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پىل ومایىذگی
هتقاضی ایي هذل ًوایٌذگی یک داهیي ثثت هیکٌذ ٍ یک پٌل ارسال پیاهک رٍی داهیي ثثت شذُ راُ اًذازی هی گردد ،در پٌل ایجاد شذُ ّیچ ًاهی از آساًک ٍجَد ًذارد ٍ
ًوایٌذگی تا ًام ٍ ترًذ خَد اقذام تِ فرٍش پیاهک هی ًوایذ .پس از تائیذ درخَاست اٍلیِ ًوایٌذُ هی تایست اطالعات تکویلی از قثیل داهیي ً ،شاًی ٍ اطالعات تواس،
ایویل  ،اطالعات حساب تاًکی ٍ درگاُ ایٌترًتی را در قالة فرم تکویلی تِ آساًک ارسال ًوایذ.
پىل سازماوی
پٌل سازهاًی یک پٌل تخصصی هشاتِ پٌل ًوایٌذگی جْت کارتراى سازهاًی است کِ ًیازهٌذ ایجاد چٌذ اکاًت جذاگاًِ ترای ٍاحذّا یا زیر هجوَعِ ّاای خاَد ّساتٌذ در
ایي حالت ادهیي پٌل هیتَاًذ ترای زیر هجوَعِ خَد پٌل ایجاد کٌذ ٍ فعالیتْای آًْا را هذیریت ًوایذ در ایي هذل ادهیي پٌل تا یک اکاًت از آسااًک تصاَرت اًثاَُ پیاهاک
خریذاری هی کٌذ ٍ در پٌل ادهیي تِ کارترّای خَد پیاهک اختصاص هی دّذ در ایي حالت داهیي پٌل ّن هیتَاًذ داهیي آساًک یا یک ساب داهیي از داهیي اصلی هتقاضای
ٍ سازهاى هرتَطِ تاشذ.
مذارک مًرد ویاز :
متقاضی حقیقی :تصَیر شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی هتقاضی ،فرم تکویل شذُ درخَاست ًوایٌذگی
متقاضی حقًقی  :تصَیر آگْی تاسیس ٍ آخریي رٍزًاهِ رسوی شرکت ،تصَیر شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی هذیرعاهل ،تصَیر گَاّی ارزش افسٍدُ  ،فرم تکویل شذُ
درخَاست ًوایٌذگی
 هذارک فَق را تِ ایویل  info@asanak.irارسال ًوائیذ.
تًجٍ  :پس از پرداخت ّسیٌِ پٌل ًوایٌذگی ،قرارداد ًوایٌذگی هٌعقذ هیشَد ٍ قرارداد ًوایٌذگی تِ اهضای طرفیي هیرسذ قرارداد ًوایٌذگی یکسالِ هی تاشذ ٍ اٍایل ّر
سال تا تَجِ تِ رضایتوٌذی طرفیي توذیذ هیگردد.
مهر ي امضاء متقاضی
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