شماره سریال همیاری
بٍ وام خالك َستی

این قسمت توسط موسسه تکمیل می شود

.........................

احترام تِ سالوٌذاى اهت هي  ،احترام تِ هي است(( .پیاهثر اکرم))

فرم ثبت وام  :يیژٌ َمیاران مًسسٍ خیریٍ فرزاوگان سالمىذ زوجان ( َفت باغ مُرباوی )
َمیار حمیمی  :ایٌجاًة  ......................................تا شوارُ هلی  ................................................هتَلذ  ٍ .../.../...تا اطالعات تکویلی زیر هایلن در
راستای تحمك اّذاف هَسسِ خیریِ فرزاًگاى سالوٌذ زًجاى ( ّفت تاغ هْرتاًی ) تِ صَرت ریل هشارکت ًواین :
َمیار حمًلی غیر ديلتی  :ایٌجاًة  .............................................تِ ًوایٌدذگی از طدرف شدرکت  ......................................................تدا شدوارُ
التصادی  ................................................تراترهصَتِ ّیات هذیرُ ٍ تا اطالعات تکویلی زیر هایلن در راستای تحمك اّذاف هَسسِ خیریِ فرزاًگداى
سالوٌذ زًجاى ( ّفت تاغ هْرتاًی ) تِ صَرت ریل هشارکت ًواین :
اطالعات تکمیلی  :تلفي ثاتت  ....................................تلفي ّوراُ  ...........................................پست الکترًٍیکی .............................................................
ًشاًی ّویار ( هحل کار  /هٌسل ) .................................................................................................................................................................................................. :
کذ پستی  ............................................. :عٌَاى دستگاُ ًْ /اد  /تٌگاُ هتثَع ّویار حمیمی ................................................................................................... :
گسیىٍ َای مشارکت  :لطفا یکی از گسیٌِ ّا را اًتخاب کٌیذ.
100/000ریال

گسیىٍ  : 1کوک ًمذی تِ طَر یکجا ٍ هَردی

گسیىٍ  : 2کوک ًمذی تِ طَر هستور تِ هیساى  ..............................ریال
وحًٌ ياریس يجٍ بٍ حساب مًسسٍ :

راسا تَسط ایٌجاًة

000/000ریال

سایر هثالػ ..............................

هاّیاًِ

سالیاًِ

تا کسر از حمَق تَسط تَسط دستگاُ ًْ /اد  /تٌگاُ هتثَع

گسیىٍ  : 3کوک ؼیر ًمذی ( ارائِ خذهات  /کاال ) تصَرت :
هَردی ٍ حسة درخَاست هَسسِ

تصَرت ادٍاری ٍ طثك ترًاهِ هَرد تَافك

هَضَع خذهات  /عٌَاى کاال .................................................................................................................................................................................... :
گسیىٍ  : 4در حال حاضراهکاى ارائِ کوک ًمذی ًذارم اها هایلن :
اخثار  ،اطالعات ٍ ًیازّای هَسسِ را تطَر هرتة دریافت ًواین.
تا ارائِ هشاٍرُ ٍ کوک فکری  ،هَسسِ را یاری دّن.

امضاء ي اثر اوگشت َ :میار حمیمی

يیژٌ کسر از حمًق َمیار حمیمی  :امضاء ي مُر دستگاٌ  /وُاد  /بىگاٌ متبًع
تاریخ تکمیل فرم .../.../... :

امضا ي مُر َ :میار حمًلی غیر ديلتی

اطالعات دریافتی از شوا تصَرت هحرهاًِ در هَسسِ خیریِ فرزاًگاى سالوٌذ زًجاى ( ّفت تاغ هْرتاًی ) ًگْذاری خَاّذ شذ.
 تَجِ  :حساب شوارُ  01106106692007تاًک هلی شعثِ کَی لائن زًجاى ٍ حسداب شدوارُ  2100-111-2824540-1تاًدک تَسدعِ
تعاٍى  ،تِ ًام حساب هَسسِ خیریِ فرزاًگاى سالوٌذ ( ّفت تاغ هْرتاًی ) جْت دریافت کوک ٍ تحمك ًیت خیر شوا افتتاح شذُ است.
 شوارُ کارت ترای سَْلت ٍاریس کوک ّای ّویاراى هَسسِ 5029 0870 0002 3252 :
وسخ فرم ثبت وام  -وسخٍ ايل َ :میار

وسخٍ ديم  :دستگاٌ  /وُاد  /بىگاٌ متبًع َمیار

وسخٍ سًم  :مًسسٍ

مًسسٍ خیریٍ فرزاوگان سالمىذ زوجان ( َفت باغ مُرباوی ) تلفه 33533010 - 33543030 :

