره گواهيآخر

    ي به شمسين المللينامه بيخ صدور گواهيتار

    ي به شمسين المللينامه بيخ ابطال گواهيتار

  عكس

  

  
  
  

  :حاتيتوض
  . اطالعات فوق به صورت جداگانه وارد شودراننده هر يبرا •
 ليسانس و باالتر، فوق ديپلم، ديپلم، متوسطه، سيكل، ابتدائي، بيسواد: التيتحص •
 +98-21-87654321شماره تلفن و شماره فكس بفرم  •
 .دي انجمن ارسال نمائي به همراه مدارك برايسيعكس آن را با پشت نو: عكس •

  
  



  
  ه شركتيل نقلي وسايفرم اطالعات عموم

  
    شماره شهرباني

    شماره ترانزيت

    نوع وسيله

    نام سازنده

    ي به شمستاريخ ساخت

    شماره موتور

    شماره شاسي

    تعداد محور

    تعداد چرخ

    سايز چرخ

    حداكثر ظرفيت

    وزن خالص

    ارزش ريالي وسيله

     وسيلهيارزارزش 

    ي با شركت به شمسيخ شروع همكاريتار

  
  

  : 1توجه مهم
  : استين فرم الزاميوست ايل به پي ذيهمراه بودن عكس ها

  ز روبرور ايتصو •
  ر از پشتيتصو •
  ر از سمت راستيتصو •
  ر از سمت چپيتصو •

  : 2توجه مهم 
  .ي به صورت مجزا پر شودلي هر كشنده و هر تريست براي باين فرم ميا

  
  :حاتيتوض

 . صورت جداگانه وارد شودبه لهيوس هر يبرااطالعات فوق  •
  ئيكشو، كمرشكن، جمبو، رموك، تريلي، بوژي، كاميون، كشنده: نوع وسيله  •
 ... و MACK ،IRANKAVEH ،ZAMYAD ،INTERNATIONAL، FIAT :نام سازنده  •
  )0-100(عددي بين : تعداد محور •
  )0-100(عددي بين : تعداد چرخ •
  )24 و يا 20(عددي بين : سايز چرخ •
  بارگيري بر مبناي تن: حداكثر ظرفيت •
 وسيله بر مبناي تن: وزن خالص •
  .دي انجمن ارسال نمائيله به همراه مدارك براي شماره وسيسيعكس آن را با پشت نو: ر از روبرويتصو •
  .دي انجمن ارسال نمائيله به همراه مدارك براي شماره وسيسيعكس آن را با پشت نو: ر از پشتيتصو •
  .دي انجمن ارسال نمائيله به همراه مدارك براي شماره وسيسيعكس آن را با پشت نو: ر از سمت راستيتصو •
 .دي انجمن ارسال نمائيله به همراه مدارك براي شماره وسيسي آن را با پشت نوعكس: ر از سمت چپيتصو •



  
  

  ه شركتيل نقلي صاحبان وسايفرم اطالعات عموم   
  

    نام و نام خانوادگي

    آدرس
    شماره تلفن

    ت  يدرصد مالك
  
  
  

  :حاتيتوض
 .ه وارد شوداطالعات فوق به صورت جداگان ،لهيك وسي، )مالك هر دانگ(سهام دار هر يبرا •
 .وست شوديله پي صاحب وسي به فرم اطالعات عموم"  شركتهي نقللي وساياطالعات عموم"فرم  •
  +98-21-87654321بفرم : شماره تلفن •
 )1-100(عددي بين : تيدرصد مالك •
  


