فرم عضویت اشخاص حقیقی سال 0011
شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا
نام و نام خانوادگی :
فرزند:

سمت:
متولد سال:

صادره از:

شماره شناسنامه:
کد ملی :

نشانی :
کد پستی:
تلفن:

شماره همراه :

فاکس:

واتس اپ:
Website:

E-mail:
سمت:

نام نماینده اعزامی به جلسات اتاق( در صورت متفاوت بودن از اسامی فوق):
تاریخ صدور کارت:

شماره کارت بازرگانی:

تاریخ انقضا کارت:
شماره کارت عضویت اتاق ایران و آفریقا:

تاریخ انقضا کارت:

عضویت در سایر اتاقهای بازرگانی مشترک:
زمینه فعالیت:

 )8نمایندگی

نوع فعالیت:

کمیته مورد نظر جهت عضویت :صنعت و معدن

 )2واردات

 )3صادرات

خدمات فنی ,مهندسی وسرمایه گذاری

)4تولید
بازرگانی و حمل و نقل

 )5خدمات
کشاورزی

بیمه و بانک

روابط بازرگانی موجود:
نام متقاضی:

تاریخ:

مدارک مورد نیاز:

مهر و امضاء

 .1فتوکپی گذرنامه متقاضی صفحات 01-2
 .2کپی شناسنامه و کارت ملی
 .3فتوکپی کارت بازرگانی
 .4چهار قطعه عکس متقاضی 3*0
 .5دو عدد کارت ویزیت فارسی و التین
 .6فتوکپی کارت عضویت ایران و آفریقا در صورت عضویت قبلی
 .7مدارک را بصورت اسکن شده به شماره  11303321300واتساپ شورای همکاری های ایران و آفریقا ارسال نمایید.

 .8در هنگام دریافت کارت ,اصل فیش واریزی ,اصل فرم عضویت به همراه فتوکپی مدارک درخواستی را به همراه داشته باشید.
 .9فیش پرداختی مبلغ پنج میلیون ریال ( 011/111تومان) ورودیه و مبلغ پنج میلیون ریال ( 011/111تومان ) حق عضویت بنام شورای
همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا به شماره حساب  01020001/00یا شماره شبا  IR 031021111111110102000100بانک ملت
شعبه شرکت نفت باجه اتاق بازرگانی

تهران:میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی قبل از ورزشگاه شیرودی ,کوچه افشار پالک  8طبقه ,4تلفکس ,88388348:آدرس ایمیل iaecc.office@gmail.com:
سایتwww.iaecc.ir:

فرم عضویت اشخاص حقوقی سال 0011
شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا
نام شرکت:
سال تاسیس:

میزان سرمایه:

شماره ثبت:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
متولد سال:

فرزند:

صادره از:

شماره شناسنامه:
کدملی:

نشانی شرکت:

تلفن:

شماره همراه مدیر عامل:

فکس:

واتس اپ:
Website:

E-mail:
نام نماینده اعزامی به جلسات اتاق( در صورت متفاوت بودن از اسامی فوق):
تاریخ صدور کارت:

شماره کارت بازرگانی:

تاریخ انقضا کارت:
تاریخ انقضا کارت:

شماره کارت اتاق ایران و آفریقا :
عضویت در سایر اتاقهای بازرگانی مشترک:
زمینه فعالیت:

 )8نمایندگی

نوع فعالیت:

کمیته مورد نظر جهت عضویت :صنعت و معدن

 )2واردات

 )3صادرات

خدمات فنی ,مهندسی وسرمایه گذاری

)4تولید
بازرگانی و حمل و نقل

 )5خدمات
کشاورزی

بیمه و بانک

روابط بازرگانی موجود:
نام متقاضی:

تاریخ:

مدارک مورد نیاز:

مهر و امضاء

 .1فتوکپی گذر نامه متقاضی از صفحات 01-2
 .2کپی شناسنامه و کارت ملی

.3
 .4فتوکپی روزنامه رسمی
 .5چهار قطعه عکس متقاضی 3*0
 .6دوعدد کارت ویزیت فارسی و التین
 .7فتوکپی کارت عضویت ایران و آفریقا در صورت عضویت قبلی
 .8مدارک را بصورت اسکن شده به شماره  11303321300واتساپ شورای همکاری های ایران و آفریقا ارسال نمایید.
 .9در هنگام دریافت کارت ,اصل فیش واریزی ,اصل فرم عضویت به همراه فتوکپی مدارک درخواستی را به همراه داشته باشید.
 .11فیش پرداختی مبلغ پنج میلیون ریال ( 011/111تومان) ورودیه و مبلغ پنج میلیون ریال حق عضویت سالیانه بنام شورای همکاری
فتوکپی کارت بازرگانی

های اقتصادی ایران و آفریقا به شماره حساب  01020001/00یا شماره شبا  IR 031021111111110102000100بانک ملت شعبه شرکت
نفت باجه اتاق بازرگانی
تهران:میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی قبل از ورزشگاه شیرودی ,کوچه افشار پالک  8طبقه ,4تلفکس ,88388348:آدرس ایمیل iaecc.office@gmail.com:
سایتwww.iaecc.ir:

0011 فرم عضویت اشخاص حقوقی سال
شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا

Company Profile

1-Name and Specifications of Company:

2-contact number:
Tel:

Fax:

Cell phone:
E-mail:

website:

3- Back ground of Board Member:

4- Fields of activity:

5-Asset and Capital (at present):

6-Turnover of the last three years (separately):

Signature

iaecc.office@gmail.com:  آدرس ایمیل,88388348:تلفکس,4  طبقه8 کوچه افشار پالک, میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی قبل از ورزشگاه شیرودی:تهران
www.iaecc.ir:سایت

