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 .)این قسمت توسط سازمان بازرگانی مربوطه تکمیل و مشخص گردد( :ـ ثبت در بانک اطالعات1
 پیله وران و مرزنشینان  صادرکنندگان 

 

 :ـ اشخاص حقوقی3           : مشخصات مدیرعامل/ ـ اشخاص حقیقی 2
 :نام شرکت :نام و نام خانوادگی

 :نام مدیرعامل :نام پدر
 : ر ییس هیات مدیرهنام :تاریخ تولد

 :شماره ثبت شرکت :شماره شناسنامه
 :تاریخ ثبت شرکت : محل صدور

 

 :ـ اطالعات مربوط به کارت بازرگانی4
 :تاریخ اعتبار :محل صدور کارت بازرگانی :شماره  کارت بازرگانی

 

 :ـ تحصیالت5
 :میزان تحصیالت و رشته تحصیلی مدیرعامل

 دکترا فوق لیسانس لیسانس لمدیپلم و فوق دیپ زیردیپلم
 

 :رشته تحصیلی
 مدیرعامل با چه زبان خارجی آشنایی دارد؟ نوع و میزان تسلط به آن زبان را بنویسید ؟

 

 :افراد مسلط به زبان خارجی شاغل در شرکت
 نوع زبان نام و نام خانوادگی ردیف نوع زبان نام و نام خانوادگی ردیف

1   4   
2   5   
3   6   

 :ـ نوع مالکیت6
 سایر  تحت پوشش   خصوصی   تعاونی   دولتی

 :توضیح دهید
 

 :ـ مشخصات محل کار7
 اجاره ای    ملکی    ) مترمربع: ( مساحتدفتر شرکت
 :توضیح دهید

 

 : ـ سرمایه شرکت8
 ریال.........................................:........ثبت شدهسرمایه  ریال............:........................................سرمایه ثابت

 ریال...............................:.........ارزش دارایی های ثابت ریال............:.................................سرمایه در گردش
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 :ـ مشخصات تماس9
 :کدپستی :بخش :شهرستان :استان

 ـ 1 :آدرس کامل
 ـ2          

 :فاکس با کد شهرستان :تلفن با کد شهرستان

 ):مدیر بازرگانی(تلفن همراه  ):مدیرعامل(تلفن همراه 

 :پست الکترونیکی

دفتر مرکزی
 

 :وب سایت
 :کدپستی :بخش :شهرستان :استان

 :آدرس کامل

واحد

تولیدی
 

 :فاکس با کد شهرستان :تلفن با کدشهرستان
 

 : تولیدیو عیت واحد از نظر تجاریـ وض10
 تولیدی و تجاری تجاری تولیدی

 :شماره و تاریخ پروانه بهره برداری

 
  

 :ـ وضعیت اشتغال در واحد11
 رشته تحصیلی تعداد مرد تعداد زن سطح تحصیلیردیف

    زیر دیپلم 1
    دیپلم و فوق دیپلم 2
    لیسانس 3
    فوق لیسانس 4
    دکترا 5

 

 )فقط واحدهای تولیدی تکمیل نمایند(: ـ ظرفیت تولید12
 

 )حسب پروانه تولید: (میظرفیت اس - 1/11
 
 : میزان تولید فعلی-2/11
 
 : تغییرات نوع و میزان تولید در پروانه صنعتی-3/11
 

 :  صادراتی–ـ عضویت در تشکلهای تولیدی 13
 

 :ـ نوع تشکلی که در  آن عضویت دارید۱
  صادراتی –تولیدی    صادراتی     تولیدی

 )با ذکر شماره عضویت و الصاق تصویر کارت عضویت: (ـ نام تشکلی که شرکت در آن عضویت دارد2
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 :ـ سهامدار خارجی14

 

 خیر بلی ـ آیا واحد تولیدی دارای سرمایه گذاری مشترک با خارجیان می باشد؟1

   :ـ نام سهامدار خارجی2

   :هامدارور سـ نام کش3

   درصد....................ـ میزان سهام خارجی 4

 خیر بلی ـ آیا واحد تولیدی تحت لیسانس شرکت خارجی می باشد؟5

 

 :ـ وضعیت خطوط تولید15
 

  خارجی و بخشبخش داخلی  ماشین آالت داخلی  ماشین آالت خارجی 
 

 :نام کشور فروشنده ماشین آالت
 

 :رفی در واحد تولیدیانواع مواداولیه مص
 

 انواع مواد اولیه مصرفی در واحد تولیدی
 خارجی ردیف داخلی ردیف

1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  

 

 :ـ وضعیت استاندارد و گواهی های بین المللی16
 

 خیر   بلی   : ـ آیا محصوالت واحد تولیدی استاندارد می باشد1/16
 

 :ـ وضعیت استاندارد تولیدات2/16
 کیفی    مدیریتی    تشویقی    اجباری 

 

 بین المللی    ملی  : ـ نوع استاندارد3/16
 
 :ـ مهمترین استانداردهای بین المللی که آن شرکت دارا می باشد را نام ببرید4/16
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 :ـ بخش کاالیی17
 خدمات صنایع و معادن کشاورزی

 )  صنایع و معادن و خدمات فعالیت دارد هر دو یا سه مورد عالمت زده شودر بخشهای مختلف از جمله کشاورزی،ه صادرکننده ددر صورتیک(
 

 : ـ گروه کاالیی18

 
 

 کشاورزی) 1-18

 خشکبار  گیاهان دارویی و صنعتی و نباتی    میوه و تره بار و گل و گیاه 

 محصوالت دریایی    ای دامیفرآورده ه    چرم و ساالمبور ،پوست

 صنایع و معادن) 2-18

 محصوالت معدنی لوازم خانگی            برق و الکترونیک  مصالح ساختمانی   صنایع غذایی 

 ماشین سازی و ساخت تجهیزات  وسایل نقلیه، قطعات و لوازم یدکی   )مصنوعی و طبیعی(چرم 

 مصنوعات ساخته شده از طال و سنگهای قمیتی   یایینفت، گاز و پتروشیمی و محصوالت شیم

 دارو و محصوالت بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی   فلزات و صنایع فلزی، ریخته گری و متالوژی

 غیره  صنایع دستی    نساجی و پوشاک   فرش دستباف

 خدمات) 3-18

 ترانزیت  خدمات فنی و مهندسی   تکنولوژی اطالعات   توریسم 

 سایر    حمل و نقل      نیروی انسانی 
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 ) ارزش صادراتیباالترینبه ترتیب : (ـ نوع کاالهای صادارتی19
 HSشماره تعرفه با کد  نام کاال ردیف HSشماره تعرفه با کد  نام کاال ردیف

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   
 

 :یدارـ کشورهای خر20
1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   
 

 :ـ نام گمرکات خروجی21
1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   
 

 :ـ وضعیت صادرات کلیه کاالها در سه سال اخیر22
 …سال   …سال   …سال 

 ارزش دالری )کیلوگرم (وزن الریارزش د )کیلوگرم (وزن ارزش دالری )کیلوگرم (وزن
      

 
اشـتغال  خـدمات   / تعهد و اقرار می نماید که راساً و مستقیم و به نفع خود به امر صادرات کاال                .. ………………………اینجانب/ این شرکت   

مسئولیت صحت و سقم اطالعـات       ایا و تسهیالت صادراتی محروم گردم ضمناً      داشته و خواهد داشت و در صورتی که خالف آن ثابت شد از کلیه مز              
 در اسرع وقت کتباً به اطالع       را) در فرمهای فوق  (مندرج در این فرمها بعهده اینجانب می باشد و تعهد می نمایم هرگونه تغییر در اطالعات مذکور                  

 . برسانمبازرگانی استان سازمان
 

   : سازمان خارجی توسعه تجارتنام و نام خانوادگی معاون                        : شرکتل مدیرعام صادرکننده و یا نام و نام خانوادگی

                       محل امضاء                     :مهر و امضاء

 :نام و نام خانوادگی رئیس سازمان بازرگانی

 امضاءمحل  مهر برجسته و 


