
 
 و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن

 ایران و ایتالیا

 ايران و ايتاليا و کشاورزی معادن ،صنايع ،يانگاتاق بازرمدارك مورد نياز جهت عضويت در 
 

عضویت در  صفحه یانتها یفرد صاحب امضا طبق نمونه نامه یشرکت با امضاهمراه مهر. نامه تقاضای عضویت روی سربرگ 1

 iiccim.ir سایت

 بنام فایل فرم عضویت فارسی( عضویت در سایت صفحه ینامه تقاضای عضویت اتاق )قابل دانلود از انتهاتكمیل پرسش. ۲

 کپی روزنامه رسمی تاسیس. ۳

( بر اساس تاریخ مندرج در متن روزنامه شامل تغییر در اعضاء هیات مدیره، نشانی، راتییتغ نیآخر) یکپی روزنامه رسم. ۴

  امضاء و .....

برداری از یا بهره دیجواز تول یایا پروانه کسب،یا شهرستانها و  کارت عضویت اتاق تهران یا کپی کارت بازرگانی معتبر و اصل. ۵

 وزارتـــخانه ذیربط )جهت واحدهای تولیدی(

پشت و  شده مورد قبول نخواهند بود( نتیپر یها)عكس چاپ شده ۶×۴ ای ۳×۴ دیسف نهیبا زم یقطعه عكس رنگ کی. ۶

 ) و یا شخص دیگری که به نام وی کارت صادر می گردد.(  رعاملیمدنویسی شده 

 مل ) و یا شخص دیگری که به نام وی کارت صادر می گردد.(رعایشناسنامه مد اتصفح تمامیاصل و کپی . ۷

 ) و یا شخص دیگری که به نام وی کارت صادر می گردد.( رعاملیمعتبر مد یکارت ملو کپی  اصل. ۸

 ریال  ۵۸،000،000 مبلغ 1۴01 حق عضویت اعضای جدید سال. 9

 

 ايران و ايتاليا و کشاورزی معادن ،صنايع ،انيگهای اتاق بازرشرح خدمات و فعاليت
 

 ایتالیایی های ایرانی وبازرگانی بین شرکتاطالعات تجاری، حل اختالفات حقوقی، مالی و ای در زمینه ارائه خدمات مشاوره .1

 ایتالیا و ایرانمربوط به  تجاری اطالعات کردنفراهم و بالعكس و ییایتالیا هایتکشر و تولیدکنندگان زمینه در رسانیاطالع .۲

 ی به همتایان ایرانی و بالعكسیهای ایتالیامعرفی شرکت .۳

 در ایران و ایتالیا جهت بررسی مسائل اقتصادی و بازرگانی دو کشورها و نمایشگاهها همایش، هابرگزاری سمینارها، کنفرانس .۴

 فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت اخذ ویزای ایتالیا برای اعضای اتاق .۵

ارتباط دی و اقتصادی فعال در سطح کشور به منظور باالبردن آگاهی اعضا و ایجاد د از کارخانجات و واحدهای تولیازدیب ریزی جهتبرنامه .۶

 نزدیک با مراکز صنعتی فوق

 همكاری و ایجاد تسهیالت برای اعضا در جستجوی نمایندگی و ارائه اطالعات در مورد واردات و صادرات کاالهای مجاز .۷

 تر به خدمات بانكی معتبرهای مالی جهت امكان دسترسی سریعارائه اطالعات و مشاوره .۸

 های ایرانی عضو در اتاق و بالعكسهای ایتالیایی با طرفی هیاتهای تجاری براریزی به منظور مالقاتبرنامه .9

 های ساالنه ایران و ایتالیافراهم نمودن زمینه مساعد جهت شرکت در نمایشگاه .10

 ارائه خدمات جهت حضور در نمایشگاه مجازی بمنظور معرفی کاال و خدمات به اعضا در ایران و سایر کشورها .11

 در ارائه آخرین اطالعات اقتصادی با اعضا در ایران و ایتالیاسریع و آسان دیجیتال چاپ و نشر مجله الكترونیک بمنظور برقراری ارتباط  .1۲

 پیج اینستاگرام فعال بمنظور ارائه اخبار، اطالعات،مطالب آموزشی، برگزاری وبینار و ........ .1۳

 

 ۸۸۷۵00۸۶ :تلفكس 1۵۸۷۶9۴9۳۸کدپستی  ۴۳واحد  ،طبقه چهارم ،1پالك  ،کوچه هفتم ،خیابان کوه نور ،خیابان مطهری، تهران

 

 membership@iiccim.ir :بخش عضویت آدرس ایمیل @iiccim :اینستاگرامآدرس  

 

می باشد.لطفا جهت کسب آخرین اخبار و اطالعات مربوط به  www.iiccim.irدرگاه ارتباطی اتاق با اعضا جهت اطالع رسانی وبسایت 

 فرمایید. اتاق از آن بازدید

mailto:membership@iiccim.ir
http://www.iiccim.ir/


 
 اپرسشنامه تقاضای عضويت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتالي

 

 :ی(فارس) نام شرکت.1
 

  :التین
                                  

                                  

 فارسی(:) نام مدير عامل.2
 

  :التین
                                  

                                  

 سمت: فارسی(:) دگردادر ميصکارت  به نام وی فردی که.3
 

  :التین
                                  

                                  

 اطالعات مديرعامل.4

 1۳    /        /     تاریخ تولد: کد ملی:   ـــ سریال شناسنامه: :شماره شناسنامه

  کامل: نشانی.5

 کد پستی: فكس: تلفن:

 مدیرعامل: شماره همراه ایمیل:

 وب سایت :

 نوع شرکت:        1۳     //            :تاریخ ثبت                         :محل ثبت                      :شماره ثبت :مشخصات شرکت.6

 گردش مالی:                                                      :میزان سرمایه

  کد اقتصادی شرکت:                                              :شناسه ملی شرکت

 تعداد کارکنان:         :سابقه کار.7

 آيا تاکنون با کشور ايتاليا روابط تجاری داشته ايد:.8
 خیر             بله                                  کننده                    وارد توضیح:                 صادرکننده 

 باشيد:مياسامي اتاق های بازرگاني مشترك ديگری که در آن ها عضو .9

 باشيد:ميعضو  هايا سنديكاهای صنفي که درآن ها، اتحاديههاانجمن ساير.10

 :مشخصات فرد رابط با اتاق رادرج نماييد.11

 ایمیل:                                         موبایل:                      تلفن:                                 نام و نام خانوادگی:

 اخذ ویزا  هاو هیات هامشارکت در همایش  جستجوی شریک تجاری  انتظارات خود را از اتاق ذکر فرماييد:.12

 کسب اطالعات ثبت شرکت    و کسب اطالعاتمشاوره درخواست  :سایر 

صحت مطالب        شرکت در    با سمت      اینجانب

اشتباهات  عدم اعالم هرگونه تغییرات در اطالعات شرکت و یا نمایم و تمامی عواقب ناشی ازمندرج در این صفحه را تایید می

 پذیرم.احتمالی موجود در اطالعات این صفحه را می
 امضا و مهر شرکت

 .باشدمیمهر و امضا گردد، در غیر اینصورت فاقد اعتبار  تقاضیهر دو صفحه فرم عضویت باید توسط م



 :معرف. 13

 :) لطفا به طور کامل مرقوم فرماييد( .رشته فعاليت شرکت به فارسي14

 :.رشته فعاليت شرکت به انگليسي 15

 ی مجاز:امضا . صاحبان16

 :سمت نام خانوادگی: :نام -۲ سمت: نام خانوادگی: :نام -1

      

 (باشدامضای خارج از کادر مخدوش می) :امضا (باشدامضای خارج از کادر مخدوش می) :امضا

  

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

 

 نظر کارشناس عضويت:. 17
 عضویت حقیقی 

 عضویت حقوقی 

 شرکت خانوادگی 

 

 نظر رياست اتاق:. 18

 

صحت مطالب        در شرکت    با سمت      اینجانب

اشتباهات  عدم اعالم هرگونه تغییرات در اطالعات شرکت و یا نمایم و تمامی عواقب ناشی ازمندرج در این صفحه را تایید می

 پذیرم.احتمالی موجود در اطالعات این صفحه را می
 امضا و مهر شرکت

 .باشدمیمهر و امضا گردد، در غیر اینصورت فاقد اعتبار  تقاضیعضویت باید توسط مهر دو صفحه فرم 



 
 و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن

 ایران و ایتالیا

 ايتـاليا-عضـو محتـرم اتـاق بازرگـاني ايـران

 با سالم
. خواهشمند است به منظور ارتقا روز افزون سطح روابط شونداتاق هر ماه به شرح زیر برگزار می ا و کمیتههدارد کمیسیوننوسیله اعالم میبدی

 دو کشور، کمیسیونهای مورد نظر خود را با ذکر الویت در محل تعیین شده مشخص نمایید.
 

  شرح 

  برندینگکمیسیون  

 کمیسیون تجارت، پولی و بانکی  

 کمیسیون صنایع  

 کمیسیون گردشگری  

 کارآفرینی-کمیته نوآوری  

 

 

 ارسال از طریق :
 

 membership@iiccim.ir آدرس ايميل:

  

107داخلي 88750086 شماره فكس:  

 

فا جهت کسب آخرین اخبار و اطالعات طمی باشد.ل www.iiccim.irدرگاه ارتباطی اتاق با اعضا جهت اطالع رسانی وبسایت 

 فرمایید. مربوط به اتاق از آن بازدید

 

 باتشكر

 ليدا شهابي

 دبير کل اتاق ايران و ايتاليا

 
 

 ۸۸۷۵00۸۶تلفكس:  1۵۸۷۶9۴9۳۸کدپستی  ۴۳واحد  ،طبقه چهارم ،1پالك  ،کوچه هفتم ،خیابان کوه نور ،خیابان مطهری، تهران

 

 info@iiccim.ir آدرس ایمیل: www.iiccim.ir آدرس سایت: 

   iiccim@ گرام:اینستاآدرس  

    نام شرکت:

  واتس آپ :شماره   :نام و سمت

http://www.iiccim.ir/

