درخواست عضویت
فرم شماره یک – مشخصات
مشخصات متقاضی

التین

فارسی

نام  /نام شرکت
نام خانوادگی  /نام نماینده شرکت
نشانی دقیق پستی با ذکر کدپستی
محل فعالیت (استان  /شهرستان)
تلفن ثابت
تلفن همراه
نمابر (فکس)
پست الکترونیکی (ایمیل)
وب سایت
لطفاً در هر یک از دو سطر زیر تنها یک گزینه را عالمت بزنید:
نوع عضویت:
زمینه فعالیت:

حقوقی  -پیوسته
باغبانی

حقیقی  -پیوسته
فرآوری

حقوقی  -وابسته
بازرگانی داخلی

حقیقی  -وابسته
صادرات

خدمات

موافق نمایش اطالعات در وب سایت انجمن می باشم (ویژه اعضای پیوسته)
موافق چاپ اطالعات در کاتالوگ اطالعات اعضای انجمن می باشم (ویژه اعضای پیوسته)
صحت اطالعات فوق را گواهم .پس از مطالعه مفاد اساسنامه و آیین نامه عضویت انجمن پسته ایران ،خود را متعهد به پذیرش و اجرای آنها می دانم.
حضور فعال انجمن به عنوان نماینده فعاالن پسته ایران مورد حمایت اینجانب می باشد .لذا برای پیشبرد اهداف انجمن و حفظ منافع صنعت پسته
کشور تقاضای عضویت در انجمن را دارم.

تاریخ و امضاء /مهر شرکت
لطفاً پس از تکمیل و امضاء ،این فرم را همراه با مدارک زیر از طریق ایمیل ،فکس ،پست و یا تحویل در محل به دفتر کرمان انجمن رسانید.







تکمیل و امضاء فرم شماره دو (اطالعات مربوط به زمینه فعالیت) در صورت انتخاب عضویت پیوسته
کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی
کپی کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت (عضویت حقوقی)
یک قطعه عکس
تصویر فیش پرداخت حق عضویت (شماره کارت  9010-8825-6632-0655شبا  IR292352222222022028561223نزد بانک کارآفرین و
یا به حساب جاری سپهر بانک صادرات به شماره  2222909153222به نام انجمن پسته ایران).
عضویت وابسته ( 3،222،222حق عضویت ساالنه)
عضویت پیوسته ( 22،222،222ریال حق ورودی  52،222،222حق عضویت ساالنه)
آدرس :کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی ،خیابان شهید الری نجفی ( 02متری نادر) کوچه شماره  ،0پالک  20کدپستی19269-05232:
تلفن250-50013106 :

دورنگار 250 -50018335 :ایمیل info@iranpistachio.org :وب سایتwww.iranpistachio.org :

