اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه
Iran-Russia Joint Chamber Of Commerce
Совместная Ирано-Российская торговая палата
فرم تقاضای عضویت
)1حقوقي

نوع عضویت:

)2حقيقي

نام شخص حقيقي(به فارسي و التين):
متولد:

فرزند:

صادره از:

شماره شناسنامه:

نام شخص حقوقي(شركت) به فارسي و التين:
نام مدیر عامل (به فارسي و التين):
نشاني:
فاكس:

تلفن:
تلفن همراه مدیرعامل)الزامي):
ایميل مدیرعامل و واحد بازرگاني(الزامي):
وب سایت:
شماره كارت بازرگاني:

مهلت اعتبار:

تاریخ صدور:

عضویت در سایر اتاق های مشترك:
زمينه فعاليت شركت یا شخص حقيقي :
در صورت داشتن سابقه ی همکاری با شركتهای روسي  ،گزارشات مربوطه ضميمه گردد.
امضاء و مهر :

نام و نام خانوادگي نماینده و شماره موبایل :
تمایل به عضویت در كداميک از كميسيون های زیر را دارید:
صنعت ،معدن  ،تجارت

بازاریابي و نمایشگاهي

كشاورزی وصنایع غذایي

حمل و نقل و لجستيک

گردشگری و صنایع دستي
مدارك مورد نياز:
 .1فتوكپي شناسنامه ،كارت ملي و گذرنامه مدیرعامل/شخص حقيقي
 .2فتوكپي كارت بازرگاني و یا كارت عضویت معتبر دریکي از اتاقهای بازرگاني شهرستانهای سراسركشور
 .3دو قطعه عکس  3×4رنگي (پشت نویسي شده) از متقاضي حقيقي یا مدیر عامل شركت
 .4فتوكپي روزنامه رسمي مربوط به آگهي تأسيس و آخرین تغييرات شركت كه نام مددیرعامل فعلدي اعدشم شدده
باشد(.برای اشخاص حقوقي)
 .5فتوكپي پروانه توليد (برای واحدهای توليدی)
 .6واریدددز مبلدددغ بيسدددت ميليدددون ریدددا  ،بددده شدددماره حسددداب سددديبا  0105736696008و یدددا شدددماره
شبا760170000000105736696008در وجه اتاق بازرگاني ایران وروسيه در بانک ملي شعبه خشایار

تهران،خیابان طالقانی،نبش موسوی شماره  ،175کدپستی 15814تلفن88848010:
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010
پست الکترونیکیiran.russia@yahoo.com:

اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه
Iran-Russia Joint Chamber Of Commerce
Совместная Ирано-Российская торговая палата
شرح خدمات اتاق بازرگاني مشترك ایران و روسيه به اعضاء
 اعزام هيأت های بازرگاني و اقتصادی به روسيه با مشاركت اعضاء دعوت از اعضاء جهت آشنایي و مذاكره  B2Bبا هيأت های روسي معرفي به سفارت روسيه جهت اخذ روادید در صورت داشتن شرایط الزم دعوت از اعضا جهت مشاركت در جلسات ارائه اطشعات شركتهای روسي درصورت دسترسي دعوت از اعضاء عشقمند به شركت در كميسيون های اتاق: )1كميسيون صنعت  ،معدن  ،تجارت
 )2كميسيون بازاریابي و نمایشگاهي
 )3كميسيون كشاورزی و صنایع غذایي
 )4كميسيون حمل و نقل و لجستيک
 )5كميسيون گردشگری و صنایع دستي

توضيحات مهم:
-

مدارك عضویت به صورت فيزیکي به دبيرخانه اتاق بازرگاني مشترك ایران و روسيه تحویل گردد.

-

در صورت ارائه كارت بازرگاني حقوقي ارائه موارد ذیل الزامي است )1 :نامه درخواست عضویت در
سربرگ و ممهور به مهر شركت  )2تکميل فرم عضویت ممهور به مهر شركت  )3فيش واریزی ممهور به مهر
شركت

-

ارائه آدرس ایميل مدیرعامل و واحد بازرگاني به دبيرخانه این اتاق الزامي است.

نشاني :تهران  ،خيابان طالقاني  ،نبش خيابان موسوی  ،شماره  ،175ساختمان شمالي ،كدپستي1583648499
تلفن02188848010:
فکس02188345817 :
ایميلiran.russia@yahoo.com:
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