فزم تاسدیذ اس کارگاَُای تًلیذی صىایع دستی استان اصفُان
مشخصات تاسدیذ:
تاریخ تاسدیذ../../.. :

ساعت تاسدیذ ........

مشخصات ياحذ تًلیذی
حقیقی

ماَیت کارگاٌ:

حقًقی

يضعیت مالکیت کارگاٌ:

وام کارگاٌ تزای شخصیت حقًقی......................................................... :

يضعیت فعالیت کارگاٌ:

وام ي وام خاوًادگی مذیزعامل/شخص حقیقی .............................................. :

کارت شىاسایی

وًع مجًس:

ملکی

پزياوٍ تًلیذ کارگاَی گزيَی

تاریخ آخزیه مجًس..............................:

رشتٍ مًرد فعالیت:

وام گزيٌ ................................... :

محل فعالیت:

استان...................................................... :

فعال

غیز فعال

ویمٍ فعال

کذملی مذیزعامل/شخص حقیقی .............................................. :

پزياوٍ تًلیذ کارگاَی اوفزادی

شمارٌ آخزیه مجًس.............................................. :

استیجاری

ايقافی

ياگذارشذٌ

دارد

يضعیت اعتثار مجًس:

وام رشتٍ................................................. :

وذارد

وام سیز مجمًعٍ رشتٍ........................................................ :

شُزستان................................................................ :

آدرس کامل................................................................................................................................................................................................................................................... :
شمارٌ َمزاٌ..................................................................... :

شمارٌ تماس ثاتت ................................................. :

تلی

آیا مجًس تُزٌ تزداری صادرٌ اس سًی معايوت در معزض دیذ َمگان قزار دارد؟

خیز

تلی(تزخی اس تًلیذات/....تمامی تًلیذات /....فقط تًلیذات صادراتی).....

آیا کاالَای تًلیذی دارای شىاسىامٍ می تاشىذ؟

خیز

-1کیفیت محصًالت تًلیذ شذٌ وُایی:
ردیف

کارتزی محصًل

وام محصًل
تشئیىی

کارتزدی

ياحذ سىجش

تشئیىی-کارتزدی

قیمت تمام شذٌ

قیمت فزيش

ظزفیت کل

ارسش کل

تًلیذ ساالوٍ

تًلیذ ساالوٍ

يضعیت کیفی تًلیذ
خًب

متًسط

ضعیف

-2يضعیت اتشار ي اديات تًلیذ:
ردیف

وام اتشار ي اديات تًلیذ

تعذاد مًجًد

يضعیت کیفی اتشار ي اديات

ارسش ياحذ (تٍ ریال)
مىاسة

متًسط

وامىاسة

-3يضعیت مًاد ايلیٍ تًلیذ:
ردیف

ماَیت مًاد ايلیٍ

وام مًاد ايلیٍ
تًمی
طثیعی

غیز طثیعی

ظزفیت مصزف
ساالوٍ

غیزتًمی
طثیعی

ياحذ سىجش

يضعیت کیفی مًاد ايلیٍ مًرد استفادٌ

ارسش کل
ساالوٍ (تٍ

مىاسة

ریال)

غیز طثیعی

متًسط

وامىاسة

-4يضعیت پزسىل:
ردیف

شاغلیه

1

سن

2

مزد

وًع تخصص ي فعالیت
استادکار ماَز

کارگز ماَز

يضعیت تیمٍ کارگزان
دارای تیمٍ

کارگز ماَز

اس طزیق کارفزما

يضعیت رضایت مىذی پزسىل اس کارفزما
فاقذ تیمٍ

خًیش فزما
خًب

متًسط

ضعیف

تعذاد کل
تعذاد شاغلیه (سن) دارای مجًس کارت شىاسایی مجشا:

استادکار ماَز....... :وفز

کارگز ماَز....... :وفز

کارگز ماَز....... :وفز

تعذاد شاغلیه (مزد) دارای مجًس کارت شىاسایی مجشا:

استادکار ماَز....... :وفز

کارگز ماَز....... :وفز

کارگز ماَز....... :وفز

يضعیت تیمٍ کارفزما:

تیمٍ وذارد

تیمٍ دارد

وام ي وام خاوًادگی شخص یا صاحة کارگاٌ:

وام ي وام خاوًادگی تاسدیذکىىذٌ::

امضا:

امضا:

درصًرت داشته تیمٍ وًع تیمٍ.................:

