اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران و ایتالیا
مدارك مورد نياز جهت عضويت در اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا
 .1نامه تقاضای عضویت روی سربرگ شرکت با امضای فرد صاحب امضا طبق نمونه نامهی انتهای صفحه عضویت در سایت
(iiccim.irحاوی اطالعات الزم در زمینه نوع فعالیت و سابقه شرکت)
 .۲تكمیل پرسشنامه تقاضای عضویت اتاق (قابل دانلود از انتهای صفحه عضویت در سایت بنام فایل فرم عضویت فارسی)
 .۳کپی روزنامه رسمی تاسیس
 .۴کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره شامل حق امضای اعضای هیات مدیره (حداکثر  ۲سال از تاریخ درج آگهی
نگذشته باشد)
 .۵اصل و کپی کارت بازرگانی معتبر  ،کارت عضویت اتاق تهران یا شهرستانها و یا پروانه کسب ،جواز تولید یا بهرهبرداری از
وزارتـــخانه ذیربط (جهت واحدهای تولیدی)
 .۶یک قطعه عكس رنگی با زمینه سفید  ۳×۴یا  ۶×۴چاپ شده مدیرعامل (عكسهای پرینت شده مورد قبول نخواهند بود)
پشت نویسی شده (شامل نام ،نام خانوادگی و نام شرکت)
 .۷اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه مدیرعامل
 .۸اصل کارت ملی معتبر مدیرعامل و کپی هر دو طرف آن
 .9درصورت صدور کارت برای شخصی غیر از مدیر عامل عالوه بر موارد  ۶و  ۷و  ، ۸یک قطعه عكس،اصل و کپی کارت ملی و
شناسنامه برای شخصی که قرار است کارت به نام وی صادر شود نیز ارائه گردد.
 .10حق عضویت اعضای جدید سال  1۳9۸مبلغ  1۵،000،000ریال (هزینه تمدید عضویت سال  1۳9۸پس از ورود به سامانه
محاسبه و اعالم میگردد).

شرح خدمات و فعاليتهای اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا
 .1ارائه خدمات مشاورهای در زمینه اطالعات تجاری ،حل اختالفات حقوقی ،مالی و بازرگانی بین شرکتهای ایرانی و ایتالیایی
 .۲اطالعرسانی در زمینه تولیدکنندگان و شرکتهای ایتالیایی و بالعكس و فراهمکردن اطالعات تجاری مربوط به ایران و ایتالیا
 .۳معرفی شرکتهای ایتالیایی به همتایان ایرانی و بالعكس
 .۴برگزاری سمینارها ،کنفرانسها ،همایشها و نمایشگاهها در ایران و ایتالیا جهت بررسی مسائل اقتصادی و بازرگانی دو کشور
 .۵فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت اخذ ویزای ایتالیا برای اعضای اتاق
 .۶برنامهریزی جهت بازدید از کارخانجات و واحدهای تولیدی و اقتصادی فعال در سطح کشور به منظور باالبردن آگاهی اعضا و
ایجاد ارتباط نزدیک با مراکز صنعتی فوق
 .۷همكاری و ایجاد تسهیالت برای اعضا در جستجوی نمایندگی و ارائه اطالعات در مورد واردات و صادرات کاالهای مجاز
 .۸ارائه اطالعات و مشاورههای مالی جهت امكان دسترسی سریعتر به خدمات بانكی معتبر
 .9برنامهریزی به منظور مالقاتهای تجاری برای هیاتهای ایتالیایی با طرفهای ایرانی عضو در اتاق و بالعكس
 .10فراهم نمودن زمینه مساعد جهت شرکت در نمایشگاههای ساالنه ایران و ایتالیا
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پرسشنامه تقاضای عضويت در اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا
.1نام شرکت (فارسی):
التین:

.2نام مدير عامل (فارسی):
التین:

سمت:

.3فردی که به نام وی کارت صادر ميگردد (فارسی):
التین:

.4اطالعات مديرعامل
شماره شناسنامه:

سریال شناسنامه:

تاریخ تولد:

ـــ کد ملی:

/

/

1۳

.5نشاني کامل:
تلفن:

کد پستی:

فكس:

شماره همراه مدیرعامل:

ایمیل:
.6مشخصات شرکت :شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

میزان سرمایه:

گردش مالی:

شناسه ملی شرکت:

کد اقتصادی شرکت:

/

/

 1۳نوع شرکت:

تعداد کارکنان:

.7سابقه کار:

.8نوع ارتباط بازرگاني خود را با ايتاليا ذکر نموده و در صورت داشتن نمايندگي نام شرکت را درج فرمائيد:

.9اسامي اتاق های بازرگاني مشترك ديگری که در آن ها عضو ميباشيد:
.10ساير انجمنها ،اتحاديهها يا سنديكاهای صنفي که درآنها عضو ميباشيد:
.11در صورت عدم حضور مديرعامل ،شخصي که ميتوان با ايشان تماس حاصل نمود:
نام و نام خانوادگی:

تلفن:

موبایل:

.12انتظارات خود را از اتاق ذکر فرماييد  :جستجوی شریک تجاری
 کسب اطالعات ثبت شرکت

اینجانب

 درخواست مشاوره و کسب اطالعات

با سمت

 مشارکت در همایشها و هیاتها

 اخذ ویزا

 سایر:

در شرکت

صحت مطالب

مندرج در این صفحه را تایید مینمایم و تمامی عواقب ناشی از عدم اعالم هرگونه تغییرات در اطالعات شرکت و یا اشتباهات
احتمالی موجود در اطالعات این صفحه را میپذیرم.
امضا و مهر شرکت
هر دو صفحه فرم عضویت باید توسط متقاضی مهر و امضا گردد ،در غیر اینصورت فاقد اعتبار میباشد.

 .13چگونه با اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران و ايتاليا آشنا شديد:
.14رشته فعاليت شرکت به فارسي جهت قرارگيری در قسمت فارسي سايت:

.15رشته فعاليت شرکت به انگليسي جهت قرارگيری در قسمت انگليسي و ايتاليايي سايت:
 .16صاحبان امضای مجاز:
 -1نام:

نام خانوادگی:

سمت:

امضا( :امضای خارج از کادر مخدوش میباشد)

نام خانوادگی:

 -۲نام:

سمت:

امضا( :امضای خارج از کادر مخدوش میباشد)

لطفا درصورتي که دارندگان امضای مجاز بيش از دو نفر ميباشند ،با ذکر نام ،نام خانوادگي و سمت در کادر زير امضا نمايند.

 .17مهر شرکت( :مهر خارج از کادر مخدوش میباشد)

 .18لطفا امضاهای مجاز برای تاييد اوراق عادی و اداری را طبق
آخرين تغييرات هيئت مديره معرفي نماييد.

اینجانب

با سمت

در شرکت

صحت مطالب

مندرج در این صفحه را تایید مینمایم و تمامی عواقب ناشی از عدم اعالم هرگونه تغییرات در اطالعات شرکت و یا اشتباهات
احتمالی موجود در اطالعات این صفحه را میپذیرم.
امضا و مهر شرکت
هر دو صفحه فرم عضویت باید توسط متقاضی مهر و امضا گردد ،در غیر اینصورت فاقد اعتبار میباشد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران و ایتالیا
عضـو محتـرم اتـاق بازرگـاني ايـران-ايتـاليا

با سالم
بدینوسیله اعالم میدارد کمیسیونهای 3گانه اتاق هر ماه به شرح زیر برگزار میشوند.خواهشمند است به منظور ارتقا روز افزون سطح روابط
دوکشور نماینده خود را جهت شرکت در هریک از کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا معرفی بفرمایید.

شرح





زمان برگزاری

کمیسیون تجارت ،پولی و بانکی

دومین یکشنبه هرماه راس ساعت 14

کمیسیون صنایع

اولین شنبه هرماه راس ساعت 14

کمیسیون گردشگری

اولین چهارشنبه هر ماه راس ساعت 15

نام شرکت:

شماره تلگرام:

نام نماینده:

شماره واتس آپ :

سمت:

خواهشـمند است در صورت تمایل ،کمیـسیون مورد نظر را انتخاب و پس از تکمیل فرم ،آن را به
یکی از روشهای زیر به اتاق ارسال نمایید.
آدرس ايميل عضويت:
شماره فكس:

membership@iiccim.ir

 88750086داخلي107

جهت دریافت اطالعات بیشتر میتوانید با کارشناس کمیـسیونهای اتاق جناب آقای معظمی داخلی  10۶تماس حاصل فرمایید.

باتشكر
ليدا شهابي
دبير کل اتاق ايران و ايتاليا
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