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 شماره :  قیقیح   فرم عضویت اشخاص 

 تاریخ: 

کمک به اشتغال زایی و رونق کسب و    ، با توجه به لزوم مساعدت و افزایش میزان صادرات محصوالت تولیدی که خود منجر به افزایش میزان فروش  

هی  یبد  .کار خواهد شد بدینوسیله و با تکمیل این فرم عالقه و آمادگی خود را برای عضویت در اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین اعالم می نمایم  

 ا دقیقاً رعایت خواهم نمود. است پس از عضویت در اتحادیه ، مصوبات هیات مدیره و مقررات عمومی مربوط به اعضای این اتحادیه ر

 

 :   یقی حق  افراد  مشخصات

 نام پدر:  نام و نام خانوادگی: 

 محل صدور شناسنامه:  شماره شناسنامه: 

 شماره ملی:  تاریخ تولد: 

 تلفن همراه مدیرعامل :  نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت : 

 میزان تحصیالت : 

 آدرس :

 نمابر محل کار:  : محل کارتلفن 

 تلفن همراه :  شماره کارت بازرگانی : 

 آدرس دفاتر خارجی: 

 شماره نمابر خارجی شرکت :  تلفن تماس خارجی شرکت: 

 تمایل دارید شیوه های برقراری ارتباط دائم با شما پس از عضویت چگونه باشد؟ 

 تمامی روش ها        ایمیل         مکاتبه         ارتباط از طریق فاکس         ارسال پیام کوتاه           ارتباط تلفنی

 آدرس ایمیل :

 آدرس وب سایت : 

 نوع فعالیت : 

 اطالعات حوزه تجارت خارجی:

 کشورهای حوزه فعالیت : 

 

 نوع کاال و یا خدمات صادراتی شرکت : 

 صادرات هستید کدامند؟ کشورهایی که درحال برنامه ریزی برای 

 

 میزان صادرات انجام شده شرکت در سال های ذیل )به دالر( : 

 :..................................................  98سال 

 :.................................................. 99سال 

 :.................................................. 1400سال 

 در سال :..............................              خیر  آیا تا کنون موفق به دریافت عنوان صادرکننده نمونه ملی یا استانی شده اید؟)با ذکر سال(      بلی 

 

 استفاده می کنید؟ در حمل و نقل کاالهای صادراتی از کدام شیوه 

         جاده ای                      ریلی                          دریایی                           هوایی

 خیر               آیا قیمت کاالهای صادراتی شما قابل رقابت با کاالهای مشابه در بازارهای جهانی می باشد؟      بلی  

 لطفا علت را بیان نمایید.  اگر پاسخ منفی است
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 شماره :  قیقیح   فرم عضویت اشخاص 

 تاریخ: 

 سنتی                 نوع بسته بندی محصوالت صادراتی شما به چه صورتی است ؟           مکانیزه 

 کدامیک از روش های ذیل را برای صادرات خود مورد استفاده قرار می دهید؟ 

 تجارت الکترونیک                   بازارچه های مرزی                 گمرکات رسمی کشور

 خیر               آیا در صدور کاالهایتان از برند خاصی استفاده می کنید؟       بلی  

 درصورت پاسخ مثبت لطفاً برندهای مورد استفاده را ذکر کنید؟ 

 

 اتاق های بازرگانی مشترک و ... دارد لطفاً نام ببرید. درصورتی که عضویت در تشکل های صنفی ، 

1.  ........................................................................ 

2.  ........................................................................ 

3.  ........................................................................ 

4.  ........................................................................ 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل :                                                                                             

 

 مهر و امضاء :                                                                                      

 

و با عضویت شرکت فوق الذکر  هیات مدیره اتحادیه در نشست روز............................مورخ..............................درخواست عضویت فوق را بررسی نموده 

 نگردید               موافقت گردید 

 مذکور، نسبت به انعکاس نظریه هیات مدیره به متقاضی اقدام نماید. لذا مقرر شد دبیرخانه اتحادیه طی مدت یک هفته از تاریخ جلسه 

 امضاء رییس هیات مدیره                                                                                                        

 

 

 مدارک مورد نیاز: 

 تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل  .1

 ملی تصویر کارت  .2

 تصویر کارت بازرگانی معتبر)پشت و رو(  .3

 قطعه(  2) 3*4عکس  .4

 معرفی نامه کتبی یک نماینده تام االختیار با ذکر شماره تماس   .5

 تصویر آخرین آگهی تاسیس ، تصویر پروانه بهره برداری، تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی .6

 یا سال گذشته برگ اظهارنامه صادراتی سالجاریچند  .7
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