
 

 اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه
Iran-Russia Joint Chamber Of Commerce 

Совместная Ирано-Российская торговая палата 

  88848010:نتلف 15814کدپستی ،175شماره نبش موسوی تهران،خیابان طالقانی،
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010  

 info@irjcc.irپست الکترونیکی:

 
 

 فرم تقاضای عضویت

 (حقيقي2                    (حقوقي1                     نوع عضویت:      

 نام شخص حقيقي)به فارسي و التين(:

 :صادره از                         :شماره شناسنامه                            :متولد                         :فرزند
 :ي)شركت( به فارسي و التيننام شخص حقوق

 :نام مدیر عامل )به فارسي و التين( 
 نشاني:
                                         فاكس:                                                     تلفن:   

 تلفن همراه مدیرعامل:
 وب سایت:                                                                  :پست الکترونيک

 تاریخ صدور:                                 مهلت اعتبار:                                      شماره كارت بازرگاني:
 عضویت در سایر اتاق های مشترك:

  فعاليت:رشته  و نوع

 وليدی              خدماتنمایندگي           واردات              صادرات           ت 

 :سوابق ضميمه گردد( "خالصه ای از سوابق فعاليت با كشور روسيه )لطفا
 

 :تاریخ                             ::                                امضاءشخص رابط برای تماس های آتيو سمت نام 

 :د.)لطفا حداقل یک كميسيون را انتخاب فرمائيد(های زیر را داری تمایل به عضویت در كداميک از كميسيون
 لجستيکحمل ونقل و كشاورزیو  صنایع غذایي

 سرمایه گذاری و بانکداری                                                                     حقوقي و داوری           
 مدارك مورد نياز:

 متقاضي   مهگذرناكارت ملي و ، شناسنامه فتوكپي .1

 سراسركشورشهرستانهای بازرگاني  هایاتاق دریکي ازو یا كارت عضویت  فتوكپي كارت بازرگاني .2

 یا مدیر عامل شركت حقیقي (از متقاضيدهرنگي )پشت نویسي ش 3×4قطعه عکس  ود .3

 فتوكپي روز نامه رسمي مربوط به آگهي تأسیس و آخرین تغییرات شركت)برای اشخاص حقوقي( .4

 (برای واحدهای تولیدی) فتوكپي پروانه تولید .5

ا بززه شززماره شززغا  و یزز 0105736696008سززیغا شززماره حسززا   بززه ریززا شززم میلیززو  واریززم مغلزز   .6

جهزت  در بانز  ملزي شزعغه خشزایار       روسیهدر وجه اتاق بازرگاني ایرا  و 760170000000105736696008

  بار عضو مي گردند. شركت ها و یا بازرگاناني كه برای اولین
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 به اعضاء روسيهایران و مشترك خدمات اتاق بازرگاني 

 
 
 روسیههای بازرگانی و اقتصادی به  اعزام هیأت -
 
 روسیهای  ی با هیأتیآشناجهت دعوت از اعضاء  -
 
 ی که اتاق برگزار می کندیها مشارکت دادن اعضاء در نمایشگاه -
 
 تجاری در صورت داشتن شرایط الزم روادیدجهت اخذ  روسیهمعرفی به سفارت  -
 
 های اتاق: دعوت از اعضاء عالقمند به شرکت در کمیسیون -

 کشاورزی و  کمیسیون صنایع غذائی            
 لجستیککمیسیون حمل ونقل و            
 بانکداریکمیسیون سرمایه گذاری و           
 کمیسیون حقوقی و داوری         

 
شماره فکس مستقيم به  ایميل و فکس ارسال مي گردد، ارائهایميل و اتاق از طریق اطالع رساني اینکه  با توجه به

 .دبيرخانه این اتاق الزامي است

  اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه

 ، ساختمان شمالی 175شماره   نبش خیابان موسوی، ،خیابان طالقانی تهران  نشانی:
  1583648499کدپستی

 88345817فکس: 

 88848010تلفن:
 
 


