
 

 

 به نام خدا

 
 

 و صنايع ايران و چين یاتاق بازرگان -ایرانیان مقیم چینفرم عضویت مخصوص 
       

   ارسال فرمائيد chinachamber.ir-info@iranلطفا" فرم را تکمیل و به همراه مدارک ذیل به آدرس الکترونیکی 

 :Company Name نام شركت:

 نام و نام خانوادگي مدير عامل:
 

Managing director’s Name & Surname: 
 

 تاريخ و محل تولد مدير عامل:

 شماره شناسنامه  و محل صدور:

 نام پدر:

Date & Place of Birth: 

Identification No. & Place Issued: 
 

Father’s Name: 

 آدرس:
 

Full Address: 

 تلفن:

 فاكس:

 ن همراه:تلف
 

Tel: 

Fax: 

Mobile:  

 پست الكترونيكي:

 وب سايت:

e-mail: 

Website: 

 کد صادرات و واردات شرکت:

 تاريخ تاسيس:

 محل تاسيس:

Import & Export license No 

Date of  Establish: 

Place of Establish:  

 شماره مجوز اقامت:

 

Code of:  

 زمينه فعاليت:

 ) با ذکر جزئيات(

 ات:وارد
 

 صادرات:
 

 توليد:
 

Import:  
 

Export: 
 

Manufacturing:  

Field of 

Activity: 

(in details) 

 نحوه و ميزان روابط بازرگاني با چين در سال:
 

Trade Volume with China/year: 

 : كه دنماي یتعهد م. ………………………… / اين شرکت اينجانب

اعضا هيات مديره و کارکنان اين شرکت كليه مقررات و مصووبات مجوامع عموومي و هيوات موديره اتواگ بازرگواني و صونايع ايوران و  ،خود -1

چين را رعايت كرده و ضمن رعايت شئونات به تذكرات داده شده توسط اتاگ توجه خاص نمايم.، در غير اينصوورت هيوات موديره اتواگ م توار 

 اساسنامه اتاگ ايران و چين( 11ه )تبصره سه ماد.ابطال نمايدانب در اتاگ ايران و چين را اينجاين شرکت/ است عضويت 
 

موی     اعتبار ساقط گردد. اتواگ بازرگوانی و صونايع ايوران و چوين  اينجانب در چين از / مجوز تجاریمجوز کاردر صورتيکه به هر دليلی  -2

 ام نمايد.تواند نسبت به ابطال عضويت اينجانب/ اين شرکت اقد
 

  تاريخ:              و مهر شركت:                        مديرعامل امضا  

 

  در چين تجاریتصوير مجوز  - 1    :الزممدارك 

 )با ترجمه انگليسی( تصوير مدارک ثبت شرکت در چين -2 

 تصوير گذرنامه مديرعامل -3                    

 چين مديرعامل Z يزایتصوير و -4                    

 دو قطعه عکس مديرعامل -5  
 لطفا در اين قسمت چيزی ننويسيد.

 دریافت مدارکتاریخ 
 
 
 
 

 یه کمیته عضویت نظر
 
 
 

 اعالم نتیجه

 

mailto:info@iran-chinachamber.ir

