
 

                                                                                              

 

 

 انجمن ملی خرمای ایران 

 وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

 نوع عضویت :

       شخص حقوقی                   شخص حقيقی                                         

 نام شخص حقيقی :
 

NAME : 

 نام پدر :
 

 صادره از : شماره شناسنامه :  اریخ تولد :ت

 نام مدیر عامل : نام شخص حقوقی ) شرکت (:

COMPANY : NAME : 

 : EMAIL فاکس :  تلفن :

 نشانی :

 

 کدپستی :

 ميزان سرمایه : شماره ثبت :  سال تاسيس : 

 شماره پروانه بهره برداری:

 تاریخ  صدور:

 شماره کارت بازرگانی:

 تاریخ صدور:

 

 شماره کارت عضویت در اتاق ایران:

 تاریخ صدور:

 

 رشته فعاليت:  

  تجارت   توليد                                     صنایع فراوری                                 صنایع بسته بندی                       
     

 سطح زیر کشت: 
                

 ظرفيت توليد:

 تنوع توليد:
 

 ميزان صادرات در سال گذشته: ظرفيت توليد:

 ارزش :

 وزن:
 

چند سال است بکار توليد خرما اشتغال 

 دارید؟ 
 

زمينه صنایع فراوری  درچند سال است 

 اشتغال دارید؟
 

زمينه صنایع بسته  در چند سال است

 بندی اشتغال دارید؟

چند سال است در زمينه تجارت خرما اشتغال 

 دارید؟

 کشورهای عمده طرف معامله شما کدامند؟
 

 انجمن را دارید؟و یا بهره گيری از کداميک از امکانات  تمایل به دریافت کداميک از خدمات 

 مشارکت در تورهای تجاری 

 مشارکت در غرفه انجمن در نمایشگاه های بين المللی

 تخصصی -مشارکت در کالس های آموزشی

 تبليغات

 نهمکاری در نشریه تخصصی انجم

 :  تاریخ

 
 

: امضاء  

 
 

 مدارک مورد نياز : 

 رنگی از متقاضی یا مدیر عامل شرکت ، 3*4دو قطعه عکس -                                         شناسنامه متقاضی از کليه صفحات   تصویر-

 اق های بازرگانی وصنایع و معادن انی یا عضویت در اتتصویر کارت معتبر بازرگ-              تاسيس و آخرین تغييرات شرکت                 تصویر روزنامه-

 تخانه ذیصالح برای توليد کنندگانتصویر پروانه بهره برداری از وزار-       یر آخرین اظهار نامه های صادراتی برای صادرکنندگان تصو-

 

 
 

 

 021-88381340فاکس:                 021-88381341م تلفن: طبقه سو              8پالک    ،  شارفوچه اک  هفت تير،   از ميدان     تر ، پایين    خيابان مفتح
Htpp://www.naid.ir                                                                 Email: info@naid.ir 

 

 شبکه سازی

  عنوان سخنران به تخصصی خرما و جلسات شرکت در رویدادها

 در کميته های تخصصی عضویت

 دریافت تسهيالت
 


