.فرم تقاضاي عضويت
اتاق بازرگاني ايران و استراليا
نوع عضويت:

)2حقيقي

)1حقوقي

نام شخص حقيقي(به فارسي و التين):
فرزند:

کد ملي :

متولد:

شماره شناسنامه:

نام شخص حقوقي(شرکت) به فارسي و التين:
تلفن:

صادره از:

نام مدير عامل (به فارسي و التين):
فاکس:

تلفن همراه:

نشاني:
آدرس الكترونيكي :
سال تأسيس:

وب سايت:
ميزان سرمايه:

شماره ثبت:

نام نماينده در جلسات اتاق:
شماره کارت بازرگاني:

مهلت اعتبار:

تاريخ صدور:

عضويت در ساير اتاق هاي مشترك:
نوع فعاليت:
واردات

نمايندگي

صادرات

خدمات

توليدي

روابط بازرگاني با استراليا:
امضاء

نام متقاضي:

تاريخ

مهرشرکت

مدارك مورد نياز:
-1

تصوير شناسنامه متقاضي از کليه صفحات -فتوکپی کارت ملی

-2

تصوير عكس  3×4رنگي (سيو شده به نام مديرعامل )از متقاضي حقيقي يا مدير عامل شرکت

-3

تصوير روز نامه رسمي مربوط به درج آگهي تأسيس و آخرين تغييررات شررکت(براي اشرخا

حقوقي)
-4

براي واحدهاي توليدي فتوکپي پروانه توليد

-5

تصوير فيش واريزي به مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان حق عضويت سراالنه بره شرماره

حساب  1598434394بانك ملت شعبه شرکت نفت باجه اتاق بازرگاني بره نرام اتراق بازرگراني ايرران
واستراليا
 Ir210120 0000 0000 1598434394شبا
-6

تصویر کارت بازرگانی

-7

ارسال مدارك فوق به آدرس ايميل iranaustralia2015@yahoo.com

(تلفن تماس برا دبيرخانره اتراق بازرگراني ايرران و اسرتراليا  -88839626 :فراکس  88810528-موبايرل
 )09912346257آدرس سايت :

www. iraucc.com

خدمات اتاق بازرگاني ايران و استراليا به اعضاء
 ارائه اطالعات بازرگانی ،برگزاری سمینار و وبینارهای آموزشی و بازرگانی عضویت در شبکه خبری اتاق استرالیا اعزام هیأتهای بازرگانی و اقتصادی به استرالیا دعوت از اعضاء بمناسبت آشنائی با هیأتهای استرالیائی مشارکت دادن اعضاء در نمایشگاههائی که اتاق برگزار می کند معرفی به سفارت استرالیا جهت اخذ ویزای تجاری در صورت داشتن شرایط الزم-نام شرکت:

1-Company Name:

-2زمينه فعاليت:

2-Field of Activity:

3-Name:

-3نام:
-4نام خانوادگي:

4-Family Name:

-5شماره گذرنامه:

5-Passport No.:

6-Designation:

-6سمت:

7-Address :

-7آدرس:
-8تلفن:

-9نمابر:

-10ايميل:

-11سايت اينترنتي:

-12مهمترين محصوالت صادراتي/وارداتي شرکت :
12-Major Imports/Export of the Company :

-13آيا تا به حال با کشورهاي استراليا و نيوزيلند دادوستد داشته ايد؟

