
 سهام  خریدتقاضای                                                                               

 

 هیأت مدیره محترم شركت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی )  سهامی خاص(                                         

 ،با سالم 

.... ...................................................................................................................................اینجانب آقای/ خانم/ شركت احتراماً 

..... ...........................رزند .......   ف...ه شناسنامه/ شماره ثبت ..........شمار... و ................................به كدملی/شناسه ملی ........

 ...................................................................................به نشانی محل اقامت 31     /     /           تاریخ تولد/ تاریخ ثبت شركت

................ ........................ثابت ..... تلفنشماره .......... ......تی .......................................................................................كد پس

و نشانی محل كار.................................................................................    ............................همراه ................. تلفنو شماره 

محل كار  تلفنه شمار ................................كد پستی ................................................................................................................

و  ی خریداختیار تام هیأت مدیره نسبت به رد یا قبول تقاضااز جمله  خرید و فروشضمن قبول شرایط ....... ..............................

/ كپی  تاكپی شناسنامه تمامی صفحاق مدارك شناسایی ) كپی كارت ملی و الص و همچنین) طبق مفاد اساسنامه شركت(     فروش

هر ت م....... سهام به قی......................تعداد .. خرید  متقاضیبه پیوست اصل این فرم،  (آخرین تغییرات شركت  و تاسیس یآگه

 می باشم............ریال( .......................................................................................)به حروف .......... ریال ...............سهم ............

 توصیه یا و سهام گذاری قیمت در عنوان هیچ به معامالت امور دفتر همینطور و ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی شركتهمچنین 

 دفتر ایاعض و شركت)  مذكور اشخاص متوجه كیفری و حقوقی از اعم مسئولیتی گونه هیچ  و نداشته دخالتی فروش یا و خریدبه 

 .بود نخواهد( سهام معامالت

 / مهر شركت اثر انگشت                                        تاریخ                                                 امضا                        

 

 

 

  الزامی است ،خریدپر نمودن تمامی جاهای خالی در متن جهت ثبت تقاضای. 

  خواهد شد.خرید  هر گونه خط خوردگی و یا مخدوش شدن فرم باعث ابطال تقاضای 

 را به واحد فر م ها  اصل( را نیز عالوه بر این فرم تكمیل نموده و 204فرم شماره خصات )فرم مش  خریدار می بایست

 .امور مجامع تحویل نماید

 در ساعات ادارای تماس حاصل  222ویا  220داخلی  473-12204224با شماره  هت كسب اطالعات بیشتر می توانیدج

 نمایید.
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 متقاضیان خرید سهام مشخصات فرم

 شركت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ) سهامی خاص(

  

 خریدار اطالعات فردی: 

    

 اطالعات تحصی 

 

  :نام خانوادگی -2  : )یا نام شركت( نام -1

  :)یا شناسه ملی(كد ملی -3
)یا شماره شماره شناسنامه -4

 :ثبت(
 

  :محل تولد -6 13/          /             :)یا تاریخ تاسیس( تاریخ تولد -5

    :نام پدر -7

  :آخرین مدرك تحصیلی -2  :رشته تحصیلی -1

  :دانشگاه محل تحصیل -4  :معدل آخرین مدرك تحصیلی  -3

شركت كرده اید نام آنرا در زیر  (یا معادل آن 22از  14حداقل نمره امتحان كتبی با همراه با  )چنانچه در دوره آموزشی -5

 بنویسید:
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  :و یا دفاتر مركزی را مشخص نماییدلطفاً مدت زمان فعالیت در پروژه  اطالعات شغلی 

 

 :اطالعات تماس 

 

 بنویسید : یمی می باشید تعداد سهام خود رادر صورتیكه سهامدار شركت ساختمان و نصب صنایع پتروش  ................. 

  الزامی است ،خریدپر نمودن تمامی جاهای خالی در متن جهت ثبت تقاضای. 

  خواهد شد.خرید  هر گونه خط خوردگی و یا مخدوش شدن فرم باعث ابطال تقاضای 

 را به واحد فر م ها  اصل( را نیز عالوه بر این فرم تكمیل نموده و 142فرم شماره ) فرم تقاضای خرید  خریدار می بایست

 .امور مجامع تحویل نماید

 در ساعات ادارای تماس حاصل  226ویا  225داخلی  271-32252222با شماره  هت كسب اطالعات بیشتر می توانیدج

 نمایید.

 تاریخ                                                                                 اثر انگشت                                   امضا           

 

 جمع مدت زمان اشتغال به سال  و ماه سمت تاریخ پایان كار تاریخ شروع به كار نام محل كار

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  :درس محل اقامت ) منزل(آ -1

  :تلفن محل اقامت -3   :كد پستی محل اقامت)منزل( -2

  :شماره تلفن همراه)موبایل(-4
شماره تلفن همراه -5

 یكی از آشنایان:
 

  :پست الكترونیك)ایمیل( -5

  :كارآدرس محل -7

  :تلفن محل كار -9  :كد پستی محل كار-2



 سهام  فروشتقاضای                                                                               

 

 هیأت مدیره محترم شركت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی )  سهامی خاص(                                         

 ،با سالم 

.... ...................................................................................................................................اینجانب آقای/ خانم/ شركت احتراماً 

..... ...........................رزند .......   ف...ه شناسنامه/ شماره ثبت ..........شمار... و ................................به كدملی/شناسه ملی ........

 ...................................................................................به نشانی محل اقامت 31     /     /           تاریخ تولد/ تاریخ ثبت شركت

................ ........................ثابت ..... تلفنشماره .......... ......تی .......................................................................................كد پس

و نشانی محل كار.................................................................................    ............................همراه ................. تلفنو شماره 

محل كار  تلفنه شمار ................................كد پستی ................................................................................................................

و  ی خریداختیار تام هیأت مدیره نسبت به رد یا قبول تقاضااز جمله  خرید و فروشضمن قبول شرایط ....... ..............................

/ كپی  تاكپی شناسنامه تمامی صفحاق مدارك شناسایی ) كپی كارت ملی و الص و همچنین) طبق مفاد اساسنامه شركت(     فروش

هر ت م....... سهام به قی......................تعداد ..  فروش متقاضیبه پیوست اصل این فرم،  (آخرین تغییرات شركت  و تاسیس یآگه

 می باشم............ریال( .......................................................................................)به حروف .......... ریال ...............سهم ............

 توصیه یا و سهام گذاری قیمت در عنوان هیچ به معامالت امور دفتر همینطور و ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی شركتهمچنین 

 دفتر ایاعض و شركت)  مذكور اشخاص متوجه كیفری و حقوقی از اعم مسئولیتی گونه هیچ  و نداشته دخالتی فروش یا و خریدبه 

 .بود نخواهد( سهام معامالت

 / مهر شركت اثر انگشت                                        تاریخ                                                 امضا                        

 

 

 

  الزامی است ،فروشپر نمودن تمامی جاهای خالی در متن جهت ثبت تقاضای. 

  خواهد شد. فروش هر گونه خط خوردگی و یا مخدوش شدن فرم باعث ابطال تقاضای 

 به واحد امور مجامع تحویل نمایدپس از تكمیل  را فر م  اصل  خریدار می بایست. 

 در ساعات ادارای تماس حاصل  222ویا  220داخلی  373-12203223با شماره  هت كسب اطالعات بیشتر می توانیدج

 نمایید.
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