به نام خدا

اتاق بازرگانی و صنايع ايران و چين
فرم عضویت مخصوص اشخاص حقوقی

زمان دريافت مدارک  :هر روز ساعت  8:30الی 12

نام شركت:
نوع شركت:
شماره و محل ثبت:
تاريخ تاسيس:
نام و نام خانوادگي مدير عامل:

Company Name:
Type of Company:
No & Place Registered:
Date Established:
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:
Full Address:

آدرس:
تلفن:
فاكس:
تلفن همراه:

Tel:
Fax:
Mobile:

پست الكترونيكي:
وب سايت:
شماره كارت بازرگاني:
محل صدور کارت بازرگانی:
تاريخ انقضاء كارت:
عضويت در ساير اتاقهاي مشترك:
زمينه فعاليت:
( با ذکر جزئيات)

e-mail:
Website:
Commercial Id. No:
Place of Issued:
Expiry Date:
Membership in other Joint Chambers:

واردات:

Import:

صادرات:

Export:

توليد:

Field of
Activity:
)(in details

Products:

نحوه و ميزان روابط بازرگاني با چين در سال:

Trade Volume with China/year:

تمايل به عضويت در کارگروه های تخصصی زير را دارد:
گمرک ،ترانزيت و حمل و نقل ( ) فناوری اطالعات ( ) تجارت ( )
اقتصاد خالق ( ) بورس بانک ،سرمايه گذاری و فاينانس ( )

صنعت و معدن ( )

گردشگری ،صنايع دستی و

اينجانب /اين شرکت ………………………… .تعهد می نمايد كه:
 -1خود ،اعضا هيات مديره و کارکنان اين شرکت كليه مقررات و مصووبات مجوامع عموومي و هيوات موديره اتواق بازرگواني و صونايع ايوران و
چين را رعايت كرده و ضمن رعايت شئونات به تذكرات داده شده توسط اتاق توجه خاص نمايم ،.در غير اينصوورت هيوات موديره اتواق مختوار
است عضويت اين شرکت /اينجانب در اتاق ايران و چين را ابطال نمايد(.تبصره سه ماده  13اساسنامه اتاق ايران و چين)
 -2در صورتيکه به هر دليلی کوارت بازرگوانی صوادره از اتواق ايوران اينجانوب از اعتبوار سواقط گوردد .اتواق بازرگوانی و صونايع ايوران و چوين
می تواند نسبت به ابطال عضويت اينجانب /اين شرکت اقدام نمايد.
تاريخ:

امضا مديرعامل و مهر شركت:

مدارك پيوست -1 :اصل و كپي كارت بازرگاني معتبر و/يا كارت عضويت معتبر در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
 -2اصل و كپي روزنامه رسمي (آگهی تاسيس و آخرين تغييرات)
 -3اصل و کپی شناسنامه مديرعامل
 -4دو قطعه عكس مدير عامل (پشت نويسی شده)
لطفا در اين قسمت چيزی ننويسيد.
دریافت کننده مدارک

نظریه کمیته عضویت

آدرس :خيابان طالقانی ،خيابان موسوی(فرصت) ،کوچه ايرانشهر ،پالک 5

اعالم نتیجه

