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  1583648499كد پستي  - 175، شماره ) فرصت(خيابان طالقاني ، نبش خيابان شهيد موسوي : تهران 
  88810524 -  88825111: نمابر       85730000 :تلفن 

  معادن و كشاورزي ايران قابل توجه اعضاي محترم اتاق بازرگاني، صنايع،

داراي كه ي اعضايبه  از سفارتخانه هاي خارجي در تهراندرخصوص ارائه معرفي نامه تجاري جهت اخذ روايد بازرگاني ايران  اتاقمعاونت اموربين الملل 
اعضاي محترمي كه كارت اتاق بازرگاني آنها از اتاقهاي شهرستان صادر گرديده . ذيل اقدام مي نمايد مداركباشند با توجه به  معتبربازرگاني اتاق كارت 

معاونت امور  عنوانمحترم به  عضوآن  كتبيتقاضا نامه  .معرفي نامه جهت اتاق ايران اقدام نماينددريافت مي بايست با مراجعه به اتاق مربوطه نسبت به 
   .ارسال گردد 88810524 – 88825111بانضمام مدارك فوق به نمابر تهيه و  بين الملل اتاق بازرگاني ايران

 درخصوص كشورهاي عضو پيمان شينگين" ).يـاب تعطيالت رسمـبدون احتس(مي گردد ارائه پس از دريافت كامل مدارك  ساعت 72  معرفي نامه
  ".ماه قبل از تاريخ سفر و جهت ديگر كشورها حداقل يك ماه قبل از سفر اقدام گردد 3الزمست حداقل 

  ضوابط خروج از كشور - 1

  :مدارك الزم براي متقاضيان حقيقي) الف

 .باشدمتقاضي كه بايد به امضا شخص و ممهور به مهر بازرگاني اتاق تقاضا نامه كتبي دارنده كارت  - 1
اتاق و همچنين درج شماره كارت  آن با ذكر زمينه هاي تجاري يا صنعتي متقاضي؛ سفر و هدف از انجام و تاريخ اسم كشور :تقاضانامه در (

 .قيد گردد )M 33356396مثال شماره گذرنامه( بطور كامل و شماره پاسپورتبازرگاني 
 معتبربازرگاني اتاق تصوير كارت  - 2

 ؛)صفحه اول(تصوير گذرنامه شخص متقاضي  - 3
 ؛.)دعوتنامه بايد از كشور مورد نظر ارسال گردد(ارائه دعوتنامه تجاري شخص متقاضي  - 4
  باشد بازرگاني مياتاق تسهيالت رواديد براي متقاضيان حقيقي تنها شامل فرد حقيقي دارنده كارت . 

  :مدارك الزم براي متقاضيان حقوقي) ب

 .امضا مديرعامل و ممهور به مهر شركت باشد بازرگاني كه بايد بهاتاق تقاضا نامه كتبي دارنده كارت  - 1
 و تاريخ سفر و هدف از انجاماسم كشور ،  و سمت نماينده يا نمايندگان اعزامي شركت) با پسوند يا پيشوند(و نام خانوادگي نام  :تقاضانامه در (

مثال شماره گذرنامه (بطور كامل و شماره پاسپورت اتاق بازرگاني كارت آن با ذكر زمينه هاي تجاري يا صنعتي متقاضي؛ و همچنين درج شماره 
33356396 M( قيد گردد. 

 معتبربازرگاني اتاق تصوير كارت  - 2

 ؛)صفحه اول(تصوير گذرنامه شخص يا اشخاص متقاضي  - 3
 ؛.)دعوتنامه بايد از كشور مورد نظر ارسال گردد(ارائه دعوتنامه تجاري شخص متقاضي  - 4
 آخرين تغييرات روزنامه رسمي؛ تصوير - 5

 )ماه اخير 4حداقل ( ليست بيمه كاركنان شركتپرينت ارائه  - 6
 

 حضور در نمايشگاه كشور آلمان - 2

و ) كشور و شهر مورد نظر(محل بازرگاني متضمن نام و سمت نماينده يا نمايندگان اعزامي شركت، اتاق تقاضا نامه كتبي دارنده كارت 
  اشخاص حقيقي و حقوقي ام مدارك درخواستي باال برايبانضم. همچنين اسم و تاريخ نمايشگاه به التين قيد گردد

 ضوابط ورود به كشور - 3

    :نماييدبه نشاني ذيل مراجعه رواديد الكترونيك قسمت  –به سايت وزارت امور خارجه  جهت دعوت از كارشناسان خارجي

. http://www.mfa.gov.ir 

  .مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايداتاق بازرگاني ايران در صورت لزوم اين حق را براي خود محفوظ 




