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تاریخ صدور

لطفآ اسناد ذکرشده ذیل را تکمیل وضمیمه فورم
هذانماید

اسناد مورد ضرورت
شماره
فوتوکاپی تذکره ریس و معاون شرکت
1
فوتوکاپی جوازنامه شرکت
2
تکمیل فورم تعهد نامه
3
قرارداد خط بین مالک تعمیر ومالک شرکت(درصورتیکه ملکیت کرایی باشد)
4
خانه پری اساس نامه
5

ناحیه یا والسوالی

اسم شرکت
والیت

تکمیل شده

نمبر جواز ،تاریخ

نقطه بارز
ش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرت ریس
فوتو ریس

اسم و تخلص

ولد
ولدیت

نمبرتذکره
محل صدور
نمبرمبایل
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرت معاون
فوتو معاون

اسم و تخلص

نمبرتذکره
محل صدور
نمبرمبایل

ولد
ولدیت
محل شصت ریس شرکت
محترم (

محل شصت معاوون شرکت
) ریس شرکت (

) ولد(

امضاء کارشناس جوازدهی شرکت های تورید ادویه ومحصوالت صحی(
به اسم محترم (

) ولد(

امضاء آرشیف دواخانه ها(
به اسم محترم (

) ریس شرکت (

) امتیاز شرکت ندارد
)
) امتیاز دواخانه ندارد

)
) و لد(

) ریس شرکت (

امضاء کارشناس جوازدهی عمده فروشی ها ی ادویه ومحصوالت صحی(

) امتیاز عمده فروشی ندارد
)

هیت محترم کروکی درمورد تثبیت محل مورد نیاز وکروکی جهت ایجاد شرکت توریدی باترسیم کروکی آبرازنظرنمایند.
____________________________________________________________
محل ترسیم کروکی !

____________________________________________________________
نظرهیت کروکی
 1396 / /ازمحاااااااال ایجاااااااااد شاااااااارکت توریاااااااادی
محترمااااااااا ه مایااااااااان هیاااااااات توظیااااااااف شااااااااده الیااااااااوم مااااااااور
)واقااااااااااااااااااااااااا مارکیااااااااااااااااااااااااات تجاااااااااااااااااااااااااارتی (
)ولاااااااااااااااااااااااااد (
محتااااااااااااااااااااااااارم (
) مترمرباااااااااااا
)مشاااااااااااااهده بعماااااااااااال آورده کااااااااااااه مساااااااااااااحت مجمااااااااااااوعی آن (
)ناحیااااااااااااه (
رااحتوا میدارد.کروکی آن فوقآ ترسیم وتقدیم است .
بااحترام
اسم (
-1
-2
-3

)وظیفه(

)نمبرتلیفون (

)

تعهد نامه مسول فنی با صاحب امتیاز
سال فراغت
محل فراغت
مدت قرارداد
نمبر تیلفون

اسم و تخلص
ولد
ولدیت
نمبرتذکره

تصدیق از مرج مربوطه ازمدرک تحصیلی

فوتو مسول فنی

تصدیق از عدم توظیف مسول فنی وتکرار نبودن اسم شرکت

مایان صاحب امتیاز و مسول فنی شركت هذا تعهد مینمایم که مطابق قانون ،مقررات تولید وتورید ادویه ولوازم طبی مربوط وزارت صحت
عامه مسولیت های خویشرا درک ودر مطابق با آن عمل مینمایم و در صورت تخلف مطابق قانون جوابده میباشیم.
امضاءوشصت صاحب امتیاز

امضاءوشصت مسول فنی

تصدیق ریاست تحقیقات جنائی در مورد عدم مسولیت صاحب امتیاز( ریس ،معاون )
)
) رئیس شرکت (
) ولد (
محترم (

تصدیق از طی مراحل فورم تاسیس شرکت های تورید ادویه ومحصوالت صحی
مسول تیم جوازدهی شرکت ها

کارشناس جوازدهی شرکت ها

امریت جوازدهی

ریس انسجام خدمات قبل ازمارکیت
طی مراحل فورم تایید است
(

)

احکام ومنظوری مقام محترم وزارت صحت عامه/ریاست اجراییوی اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصوالت صحی

مبلغ قابل تادیه به عدد

مبلغ قابل
تادیه به
حروف

تحویلی حق االمتیاز
حساب بانکی
مجموع

نمبرآویز

ارسال مکاتیب :
 -1مکتوب به امریت حمایتی غرض تحویلی حق االمتیاز
 -2مکتوب به ریاست مطبعه آزادی جهت اخذ مهرولوحه
 -3مکتوب به ریاست ثبت فعالیت های تجارتی ومشاغل مرکزووالیات مربوطه
 -4مکتوب به ریاست عمومی عواید زون مرکز
 -5مکتوب به ریاست عمومی ثبت مالکیت های فکری
نوت :جوابیه های مکاتیب با اسناد تحویلی ضمیمه فورم گردد.
هیت محترم درصورتیکه شرکت متذکره تجهیز و اکمال باشد بحضورداشت مسول فنی رسما ً افتتاح گردد.
امضا آمر جوازدهی فعالیت ها
نظرهیت افتتاح

تکثیر مکاتیب.
کابی :به ریاست عمومی نظارت ومعلومات صحی
کاپی :به ریاست محترم عمومی گمرکات
کاپی :به ریاست عمومی عواید زون مرکز
کاپی :به ریاست انسجام خدمات بعدازمارکیت
کاپی :به ریاست انسجام خدمات قبل ازمارکیت
کاپی :به ریاست عمومی ثبت مالکیت های فکری
)
قیمت فورم (
نوت :مسول شرکت مکلف است تا طی مراحل فورم هذا را به مدت  45یوم تکمیل نماید ،درغیران
قورم باطل ومکلف به اخذ فورم جدید غرض طی مراحل مجدد اسناد میباشد.

