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  لطفا مطالب راهنما را به دقت مطالعه فرمائید 
 »حقیقی«کارت بازرگانی اشخاص صدوراینترنتی ثبت نام  راهنماي

اقـدام  ) در استان گیالن(از اداره ثبت شرکتها دفـاتر  نام دردفاتر بازرگانی با گواهی پلمپ اظهارنامه ثبتنسبت به دریافت  حقیقیشخص در ابتدا  .1
    CSCS.IRپس از اخذ اظهارنامه از اداره ثبت؛  ثبت نام اینترنتی به آدرس      . نماید

  : هاي بشرح ذیلمشخصات خواسته شده درسایت توسط متقاضی نسبت به دریافت گواهی پس از ورود           
  اداره امور مالیاتینامه مربوط به دریافت مفاصا حساب 

  نامه مربوط به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه 

  فرم مربوط به دفترخانه 

 فرم مربوط به بانک اقدام شود. 

  .ا از مراجع ذیربط اقدام نموده و همراه با کلیه مدارك ذیل نسبت به بارگذاري آنها در سایت مذکور اقدام نمائیدو پس از آن، نسبت به استعالم آنه      
 186مفاصا حساب اداره امور مالیاتی در مورد مکان تجاري از اداره دارائی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی موضوع ماده  .2

 )دریافت نامه از سایت جهت استعالم( 1366قانون مالیاتهاي مستقیم ـ مصوب 

 )مربوطھثبت نام از طریق سامانھ (ارائه فرم پیش ثبت نام کد اقتصادي  .3

نامه  فتوکپی ششدانگ سند مالک بانضمام اجارهنامه محضري یا اجارهو در صورت استیجاري بودن ارائه تجاري فتوکپی ششدانگ سند محل کار  .4
 بنگاهی با کدرهگیري

 )دریافت نامه از سایت جهت استعالم( گواهی عدم سوءپیشینه .5

 )دریافت فرم از سایت جهت استعالم(  )الف فرم(هاي رسمی گیالن  جاري در یکی از بانک  داشتن حساب .6

 )دریافت فرم از سایت جهت استعالم(  )فرم د(گواهی امضاء از دفترخانه  .7

 صفحات شناسنامه تمام صفحات  .8

 پشت و روملی  کارت .9

 پشت و رو کارت پایان خدمت  .10

   برابر با اصلارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه  .11

 )قطعه 2(»  نویسی شده پشت«با پشت زمینه سفید   3×4عکس  .12

  تمام بیست و سه سالداشتن حداقل سن. 

  )از طریق همین سایت و تکمیل و ارائه آنها به اتاق رشت الزامی استهاي ذیل  اخذ فرم(         مدارك ثانویه     
   به طور دقیق  اشخاص حقیقیتکمیل فرم مشخصات دریافت و 

  تکمیل فرم تعهدنامهدریافت و 

  مان اعتبـار  ه سازمان توسعه تجارت ایران تا زبنا به بخشنام انتخاب اقالم(مورد از اقالم وارداتـی   حداکثر سهدریافت فرم واردات و انتخاب
 )باشدقابل تغییر نمیکارت 

  .دیو شماره همراه دقت الزم بعمل آ لیمیدر ثبت ا ،یو هم به شماره همراه متقاض لیمیهم به آدرس ا یبه علت ارسال کد اعتبارسنج
 باشدیم یهرگونه مشکل با متقاض تیمسئول نصورتیرایدر سامانه ثبت شود در غ حیاطالعات خواسته شده بصورت صح هرگونه

بـه مبلـغ   (دارایی تمبر حق فیشدست داشتن کلیه مدارك باال به انضـمام  در  با قبل از تائید نهائیدر پایان انجام مراحل صدور،  :نکته مهم
  .مراجعه فرمائید بازرگانی اتاق به )ریال 100000

  .درغیراینصورت مسئولیت هرگونه مشکل به عهده متقاضی خواهد بود .پرداخت مبالغ با هماهنگی اتاق انجام گرددضمنا       
  

  .شد خواهد تحویل داده  به صاحب کارتتنها کارت بازرگانی صادره 
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  به دقت مطالعه فرمائیدراهنما را لطفا مطالب 
  »  حقوقی«کارت بازرگانی اشخاص صدور اینترنتی بت نام راهنماي ث

اقـدام   )النیدر استان گ(نام دردفاتر بازرگانی با گواهی پلمپ دفاتراز اداره ثبت شرکتها  اظهارنامه ثبت افـت ینسبت به در یشخص حقوقدر ابتدا  .1
    CSCS.IRبه آدرس  ینترنتیپس از اخذ اظهارنامه از اداره ثبت؛  ثبت نام ا    . دینما

  : لیبشرح ذ هايیگواه افتینسبت به در یتوسط متقاض تیمشخصات خواسته شده درساپس از ورود             
 یاتیمفاصا حساب اداره امور مال افتیمربوط به در نامه 
 نهیشیعدم سوء پ یگواه افتیمربوط به در امهن  
 مربوط به دفترخانه  فرم  
 مربوط به بانک اقدام شود فرم  

  .ام نمائیدو پس از آن، نسبت به استعالم آنها از مراجع ذیربط اقدام نموده و همراه با کلیه مدارك ذیل نسبت به بارگذاري آنها در سایت مذکور اقد      
 186موضوع مـاده   یقطع اتیمال یپرداخت بده بیترت ایبر پرداخت  یمبن یحساب اداره امور مالیاتی در مورد مکان تجاري از اداره دارائ مفاصا .1

  )جهت استعالم تینامه از سا افتیدر( 1366ـ مصوب  میمستق ياتهایقانون مال
   يکد اقتصاد ارائه .2
  اساسنامه  فتوکپی .3
  )اداره ثبت شرکتها(ت و اخذ شناسه ملی از روزنامه آگهی تاسیس شرک فتوکپی .4
  نامه و تقاضانامه داخلی اظهارنامه ثبت شرکت و در صورت با مسئولیت محدود بودن شرکت ارائه فتوکپی شرکت فتوکپی .5
غییري در شرکت تغییرات در روزنامه رسمی در صورتی که تغییراتی اعمال شود در غیر اینصورت نامه از اداره ثبت مبنی بر اینکه هیچ ت آگهی .6

  .باشد اعمال نشده، الزم می
برداري نیازي به ارائه جـواز تاسـیس یـا موافقـت      در صورت داشتن پروانه بهره) تاسیس یا موافقت اصولی معتبر(برداري  پروانه بهره فتوکپی .7

  .باشد اصولی معتبر نمی
  معتبر ينامه محضر دانگ سند مالک بانضماماجارهششدانگ سند محل کار شرکت و در صورت استیجاري بودن ارائه فتوکپیشش فتوکپی .8
 )جهت استعالم تینامه از سا افتیدر(عدم سوءپیشینه مدیرعامل  گواهی .9

 )دریافت فرم از سایت جهت استعالم(  )فرم الف(هاي رسمی گیالن  جاري در یکی از بانک  داشتن حساب .10
 )دریافت فرم از سایت جهت استعالم(  )فرم د(گواهی امضاء از دفترخانه  .11
  شناسنامه از تمام صفحات به همراه اصل فتوکپی .12
  شماره ملی به همراه اصل فتوکپی .13
  دائم تیمعاف ایخدمت به همراه اصل  انیکارت پا یفتوکپ .14
  ) جهت استعالم یاصل و فتوکپ(متوسطه برابر با اصل و  پلمیحداقل مدرك تحصیلی د ارائه .15
  ) قطعه 4(»  نویسی شده پشت« دیسف نهیبا پشت زم 3× 4 عکس .16
 تمام و سه سال ستیبحداقل سن  داشتن.  

  )از طریق همین سایت و تکمیل و ارائه آنها به اتاق رشت الزامی استهاي ذیل  اخذ فرم(         مدارك ثانویه     
   به طور دقیق  حقوقیاشخاص تکمیل فرم مشخصات دریافت و 
  تکمیل فرم تعهدنامهدریافت و 

  انتخاب اقالم بنا به بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران تا زمان اعتبـار  (مورد از اقالم وارداتـی   حداکثر سهدریافت فرم واردات و انتخاب
 )باشدکارت قابل تغییر نمی

  .دیو شماره همراه دقت الزم بعمل آ لیمیدر ثبت ا ،یو هم به شماره همراه متقاض لیمیهم به آدرس ا یبه علت ارسال کد اعتبارسنج
 باشدیم یهرگونه مشکل با متقاض تیمسئول نصورتیرایدر سامانه ثبت شود در غ حیاطالعات خواسته شده بصورت صح هرگونه

بـه مبلـغ   (دارایـی  تمبر حق فیشبادر دست داشتن کلیه مدارك باال به انضمام  قبل از تائید نهائیدر پایان انجام مراحل صدور،  :نکته مهم
  .مراجعه فرمائید بازرگانی اتاق به )ریال 100000

  .درغیراینصورت مسئولیت هرگونه مشکل به عهده متقاضی خواهد بود.انجام گردد پرداخت مبالغ با هماهنگی اتاق ضمنا       
  .شد تحویل داده خواهد  رعاملیصادره تنها به مد یبازرگان کارت


