
 

 

  راهنماي ثبت نام اینترنتی کارت بازرگانی 
 

بازرگــانی وصــنایع و معــادن و کشــاورزي رشــت بــه  اتــاقنــام ثبــتقــوقی و  حقیقــی از طریــق ســایت مراحــل تمدیــد کــارت ح
بـراي اشـخاص حقیقـی و     پس از ورود به سایت،گواهی هاي مربوط به مفاصا حسـاب دارایـی  . ام می پذیردانج www.cscs.irآدرس

گواهی  عامل شرکتدر صورت تغییر مدیر تامین اجتماعی و  اخذ گواهی مربوط بهدر صورت تولیدي بودن، اشخاص حقوقی (حقوقی 
پذیرد انجام می ارائه آنها به اتاق بازرگانی سپس و از طریق بارگذاري روي سایتابتدا ارائه مدارك به شرح زیر و  )پیشینهعدم سوء 

  .را انجام دهداینترنتی تایید نهایی بایست متقاضی با هماهنگی اتاق می ،مربوطه بعد از تایید اتاق و اخذ فیش هاي واریزي که
  .)اسکن و در سایت بارگذاري گردد dpi 110تا   80و با حجم بین  pdfمدارك بیش از یک برگ بصورت ( :نکته مهم 

  
  :سامانه در ذیل مشروحه مدارك بارگذاري طریق از ، مربوطه استعالمهاي دریافت از پس حقیقی بازرگانی کارت تمدید مراحل
  مالیاتی هزار در 3 و دارایی حساب مفاصا )1
 92 – 91 – 90 هايسال افزوده ارزش مالیاتی هاياظهارنامه )2

 نامثبت پیش فرم یا اقتصادي کد )3

 نامـه اجـاره  یـا  مالـک  سـند  ششـدانگ  فتـوکپی  و کـدرهگیري  با نامهاجاره تمدید ،شرکت محل بودن استیجاري صورت در )4
 .محضري

 قیـد  آن در جدیـد  آدرس که دارایی حساب مفاصا بعد و مربوطه شهر ثبت اداره از نامه یک اخذ ابتدا مکان، تغییر صورت در )5
 با بنگاهی بصورت سند صاحب با نامهاجاره یک و) صفحات تمام و دانگ 6( جدید مکان سند فتوکپی ارائه بعالوه باشد شده

 نامـه  اجـاره  بـه  نیازي باشدمی کارت صاحب بنام جدید مکان سند دانگ 6 اگر. (است الزم محضري نامهاجاره یا رهگیري کد
 .)نیست

 ) دریافت فرم ازسامانه راهنماي دریافت کارت بازرگانی اتاق گیالن(تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقوقی به طور دقیق  )6
 )دریافت فرم ازسامانه راهنماي دریافت کارت بازرگانی اتاق گیالن(تکمیل فرم تعهدنامه  )7

 )ه راهنماي دریافت کارت بازرگانی اتاق گیالندریافت فرم ازسامان(مورد از اقالم وارداتی  حداکثر سهفرم واردات و انتخاب  )8
 بعمل الزم دقت همراه شماره و ایمیل ثبت در متقاضی، همراه شماره به هم و ایمیل آدرس به هم اعتبارسنجی کد ارسال علت به

 .آید

 .باشدمی متقاضی با مشکل هرگونه مسئولیت غیراینصورت در شود ثبت سامانه در صحیح بصورت شده خواسته اطالعات هرگونه 

  
  
  

  
  
 
 
  
  



 

 

  راهنماي ثبت نام اینترنتی کارت بازرگانی 
نــام اتــاق بازرگــانی وصــنایع و معــادن و کشــاورزي رشــت بــه  مراحــل تمدیــد کــارت حقــوقی و  حقیقــی از طریــق ســایت ثبــت 

پس از ورود به سایت،گواهی هاي مربوط به مفاصا حسـاب دارایـی بـراي اشـخاص حقیقـی و      . انجام می پذیرد www.cscs.irآدرس
اشخاص حقوقی در صورت تولیدي بودن، اخذ گواهی مربوط به  تامین اجتماعی و در صورت تغییر مدیرعامل شرکت گواهی (حقوقی 

پذیرد و سپس ارائه آنها به اتاق بازرگانی انجام می بارگذاري روي سایت ابتدا از طریقو ارائه مدارك به شرح زیر ) عدم سوء پیشینه
  .بایست تایید نهایی اینترنتی را انجام دهدمتقاضی با هماهنگی اتاق میمربوطه،  بعد از تایید اتاق و اخذ فیش هاي واریزيکه 

  .)سکن و در سایت بارگذاري گرددا dpi 110تا   80و با حجم بین  pdfمدارك بیش از یک برگ بصورت ( :نکته مهم 
  : سامانه در ذیل مشروحه مدارك بارگذاري طریق از ، مربوطه استعالمهاي دریافت از پس قیحقو بازرگانی کارت تمدید راحلم

 
 در هزار مالیاتی 3مفاصا حساب دارایی و  .1
 )اگر شرکت تولیدي باشد(مفاصا حساب تامین اجتماعی  .2
 92 – 91 – 90هاي افزوده سالهاي مالیاتی ارزش اظهارنامه .3
 کد اقتصادي .4
سال از آخرین تغییرات روزنامه رسـمی   2سال اخیر ـ  در صــــورتیکه   2هرگونه آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور طی  .5

 گذشته باشد و شرکت هیچگونه تغییراتی نداشته باشد ارایه یک نامه از اداره ثبت شـهر مربوطـه در ارتبـاط بـا عـدم هرگونـه      
 .تغییرات الزامی است

 .محضري نامهاجاره یا مالک ششدانگ سند فتوکپی و کدرهگیري با نامهاجاره تمدید شرکت، محل بودن استیجاري صورت در .6
تمام (، ارائه فتوکپی سند مکان جدید شرکت )درج در روزنامه رسمی(در صورت تغییر مکان شرکت، براساس آگهی تغییرات ثبتی  .7

دانگ سند مکان  6اگر . (نامه محضري الزم استنامه با صاحب سند بصورت بنگاهی با کدرهگیري و یا اجارهو یک اجاره) صفحات
 .)نامه نیستباشد نیازي به اجارهجدید بنام خود شرکت صاحب کارت می

 ) دریافت فرم ازسامانه راهنماي دریافت کارت بازرگانی اتاق گیالن(تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقوقی به طور دقیق  .8

 )دریافت فرم ازسامانه راهنماي دریافت کارت بازرگانی اتاق گیالن(تکمیل فرم تعهدنامه  .9

 )ه راهنماي دریافت کارت بازرگانی اتاق گیالندریافت فرم ازسامان(مورد از اقالم وارداتی  حداکثر سهفرم واردات و انتخاب  .10

 .آید بعمل الزم دقت همراه شماره و ایمیل ثبت در متقاضی، همراه شماره به هم و ایمیل آدرس به هم اعتبارسنجی کد ارسال علت به

 .باشدمی متقاضی با مشکل هرگونه مسئولیت غیراینصورت در شود ثبت سامانه در صحیح بصورت شده خواسته اطالعات هرگونه

بارگذاري و ارائه مدارك فوق به همـراه  ) طبق آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور( هنگام تمدید کارتصورت تغییر مدیرعامل در 
  :اوراق ذیل ضروري می باشد

 سال تمام 23داشتن حداقل سن  .1
 فتوکپی شناسنامه مدیر عامل تمام صفحات .2
 )پشت و رو(معافیت دائم فتوکپی کارت ملی و پایان خدمت یا  .3
 )دیپلم متوسطه(ارائه حداقل مدرك تحصیلی  .4
 )دریافت فرم مربوطه از سایت(گواهی امضاء  .5
 گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل .6

 )ریال 50000( دارایی تمبر حق فیشکلیه مدارك باال به انضمام  بادر دست داشتن قبل از تائید نهائی، در پایان انجام مراحل تمدید
  .مراجعه فرمائید بازرگانی اتاق به مربوط و دریافت و تکمیل فرمهاي


