مدارک مورد نیاز برای عضویت در
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
********************************

 -1درخواست عضویت شرکت با مهر و امضاء مدیرعامل.
 -2فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز.
 -3فتوکپی روزنامه رسمی.
 -4فتوکپی کارت بازرگانی .
 -5مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی و ......
 -6دو قطعه عکس مدیرعامل.
 -7فتوکپی شناسنامه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل.
 -8فتوکپی کارت ملی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل.
 -9مبلغ  25.000.000ریال چک در وجه انجمن بابت حق عضویت سالیانه.
 -11مبلغ  20¸000¸000ریال چک در وجه انجمن بابت ورودیه.
 -11مبلع  5¸000¸000ریال بابت درج آگهی پشت پیام انجمن .
 -12معرفی نامه نماینده شرکت.
 -13مهر و امضاء مجاز شرکت ذیل تمام صفحات نظامنامه انجمن.
 -14تکمیل پرسشنامه و ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت در تمامی صفحات پرسشنامه و
مدارک ارسالی

به نام خدا

شرایط عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
*********************************************************

 -1موضع فعالیت شرکت در اساسنامه  ،عبارت باشد از این که شرکت دارای شناور بوده و یا مجاز به فعالیت
نمایندگی خطوط کشتیرانی  ،صیادی و یا خدماتی از قبیل تخلیه و بارگیری ،بارشماری ،بارنویسی -بیمه -
ارائه سرویسهایی از قبیل سوخت ،آب ،آذوقه ،ساخت و تعمیرات شناورها ،غواصی و یا هر نوع خدمات
بندری دریایی دیگر می باشد.
 -2قبول تعهدات اجرای مقررات اساسنامه،نظام نامه ،آئین نامه  ،بخشنامه و تصمیمات ارکان انجمن.
 -3مدیران هیات مدیره و مدیرعامل و یا مدیران اجرائی در شقوق کشتیرانی ،فنی ،تدارکاتی ،صیادی ،غواصی،
عملیات و تخلیه و بارگیری ،بازرسی کاال و کشتی ،بیمه ،بخش ساخت و تعمیرات و
در شرکت بایستی سابقه کار در سطح مدیریت داشته و مورد تائید هیات مدیره قرار گیرند.
 -4اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بایستی مقیم ایران باشند.
 -5پرداخت حق ورودیه.
 -6پرداخت حق عضویت.

…

پرسشنامه
 -1نام شرکت و نوع آن ( به دو زبان فارسی و انگلیسی )

 -2محل ،تاریخ و شماره ثبت :

 -3شناسه ملی شرکت:

 -4نوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و حوزه فعالیت (بنادر مختلف) :

 -5سرمایه شرکت :

 -6آدرس کامل دفتر مرکزی با ذکر دقیق شماره تلفن و فاکس.
آدرس ایمیل شرکت ( به دو زبان فارسی و انگلیسی )

 -7آدرس کامل شعبات و نمایندگیها با ذکر شماره تلفن  -فاکس و ایمیل.
( به دو زبان فارسی و انگلیسی )

 -8نام اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان حق امضا در شرکت  /نام شرکاء در مالکیت شناور و
صاحبان امضا و سوابق ایشان را تحریر نمائید ( .به دو زبان فارسی وانگلیسی )

 -9شماره تلفن ثابت ،همراه و آدرس ایمیل مدیرعامل و رئیس هیات مدیره.

 -11درصورتیکه آن شرکت محترم امر نمایندگی را از طرف موسسه  /شرکت معتبری انجام میدهد ،نام آن را
قید فرمائید.

 -11در صورتیکه شرکت شما ،نمایندگی خطوطی را بعهده دارد و یا تانکرها  /کشتیهایی که مالک یا موجر آن
هستید عضو کنفرانس و یا انجمن بین المللی میباشید ،نام آن را قید فرمائید.

 -11خط سیر کشتیها یا تانکرهایی که مالک و یا موجر آن هستید و خطوطی که نمایندگی آن را دارید ( ،به

دو زبان فارسی و انگلیسی ) تحریر فرمائید.

 -12در صورتیکه در رشته های دیگری فعالیت دارید ،نام ببرید.

 -13در صورتیکه شما مالک وسائل حمل و نقل آبی و یا صاحب کارخانه ساخت  /تعمیرات ،ساخت

شناور،

وسایل تخلیه و بارگیری ،محوطه دپو  /انبار  ،وسائل غواصی و سالوج  ،کرهای سوخت و آب و یا هرگونه
وسیله دیگر میباشید ،نوع و تعداد آن را مشخص نموده و تحریر فرمائید.

 -15چنانچه تمایل دارید کانال ارتباطی انجمن بغیر از تلفن ،فکس و ایمیل مندرج در قبل باشد لطفاً دقیقاً
ذکر گردد.

******************************************************

اینجانب :

مدیر شرکت :

بدینوسیله تائید مینمایم که این شرکت کلیه شرایط مندرج در برگ شرایط عضویت را دارا بوده است متعهدد
میگردم که مفاد اساسنامه ،نظام نامه  ،آئین نامه ها و مصوبات ارکان انجمن را مورد احترام و مد نظر قرار داده
و به اجرا درآورم.
محل مهر و امضا

