
به نام خدا

حقوقی اشخاص بازرگانی کارت پرونده تمدید جهت نیاز مورد مدارک

امضاء و اثر انگشت در سامانه یکپارچه به همراه مهر ،دریافت فرم تعهدنامه کارت بازرگانی از کارتابل متقاضی  . 1

 (.اتاق در حضور زمان در ) بازرگانی منقضی شده کارت اصل ائهار  .2

.4 بدون چاپ نوشته و حاشیه اضافی(سفید زمینه پشت با و رنگ ساده، رخ، تمام) عکس بارگذاری و اسکن . 3

تغییرات)هیات مدیره،سرمایه یا مکان( رسمی روزنامه

روزنامه ارائه باشد رسیده پایان به مدیره هیئت تصدی مدت چنانچه خاص یا عام سهامی شرکتهای در :1 تذکر

.الزامیست مدیره هیئت تمدید رسمی

شرکت فعلی نوع به مربوط اظهارنامه ارائه تغییر، رسمی روزنامه ارائه بر عالوه شرکت نوع تغییر صورت در :2 تذکر

.الزامیست شرکتها ثبت اداره از صادره

 فوق. مدارک بر عالوه مدیرعامل تغییر صورت ر. د5

شناسنامه تصویر بارگذاری و اسکن سجلی مشخصات در تغییرات گونه هر داشتن صورت در) ملی کارت اصل -الف

(.باشد می الزامی صفحات تمامی از

.است الزامی جدید کارت رسید همراه به قبلی ملی کارت ارائه جدید ملی کارت نداشتن صورت در :تذکر

.باشد نگذشته بیشتر ماه 3آن صدور زمان از که پیشینه سوء عدم گواهی -ب

 .آقایان برای دائم معافیت یا خدمت پایان کارت -ج

.باشند می معاف خدمت پایان ارائه از باشد تمام سال 5۰ آنان سن که متقاضیانی :1 تبصره

 (.دیپلم حداقل) معتبر تحصیلی مدرک -د

و اطالعات فناوری وخدمات مهندسی فنی خدمات معدنی، کشاورزی، صنعتی، برداری بهره دارندگان پروانه : تبصره

تحصیلی مدرک ارائه از پروانه، صدور تاریخ از سال دو انقضای به مشروط ذیربط مراجع از ( ICT ) ارتباطات

 .باشند می معاف

.تمام سال 23 سن حداقل داشتن. 6



 همراه به اقامت و کار پروانه ارائه به ملزم فوق مدارک ارائه بر عالوه بازرگانی کارت متقاضی غیرایرانی اشخاص . 7

 .باشند مدرک می اصل

 .تولیدی واحدهای برای تولیدی های وزارتخانه از یکی از معتبر تولیدی مدرک ارائه . 8

 فرم تعهد پنج ساله )ویژه تولیدی(.  9 

 : ذیل مالکیت مدارک از یکی ارائه .1۰

 در آگهی ثبتی شرکت. مرکزی دفتر آدرس به شرکت نام به مالکیت سند اصل:الف

 در آگهی ثبتی شرکت. مرکزی دفتر آدرس به و شرکت نام به معتبر )دفتر اسناد رسمی( محضری نامه اجاره اصلب: 

در آگهی ثبتی شرکت به  مرکزی دفتر آدرس به شرکت نام به رهگیری کد دارای امالک بنگاه نامه اجاره اصل: ج

 روئیت کارشناس. جهتاصل سند مالک  همراه 

 نیز ذیل مدارک ارائهفوق   مدارک بر عالوه باشد گذشته سال دو از بیش کارت انقضای تاریخ از صورتیکه در

 : است الزامی

 و اسکن سجلی مشخصات در تغییرات گونه هر داشتن صورت در ) عامل مدیر و شناسنامه ملی کارت اصل -د 

 (.باشد می الزامی صفحات تمامی از شناسنامه تصویر بارگذاری

  .است الزامی جدید کارت رسید همراه به قبلی ملی کارت ارائه جدید ملی کارت نداشتن صورت در :تذکر

 .باشد نگذشته ماه 3بیشتر آن صدور زمان از که پیشینه سوء عدم گواهی اصل -ه

 (.مدیپل حداقل) معتبر تحصیلی مدرک اصل-و

 .نمایند دریافت بازرگانی کارت توانند نمی دولتی دستگاههای وقت تمام کارمندان: 2تذکر

 (عامل مدیر تغییر و گذشته سال دو کارتهای برای.)گردد می اصل برابر اتاق محل در مدارک کلیه : 3رتذک

 اتاق سایت طریق از نامی ثبت اطالعات تکمیل زمان در خاص فعالیتهای رشته انتخاب در محترم تقاضیان: م4 تذکر

 رشته چهارچوب در واردات تنها زیرا باشد آنان وارداتی نیازهای راستای در شده انتخاب های رشته که فرمایند دقت

 .ندارد محدودیتی وجود کاال صادرات برای و بود خواهد پذیر امکان انتخابی های

 


