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 کارت بازرگانیو تمدید درخواست صدور   -0

اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات  دتوانیمز شخص حقیقی و حقوقی، آن، اعم ا یدارندهکارت بازرگانی مجوزی است که 

 حسابکنید و وارد  نامثبتابتدا باید در سامانه جامع تجارت  یبازرگانکارت  صدور و تمدید درخواستبرای ثبت  .نمایدکالا 

 «ه حقوقیپای»و کارت بازرگانی حقوقی نقش  «پایه حقیقی»ی نقش قیحقدرخواست کارت بازرگانی  جهت ثبت ی شوید.کاربر

کارت بازرگانی، درخواست صدور یا تمدید را سربرگ ها، ید. از منوی سمت راست عملیات پایه، بارگذاری صلاحیترا انتخاب کن

 انتخاب نمایید.

 
 

 ریپذمکانابازرگانی برای نماینده نیز  باکارتی مرتبط هادرخواستدر صورت داشتن نمایندگی پایه حقیقی یا حقوقی، امکان ثبت 

 است.

 

ودن دارا ب یکارت بازرگان جهت اخذ .باشدمی «پرونده مالیاتی»کارت بازرگانی داشتن  دیو تمد درخواست صدور شرطشیپ 

به سازمان امور باید ثبت پرونده مالیاتی  باشد، برایالزامی می «بازرگانان» هینوع اتحاد و 45مرحله  دییتأی با اتیپرونده مال

 .دیراجعه نمایم tax.gov.irمالیاتی به آدرس 

 

file:///C:/252/pdf/1400%20-%20TIR%20-%20new.docx


 یبازرگان کارت دیتمد و صدور درخواست ثبت 
 

 

2 

 

 
 

 صورت نیا ریدر غباشید  نداشته یبازرگانجامع تجارت باید فرآیند باز در اتاق  در سامانهتمدید  ایصدور هنگام ثبت درخواست 

 یازرگانبه اتاق ب بازرگانی باید اتاق تیساشده در وبنمودن درخواست ثبت فیتکل نییتع یبراو  دیشویمبا پیغام زیر مواجه 

 یید.مراجعه نما

 

 
 

 تعهدنامه کارت بازرگانی 0-0
 «الد»فرم شود، این تعهدنامه جایگزین نمایش داده می «تعهدنامه کارت بازرگانی»صفحه  موردنظرپس از انتخاب گزینه 

لیک ک «مرحله بعد»گردیده است. در صورت موافقت با بندهای مندرج در تعهدنامه باید تیک مربوطه را فعال و بر روی گزینه 

 کنید.
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تیک دارای کارت بازرگانی با شماره قدیم هستم را فعال کنید و شماره  دیهستی( ا)دفترچه یمیقداگر دارای کارت بازرگانی 

 وارد کنید. باشدیمرقم  6کارت بازرگانی قدیمی خود را که حداکثر 

 

 یذارآن بارگ وستیمربوط به هر بخش را در قسمت پ ریو تصاو لیرا تکمباید اطلاعات فیلدها  پس از ورود به صفحه درخواست

 .دیینما
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 اطلاعات نیا شیرایو است امکان شدهثبت جامع در سامانه یمتقاض توسط ،هیپااطلاعات بخش به مربوط اطلاعات نکهیا به با توجه

 حهصفی بالا در «یحساب کاربر تیریمد»از بخش  بایداطلاعات  نیا رییبه تغ ازیدر صورت ن و ندارد وجوددرخواست  در فرم

 را باید تکمیل نمایید. شدهخواستهلاتین  یهانامو  دیینما اقدام

 شخص حقوقی()کد پستی دفتر مرکزی  0-2
ورت صشرکت در سامانه جامع به یاست که هنگام معرفها تدر ثبت شرک شدهفیتعری کد پست همانی حقوقیت شخصبرای 

و  دیینما مراجعه هاشرکت ثبت هی باید بکد پست رییتغ به ازین کهی. درصورتشودیم افتیدر هااز سامانه ثبت شرکت یستمیس

 را انتخاب نمایید. «ی اطلاعات اصلی شرکتروزرسانبه»در بخش مدیریت حساب کاربری، بخش مشخصات شرکت، 

 

 (:یقیحق شخص) یمرکز دفتر یپست کد 0-3
 دستی وارد شود. صورتبهبرای اشخاص حقیقی باید 

 

 دتجاری باش وقعیت اداری/در اجاره / تملیک متقاضی و دارای کد رهگیری از سازمان املاک و با م بایددفتر مرکزی ی کد پست

 .(برای متقاضیان حقوقی به نام شرکت و متقاضیان حقیقی به نام شخص متقاضی باشد)
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 نوع اتاق 0-0
 قصد درخواست صدور داشته باشد باید نوع اتاق را مشخص نمایید. کهیدرصورت

 

مستقر باشد، لازم است این گزینه فعال و منطقه مربوطه انتخاب  «مناطق آزاد یا ویژه»دفتر مرکزی متقاضی در  کهیدرصورت

 شود.

 

 فهیوظنظاموضعیت  0-5
 .ستیسال اجباری ن 51برای متقاضیان بالای  فهیوظتعیین وضعیت نظام

 

 فایل را حذف کنید. دیتوانیم «حذف»پس از بارگذاری هر تصویری در فرم کارت بازرگانی، با استفاده از گزینه 

 

 

 برداریسابقه فعالیت تجاری، مدرک تحصیلی و پروانه بهره 0-6
تکمیل حداقل یک بخش اجباری  «یبرداربهرهپروانه »و  «مدرک تحصیلی» ،«سابقه فعالیت تجاری»بخش:  3از بین 

 .باشدیم
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 یبرداربهرهپروانه 

 «یاربردبهرهپروانه »باید اطلاعات مربوط به  باشندیممتقاضیانی که خواهان استفاده از مزایای مربوط به واحدهای تولیدی 

 را تکمیل نمایند.

 

در صورت تمایل ، شودیمساله نمایش داده  5بازرگانی  اخذ کارتدرخواست  نهیگز ی،برداربهرهپروانه  انتخاب گزینه با

 را فعال نمایید. آن تیک دیتوانیم
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 کد رهگیری 0-7
 ،دارای کد رهگیری از سازمان املاک و دارای کاربری اداری / تجاری باشد باید چه ملکی باشد چه استیجاری محل کسب

د در فیلد شماره رهگیری وارد نمایید. موار شناسه سند را دیتوانیمو بدون کد رهگیری داشته باشید  برگتکسند  کهیدرصورت

 آن را از کارشناس صمت پیگیری نمایند. رد شدنیا  دییتأمدرک خود را بارگذاری و  توانندیمخاص 

 

 

 پلمپ دفاتر 0-8
ها و درآمدهای جهت اظهار هزینه ثبت شرکت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از هیقانون تجارت، کل 6بر اساس ماده 

 ها به آدرسبه سامانه اداره ثبت شرکت باید خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل

www.irsherkat.ssaa.ir   ید.مراجعه نمای 

 

 

 دفاتر اظهارنامه 0-9
 از دفه و دهدیم لیتشک یتجار ثبت دفتر نام به یدفتر بداند، لازم یدادگستر وزارت که ینقاط در تجارت قانون 16 ماده برابر

 تیعالف نوع و تجار اسم منظور نیا یبرا و باشد یضوابط و انتظام و نظم تحت یتجار امور که است نیا یدفتر نیچن سیتأس

 در دیاب گانهیب خواه و بوده یرانیا خواه دارند اشتغال تجارت امر به که یاشخاص هیکل و گرددیم ضبط مزبور دفتر در هاآن یتجار

 دارها سامانه به دیبا مراحل انجام و شتریب اطلاعات کسب جهت. ندینما ثبت دفتر آن در را خود اسم دهیگرد نییتع که یمدت

 .دیینما مراجعه www.irsherkat.ssaa.ir آدرس به هاشرکت ثبت

 

 

 

 

 

http://www.irsherkat.ssaa.ir/
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 شبا شماره 0-01
 اگر .شودمینمایش داده  یجارحساب ، در این قسمت شماره شباباشدچک صیاد الزامی میدستهو  یجارحسابداشتن 

اگر  توجه داشته باشید صیاد داشته باشید و شماره شبا نمایش داده نشود باید از بانک عامل خود پیگیری نمایید. چکدسته

 صیاد به نام شرکت باشد. چکدستهدرخواست صدور/تمدید کارت، حقوقی باشد باید 

 

 

 نهیشیسوءپ 0-00
 کاربرانو  www.adliran.ir آدرس به ییقضا کیالکترون ابلاغ سامانه به دیبا نهیشیسوءپ یگواه اخذ یبرا یرانیا کاربران

 .باشدیم یالزام نهیشیسوءپ داشتن اعتبار ،یبازرگان کارت صدور جهت .ندینما مراجعه 11+ سیپل دفاتر به یخارج

 

 

 یاجتماع نیتأم کارگاه کد 0-02
 مهیب ار خود کارمندان است لازم و شده یتلق کارفرما عنوانبه یبازرگان کارت دیتمد هنگام یحقوق و یقیحق انیمتقاض هیکل

 گاهکار کد. دیینما مراجعه یاجتماع نیتأم سازمان به دیبا منظور نیا یبرا باشند، یاجتماع نیتأم کارگاه کد یدارا و ندینما

 نیا کردن پر کارت صدور درخواست یبرا اما باشدیم یالزام و دارستاره یبازرگان کارت دیتمد درخواست یبرا یاجتماع نیتأم

 یهاقهمنط تمام و است شدهمیتقس تهران شرق و تهران غرب بخش دو به تهران شهر دیباش داشته توجه .باشدینم یاجبار لدیف

 .است شدهگنجانده بخش دو نیا در تهران

 

 

 

 



 یبازرگان کارت دیتمد و صدور درخواست ثبت 
 

 

9 

 

و تکمیل این فیلدها نیز اجباری  شودیمی وضعیت اقامت، پروانه اقامت و پروانه کار فقط به کاربران خارجی نمایش داده لدهایف

 .باشدیم

 

یلد ف تواندیمباشد،  هرکدامکاربر شامل  کهیدرصورتو  باشدیماختیاری  صورتبه شودیمدر تصویر زیر مشاهده  کهموردی  3

 را تکمیل نماید. موردنظر

وابستگی به بخش دولتی، »و  «موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران هستم یهاشرکتمدیرعامل » فیلد

موضوع قانون حفاظت و توسعه  یهاشرکتمدیرعامل »فیلد  در فرم اشخاص حقیقی وجود ندارد. «عمومی یا نهادها

 حقوقی نیز وجود ندارد. یرانیا ریغدر فرم اشخاص « صنایع ایران هستم

 
 

 فرم در موارد نیا از کدامچیه) باشدیم یاریاخت تیعضو لدیف 3 اما یاجبار کارمندان تعداد و تیفعال گروه و تکیمال نوع انتخاب

 (.ندارد وجود یقیحق
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از این موارد در فرم  کدامچیه) باشدیم فیلد عضویت اختیاری 3و گروه فعالیت و تعداد کارمندان اجباری اما  مالکیتانتخاب نوع 

 (.حقیقی وجود ندارد

 

 سهام صاحبان 0-03
 شرکت را وارد نمایند. دارانسهام اطلاعات توانندیماشخاص حقوقی در صورت تمایل 

 

 یمل ناسهش/کد و شود مشخص( یحقوق -یرانیا ریغ یقیحق -یرانیا یقیحق) شخص نوع سپس دیکن انتخاب را افزودن دیبا ابتدا

. دشو وارد سهام درصد دیبا سپس و شودیم فرم وارد خودکار صورتبه شخص اطلاعات شود، انتخاب استعلام نهیگز و شود وارد

 .شود جادیا یبعد دارسهام یبرا یدیجد فیرد تا نمود کیکل مجدد را افزودن توانیم سهام درصد شدن وارد از پس
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 معدن و صنعت سازمان کارشناسان یبرا کارت درخواست فرم تا نمود انتخاب را درخواست ثبت نهیگز دیبا فرم لیتکم از پس

 .شود ارسال استان

 

 انصراف 0-00

 .شودیم خارج فرم از یرییتغ گونهچیه جادیا بدون 

 

 :اطلاعات رهیذخ 0-05

 .باشد نداشته اطلاعات مجدد واردکردن به ازین مجدد ورود از پس کاربر تا کندیم رهیذخ را فرم در واردشده اطلاعات
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 های درخواستوضعیت  -2

 نویسپیش 2-0
 درخواست یبرا یفیرد ها،درخواست تیریمد ،یبازرگان کارت سربرگ ها،تیصلاح یبارگذار قسمت در اطلاعات، رهیذخ از پس

 .دیینما لیتکم را فرم شیرایو انتخاب با. ردیگیم قرار «سینوشیپ» تیوضع در که شودیم جادیا

 حذف درخواست 2-2
 .شودیم حذف کامل طوربه درخواست شود، انتخاب «درخواست حذف» نهیگز قسمت نیا در کهیدرصورت

 

 

 سینوشیپ تیوضع 2-3
 ار درخواست ثبت فرم، لیتکم از پس و انتخاب را «شیرایو» کونیآ صمت، سازمان به یبازرگان کارت درخواست ارسال جهت

 استان تصم سازمان کارشناس یبرا یبررس جهت درخواست و یابد رییتغ «سازمان یبررس حال در» به تیوضع تا کنید کیکل

 .شود ارسال

 سازمان یبررس حال در تیوضع 2-0
 کارشناس پاسخ منتظر لطفاً است شدهارسال معدن و صنعت سازمان کارشناسان به یبررس جهت یبازرگان کارت درخواست

 .دیینما مراجعه خود استان صمت سازمان خدمت زیم به یریگیپ جهت. دیبمان

 نقص رفع ازمندین تیوضع 2-5
 را درخواست ثبت فرم، لیتکم و نواقص رفع از پس و انتخاب را شیرایو سپس دیینما مطالعه دقت با را کارشناس حاتیتوض

 .شود ارسال صمت سازمان کارشناس یبرا مجدد درخواست تا دیینما کیکل

 کهیدرصورت شود،یم انجام صمت سازمان کارشناسان توسط یبازرگان کارت درخواست یبررس و استعلام دیباش داشته توجه

 .دیینما یریگیپ خود استان صمت سازمان خدمت زیم از دیتوانیم دیدار کارشناس اظهارنظر به نسبت یاعتراض ای سؤال
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 سازمان رد تیوضع 2-6
 برطرف از پس و دیینما مطالعه دقت با را کارشناس حاتیتوض. است شده رد صمت سازمان کارشناس توسط شما درخواست

 .شود جادیا دیجد درخواست تا دیینما کیکل مجدد را دیتمد/صدور درخواست نواقص، نمودن

 یبازرگان اتاق یبررس حال در تیوضع 2-7
 تیسا در خود کارتابل در را درخواست تیوضع. است شدهارسال یبازرگان اتاق به و دییتأ صمت سازمان توسط شما درخواست

 خود نامثبت دیبا دیدار یبازرگان کارت صدور درخواست کهیدرصورت .دیینما مشاهده www.cscs.ir آدرس به یبازرگان اتاق

 خود استان یبازرگان اتاق به درخواست یریگیپ جهت. دیینما لیتکم www.cscs.ir آدرس به یبازرگان اتاق تیسا در را

 .دیینما مراجعه

 یبازرگان اتاق رد تیوضع 2-8
 اسخپ منتظر لطفاً. است خوردهبرگشت صمت سازمان کارشناس کارتابل به و است شده رد یبازرگان اتاق توسط شما درخواست

 .دیینما مراجعه خود استان صمت سازمان خدمت زیم به یریگیپ جهت دیتوانیم. دیباش صمت سازمان کارشناس

 یبازرگان کارت چاپ حال در تیوضع 2-9
 را خود یبازرگان نقش ریز ریمس از لطفاً د،یینما مراجعه یبازرگان اتاق به کارت افتیدر جهت است صادرشده شما یبازگان کارت

 دیینما یروزرسانبه/جادیا

 اطلاعات استعلام← یبازرگان کارت ← هاتیصلاح یبارگذار ←یحقوق/یقیحق هیپا نقش انتخاب

 تجارت جامع سامانه در یمتقاض توسط حذف تیوضع 2-01
 دیبا یبازرگان کارت دیجد درخواست جادیا جهت د،یاکرده حذف تجارت جامع تیسا در را خود یبازرگان کارت درخواست شما

 .شود جادیا دیجد درخواست تا دیینما کیکل را دیتمد/صدور درخواست نهیگز مجدد

 اتاق در یمتقاض توسط حذف تیوضع 2-00
 دیبا یبازرگان کارت دیجد درخواست جادیا جهت د،یاکرده حذف یبازرگان اتاق تیسا در را خود یبازرگان کارت درخواست شما 

 .شود جادیا دیجد درخواست تا دیینما کیکل تجارت جامع تیسا در را دیتمد/صدور درخواست نهیگز مجدد


