
 

 قی()حقیفرم عضویت 

 نام 
 فارسی: .............................................. 

                    

                    
 

 التین: ..............................................
 

                    

                     

 شماره شناسنامه کد ملی

 تاریخ تولد نام پدر

 شهر محل سکونت محل تولدشهر 

 نشانی دقیق پستی
 
 
 

 کد پستی

 تلفن ثابت

 فاکس 

 )جهت اطالع رسانی اخبار( متلگراواتس آپ / شماره 

 محل ثبت کارت بازرگانی موبایل

 شماره کارت بازرگانی  ایمیل

 تاریخ انقضا تاریخ صدور اتاق ایرانعضویت کارت شماره 

 (:نام نماینده )جهت برقراری ارتباط
 
 

 تلفن ثابت نماینده:

 موبایل نماینده:

 های بازرگانی مشترك ) نام ببرید( عضویت در سایر اتاق

                خدمات                   صادرات                تولید                 واردات               نمایندگی :     نوع فعالیت

 )کشورها(هدفبازار 

 زمینه فعالیت

 با کشور ترکمنستانکار سابقه 
 
 

 

 تعالیبسمه

 ااتق مشترک بازرگانی اریان و رتکمنستان
 



 

 ترکمنستان: -در اتاق مشترک بازرگانی ایران عضویتمدارک الزم جهت 
 ...( و فعالیت سابقه و زمینه شرح همراه بانامه تقاضای عضویت ) .1

 تکمیل فرم عضویت حقیقی اتاق مشترک بازرگانی ایران وترکمنستان .2

 یا ....(  اظهار نامه گمرکییک نمونه )  صادرات وارداتمستندات سابقه ارائه  .3

 (دارای اعتبار )ایران اتاق حقیقی عضویت یا  حقیقی تصویر کارت بازرگانی .4

 تصویر کارت ملی و شناسنامه .5

 4*3تصویر عکس  .6

 تصویر فیش واریزی  .7

 هزینه عضویت:

 ریال بابت حق ورودی 505550555 .1

 ریال بابت حق عضویت سالیانه 505550555 .2

 ریال برای سال اول 1505550555در مجموع 

  IR  745125525555555622265255شماره شبا  -  5622265255شماره حساب  

 ترکمنستان -رانیا یبانک ملت شعبه وزارت نفت تهران به نام اتاق مشترک بازرگان 6154337451334463شماره کارت        

 ست.بازرگانی الزامیکننده فیش واریزی، درج نام کامل دارنده کارت * در قسمت پرداخت

  فایل زیپ از طریق ایمیل یا شماره واتس آپ یا تلگرام یک  در قالببه صورت اسکن شده * ارسال مدارك       

 
                                                                    

 www.irtkcc.comسایت:    وب                                                                        357 -01446673فکس:  

                                              info@irtkcc.com:         ایمیل                                                                           39039530196تلفن :   
 t.me/irtkccکانال تلگرام:                                                          39039530196شماره واتس آپ یا تلگرام: 

 irtkccصفحه اینستاگرام: 

 تاریخ ضینام متقا

 

 امضا

 نمایم:........... تعهد میاینجانب .............................................. دارنده کارت بازرگانی به شماره ........................................
تبعیت از قوانین جمهوری اسالمی ایران، کلیه مقررات . مصوبات مجامع عمومی و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی را رعایت نموده و ضمن  .7

به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه نمایم. در صورت تخطی از این امر، هیأت رئیسه اتاق مجاز است در خصوص ادامه عضویت 
 در نماید.االجرا صاگیری و رأی الزمتصمیم

ین اتاق مجاز به ابطال عضویت در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی/ عضویت اینجانب در اتاق مشترك از اعتبار ساقط گردد، ا .0
 باشد.میاینجانب 

 مهر و امضاء
 

 گردد.ترکمنستان تکمیل می -این قسمت توسط دبیرخانه اتاق مشترك ایران

 نظر هیأت مدیره :
 
 

 مهر و تأیید اتاق: شماره عضویت: /     /     تاریخ عضویت:
 
 

http://www.irtkcc.com/
mailto:info@irtkcc.com

