
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

200سرمایه ثبت شده:شرکت امتداد زنجیره پايدارشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:حپترو1نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)کد صنعت

ثبت نشده نزد سازمانوضعیت ناشر:1401/12/29سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

شرکت امتداد زنجیره پايداربه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. 1)صورتھاي مالي شرکت امتداد زنجیره پايدار (سھامي خاص) شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 31 شھريور 1401 و     صورت-ھاي سود و زيان، 
تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي دوره میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور ھمراه با يادداشتھاي توضیحي 1 تا 25 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين 
موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتھاي مالي میان دوره اي با ھیات مديره شرکت است. مسئولیت اين موسسه، بیان نتیجھگیري درباره صورتھاي مالي ياد شده 

براساس بررسي اجمالي انجام شده، است. 
                        



بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره اي شامل 

پرس وجو، عمدتا از مسئولین امورمالي و حسابداري و به کارگیري روشھاي تحلیلي و ساير روشھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از 
حسابرسي  صورتھاي مالي است و در نتیجه، اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و 

از اين رو، اظھارنظر حسابرسي ارائه نمي کند. 
                        

مبانی نتیجه گیری مشروط

 
                            3. 3)بابت مالیات عملکرد سالھاي 1397 الي 1399 و ھمچنین حق بیمه تامین اجتماعي (يادداشت ھاي توضیحي 18 و 24) در ارتباط با قرارداد منعقده با 
شرکت تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس در مجموع مبلغ 28 میلیارد لایر مازاد بر مبالغ تاديه شده توسط سازمانھاي مربوطه مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار 
گرفته است. ھمچنین مالیات بر درآمد سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي در حساب ھا منظور شده است. ھرچند تعديل حسابھا بابت موارد فوق ضروري است لیکن تعیین 

میزان آن براي اين موسسه امکانپذير نمیباشد.
 

                        

نتیجه گیری مشروط

 
                            4. 4) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، صورتھاي مالي ياد شده، وضعیت مالي شرکت امتداد زنجیره پايدار 
(سھامي خاص) به تاريخ 31 شھريور 1401 و نتايج عملیات و جريانھاي نقدي آن را براي دوره میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو 

مطلوب نشان میدھد. 
 

                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. 5)ھمانگونه که در يادداشت توضیحي 3-1 منعکس شده است شرکت در دوره مورد گزارش مشتريان اصلي خود را از دست داده و کسب درآمد صرفا 
از طريق اشخاص وابسته صورت گرفته است. اقدامات الزم جھت افزايش سودآوري فعالیتھاي عملیاتي و برون رفت از شرايط موجود افشا گرديده است. بھبود عملکرد شرکت 

منوط به تحقق اقدامات مديريت میباشد. نتیجھگیري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
 

                        

بندھای توضیحی

 
                            6. 6)صورت ھاي مالي سال مالي منتھي به 29 اسفند 1400 و صورت ھاي مالي دوره شش ماھه منتھي به 31 شھريور 1400 شرکت، توسط موسسه 

حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) به ترتیب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارشھاي مورخ 7 تیر 1401 و 25 آبان 1400 آن 
موسسه، نسبت به صورت ھاي مالي مزبور به ترتیب نظر "مشروط" و نتیجھگیري "مقبول" ارائه شده است.

 
                        

سایر موارد

 
                            7. 7)صورتھاي مالي و تايیديه مديران به امضاي اکثريت اعضاي ھیات مديره شرکت رسیده است.

 
                        

30آبان1401
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[[Sign

8816051401/08/30
19:45:51

 

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

(٨٩)١٠,٨۶۶١٠١,٣٨۶١٢٣,٣۵٢درآمدھای عملیاتی

٨۴(١٠٩,۵۵٣)(٨۵,٣٩٣)(١٣,۵١٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

--١۵,٩٩٣١٣,٧٩٩(٢,۶۵١)سود (زيان) ناخالص

٣۵(٧,۴٨١)(۴,٣٢٧)(٢,٧٩۴)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٠٠ساير درآمدھا

٠٠٠٠سایر ھزینه ھا

--١١,۶۶۶۶,٣١٨(۵,۴۴۵)سود (زيان) عملیاتي

٠٠٠٠ھزينه  ھاى مالى



دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٠٠٠٠

٣,۶١۶٨٩۴۵,١٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--١١,۶٧۴۶,٣٢٧(١,٨٢٩)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

--(١,۵٧٧)(٢,٩١٩)٠سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

--٨,٧۵۵۴,٧۵٠(١,٨٢٩)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

--٨,٧۵۵۴,٧۵٠(١,٨٢٩)سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٠٠٠٠عملیاتی (ریال)

٠٠٠٠غیرعملیاتی (ریال)

٠٠٠٠ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٠٠٠٠سود (زيان) پايه ھر سھم

--٨٧,۵۵٠,٠٠٠۴٧,۵٠٠,٠٠٠(١٨,٢٩٠,٠٠٠)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢٠٠٢٠٠٢٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع



کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

--١١,۶٧۴۴,٧۵٠(١,٨٢٩)سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠

--١١,۶٧۴۴,٧۵٠(١,٨٢٩)سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

(٢٢)۶۴۴٨٢١۶۴۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(١۶)١٠٧١٢٧٨دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

(٢١)٧۵١٩۴٨۶۵۴جمع دارایی ھای غیرجاری



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

دارایی ھای جاری

--٠١١١١سفارشات و پیش پرداخت ھا

٠٠٠٠موجودی مواد و کاال

٩۴,۴٠٨٨۴,٨۴٣١٠۴,۴٩٨١١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٣٠)٢,١١٩٣,٠٠٧٩,١۶۵موجودی نقد

٩۶,۵٢٧٨٧,٨۶١١١٣,۶٧۴١٠

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٩۶,۵٢٧٨٧,٨۶١١١٣,۶٧۴١٠جمع دارایی ھای جاری

٩٧,٢٧٨٨٨,٨٠٩١١۴,٣٢٨١٠جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٢٠٠٢٠٠٧٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٢٠٢٠٢٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(٣۴)٣,۵٩٠۵,۴١٩١,٩٩٨سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

(٣٢)٣,٨١٠۵,۶٣٩٢,٠٨٨جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٧٩٢٣۴١٠١٣٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٧٩٢٣۴١٠١٣٢جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٨٧,٨۵٢٧٧,٩۶٠١٠۴,۶۶۴١٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

۴,٨٢۴۴,٨٢۴٧,۵٧۶٠مالیات پرداختنی

٠٠٠٠سود سھام پرداختنی

٠٠٠٠تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

--٠۴۵٠پیش دریافت ھا

٩٢,۶٧۶٨٢,٨٢٩١١٢,٢۴٠١٢

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

٩٢,۶٧۶٨٢,٨٢٩١١٢,٢۴٠١٢جمع بدھی ھای جاری

٩٣,۴۶٨٨٣,١٧٠١١٢,٢۴٠١٢جمع بدھی ھا

٩٧,٢٧٨٨٨,٨٠٩١١۴,٣٢٨١٠جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٧٠٠٠٠٢٠٠٠٠١,٩٩٨٠٢,٠٨٨مانده در ١۴٠٠/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٧٠٠٠٠٢٠٠٠٠١,٩٩٨٠٢,٠٨٨مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

۴,٧۵٠۴,٧۵٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠۴,٧۵٠٠۴,٧۵٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠۴,٧۵٠٠۴,٧۵٠

(١,٣٢٩)(١,٣٢٩)سود سھام مصوب

١٣٠٠٠٠٠١٣٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠۵,۴١٩٠۵,۶٣٩مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠۶/٣١



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠۶/٣١

(١,٨٢٩)(١,٨٢٩)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠۶/٣١

(١,٨٢٩)٠(١,٨٢٩)٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٣,۵٩٠٠٣,٨١٠مانده در ٣١/١۴٠١/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--(٧,٧٠۴)١٧,٧۴٧(۴,٢٩٠)نقد حاصل از عملیات

--(۴,٣٢٩)(۴,٣٢٩)٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده

--(١٢,٠٣٣)١٣,۴١٨(۴,٢٩٠)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

--(۵۵٠)(۵۴٨)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠٠

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

--(١٣٩)(١٣٩)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠٠

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠٠

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

--٠٨٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای
سرمایه گذاری

٠(۶٧٩)(۶٨٠)--

--(١٢,٧١٣)١٢,٧٣٩(۴,٢٩٠)جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠١٣٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٣,۴٠١٠۶,۴٢۵دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

--٠(١۵,٠٠٠)٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین
مالی

٣,۴٠١(١۵,٠٠٠)۶,۵۵۵--

۶١(۶,١۵٨)(٢,٢۶١)(٨٨٩)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(۶٧)٣,٠٠٧٩,١۶۵٩,١۶۵مانده موجودی نقد در ابتدای سال

١٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

(۶٩)٢,١١٩۶,٩٠۴٣,٠٠٧مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶



دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

نام عضو حقیقی یا حقوقی 
قدیم ھیئت مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی
جدید ھیئت مدیره

شمارۀ
ثبت /

کد ملی

نام نماینده قبلی عضو
حقوقی

نام نماینده جدید
عضو حقوقی

موظف/غیرسمتکد ملی
موظف

مدرک
تحصیلی

امضا کننده صورت
مالی


