
 

 )حقوقی(فرم عضویت 

 شرکتنام 

 فارسی: .............................................. 

                    

                    
 

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

                    

                     

 شماره ثبت نوع شرکت

 محل ثبت تاریخ تأسیس

 کد اقتصادی شناسه ملی

 فاکس ثابت تلفن

 دقیق پستی نشانی

 

 کد پستی

 نام مدیر عامل

 فارسی: ..............................................

                    

                    
 

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

 

                    

                     

 شماره شناسنامه کد ملی

 تاریخ تولد نام پدر

 محل سکونتشهر  محل تولدشهر 

)جهتت االت ع  تلگرامشماره واتس آپ/  مدیرعامل موبایل

 رسانی اخبار(

اندازه شرکت:       کوچک و متوسط  

              بزرگ  

 تعداد کارکنان

 شماره تلفن ثابت نماینده:نام نماینده شرکت )جهت برقراری 

 

 تعالیبسمه

 رتکمنستان   و   اریان   بازرگانی   مشترک ااتق 



ارتباط در صورت عدم دسترسی به مدیر 

 عامل(: 

 موبایل نماینده:

 شماره كارت بازرگاني  شرکت ایمیل

 تاریخ انقضا صدورتاریخ  عضویت اتاق ایرانکارت شماره 

                واردات               نمایندگي :     نوع فعالیت

                خدمات                   صادرات                تولید 

 زمینه فعالیت 

 کشورها((هدف بازار

 سابقه کار با کشور ترکمنستان

 

 

 

 )یدمشترك ) نام ببرهاي بازرگاني قعضویت در سایر اتا

 

 

 امضاء ضینام متقا

 

 

 مهر شرکت

 

 

مدیر اینجانب .............................................. 

 عامل شرکت

-................................................... تعهد می

 نمایم:

ضمن تبعیت خود و کلیه کارکنان شرکت از قوانین جمهوری اس می  .1

کلیه مقررات . مصوبات مجامع عمومی و هیأت رئیسه ایران، 

اتاق بازرگانی را رعایت نموده و به تذکرات داده شده توسط 

اتاق توجه نمایم. در صورت تخطی از این امر، هیأت رئیسه 

گیری و اتاق مجاز است در خصوص ادامه عضویت این شرکت تصمیم

 االجرا صادر نماید.رأی الزم

لیلی کارت بازرگانی/ عضویت اینجانب در در صورتیکه به هر د .2

اتاق مشترک از اعتبار ساقط گردد، این اتاق مجاز به ابطال 

 باشد.عضویت این شرکت می
 مهر و امضای مدیر عامل

 -این قسمت توسط دبیرخانه اتاق مشترک ایران

 گردد.ترکمنستان تکمیل می

 نظر هیأت مدیره :

 

 

تاریخ عضویت:     

/     / 

 عضویت: شماره

 

 

 

 مهر و تأیید اتاق:

 

 



 
 ترکمنستان: -در اتاق مشترک بازرگانی ایران عضویتمدارک الزم جهت 

 و...( فعالیتزمینه  سابقه و  شرحمعرفی شرکت و  همراه با)نامه تقاضای عضویت  .1

 قی اتاق مشترک بازرگانی ایرا ن و ترکمنستانوتکمیل فرم عضویت حق .2

 یا ....( اظهار نامه گمرکییک نمونه ) وارداتصادرات سابقه ارائه مستندات  .3

 ) دارای اعتبار( اتاق ایران حقوقی عضویت یا  حقوقی ازرگانیتصویر کارت ب .4

 تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل .5

 تصویر آگهی ثبت شرکت   .6

 آخرین تغییرات ثبتی تصویر .7

 4*3عکس  تصویر .8

 تصویر فیش واریزی  .9

 هزینه عضویت:

 بابت حق ورودیلایر  15.000.000 .1

 لایر بابت حق عضویت سالیانه 20،000،000 .2

 لایر برای سال اول 35،000،000در مجموع          

   8622260255شماره حساب   

 IR 740120020000008622260255شماره شبا  

 6104337481994463شماره کارت   

 و رانیاا یبانک ملت شعبه وزارت نفت تهران به ناام اتااق مشااترک بازرگاان 

 ترکمنستان

 ست.کننده فیش واریزی، درج نام کامل شرکت الزامی* در قسمت پرداخت

از الریق ایمیل یا فایل زیپ یک در قالب  به صورت اسکن شده  * ارسال مدارک

 شماره واتس آپ یا تلگرام

 

 

 09209502798  تلفن : 

 09209502798:   یا تلگرام شماره واتس آپ

 051 37664810  : شماره فکس

 www.irtkcc.com سایت:   وب

 info@irtkcc.com:         ایمیل

 t.me/irtkccکانال تلگرام:     

 irtkccستاگرام: اینصفحه 

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

