
 

                                                                                     

       

              

 . ومایذ برگسار می صاحبان بىگاَُای اقتصادیکلیٍ  باشزگاوی يدیسان م ؛مدیسان عامليیژٌ ديرٌ آمًزضی زیر را وجمه مذیران صىایع خراسان ا

 

                                                ًان :ـــعى

 :  شی ی آمًشمحًزَا

 

 

   31الی  50ساعت   -  0011ماٌ آذز  32ٍ ـشىبٍ ـس                                                                        : بسگصازی مان ش

 دازان خبسٌ ي کازشىاس زسمی دادگستسی عضً شًزایعالی اوجمه حساب؛  حمد قبًلمآقای                                    : ٌدـازائٍ دَى

 کسب ي کاز دز حًشٌ مالی ي مشايز عالی  ؛ دکتس مُسان مسشدي                                                                         
 

              زیال ( 111/511/0 ) زیالصازـَمیلیًن ي پاوصـد  ُازچ مبلغ                                  : بسای َس وفس سسمایٍ گرازی

                                                               

 IR000100000000102091193004/ ضمارٌ ضبا  عصىای رانمذی اوجمه وام بٍ  1013790092110 ضمارٌ ضمارٌ حساب ياریس يجٍ : سپُر

 خًاَىذ بًددرصذ تخفیف برخًردار  10از در ديرٌ ضرکت ومایىذ بصًرت مجازی ی کٍ دايطلبیى                               

 «ازسال خًاَد شدآدزس لیىک ديزٌ َمساٌ با وام کازبسی ي زمص عبًز  قطعی، پس اش ثبت وام ،مجاشیه یايطلببدیُی است بسای د» 

                 .مایىذارسال فر (150) 21000309ومابر ضمارٌ کمیل ي َمراٌ با فیص ياریسی بٍ را تثبت وام  فرممحترم  انیمتقاضخًاَطمىذ است 

 « صادزات ي يازدات  یحسابداز »آمًششی فـسم ثبت وام دز ديزٌ 

 

 وام َماَىگ کىىذٌ:                                 تلفه تماس :                                                 وام ياحذ تًلیذی ي صىعتی : 

                               □ًری  متقاضی ضرکت در ديرٌ بصًرت حض         □متقاضی ضرکت در ديرٌ بصًرت آوالیه   وام پذر :  وام ي وام خاوًادگی :                                          

 سمت سازماوی :                                                  سطح ي رضتٍ تحصیلی :                           ضمارٌ کذ ملی :

 ی :ضمارٌ ي تاریخ فیص ياریس ضمارٌ تلفه َمراٌ :                               

 «فساخًان آمًششی »   
 

 /الف  : 110011شماره           

 11/1/1100تاریخ : 

 حسابدازی صادزات ي يازدات 

 (150)21000309ومابس :      (150) 21000300-00تلفه :     -طبقٍ ديم    –مجتمع ساپکً  – 9ظسی وبش شُید مىت –آدزس : بلًاز شُید مىتظسی ) بلًاز تلًیصیًن (  

 

  فیتعار  

 یالملل هیب یکاال در قراردادَا لیي مخاطرات تحً تعُذات  

 ياردات   چرخٍ صادرات ي ضىاخت 

 یحسابذار یَا ريش  

 ىگیکذ  

 یحیتًض یَا تادداضی  ي یمال یَا صًرت  

 ًٌدر صادرات  یصذير سىذ حسابذار وح 

 ًٌياردات  یصذير سىذ حسابذار وح 

 ًٌارز ریتسع ىٍیمذ َسآدر یصذير سىذ حسابذار  ي ییضىاسا وح 

 درصذ تخفیف برخًردار خًاَىذ بًد 10اعضا محترم اوجمه از       

 ارز  ریتسع؛ ياردات، صادرات ي یحسابذار یداخل یکىترل َا 

 ياردات   صادرات ي یَا تیمعاف 

 خذمات  صادرکىىذگان 

 یرفع تعُذات ارز یچگًوگ 

 ٍجامع تجارت  ساماو 

 بٍ صادرات ي ياردات  یاتیامًر مال یگذیرس یچگًوگ 

 ًٌیدرج اطالعات صادرات ي ياردات در معامالت فصل وح  

 یاتیمال یبر بخطىامٍ َا یمرير 


