بسمه تعالی

درخواست عضویت

دبير کل محترم اتحادیه مالكان کشتی ایران
اينجانب  /اين شركت  / .........................................................به مديرعاملي .........................................................
حائز كليه شرايط م ندرج در اساسنامه اتحاديه مالکان كشتي ايران بوده و ضمن ارسال يک نسخه از مدارک
مورد نياز و تکميل پرسشنامه پيوست جهت عضويت ،متعهد مي گردم كه مفاد اساسنامه و آئين نامه ها و
مصوبات اتحاديه را مورد احترام و اجرا قرار داده و موارد قيد شده مورد تأييد مي باشد .

نام و نشان
( مهر و امضاء)

1

ليست مدارك مورد نياز جهت عضویت در اتحادیه مالكان کشتی ایران

.1

درخواست عضويت روی سر برگ شركت با نام و امضای مديرعامل /مالک شناور ممهور به مهر(حقوقي و حقيقي)

 .2تکميل پرسشنامه
 .3پروانه يا گواهينامه ثبت از سازمان بنادر و دريانوردی و كپي اساسنامه شركت (حقوقي)
 .4كپي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي (حقوقي )
 .5كپي كارت بازرگاني /عضويت در اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزی ايران
 .6ليست مشخصات شناورهای تحت مالکيت (حداقل به ميزان )100 GT
 .7كپي گل ( شناسنامه ) شناورهای تحت مالکيت (حقيقي و حقوقي)
 .8كپي گواهينامه های صادره و بيمه نامه حداقل يک شناور بيش از ( 100GTحقوقي و حقيقي)
 .9كپي شناسنامه و آخرين مدرک تحصيلي مديرعامل  /مالک شناور (حقوقي و حقيقي)
 .10دو قطعه عکس  3×4مديرعامل  /مالک شناور (حقوقي و حقيقي)
 .11معرفي نامه كتبي برای نماينده تام االختيار شركت (شخص حقوقي) و يا شخص حقيقي جهت حضور در جلسات
 .12فيش بانکي بهه مبله  10/000/000ريهال بهه حسها بانهک پاسهارگاد شهعبه وليعصهر كهد  217بهه حسها شهماره
 2178100137665591به نام اتحاديه مالکان كشتي ايران بابت حق وروديه
 .13فيش بانکي به مبل  8/000/000ريال به حسا بانک ذكر شده در بند باال بابت حق عضويت ساالنه
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پرسشنامه

* خواهشمند است نوع درخواست عضویت خود را مشخص فرمایید :شخص حقوقی □

شخص حقیقی □

توجه  " :پاسخ ها به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شود "
.1

نام شركت  /شخص حقيقي

 .2تاريخ و شماره ثبت شركت  /مشخصات شناسنامه ای شخص حقيقي

 .3نوع فعاليت شركت طبق اساسنامه  /نوع فعاليت شخص حقيقي

 .4سرمايه شركت و يا شخص حقيقي  :حداقل مشخصات يک شناور  100 GTيا بيشتر كه مالکيت آن بهه شهركت و يها بهه
شخص  /اشخاص حقيقي تعلق دارد اعالم گردد .

 .5آدرس كامل دفتر مركزی شركت  /شخص حقيقي با ذكر شماره تلفن ها  ،فکس و ايميل .

 .6آدرس كامل شعب و نمايندگي های شخص حقوقي و يا حقيقي به همراه تلفن ها  ،فکس و ايميل .

 .7نام اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و صاحبان حق امضاء در شركت و نام شركاء در مالکيت شناور .

نام و نشان
( مهر و امضاء )
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