
 

  )1358: تاسيس (سهامي خاص  – ستاره بهارشركت 

  اشخاص حقوقي- )419( ستاره بهارشركت فرم همكاري با 

ضمن تشكر فراوان از حسن انتخاب شما مشتري گرامي جهت انتخاب اين مجموعه جهت همكاري ، 

  :از تكميل و ارسال فرم به نكات زير توجه فرماييد خواهشمنديم قبل 

جهت نبود نماينده در حوزه خود استعالم   -159داخلي  02122930539 : تلفن -قبل از تكميل فرم ابتدا از واحد بازرگاني شركت  •

  . نماييد

 .بايستي تكميل شود در غير اينصورت فرم شما را دستگاه بصورت اتوماتيك حذف خواهد كرد (*)ي ستاره دار تمام قسمتها •

  .فرم اشخاص حقيقي و حقوقي جداگانه ميباشد لذا در نظر داشته باشيد فرم مرتبط با خود را تكميل نماييد  •

در صورت  بررسي پس از و  طور قطع نبودهتكميل و ارسال اين فرم به منزله تاييد همكاري بدر نظر داشته باشيد  : متقاضي عزيز •

 . دارا بودن شرايط مورد نظر شركت مراتب بعدي به اطالع شما خواهد رسيد 

 . ارسال نماييد info.sbinco@gmail.com  : ايميل به آنرا  زير ، پس از تكميل فرم •

 .پس از تاييد همكاري ارائه اصل كليه مدارك هويتي و ثبتي تكميل شده در فرم زير ، در محل شركت الزامي ميباشد  •

  

 E-mail Address:/ آدرس ايميل خود را وارد كنيد (*)   

  
 

چنانچه ايميل نداريد اين /شروع نميشود wwwايميل با 

را وارد نماييد و در قسمت نحوه ارتباط فكس  )exampel@sbin.ir(ايميل

 را قيد نماييد 

 (*):  يتشخصنوع 

 حقوقي 

 (*):   شركت كامل نام

  

  (*): سال تاسيس 

  سال  ماه  روز

    
  

    
  

        
  

  

  (*): شماره ثبت شركت 

  

  (*): نوع شركت 

  اشخاص حقوقي

چنانچه داراي 

اين شركت هستيد 

 قسمت را پر نماييد

 

 



 

  تعاوني  تضامني  مسئوليت محدود  سهامي خاص  سهامي عام

          

 (*): شناسه ملي 

  

 ) :طبق روزنامه رسمي (آدرس مركز اصلي شركت 

  

  

 (*) :رقمي دفتر مركزي شركت  10كد پستي 

                    

  (*): تلفن ثابت دفتر مركزي 

  كد شهرستان  شماره

    

  (*): اطالعات تماس 

  فكس  تلفن همراه مديران  تلفن ثابت

      

  صندوق پستي  ايميل  وب سايت

      

  

  (*): نوع مالكيت دفتر مركزي شركت 

  سرقفلي  رهن  استيجاري  مالكيت قطعي

        

  

  (*): كد اقتصادي شركت 

  

  (*) : مشخصات بانكي 

    شماره حساب

    نام بانك

    شماره شعبه بانك

    شعبه و تلفن آدرس

  معتبر استسال گذشته باشد  3فقط حساب جاري كه از مدت افتتاح آن حداقل ( جاري   نوع حساب بانكي

  

  (*):  در گردش) نقدي –ريالي (سرمايه شركت 

  

  (*) :عامل شركت  مديرمشخصات 

  نام پدر  شماره ملي  شماره شناسنامه  نام خانوادگي  نام مدير عامل

          

  وضعيت تاهل  محل صدور  شماره سريال شناسنامه  تاريخ تولد

        

  



 

  محل اخذ مدرك                     مدرك تحصيلي مدير عامل                           

    
  

                                                    سابقه كيفري مدير عامل 

  

    ندارم    دارم
  

  اقامتگاه مدير عامل و كد پستي محل اقامت

  

  جهت ارتباط مستقيم – تلفن ثابت و همراه مدير عامل

  

 (*): اطالعات امكانات و دارائي هاي شركت 

  تلفن انبار  انبار ارزش ريالي  نوع مالكيت انبار  مساحت انبار  انبار شركت

        

  :آدرس دقيق انبار 

  

  : كد پستي انبار

                    
  

  

    تعداد شعب  شعب شركت

    آدرس شعب

    تلفنهاي شعب
  

فروشگاه هاي 

  شركت

    )ها(تعداد فروشگاه 

    )ها(آدرس فروشگاه 

    )ها(تلفن تماس فروشگاه 
  

كاركنان تعداد 

  شركت

  

بازاريابان تعداد 

  شركت

  

  ساير دارائي ها
  

 (*) :فعاليت هاي كنوني شركت 



 

شركت در حال حاضر 

نمايندگي كدام شركت 

  (*) ها را بر عهده دارد

رد

  يف

  تلفن شركت  )برند( زمينه فعاليت   نام شركت

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
  

 شرحي از سابقه تجاري 

خود را و زمينه فعاليت 

 مختصر توضيح دهيد

(*)  

  



 

چه محصوالتي در حال 

حاضر خريد و فروش 

پخش و يا توزيع 

  (*)  مينماييد

1    10    

2    11    

3    12    

4    13    

5    14    

6    15    

7    16    

8    17    

9    18    
  

تا به حال هيچ محصولي 

   پخش نكرده ايد 

اگر تا به حال هيچ محصولي پخش و يا توزيع نكرده ايد و تازه كار هستيد اين قسمت را 

  انتخاب كنيد 

    تازه كار هستم و هيچ فعاليتي نداشتم 
  

    

    

  

  (*): نوع درخواست شما جهت همكاري با شركت ستاره بهار 

 
  عامليت فروش  نمايندگي استاني

    

  )شهرستان(محدوده فعاليت   )استان(محدوده فعاليت 

    

  عنوان دقيق نام محل مورد درخواست 

  

استان و » عنوان دقيق نام محل مورد درخواست « منظور از :  1توضيح 

  .شهرستان مورد نظر شما جهت اخذ نمايندگي است 

و   با عامليت فروش )انحصاري( فرق نمايندگي استاني:  2توضيح 

  :  امتيازات 

عرضه كاالي شركت به صورت  : )انحصاري( نمايندگي استاني

آن  انحصاري در آن استان به شخص واگذار شده  و كليه عاملين فروش

و در آن استان . زير مجموعه نمايندگي استاني قرار ميگيرند  استان

در  .منحصرا كاالي شركت به دارنده نمايندگي استاني واگذار ميشود 

درصد زير قيمت فروش دپارتمان فروش به نمايندگي 2اين روش 

استاني اجناس قابل واگذاري است و در صورت گذشت زمان و دارا 

بودن شرايط بعدي نماينده ميتواند به صورت اعتباري و با ارائه ضمانت 

  . نامه بانكي محصوالت شركت را دريافت نمايد 



 

نماينده به صورت صد در صد  لذا در مرحله اول اعطاي نمايندگي ،

نقدي خريد كرده و پس از گذشت زمان در صورت انجام به موقع 

تعهدات خريد به ميزان حجم قابل  قبول و اعالمي ميتواند از امتيازات 

  .  بعدي تسهيالت اعتباري شركت استفاده نمايد

  :عامليت فروش  

فعاليت عامليت فروش به عنوان بازوي فروش شركت در منطقه مورد 

درصدي و تخفيفاتي فصلي بهرمند  1عامل محسوب شده و از تخفيفات 

در اين روش شركت پس از اعطاي نمايندگي استاني به هر . ميشود 

در محدوده فعاليت  .فردي عامل را زير پوشش وي قرار خواهد داد 

عامليت فروش هيچ عامليت ديگري اجازه ورود نخواهد داشت و 

در آن محدوده اجازه فروش محصوالت را به دپارتمان فروش شركت 

در واقع عامليت فروش منطقه جزيي تر و   .كسي جز وي نميدهد 

  .محدودي از يك استان و شهرستان در بخش فروش خواهد بود 

  
  
  

  (*) :محصول مورد تقاضاي شما جهت اخذ نمايندگي و يا عامليت فروش 

  )روبه روي محصول مربوطه تيك بزنيد(

با دپارتمان فروش شركت تماس حاصل نموده و يا با مراجعه به سايت  ، بيشتر محصوالت هر گروه جهت شناخت

 ir.setareyebahar.www  كاتالوگ محصوالت را دانلود نماييد.  

  رد

  يف

  نام محصول

  )گروه محصول(

حجم تقريبي 

  درخواستي

اين قسمت 

  تيك بزنيد

رد

  يف

  نام محصول

  )گروه محصول(

حجم تقريبي 

  درخواستي

اين قسمت 

  تيك بزنيد

(  برنج ايراني  1

  )انوع آن 

      خشكبار  11    

برنج هندي دانه   2

  كيلويي 10بلند 

مواد غذايي   12    

لوكس وارداتي 

آبميوه سس و ( 

  )غيره 

    

شكر بسته   3

  گرمي 900بندي 

رب گوجه   13    

فرنگي و تن 

و  ماهي

  كنسروجات

    

قند شكسته   4

 900بسته بندي 

  گرمي

    14        

چاي فله و بسته   5

  بندي 

    15        

انواع ( حبوبات   6

  )آن 

    16        

        17    روغن مايع و   7



 

 

 

  سرخ كردني

گوشت منجمد و   8

  گرم

    18        

مرغ منجمد و   9

  گرم

    19        

و ادويه  زعفران  10

  ها

    20        

  

  (*): طريقه آشنا شدن خود با شركت ستاره بهار 

  

  
  

  مهر شركت/ امضا  – رميمسئوليت صحت كليه مطالب تكميل شده را بر عهده ميگ

  

  

  

  
 

  

 

  

  )پس از تاييد (  :اصل مدارك مورد نياز  

  مدير عامل شركتاصل كارت ملي و شناسنامه -1

  اساسنامه و شركتنامه شركت-2

  )روزنامه آخرين تغييرات (روزنامه رسمي شركت -3

  مدير عامل 3*4يك عدد عكس - 4

  )كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد (گواهي عدم سوءپيشينه مدير عامل - 5

  كه از افتتاح آن حداقل سه سال گذشته باشد به همراه گواهي عدم چك برگشتي –و يا مدير عامل  –حساب بانكي معتبر به نام شركت -6

  )برق دفتر مركزي+ قبض تلفن ( اجاره نامه رسمي به نام شركت و يا مدير عامل شركت  –سند مالكيت محل دفتر مركزي - 7

 


