فرم درخواست عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

"ویژه افراد حقوقی"
هیأت مدیره محترم اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
با توجه به ضرورت حفظ و گسترش تشکل های صادراتی و فواید ناشی از آن برای کلیه اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی ،بدینوسیله و با تکمیل
این فرم عالقه و آمادگی خود را برای عضوی در اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اعالم می نمایم بدیهی اس پس از کسب
عضوی  ،مصوبات هیأت مدیره و مقررات عمومی مربوط به اعضای این اتحادیه را دقیقا رعای خواهم نمود

مشخصات افراد حقوقی
شماره ثب شرک :
شماره کارت بازرگانی:
شماره مجوز بهره برداری:
تلفن همراه مدیرعامل:
نمابر شرک :
سایر دفاتر:

نام شرک :
محل ثب شرک :
شماره مجوز تأسیس:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرک :
تلفن تماس شرک :
سایر تلفن ها :کارخانه :
اسامی اعضای هیأت مدیره شرک :

تلفن تماس:

نام و نام خانوادگی رئیس هیأت مدیره:
شیوه ها برقراری ارتباط دائم با شما پس از عضوی چگونه باشد؟
-1ارتباط تلفنی -2 ارسال پیام کوتاه  -3 ارتباط از طریق ارسال فکس -4 مکاتبه -5 ارتباط از طریق ایمیل 

 -6همه شیوه ها 
E.mail:
web Site:

نوع فعالی شرک :
سوابق فعالی شرک :
حوزه فعالی شرک در حال حاضر کدام کشور می باشد؟
آیا برای سایر کشورها هم برنامه ریزی دارید؟(لطفا نام ببرید)
نوع کاال و یا خدمات صادراتی شرک :
میزان صادرات انجام شده در سال های  93-92-91-90به دالر:
سال :90

سال :92

سال : 91

سال :93

آیا تا به حال موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی یا استانی شده اید؟ بلی 
چه سال هایی؟
در حمل و نقل کاالهای صادراتی از کدام شیوه استفاده می کنید؟
ریلی 
دریایی
هوایی 
آیا قیم کاالهای صادراتی شما قابل رقاب با کاالهای مشابه در بازارهای جهانی می باشد ؟
اگر پاسخ منفی اس لطفا عل را بیان کنید
1

خیر 

جاده ای 
بلی 

خیر 

نوع بسته بندی محصوالت صادراتی شما:
سنتی 
مکانیزه 
طریقه صادرات کاالهای شما:
تجارت الکترونیک 
بازارچه های مرزی
گمرکات رسمی کشور 
خیر
آیا در صدور کاالهایتان از برند خاصی استفاده می کنید؟ بلی 
در صورت پاسخ مثب لطفا برندهای مورد استفاده را با ذکر مشخصات نام ببرید
نام دو نفر از فعالین در عرصه صادرات و تجارت خارجی را به عنوان معرف به همراه شماره های تماس ایشان بنویسید

آدرس شرک :
آدرس دفاتر خارجی شرک :
نمابر تماس خارجی شرک :

تلفن تماس خارجی شرک :

متقاضی عضوی در آن اتحادیه می باشم
نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرک :
مهر و امضاء
مشخصات مدیر عامل

نام پدر:
محل صدور شناسنامه:
شماره ملی:

نام و نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
میزان تحصیالت:

این شرک در تشکل های صنفی و همچنین اتاق های بازرگانی مشترک و
-4
-1
-5
-2
-6
-3

به شرح زیر عضوی دارد

هیأت مدیره اتحادیه در نشس مورخ  13 / /درخواس عضوی فوق را بررسی نموده و با اکثری آراء نسب به
عضوی شرک فوق الذکر موافق گردید  نگردید  و مقرر شد دبیرخانه اتحادیه ظرف مدت یک هفته از تاریخ
جلسه فوق الذکر ،نسب به انعکاس نظریه هیأت مدیره به متقاضی اقدام نماید
امضاء رئیس هیأت مدیره
مدارک مورد نیاز:
-1تصویر صفحه اول شناسنامه -2تصویر کارت ملی -3تصویر تمام صفحات کارت بازرگانی معتبر (پش و روی کارت بازرگانی)
-4چهار قطعه عکس3  4

-5تصویر آگهی تاسیس -پروانه بهره برداری-آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی

 -6اصل دو فقره فیش واریز شده به مبلغ  3.000.000ریال باب حق ورودیه اتحادیه  4.000.000ریال باب حق عضوی اتحادیه به حساب
جاری  2405061بانک سپه -شعبه سعدآباد( -کد  -)507بنام اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
-7معرفی کتبی یک نفر نماینده تام االختیار با ذکر تلفن های تماس
2

