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 فرم تقاضای عضویت

 (حقيقي2                       حقوقي(1                     نوع عضویت:      

 نام شخص حقيقي)به فارسي و التين(:

 :صادره از                                        :شماره شناسنامه                            :متولد                         :فرزند

 :)شركت( به فارسي و التيننام شخص حقوقي

 :نام مدیر عامل )به فارسي و التين( 

 نشاني:

                                         فاكس:                                                                                   تلفن:   

 :(الزامي(تلفن همراه مدیرعامل

                                                                                     :(الزاميایميل مدیرعامل و واحد بازرگاني)

 وب سایت: 

 مهلت اعتبار:           تاریخ صدور:                                                                      شماره كارت بازرگاني:

 عضویت در سایر اتاق های مشترك:

  : یا شخص حقيقي زمينه فعاليت شركت

 .ضميمه گرددمربوطه  اتگزارش، ی با شركتهای روسي همکار سابقه یدر صورت داشتن 

 تاریخ و امضاء:                                           :                         موبایل  شماره و نماینده و نام خانوادگينام 

 :های زیر را دارید ونتمایل به عضویت در كداميک از كميسي

 بازاریابي و نمایشگاهي صنعت، معدن ، تجارت

 حمل و نقل و لجستيک                                                                     كشاورزی وصنایع غذایي

 گردشگری و صنایع دستي         

 رد نياز:مدارك مو

  مدیرعامل/شخص حقيقي گذرنامهكارت ملي و ، شناسنامه فتوكپي .1

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

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

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

 (برای واحدهای توليدی) فتوكپي پروانه توليد .5

ا بززه شززماره شززبا  و یزز 0105736696008سززيبا شززماره حسززاب  بززه،  ریززا  پززانزده ميليززون غواریززز مبلزز .6

جهزت  بانک ملزي شزعبه خشزایار    در  روسيهدر وجه اتاق بازرگاني ایران و 760170000000105736696008

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

 

 روسيههای بازرگاني و اقتصادی به  اعزام هيأت -

 

 روسيهای  با هيأتB2B و مذاكره ي یآشناجهت دعوت از اعضاء  -

 

 در صورت داشتن شرایط الزمتوریستي و تجاری (  ( روادیدجهت اخذ  سيهرومعرفي به سفارت  -

 

 دعوت از اعضا جهت مشاركت در سمينارهای آموزشي تجاری -

 

 ی روسيه هاارائه فهرست نمایشگاه-

 

 های اتاق: دعوت از اعضاء عالقمند به شركت در كميسيون -

 كميسيون صنعت ، معدن ، تجارت            

 ميسيون بازاریابي و نمایشگاهيك           

 كميسيون كشاورزی و صنایع غذایي            

 كميسيون حمل و نقل و لجستيک            

 كميسيون گردشگری و صنایع دستي           

 

به مدیرعامل و واحد بازرگاني ایميل آدرس  مي گردد، ارائه انجامایميل اتاق از طریق اطالع رساني با توجه به اینکه 

 مي است.دبيرخانه این اتاق الزا

 
 

  1583648499كدپستي،، ساختمان شمالي 175شماره  ،نبش خيابان موسوی  ، خيابان طالقاني ، تهران  نشاني:

 02188848010تلفن:

 02188345817فکس:  

 iran.russia@yahoo.com ایميل: 


