
 

 

  قييمدارك مورد نياز جهت اخذ كارت بازرگاني حق

  
  تقاضا نامه كتبي -1
  قطعه 4تمام رخ رنگي  6×4عكس  -2
  سري كپي از تمام صفحات شناسنامه يكو اصل شناسنامه  -3
  سري كپي از پشت و روي كارت پايان خدمت يكاصل و  -4
  سري كپي از پشت و روي كارت ملي يكاصل و  -5
  اداره ثبت  اصل گواهي پلمپ دفاتر بازرگاني از -6
با امضاي متقاضي كارت بازرگاني همراه بـا  (دو برگ اصل اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگاني كه به تأييد اداره ثبت شركتها رسيده باشد -7

  )آدرس دقيق محل كار و سكونت
 ماه نگذشته باشد 6اصل گواهي عدم سوء پيشينه كه از زمان صدور آن بيش از  -8

 نامه رسمي يا سند شش دانگ به نام متقاضياجاره سري كپي از  يك اصل و -9

 اصل گزارش بازديد از محل كار -10

 قاضي مورد بررسي قرار خواهد گرفتدر اين مرحله متناسب بودن شرايط دفتر محل كار با رشته فعاليت اعالم شده از سوي مت:  تذكر 

  تكميل فرم مشخصات شخص حقوقي -11
  جاري شركت نداشتن چك برگشتي و بدهي معوق در سيستم بانكي كشور مبني بر تأييد حساب ، گواهي بانك)الف(اصل فرم  -12
  ، تكميل مشخصات فردي و دو نفر معرف)ج(اصل فرم -13
  )گواهي امضاء توسط محضر(،كه امضاي متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي تأييد گرديده باشد)د(اصل فرم -14
  )186موضوع ماده (اهي مالياتيواصل گ -15
  )الياتي شهرستان مربوطهاداره امور م(اصل فيش حق تمبر -16
 جواز كسب مدرك ديپلم به همراه ويا  مدرك دانشگاهي اصل و كپي -17

در خصوص اشخاص غير ايراني متقاضي دريافت كارت بازرگاني ضرورت دارد متقاضي در زمان درخواست كـارت بازرگـاني تائيديـه      -18
 .سفارت كشور متبوع خود به ازاي گواهي عدم سوء پيشينه ارائه دهد 

 مامسال ت 23ايت شرط سني حداقل رع  -19

 اصل گواهي كميته تائيد صالحيت -20

 گواهي حضور در دوره آموزشي توجيهي براي مدير عامل -21

  
  :توجه
  .ارائه اصل مدارك خواسته شده الزامي است −
  .صدور كارت صرفاً بعد از تكميل پرونده، ارائه مدارك مورد نياز، بررسي و احراز شرايط صورت مي گيرد −

سـند  /اجـاره نامـه   (ه ارسال كارت بازرگاني از طريق پست پيشتاز، دقت فرمايند آدرس پستي ارائه شده دقيق و در كليـه اسـناد   با توجه ب −
 .يكسان باشد) قي ر نامه ثبتي و فرم مشخصات شخص حقيمالكيت ، اظها

  .لطفاً وجوه بعد از تكميل همه مدارك و نداشتن نقص در پرونده واريز شود −
 


