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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
 

با سالم و احترام،
معاونت محترم بین الملل اتاق ایران طی اطالعیه ذیل، برگزاری مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و 
کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره در محل اتاق ایران را اعالم نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید 

مراتب به نحو مقتضی به اعضاء محترم اطالع رسانی گردد. 
شایان ذکر است عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با معاونت مذکور تماس حاصل نمایند.

"به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در 

محل اتاق ایران برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و  

مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را به معاونت بین الملل اتاق ایران به شماره نمابر ۸۸۸۲۵۱۱۱ ارسال فرمایند؛ 

مدارک مورد نیاز: 

کارت بازرگانی یا عضویت معتبر .۱

ارائه یکی از مدارک مثبته دال بر همکاری با کشور کویت( شامل اظهارنامه گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور  .۲
کویت،  مستندات ثبت شرکت در کشور کویت و یا سوابق مشارکت در مناقصه ها در کشور کویت)

فیش واریزی به شماره حساب ۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵ با شناسه واریز۹۹۰۰۰۸۰۲۴۱۷٣  جام بانک ملت به نام اتاق بازرگانی  .٣

صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 مبلغ فیش واریزی: در مورد اعضاء جدید: ۸۰۰،۰۰۰ تومان بابت ورودیه و عضویت ساالنه، در مورد اعضاء موسس ٣۰۰،۰۰۰  

تومان بابت تمدید عضویت)"
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