فرم عضویت اشخاص حقیقی

ضوازُ :
تازید:

تا تَجِ تِ لصٍم هساعدت ٍ افصایص هیصاى صادزات هحصَالت تَلیدی وِ ذَد هٌجس تِ افصایص هیصاى فسٍش  ،ووه تِ اضتغال شایی ٍ زًٍك وسة ٍ
واز ذَاّد ضد تدیٌَسیلِ ٍ تا تىویل ایي فسم عاللِ ٍ آهادگی ذَد زا تسای عضَیت دز اتحادیِ صادزوٌٌدگاى استاى لصٍیي اعالم هی ًواین  .تدیْی
است پس اش عضَیت دز اتحادیِ  ،هصَتات ّیات هدیسُ ٍ همسزات عوَهی هستَط تِ اعضای ایي اتحادیِ زا دلیماً زعایت ذَاّن ًوَد.
مشخصات افراد حقیقی :
ًام ٍ ًام ذاًَادگی:

ًام پدز:

ضوازُ ضٌاسٌاهِ:

هحل صدٍز ضٌاسٌاهِ:

تازید تَلد:

ضوازُ هلی:

ًام ٍ ًام ذاًَادگی هدیسعاهل ضسوت :

تلفي ّوساُ هدیسعاهل :

هیصاى تحصیالت :
آدزس :
تلفي هحل واز:

ًواتس هحل واز:

ضوازُ وازت تاشزگاًی :

تلفي ّوساُ :

آدزس دفاتس ذازجی:
تلفي تواس ذازجی ضسوت:

ضوازُ ًواتس ذازجی ضسوت :

توایل دازید ضیَُ ّای تسلسازی ازتثاط دائن تا ضوا پس اش عضَیت چگًَِ تاضد؟
هىاتثِ 
ازتثاط اش طسیك فاوس
ازسال پیام وَتاُ
ازتثاط تلفٌی

ایویل 

تواهی زٍش ّا



آدزس ایویل :
آدزس ٍب سایت :
ًَع فعالیت :
اطالعات حوزه تجارت خارجی:
وطَزّای حَشُ فعالیت :
ًَع واال ٍ یا ذدهات صادزاتی ضسوت :
وطَزّایی وِ دزحال تسًاهِ زیصی تسای صادزات ّستید وداهٌد؟
هیصاى صادزات اًجام ضدُ ضسوت دز سال ّای ذیل (تِ دالز) :
سال ..................................................:44
سال ..................................................:45
سال ..................................................:46
آیا تا وٌَى هَفك تِ دزیافت عٌَاى صادزوٌٌدُ ًوًَِ هلی یا استاًی ضدُ اید؟(تا ذوس سال)
دز حول ٍ ًمل واالّای صادزاتی اش ودام ضیَُ استفادُ هی وٌید؟
زیلی
دزیایی
َّایی

جادُ ای

آیا لیوت واالّای صادزاتی ضوا لاتل زلاتت تا واالّای هطاتِ دز تاشازّای جْاًی هی تاضد؟
اگس پاسد هٌفی است لطفا علت زا تیاى ًوایید.

تلی

 دز سال ..............................:

ذیس



تلی



ذیس

1

فرم عضویت اشخاص حقیقی
ًَع تستِ تٌدی هحصَالت صادزاتی ضوا تِ چِ صَزتی است ؟

هىاًیصُ



ضوازُ :
تازید:
سٌتی



وداهیه اش زٍش ّای ذیل زا تسای صادزات ذَد هَزد استفادُ لساز هی دّید؟
تجازت الىتسًٍیه 
تاشازچِ ّای هسشی 
گوسوات زسوی وطَز
تلی 
آیا دز صدٍز واالّایتاى اش تسًد ذاصی استفادُ هی وٌید؟
دزصَزت پاسد هثثت لطفاً تسًدّای هَزد استفادُ زا ذوس وٌید؟

ذیس

دزصَزتی وِ عضَیت دز تطىل ّای صٌفی  ،اتاق ّای تاشزگاًی هطتسن ٍ  ...دازد لطفاً ًام تثسید.
........................................................................ .1
........................................................................ .2
........................................................................ .3
........................................................................ .4
وام و وام خاووادگی مذیرعامل :
مهر و امضاء :
ّیات هدیسُ اتحادیِ دز ًطست زٍش............................هَزخ..............................دزذَاست عضَیت فَق زا تسزسی ًوَدُ ٍ تا عضَیت ضسوت فَق الروس
ًگسدید
هَافمت گسدید 
لرا همسز ضد دتیسذاًِ اتحادیِ طی هدت یه ّفتِ اش تازید جلسِ هروَزً ،سثت تِ اًعىاس ًظسیِ ّیات هدیسُ تِ هتماضی الدام ًواید.
امضاء رییس هیات مذیره

مذارک مورد ویاز:
.1
.2
.3
.4
.5

تصَیس صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ هدیسعاهل
تصَیس وازت هلی
تصَیس وازت تاشزگاًی هعتثس(پطت ٍ زٍ)
عىس  2( 3*4لطعِ)
هعسفی ًاهِ وتثی یه ًوایٌدُ تام االذتیاز تا ذوس ضوازُ تواس
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