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باسمه تعالی
روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
با سالم
احتراماً؛ خواهشمند است دستور فرمایید متن ذیل را مجددا به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی
فرمایند:
" به اطالع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند تشکیل مجمع عمومی موسس  7اتاق مشترک(شامل ایران  -آفریقای جنوبی،
ایران  -تاجیکستان ،ایران -لهستان ،ایران -کویت ،ایران -قطر ،ایران -اتریش و ایران  -ویتنام) جهت انتخاب هیئت
مدیره ،در دستور کار معاونت بین الملل اتاق ایران قرار گرفته است ،لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء عالقمند به عضویت در اتاق
های مزبور و شرکت در مجمع عمومی موسس دعوت می شود تا طی نامه ای به معاونت بین الملل اتاق ایران مدارک مورد
نیاز جهت ثبت نام را به شرح ذیل به شماره نمابر  88825111ارسال فرمایند.
 تصویر رونوشت کارت بازرگانی یا عضویت
 رونوشت یکی از مدارک مثبته دال بر همکاری با کشور مورد تقاضا( اظهارنامه گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور
مورد تقاضا ،مستندات ثبت شرکت در کشور موردتقاضا و یا سوابق مشارکت در مناقصه ها)
 رونوشت فیش واریزی به مبلغ  5میلیون ریال به حساب جام بانک ملت به شماره  1515115115به نام اتاق ایران
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی و اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام خود با شماره تلفن 85732388
تماس حاصل فرمایند.
تذکر  . 1مقتضی است عالقمندان به عضویت در مجامع موسس قبل از واریز وجه ،نسبت به تایید اولیه احراز شرایط ثبت نامی
اطمینان حاصل فرمایند.
تذکر  . 2زمان برگزاری مجامع موسس پس از تحقق نصاب اعضاء موسس وفق آیین نامه مصوب شورایعالی نظارت تعیین و
اطالع رسانی خواهد شد.
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