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 :مدارك مورد نیاز 

 حقوقیکارت بازرگانی اشخاص  صدورجهت 

 :شرایط عمومی
 سال تمام ،کارت پایان خدمت وحداقل مدرك تحصیلی دیپلم براي مدیرعامل 23ن حداقل داشت -1
 .کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند  -2

 .ثبت نام نماییداین مدارك را بایستی پیش از آغاز به ثبت نام در سایت تهیه کنید و سپس اقدام به : مدارك الزامی پیش از ثبت نام
 .دوبرگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد -1
 اصل گواهی پلمپ دفاتردریافتی از اداره ثبت شرکتها  -2

 :مدارك شخصی
 درخواست صدور کارت بازرگانی .3
 )فیدزمینه س.رنگی.ساده.تمام رخ.جدید(مدیر عامل 3*4قطعه عکس ) 3(سه. 4
 .ماه بیشتر نگذشته باشد  6 اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل که از تاریخ صدور آن.5
 حداقل دیپلم –کپی مدرك تحصیلی  مدیرعامل اصل و . 6
 )ارائه گردد 5Aکپی بر روي کاغذ (کپی کارت ملی مدیر عامل اصل و . 7
 )سال تمام 23ن حداقل س(کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل اصل و .  8
 کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازي براي آقایان و رویت اصل آن اصل و . 9

 :مدارك شرکت 
 3مدت اعتبار (گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري و کپی اصل . 10
 )ماه
 ادي شرکتکپی کارت کد اقتص. 11
 )جهت شرکتهاي تولیدي(کپی مجوز تولید به نام شرکتاصل و . 12
 )براي شرکتهاي با مسئولیت محدود(کپی تقاضانامه ثبت شرکت داخلی و شرکت نامه رسمی . 13
 )براي شرکتهاي سهامی(عام /کپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص. 14
 رکتکپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات ش. 15
 کپی اساسنامه شرکت.  16
 در صورت(اجاره نامه محضري محل کار طبق اگهی روزنامه رسمی  اصل و کپی یاکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ اصل و. 17

مشاع  کپی از کلیه صفحات سند مادر و رویت اصل سند الزامی است چنانچه سند به صورت اصل وبودن اجاره نامه محل کار ارائه  بنگاهی
 )ارائه گردد 4Aکپی برروي کاغذ (.تنظیم شده باشد کلیه مالکین باید محل را به مستاجر اجاره دهند

 مدارك مالی 
 .بانک ملی در وجه سازمان بازرگانی استان اصفهان با ذکر نام 2175800203001ریالی به حساب جاري سیبا  000/440اصل فیش . 18
 ).ارائه گردد A5 کپی برروي کاغذ(زان سرمایه و فیش حق تمبروآموزشاصل فیش حق عضویت بسته به می. 19

ماس j  031 - 55452288صدور کارت بازرگانی    شماره تماس واحددر صورت داشتن هرگونه سوال و یا موارد خاص  می توانید با  
 .حاصل نمایید

٢  

 



 

 .به ترتیب انجام دهید دمراحل زیر را بای

 :مرحله اول 

 about internet explorerگزینه  helpبه بعد که از منوي  6ترنت اکسپلورر با مرورگر این -1

 
 .مراجعه کنید ir.cscs://httpبه آدرس اینترنتی  -2

 

٣  

 

http://cscs.ir/


 .نکاتی را که در صفحه ثبت نام به آن اشاره شده است را به دقت مطالعه نماید تا در مراحل بعدي دچار مشکل نشوید -3

 

 

 )1تصویر (

 فوق ونکات هستم مطلع بازرگانی صدورکارت وشرایط ازقوانین"  یک گزینه در صورت آگاهی از قوانین و شرایط صدور کارت بازرگانی ،   -4

 .را تیک بزنید "مینمایم رارعایت
تیکه  براي صدور کارت شرکت و در صور "ملی ناسهش"می نمایید  اقدام در بخش بعدي در صورتیکه براي صدور کارت بازرگانی حقوقی -5

 .یدیمتقاضی را وارد نما "شماره ملی"می نمایید  اقدام بازرگانی حقیقی
ید و یبا مشخصاتی که تعیین شده است انتخاب بفرما )رمز(کلمه عبور یک، پیگیري مراحل صدور کارت  برايجهت امکان ورود به سامانه  -6

 .یدیآن را دومرتبه تکرار نما
عبور خود را فراموش کردید بتوانید از طریق آن  کلمهید تا در صورتیکه ید یک آدرس ایمیل به سیستم معرفی نمادر بخش پایانی می توانی -7

 .آدرس ایمیل رمز خود را بازیابی کنید
 

 
 )2 تصویر(

 .هدایت خواهید شد "اصلی شرکتمشخصات "به صفحه  "مرحله بعد"با فشردن دکمه  -8

 

 

 

٤  

 



 :مرحله دوم

. را پر نماید "اصلی شرکتمشخصات "شده و سپس تمامی فیلد هاي ستاره دار  قسمت  "اصلی شرکتمشخصات " در این مرحله وارد صفحه -1
 .یدیفیلد هایی که ستاره دار نیستند اجباري نبوده اما بهتر است به جهت کامل بودن مدارك آنها را نیز تکمیل نما

 

 
 )3 تصویر(

و اطالعات قابل مشاهده در ) طبق روزنامه رسمی(همراه نام فارسی و انگلیسی  شرکت خود را به "شناسه ملی"استدر این بخش الزم  -2
 .را  وارد نمایید 3تصویر شماره 

 
صورت خودکار در فیلد ه سیستم ب ، الزم به ذکر است براي پر نمودن فیلد هاي انگلیسی الزم به تغییر زبان سیستم نبوده و بدون تغییر زبان -3

 .را تغییر خواهد داد زبان ، هاي فارسی و انگلیسی
 

 . فیلد هاي مربوطه را تکمیل نموده و دکمه  مرحله بعد را بفشارید نیز "شرکت مشخصات تکمیلی"در قسمت  -4
 !توجه

طراحی گردیده است که شما پس از طی هرکدام از  ه گونه ايدقت نماید سیستم ثبت نام صدور کارت هوشمند بازرگانی ب
تمامی اطالعات وارد شده در آن مرحله و مراحل قبل در سیستم ذخیره سازي می شود  "دمرحله بع"مراحل با فشردن دکمه 

 .تا در صورت بروز هر گونه مشکلی قابل دستیابی باشد

 :مرحله سوم 

فرد را به همراه سمت آن  )فقط مدیرعامل(اطالعات شخصی فردي که دارنده کارت خواهد بود "دارنده کارتمشخصات "در قسمت  -1
 .ماییدنمتقاضی را وارد 

٥  

 



 

 
 )4تصویر(

 .ثبت نام خود را ادامه دهید "مرحله بعد"پس از تکمیل اطالعات با فشردن دکمه  -2

 

 

 

 :مرحله چهارم 

 .یدیسیستم معرفی نما در دفاتر بازرگانی را در نام باید اطالعات اظهارنامه ثبتشما  "ثبتیمشخصات  "در مرحله  -1
 

 !توجه
مندرج در روزنامه  آخرین آگهی افزایش سرمایهایه ثبت شده بایستی به دقت و بر اساس میزان سرمدقت شود 
در صورتکه مبلغ اشتباه درج گردد مراحل بعدي به درستی طی نشده و مدارك شما ناقص . گردد  رسمی وارد
 !خواهد بود

٦  

 



 

 
 )5تصویر(

 :مرحله پنجم 

درصورتیکه دفتر شرکت درکارخانه نباشد باید آدرس دفتر مرکزي .رد نماییداطالعات تماس و نشانی را وا "مشخصات تماس"مرحله در  -1
 طور بلعکس انتخاب شود و همین

 

 
 )6تصویر(

٧  

 



 :مرحله ششم 

باید اطالعات مربوط به اعضاي شرکت ، سهامداران و میزان سهام هر یک را در جدول مربوطه وارد  "هیئت مدیره و سهامداران"در مرحله  -1
 .نمایید

 

 )7 تصویر(

 :مرحله هفتم

 .در اختیار شما قرار می گیرد ها فرم مربوط به استعالم 5در این مرحله بر اساس اطالعاتی که تا کنون وارد نموده اید  -1
 .باز شود ا فرم مربوطه در صفحه جداگانه ايکلیک کرده ت آنبراي دریافت هرکدام کافی است بر روي  -2
 .یدایه در ذیل جدول فرم ها ارائه شده است نسبت به چاپ هر یک اقدام نمسپس با استفاده از یک پرینتر و تنظیماتی ک -3
بعد از دریافت جواب از  است، الزامی بازرگانی صدورکارت جهت درپرونده مدارك این نمودن ضمیمه اینکه به الزم به تذکر است ، باتوجه -4

همراه داشتن نتیجه استعالم و گواهی .(جعه نماییدمراجع ذي ربط باید با دردست داشتن کلیه گواهی ها و فرم ها به اتاق مرا

 ).است ضروري اتاق به حضوري مراجعه برايها

 

٨  

 



 ) 8تصویر (

 :مرحله هشتم

 .می توانید رشته مورد نظر خود را جهت واردات تعیین کنید "تعیین رشته فعالیت"در مرحله  -1
 وحداکثرسه رشته یک حداقل انتخاب واردات وواردات،براي صادرات تمقررا قانون اجرایی نامه آیین) 10( ماده) 2( بند) 2( براساستبصره -2

 .ندارد وجود محدودیتی صادرات وبراي بوده الزامی فعالیت رشته

 

 !توجه
) مواد اولیه،ماشین آالت، اجزا، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید – 00(براي انتخاب گروه اول رشته فعالیت 

می باشد و بدون در دست داشتن مجوز تولید این گزینه براي  از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي دالزاما نیاز به مجوز تولی
 .شما تایید نخواهد شد

 

 
 )9تصویر(

 

 :مرحله هفتم

 .مشخصات فیش هاي مربوط به صدور کارت را در بخش هاي مربوط به خود وارد نمایید دبای "فیش هاي پرداختی"در مرحله  -1

٩  

 



 

 
 )10تصویر(

 
 

 :ارد پرداختی شامل مو -2
a. به حساب جاري سیبا ( .بر اساس سرمایه اعالم شده مطابق با آنچه که در اظهارنامه درج شده است –فیش حق عضویت

 )بانک ملی در وجه اتاق بازرگانی کاشان با ذکر نام 0205590662006
b. سازمان دروجه ملی بانک 2175800203001 سیبا جاري حساب به ریالی 000/440 فیش(فیش سازمان بازرگانی 

 )باذکرنام اصفهان استان بازرگانی

c. فیش حق تمبر 

 :مرحله هشتم

 .مدارك اعالم شده را اسکن نموده  و هرکدام را در بخش مربوطه وارد می نمائید "پیوست مدارك"در مرحله  -1
 

١٠  

 



 

 
 )11 تصویر(

 

 :بخش هاي موجود در این مرحله  -2
a. مدارك الزم جهت اخذ کارت 

b. رنده کارتمدارك مربوط به دا 

c. اسناد ثبتی 

d. اسناد ملک 

e. مدارك سایر نهادها 

f. سایر مدارك 

g. پرونده هاي مجتمع 

h. مدارك مرتبط با اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 

 :یدیتصاویر مربوط به قسمت هاي هرکدام از گزینه ها ي ذکر شده در باال را می توانید مشاهده نما -3
 

 

 

١١  

 



 ) الزم جهت اخذ کارتمدارك –12تصویر (

  

 
 )مدارك مربوط به دارنده کارت  –13تصویر (

 

 )اسناد ثبتی–14تصویر (
 

 
 )اسناد ملک–15تصویر (

 

١٢  

 



 )مدارك سایر نهادها–16تصویر (
 

 
 )پرونده هاي مجتمع –17تصویر (

 

 )مدارك مرتبط با اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات–18تصویر (
 

 .به پایان رسانید این مرحله را  "مرحله بعد"پس از ورود تمامی مدارك مربوطه با فشردن دکمه  -4

 

 

 :مرحله نهم

 .یدینمایی کلی از تمامی اطالعات اصلی وارد شده فرد متقاضی را مشاهده می نما "تایید نهایی"در مرحله  -1
 
 

١٣  

 



 
 )19تصویر (

اعتبار سنجی که به تلفن همراه و دیگري به ایمیل متقاضی ارسال می شود وارد  در صورت صحیح بودن اطالعات متقاضی باید دو کد -2
 .نمائید

 .یدیاکنون می توانید براي استفاده و اطالع از اطالعاتی که در سامانه ثبت نموده اید فرم مربوطه را چاپ نما -3
صف کاري کارشناسان واحد خدمات بازرگانی اتاق  تمامی مراحل را به پایان رسانده تا در "تایید نهایی"پس از چاپ با فشردن دکمه  -4

 .قرار بگیرید کاشان بازرگانی 

و ثبت نام در کالس  نمودن در پایان الزم است تمامی مدارکی را که در سامانه ثبت نموده اید طی مراجعه حضوري جهت رویت و برابر با اصل
 .یدیمراجعه نما کاشانبه اتاق  بازرگانی اسان واحد صدور کارتکارشن به) آموزش هاي بازرگانی اختصاصی دریافت کارت بازرگانی(

 

 !توجه

براي پیگیري مراحل بعدي می توانید به سایت مراجعه کرده و با وارد کردن شناسه ملی و کلمه عبوري که خود انتخاب 

 .کرده اید  از وضعیت مراحل اجرایی کارت بازرگانی خود اطالع پیدا کنید

١٤  

 


