
                                                                                     

       

                   

    بسگصاز می وماید :لسن جدید دز مًشضی ذیل زا آ ديزٌوجمه مدیسان صىایع خساسان ا             

  

 

                                                عٌَاى :

 

 آهَزشی : هحَرّای 

 دُ هقدم ـخاًن دکتر سپی                                                       : ٌازائٍ کىىد      

    هشاٍر عالی هالی ٍ هالیاتی  ؛  حسابداری  DBA داًش آهَختِ هدرس داًشگاُ ؛                                                              

  هالی ٍ هالیاتیحَزُ هشاٍر عالی  ؛رشد ـراى هـآقای دکتر هْ                            :    پىل پسسص ي پاسخ      

 02ی ـال  11اعت  ـس 1021 /02/0َرخ ـشٌبِ هسِ رٍز                                                       سگصازی  :ـن باشم
      ریال ( 222/822/0)  یالرّسار صد ّشت  ٍ َىـهیلیچْار غـهبل                          :بسای َس وفس سمایٍ گرازیـس

  IR782172222222120711112220ضمازٌ ضبا  / عصىای سانمدی اوجمه وام بٍ  2120711112220 ضمازٌ ازٌ حساب يازیص يجٍ :       سپُسـضم

 طبقِ دٍم  –اًجوي هدیراى صٌایع خراساى ٍاقع در هجتوع ساپکَ                                                              : مکان بسگصازی

 دزصد تحفیف يیژٌ عضًیت بسخًزداز خًاَىد بًد. 10اعضا اوجمه مدیسان صىایع خساسان اش                                               

 خًاَد ضد.سگصاز( بآوالیه غیس حضًزی )دي حالت حضًزی ي ديزٌ دز  اوجام ضدٌ بسوامٍ زیصی طبكمی ساشد خاطس وطان 

 «ارسال خَاّد شدآدرس لیٌک دٍرُ ّوراُ با ًام کاربری ٍ رهس عبَر  قطعی، پس از ثبت ًام ،هجازیي یاٍطلببدیْی است برای د»   

                  .مایىدازسال فس 28000011ومابس ضمازٌ زا تکمیل ي َمساٌ با فیص يازیصی بٍ ثبت وام  فسممحتسم  انیمتماضخًاَطمىد است 

  «نیبداً دیبا 1021ّر آًچِ در هَرد هحاسبِ حقَق ٍ دستوسد سال »دٍرُ آهَزشی فـرم ثبت ًام در                               

  

 کىىدٌ:                                 تلفه تماس :  وام َماَىگ                                                وام ياحد تًلیدی ي صىعتی : 

                               □متماضی ضسکت دز ديزٌ بصًزت حضًزی           □متماضی ضسکت دز ديزٌ بصًزت آوالیه   وام پدز :  وام ي وام خاوًادگی :                                          

 سمت ساشماوی :                                                  سطح ي زضتٍ تحصیلی :                           ضمازٌ کد ملی :

 ی :ضمازٌ ي تازیخ فیص يازیص ضمازٌ تلفه َمساٌ :                               

 
 «فراخَاى آهَزشی »  

 

 /الف 40101شماره :             

 23/1/1401 تاریخ : 

 یاجتماع هیکاز ي تام هیآن با استفادٌ اش لًاو یحمًق ي دستمصد ي وحًٌ اجسا لیتحل 

 دَىدٌ حمًق ي دستمصد ي مصایای مستبط لیبا عًامل تطک ییآضىا 

 محاسبٍ بیمٍ ي مالیات حمًق ي تطسیح معافیتُا  

  ٌ( ٢2تا  ٢2مسيزی جامع بس فصل مالیات بس دزآمد حمًق ) ماد 

 1401سال زخسیه تغییسات دآاساس ثبت حسابدازی حمًق ي دستمصد بس 

 با ساماوٍ َای مستبط با لیست بیمٍ ي مالیات حمًق ییآضىا 

 

 باید بداًین 1021بِ حقَق ٍ دستوسد سال سـ ّر آًچِ در هَرد هحا

 (251)28000011ًوابر :      (251) 28000011-10تلفي :     -طبقِ دٍم    –هجتوع ساپکَ  – 1ًبش شْید هٌتظری  –آدرس : بلَار شْید هٌتظری ) بلَار تلَیسیَى (  

 3٢444217فاکس :  3٢444211-13طبمٍ ديم تلفه :   –مجتمع ساپکً ي ساشودگان   - 7ی بلًاز ضُید مىتظسی ) تلًیصیًن ( وبص مىتظس –مطُد 

پریسش بصًزت 

َری ــحضـ

 ديد استـمح


