
 معرفی
 ترکمنستانو ایران  مشترک بازرگانیاتاق   



 و انتفاعی غير و تجاري، غير غيردولتی، عمومی، اي مؤسسه ترکمنستان، ایران بازرگانی مشترک اتاق

 معادن صنایع، بازرگانی، اتاق قانون ۵ ماده "ن" و "د" بندهاي استناد به که است ایران اتاق به وابسته

 اقتصادي روابط توسعه براي صرفاً اساسنامه طبق ۱۳۶۹ مصوب ایران اسالمی جمهوري کشاورزي و

 گذاري سرمایه و مبادالت تشویق و خدمات و کشاورزي معدنی، بازرگانی، صنعتی، بخشهاي تمام در

 گذشته هاي سال در تجاري مبادالت حجم.است شده تأسيس ترکمنستان و ایران بين جانبه دو هاي

 اتاق روابط، این تسهيل منظور به تا داشت آن بر را حوزه این بازرگانان و تجار ترکمنستان، کشور با

 حوزه این در تجاري فعاالن و شد تاسيس ۱۳۹۶ سال در اتاق این سرانجام .دهند تشکيل را مشترک

   .درآمدند اتاق این عضویت به (حقوقی و حقيقی)

 

 تاریخچه اتاق



ماموریت  

  فرصت ایجاد و ترکمنستان و ایران کشور دو بين بازرگانی ارتباطات توسعه و تجاري شرایط تسهيل

 الگویی با موانع رفع پيگيري و وشناسایی پژوهی سياست طریق از اقتصادي مناسب بسترهاي و ها

 بنيان دانش

کالن اهداف  

 پيشنهادي هاي بسته ارائه و واردات و صادرات حوزه در پژوهی سياست .۱

 کشور دو بازرگانان و تجار ارتباطات تسهيل .2

 کشور دو در گذاري سرمایه هاي فرصت شناسایی .۳

 کشور دو بين تجارت حوزه در گير تصميم و ساز تصميم نهادهاي بر تأثيرگذاري .4

 کشور دو بين صادرات توسعه روي پيش موانع رفع پيگيري و شناسایی .۵

 ترکمنستان در مشترک اتاق جایگاه تثبيت .۶

  سازي هماهنگ جهت در ترکمنستان با مرتبط هاي استان بازرگانی هاي اتاق با تعامل برقراري .7

 تجاري هاي استراتژي و ها سياست

 برنامه استراتژیک اتاق



تجاري هيات اعزام در تالش و همکاري 

 خارجی تجاري هيات پذیرش 

ترکمنستان روز اخبار  و ها نمایشگاه رسانی اطالع 

 تشکل با مستمر و موثر ارتباط و کشور دو تجاري فعالين بين کار و کسب شبکه توسعه و ایجاد 

 ایران اتاق هماهنگی با کشور صادراتی هاي

 رسمی مقامات و ملی هاي اتاق به تجارت موانع و مشکالت انعکاس و نظرات و ها طرح ارسال  

 کشور دو تجاري

اعضا براي ترکمنستان و ایران بازرگانی مشترک اتاق در عضویت کارت صدور 

کشور دو بين اقتصادي روابط توسعه زمينه در گردهمایی برگزاري 

 خدمات اتاق



 معرفی اعضا هیات مدیره

 محمد رضا توکلی زاده مجيد محمدنژاد

 احمد زمانيان یزدي

 رحمان قره باش عبدالحليم ماهري محمد صمدي

 اکبر رسولی بهمن ایري مجيد جليلی

 خراسان شمالی گلستان خراسان رضوي



 معرفی اعضا هیات مدیره

 مجيد محمدنژاد

 عبدالحليم ماهري

 مجيد جليلی

  کميسيون عضو مشهد، بازرگانی اتاق نمایندگان هيات عضو ، ترکمنستان و ایران بازرگانی مشترک اتاق رئيس
 سرمایه گروه عامل مدیر ،رضوي خراسان صادرکنندگان اتحادیه مدیره هيات عضو ایران، اتاق کالن اقتصاد
 توس کاال آریان بازرگانی صنعتی گذاري

  گرگان، بازرگانی اتاق نمایندگان هيات عضو ، ترکمنستان و ایران بازرگانی مشترک اتاق اول رئيس نائب 
 قال آق شهر شوراي سوم دوره رئيس ، غنچه ترکمن شرکت مدیرعامل

 طوس صدور زرین شرکت عامل مدیر ، ترکمنستان و ایران بازرگانی مشترک اتاق دوم رئيس نائب



 معرفی اعضا هیات مدیره

 بهمن ایري

 محمد رضا توکلی زاده

 اکبر رسولی

  بارزگانی شرکت مدیره هيات رئيس وارنا، مروارید دشت سبز تعاونی شرکت مدیره هيات عضو و مدیرعامل
 گلستان استان کارآفرین جوانان انجمن گلستان،رئيس تجارت درخشان نگين

  زاوه سيمان شرکت عامل مدیر مشهد، بازرگانی اتاق رئيسه هيات عضو

 بجنورد غالمان مرزنشينان تعاونی شرکت عامل مدیر



 معرفی اعضا هیات مدیره

 احمد زمانيان یزدي

 رحمان قره باش

 محمد صمدي

  المللی بين نقل و حمل هاي شرکت انجمن مدیره هيأت رئيس مشهد، بازرگانی اتاق نمایندگان هيات عضو
 گستر بان جاده المللی بين نقل و حمل شرکت عامل مدیر رضوي، خراسان

  هيات ریيس گلستان، استان المللی بين نقل و حمل انجمن دبير گرگان، بازرگانی اتاق نمایندگان هيات عضو
 گلستان صحراي سوداي بازرگانی شرکت مدیره

 بجنورد بازرگانی اتاق نمایندگان هيات عضو



 اعضا اتاق مشترک

35% 

34% 

22% 

9% 

 پراکندگی استانی اعضا

 خراسان رضوی

 گلستان

 تهران

 سایر استان ها



 عملکردمروری بر 
 ترکمنستانو ایران  مشترک بازرگانیاتاق   

 98دی تا  97اسفند 



 اطالع رسانی

 irtkccصفحه اینستاگرام   irtkcc.comوبسایت اتاق  t.me/irtkccکانال تلگرام 

 اطالع رسانی  اخبار روز ترکمنستان و رویدادها ی داخلی و خارجی مرتبط  
 از طریق سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام اتاق مشترک



 97اسفند  -برگزاری مجامع عمومی اتاق مشترک 

 ارائه گزارش عملکرد هيات مدیره-
 ارائه گزارش بازرس و عملکرد مالی-
 انتخاب بازرس-
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 برگزاری جلسات هیات مدیره



 همکاری در اعزام هیات تجاری اتاق ایران

 اولين همایش اقتصادي کشورهاي حاشيه دریاي خزر در آوازه ترکمنستان •
 ۹8مرداد        

 اجالس کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي ایران و ترکمنستان•
 ۹8مهر        



 برگزاری همایش و نمایشگاه

 ردیف عنوان

 برگزاري نشست هم اندیشی برگزاري همایش اقتصادي خزر   
 ۹8تير   ۳0 -هتل قصر طالیی مشهد  

۱ 

 برپایی غرفه اتاق مشترک در نمایشگاه توليدکنندگان استان آخال  
 ۹8شهریور  ۵الی  ۳ –نمایشگاه بين المللی مشهد 

2 

 برگزاري گردهمایی فعالين اقتصادي ایران و ترکمنستان
 ۹8 شهریور 4  -نمایشگاه بين المللی مشهد 

۳ 



 نشست هم اندیشی برگزاری همایش اقتصادی خزر  
  98تیر 30  -هتل قصر طالیی مشهد   



حضور اتاق مشترک در نمایشگاه تولیدکنندگان استان آخال  
 98شهریور  5الی  3 -نمایشگاه بین المللی مشهد 

 اختصاص رایگان  فضا غرفه اتاق مشترک 
 به اعضا جهت ارائه کاتالوگ و استند بنر

توزیع لوح فشرده فرصت هاي سرمایه گذاري استان خراسان  
رضوي تهيه شده توسط مرکز خدمات سرمایه گذاري استان  

 در بين اعضا اتحادیه تجار و صنعتگران ترکمنستان



 برگزاری گردهمایی فعالین اقتصادی ایران و ترکمنستان  
 98شهریور  4 –نمایشگاه بین المللی مشهد 



 حضور ریاست اتاق مشترک در جلسات

 ردیف عنوان

 ۱ ۹8اردیبهشت  -اتاق هاي مشترک در سازمان توسعه تجارت جلسه شوراي مشورتی روساي

 2 ۹8خرداد  –با مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و سفير ترکمنستان در تهران   جلسه

 با وزیر وقت تجارت خارجی ترکمنستان در حضور رئيس اتاق ایران  جلسه
 ۹8مرداد  –در حاشيه همایش اقتصادي خزر در آوازه ترکمنستان 

۳ 

 4 ۹8شهریور  -برگزاري همایش تجاري و نمایشگاه توليدکنندگان استان آخال در مشهد جلسه هماهنگی

 ۵ ۹8شهریور  -ظرفيت ها و فرصت هاي ترکمنستان در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه بررسی

 ۶ ۹8مهر  -کميته هاي تخصصی کميسيون مشترک در عشق آباد جلسه هماهنگی

 7 ۹8مهر  -هماهنگی اجالس کميسيون مشترک در عشق آباد جلسه

   ۹8مهر -نشست کميته هاي تخصصی کميسيون مشترک  وزارت امور خارجه ترکمنستان 
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 حضور رئیس اتاق مشترک در جلسات

نمایشگاهجلسه هماهنگی برگزاري همایش تجاري و   
۹8شهریور  -توليدکنندگان استان آخال در مشهد   

 

 جلسه با وزیر وقت تجارت خارجی ترکمنستان 
حاشيه همایش اقتصادي خزر در  حضور رئيس اتاق ایران در   

۹8مرداد  –ترکمنستان آوازه   

 



 حضور رئیس اتاق مشترک در جلسات

 جلسه هماهنگی کميته هاي تخصصی کميسيون مشترک 
  ۹8آباد  مهرعشق  

مشترک اجالس کميسيون جلسه هماهنگی   
  ۹8آباد  مهرعشق  



 حضور رئیس اتاق مشترک در جلسات

  هاي تخصصی کميسيون مشترک نشست کميته 
 وزارت امور خارجه ترکمنستان  

  ۹8مهر  



 دیدار ها و مالقات رئیس اتاق مشترک

 ردیف عنوان

 ۱ ۹7بهمن  –با سرکنسول ترکمنستان در مشهد  دیدار

 2 ۹8مرداد  -ترکمنستان در تهران دیدار با سفير

 ۹8مرداد  -با وزیر خارجه ترکمنستان در حاشيه همایش اقتصادي خزر  در آوازه ترکمنستان  دیدار

 
۳ 

 4 ۹8مرداد  -با وزیر وقت تجارت خارجی ترکمنستان در حاشيه همایش اقتصادي خزر در آوازه دیدار

 ۵ ۹8مهر  –با وزیر راه و شهرسازي در جشن استقالل ترکمنستان در تهران  دیدار

 ۶ ۹8مهر  –با وزیر تجارت خارجی ترکمنستان در حاشيه اجالس کميسيون مشترک در عشق آباد  دیدار



 دیدارها و مالقات رئیس اتاق مشترک

 ۹8مرداد   -دیدار با سفير ترکمنستان در تهران ۹7بهمن   -دیدار با سرکنسول ترکمنستان در مشهد



 دیدارها و مالقالت رئیس اتاق مشترک  

دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان در حاشيه  
 همایش اقتصادي خزر در آوازه  ترکمنستان

 ۹8مرداد 

دیدار با وزیر وقت تجارت خارجی ترکمنستان در 
 حاشيه همایش اقتصادي خزر در آوازه  ترکمنستان

 ۹8مرداد 



 دیدارها و مالقالت رئیس اتاق مشترک

ترکمنستان در  دیدار با وزیر تجارت خارجی 
در حاشيه  حضور نائب رئيس اتاق ایران 

آباداجالس کميسيون مشترک در عشق   
۹8مهر    

راه و شهرسازيدیدار با وزیر   
در جشن استقال ل ترکمنستان در نهران    

۹8مهر   



سخنرانی رئیس اتاق مشترک در همایش تجاری ایران و ترکمنستان  
 98مهر   عشق آباد- در اجالس کمیسیون مشترک دو کشور 



 ارائه گزارش عملکرد اتاق مشترک  
 98آبان  -جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد 



 عضویت در اتاق

مدارک الزم جهت عضویت حقوقی: 

 

 (وو سابقه فعاليت زمينه ، شرح  حاوي معرفی شرکت)نامه تقاضاي عضویت... 

تکميل فرم عضویت حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایرا ن و ترکمنستان 

 (نامه گمرکی یا یک نمونه اظهار )ارائه مستندات سابقه تجارت.... 

 (داراي اعتبار) تصویر کارت بازرگانی حقوقی یا کارت عضویت حقوقی اتاق ایران 

تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل 

تصویر آگهی ثبت شرکت 

تصویر آخرین تغييرات ثبتی 

 4*۳تصویر عکس 

 واریزيتصویر فيش 

 

 حقوقی دریافت فرم عضویت :http://irtkcc.com/membership/ 

 

 

 

http://irtkcc.com/membership/


 عضویت در اتاق

مدارک الزم جهت عضویت حقیقی: 

 

 (حاوی شرح زمینه و سابقه فعالیت و )نامه تقاضای عضویت... 

تکمیل فرم عضویت حقیقی اتاق مشترک بازرگانی ایران وترکمنستان 

 (نامه گمرکی  یا یک نمونه اظهار )ارائه مستندات سابقه تجارت.... 

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

تصویر کارت ملی و شناسنامه 

 4*3تصویر عکس 

تصویر فیش واریزی 

 

 

 دریافت فرم عضویت حقيقی :http://irtkcc.com/membership/ 

http://irtkcc.com/membership/


 عضویت در اتاق

هزینه عضویت: 

 

5،000،000  ورودیریال بابت حق 

5،000،000  سالیانهریال بابت حق عضویت 

  ریال برای سال اول 10،000،000در مجموع 

 

  8622260255شماره حساب 

 740120020000008622260255شماره شبا  IR 

 6104337481994463شماره کارت 

 ترکمنستانایران و بانک ملت شعبه وزارت نفت تهران به نام اتاق مشترک بازرگانی 

 

 



 عضویت در اتاق

نحوه ارسال مدارک: 

 

  09209502798: تلگرام شماره واتس آپ یا  

 یا

 ایمیل   :info@irtkcc.com 

 



 تماس با ما

0۹20۹۵027۹8  :تماس  شماره 

0۹20۹۵027۹8 :تلگرام /آپ واتس شماره   

0۵۱۳7۶۶48۱0 :فکس شماره 

 

 info@irtkcc.com            :ایميل                             www.irtkcc.com :سایت وب

  instagram.com/irtkcc :اینستاگرام  صفحه                                t.me/irtkcc :تلگرام کانال

 



www.irtkcc.com         t.me/irtkcc          instagram.com/irtkcc       


