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ندارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به اطالع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند نشست بررسی آخرین تحوالت روابط اقتصادی دو 

کشور ایران و ونزوئال و همچنین رایزنی در خصوص تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران – ونزوئال  ، روز 

شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در محل اتاق ایران ( سالن اجتماعات طبقه ششم اتاق ایران)  برگزار 

می گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء واجد شرایط دعوت می شود درصورت عالقمندی به حضور در این 

کمیته  مراتب حضور خود را طی نامه ای روی سربرگ شرکت حداکثر تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ؛ به نمابر اتاق 

ایران به شماره ۸۸۸۲۵۱۱۱-۰۲۱ ارسال فرمایند. همچنین عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی 

با شماره  ۸۵۷۳۲۳۸۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 

شرایط عضویت در کمیته: 
برخورداری از کارت عضویت یا بازرگانی معتبر یکی از اتاق های سراسر کشور

برخورداری از سابقه فعالیت اقتصادی با کشور مربوطه(اعم از واردات یا صادرات یا ثبت شرکت در 

کشور ونزوئال یا سابقه شرکت در مناقصات کشور ونزوئال و یا در مورد شرکت های حمل و نقلی؛  حمل 

بار از/به کشور ونزوئال)

شایان ذکر است مدارک مورد نیاز فوق الذکر باید ضمیمه نامه ارسالی باشد. همچنین  تعداد اعضای کمیته ها 

از ۵ تا ۱۵ نفر است و صرف ارسال درخواست به مثابه قبول عضویت نبوده و انتخاب اعضاء بر اساس آیین 

نامه مربوطه صورت می گیرد. 
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