اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
فرم عضويت اشخاص حقیقی سال 1398
نام :
نام خانوادگی دارنده کارت بازرگانی:
تاریخ و محل تولد:
شماره شناسنامه و محل صدور:
کد ملی:
نام پدر:
آدرس:
کد پستی:

Name
Surname:
Date & Place of Birth:
Identification No. & Place Issued:
National ID:
Father’s Name:
Full Address:
Tel:
Fax:
Mobile:

تلفن:
فاکس:
تلفن همراه:

e-mail:
Website:

پست الکترونیکی:
وب سایت:
شماره کارت بازرگانی:
تاریخ صدور کارت:
تاریخ انقضا کارت:
عضویت در سایر اتاقهای مشترک:
عضویت در کدام اتحادیه /انجمن /سندیکا:
زمینه فعالیت( :با ذکر جزيیات)

Commercial Id. No:
Date Issued:
Expiry Date:
Membership in other Joint Chambers :
Membership in union:
)Field of Activity: (in details

واردات:

Import:

صادرات:

Export:
Products:

تولید:

Agent:

نمایندگی :

Service:

خدمات:
نحوه و میزان روابط بازرگانی با اسپانیا :

میزان سرمایه :

Trade Volume with Spain :

Asset & Capital (at present):

نمایندگی کدام شرکت اسپانیایی را دارید:

تمايل به عضويت در کدام يک از کمیسیونهای تخصصی زير را داريد.
صنعت و معدن و انرژی
کشاورزی و مواد غذایی 
گردشگری و نمایشگاهی و آموزش

بانکداری و امور مالی بین الملل
مطالعات راهبردی و فرصتهای سرمایه گذاری

تعهد می نمايد که:

اينجانب

 - 1خود  ،اعضا هیئت مدیره و کارکنان این موسسه کلیه مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره اتاق بارگانی ایران و اسپانیا را
رعایت کرده و ضمن رعایت شئونات به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه نمایم ،در غیر این صورت هیئت مدیره اتاق مختار است عضویت
این شرکت  /اینجانب در اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا را ابطال نمايد.
 -2در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق تعاون اینجانب از اعتبار ساقط گردد،
اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می تواند نسبت به ابطال عضویت اینجانب اقدام نماید.
امضاء و مهر :
تاريخ:

مدارک پیوست(لطفاً قبل از ارسال مدارک با دبیرخانه هماهنگ فرمايید) :
 -1نامه تقاضای عضویت در اتاق (روی سربرگ شرکت)
 -2کپی کارت بازرگانی معتبر  /یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی شهرستانها  /یا کارت عضویت معتبر در اتاق تعاون
 -3در صورتیکه نمایندگی شرکت اسپانیایی را دارید ،کپی گواهی نمایندگی
-4فتوکپی شناسنامه مدیرعامل
-5فتوکپی کارت ملی
-6یک قطعه عکس 3در  4رنگی مدیرعامل (پشت نویسی شده)
-7یک عدد کارت ویزیت فارسی و التین مدیرعامل
 -8پس از تایید مدارک فوق توسط دبیرخانه اتاق خواهشمند است ،فیش پرداختی را به دبیرخانه اتاق ارسال نمایید.
اعضای جديد

مبلغ بیست میلیون ریال ()20/000/000

اعضای تمديدی

مبلغ ده میلیون ریال ()10/000/000

نام حساب
شماره حساب
شماره شبا
بانک

اتاق بازرگاني ايران و اسپانيا
69624150/54
IR55 0120 0000 0000 6962 4150 54
ملت  -شعبه وزارت نفت باجه اتاق بازرگاني

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
دریافت کننده مدارک

تاریخ تحویل مدارک

تهران – خیابان مفتح جنوبی-ک افشار-پ  -8ط -4زنگ اتاقهای مشترک

اعالم نتیجه

تلفکس88381350 :

info@isbc.ir

