
نوع دست بافته

مالک

تولید کننده

کد فرش (ایران گره)

کد فرش (سریال تولیدی)

محل ایجاد

طراح

بافنده

شیوه بافت

نوع گره

جنس

جنس گره یا پرز

جنس تار

جنس پود زیر/پود رو

نوع طرح

نام نقشه

نام نقشه به التین

رنگ متن یا زمینه

رنگ حاشیه

تعداد رنگ

قواره

عرض به سانتی متر

طول به سانتی متر

ضخامت به سانتی متر

مبدا رج (تراکم 6.5-7-10)

سانت

تعداد گره در مبدا رج

خانه شمار در عرض

خانه شمار در طول

زمان آماده سازی و سرویس

بعد از بافت - ماه

تعداد بافنده

وزن فرش به کیلوگرم

برگه شورای مزد

تاریخ شورای مزد

کارشناس 

هزینه کارشناسی

تخفیف

هزینه مازاد

هزینه کل

هزینه رفت و آمد

مرجع تایید کننده

شورای مزد

نام ونام خانوادگی

نام مرجع

مدیر/ رئیس

ندارددارد

امضا و تاریخ

مهر وامضا و تاریخ

تاریخ پایان بافت

تاریخ شروع بافت

توضیحات فرش

عدم تاییدتاییدوضعیت کارشناسی

توضیحات کارشناسی
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مشخصات فرش

محل بافت

:Versionبعد از تکمیل اطالعات فوق، اصل فرم را به آدرس قم، خیابان 19 دی (باجک 1)، کوچه 30، پالک 1، کد پستی 3713643184 از طریق پست ویژه ارسال نمایید.



عکس

عکس عمودی

عکس مربع

عکس افقی

عکس جزییات پشت فرش

نمایش در گالری

نمایش در سایت ایران گره (اختیاری)

تاریخ شروع نمایش

اولویت نمایش

مدت نمایش

قیمت متر مربع فرش

قیمت فرش

نرخ یورو

قیمت نهایی به یورو نمایش قیمت

درصد تخفیف کاربر ویژه

درصد تخفیف کاربر طالیی

درصد تخفیف کاربر پالتین

وضعیت صدور شناسنامه

کاربر ثبت

امضا و تاریخ

تومان

تومان

یورو

تومان

بلی

%

%

%

تحویل دهنده

مشخصات درخواست کننده

نام و نام خانوادگی

تاریخ درخواست

نوع درخواست

سریال شناسنامه
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شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگی

شناسنامه و گواهی مالکیت جامع

توضیحات

تحویل گیرنده

شماره شناسنامه

امضانام و نام خانوادگی

اطالعات شناسنامه

تاریخ

تاریخ چاپ

شماره تلفن

ایمیل

آدرس

خیر

کد پستی
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اینجانب مالک فرش با مشخصات مندرج در این برگه، درخواست صدور شناسنامه

و گواهی مالکیت برای فرش مذکور را دارم و تمامی شرایط، ضوابط و قوانین

ایران گره برای صدور شناسنامه و گواهی مالکیت را میپذیرم و متعهد می شوم

کلیه هزینه های مربوطه را بپردازم و همچنین کلیه مسئولیت های حقوقی ناشی

از عدم احراز مالکیت این فرش بر عهده اینجانب می باشد و در صورتیکه عدم

صحت اطالعات اظهارشده محرز گردد, شرکت ایران گره راسا مجاز به ابطال

شناسنامه میباشد


