
 دوفرم شماره 

 اعتبار سنجی تعاونی )حقوقی(

تا حد ، به منظور تسریع در انجام امور و پاسخ سریع به درخواست تعاونی های محترم، است هشمندتوضیحات: خوا

 ود.و مهر  امضاء شکمیل شود.و خوانا تکامل امکان، اطالعات مورد درخواست به صورت 
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 محل مهر و امضاء 

 تاریخ:..................


