
 

  

  

  

  واحد ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي

  تقاضا نامه تعیین نام اشخاص حقوقی
  

  ... اصالتاً/ وکالتاً از سوي شرکت/ موسسه در شرف تاسیس متقاضی ثبت شرکت:.............................................اینجانب 

  شرکت/ موسسه (داخلی)تاسیس شعبه           تعاونی    با مسئولیت محدود      

  تاسیس دفتر نمایندگی شرکت/ موسسه (داخلی)                 مختلط غیر سهامی      سهامی خاص       

  تاسیس شعبه شرکت/ موسسه (خارجی)        مختلط سهامی       سهام عام       

  شرکت/ موسسه (خارجی)تاسیس دفتر نمایندگی                موسسه انتفاعی/ غیر انتفاعی      تضامنی      

  نسبی       

  اقدام نمایند.  هبه شرح ذیل می باشم، خواهشمند است دستور فرمائید در مورد اعالم مراتب نام موافقت شدبه اسامی پیشنهادي 

  محل امضاء                       

  اسامی پیشنهادي

1(                4(  

2(              5(  

3(              6(  

  موافقت می شود.  ....................................................................................................................................................................................................با نام ...........................

  رئیس                       

  یتهاي صنعتی و معنويثبت شرکتها و مالک                  

  روز می باشد. پس از انقضاء مهلت مقرر، استعالم مجدد ضروري است.  30تذکر: اعتبار نام تعیین شده از تاریخ صدور به مدت 

  

  

  

 
 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار

 شماره ثبت:   تاریخ: 



  شرکت اطالعات الزم جهت استعالم نام

  نوع شرکت: *

  اطالعات متقاضی تبعه داخلی: 

  تابعیت: *

  تاریخ تولد: *

  شماره ملی: *

  : نام*

  نام خانوادگی: *

  نام پدر: *

  □زن       □مرد  جنسیت: *

  استان و شهر محل تولد: *

  شماره شناسنامه: *

  سري شناسنامه: *

  سریال شناسنامه: *

  تاریخ صدور شناسنامه: *

  محل صدور شناسنامه: *

  استان و شهر محل اقامت: *

  کد پستی: *

  نشانی: *

                 )   912، 0912درست:  – 0098912، 98912(نادرست: +                                                                   شماره ارسال پیامک: *

  شماره تماس ثابت: *

  شماره تماس همراه: *

  نشانی تارنما: *

  پست الکترونیک امنیتی: *

  موضوع فعالیت:*

  

  م الزامی می باشد.تکمیل این فرم جهت اخذ پاسخ استعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اطالعات الزم جهت استعالم نام شرکت (اتباع بیگانه)                                                      

  نوع شرکت: *

  اطالعات متاقضی تبعه خارجی:

  واحد ثبتی: *

  ت: عیتاب*

  شماره ملی فراگیر: *

  م وارد نموده سپس کلید آبی رنگ جستجو شماره ملی را بزنید. رق 15شماره ملی فراگیر را به صورت عدد، با حداکثر *

   تصویر شماره ملی فراگیر*

  نام: *

  نام خانوادگی: *

  نام پدر: *

  □زن       □جنسیت: مرد *

  شماره گذرنامه: *

  تاریخ اعتبار گذرنامه: *

  تصویر گذرنامه*

  انتخاب محل اقامت: *

  کد پستی: *

  نشانی: *

  ) 912، 0912درست:  – 0098912، 98912(نادرست: +                                                                               ل پیامک: شماره ارسا*

  ثابت:  شماره تماس  

  شماره تماس همراه: 

  نشانی تارنما: 

  موضوع فعالیت:*

 تکمیل این فرم جهت اخذ پاسخ استعالم الزامی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


