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  به نام خدا

91زمستان  -سامانه کارت هوشمند بازرگانی تهیه و تنظیم: بخش پشتیبانی  
  :اول گام

  نمایش داده می شود: زیرصفحه  ،مربوطهاتاق  پس از وارد نمودن آدرس اینترنتی

 و قوانین از"زینه گ ، بازرگانی کارت صدور شرایط و قوانین مطالعه از پس و شوند بررسی دقت به شدهموارد مطرح  است الزم
  .شود انتخاب "نمایم می رعایت را فوق نکات و هستم مطلع بازرگانی کارت صدور شرایط

  .شود وارد متقاضی ملی شماره حقیقی، بازرگانی کارت صدور خواست در براي: ملی شناسه/شماره

  . نمود وارد را عبور کلمه توان می ملی، شماره صحیح ورود صورت در: عبور کلمه

  ترکیبی از عدد و حروف باشد. به دلخواه متقاضی انتخاب می شود، ولی بهتر است عبور کلمه:نکته
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  .الزم است تکرار کلمه عبور وارد شود براي اطمینان از ورود اطالعات : تکرار کلمه عبور

  .ضروري استکلمه عبور براي مراجعات بعدي  نگهداري

 

 

 بتوان با استفاده از قسمت وارد شود تا در صورت فراموشی کلمه عبور، ی معتبريپست الکترونیک الزم است:  پست الکترونیک
 نمود. به پست الکترونیک ارسال را کلمه عبور "ام کرده فراموش را خود عبور کلمه"

 کلمه" الزم است شماره تلفن همراه معتبري وارد شود تا در صورت فراموشی کلمه عبور، بتوان با استفاده از قسمتتلفن همراه: 
  کلمه عبور را به صورت پیامک ارسال نمود. "ام کرده فراموش را خود عبور

  

  

  

  :دوم گام

. الزم است اطالعات متقاضی به صورت دقیق و کامل صفحه مشخصات متقاضی نمایش داده می شود ،پس از انتخاب مرحله بعد
 وارد کامل صورت به اطالعات تمامی الزم است ولی است اجباري باشند می دار ستارهوارد شود. ورود اطالعات براي مواردي که 

  .شوند
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و با  JPGکیلوبایت، در قالب  300زمینه سفید، حداکثر حجم دقت شود تصویر شخص باید عکس پرسنلی رنگی با پشت  :1نکته
  منگنه و هر نوع مورد دیگري وجود نداشته باشد.(مطابق با تصویر) حاشیه، کیفیت خوب باشد و همچنین روي عکس شماره، مهر،

    : دقت شود صحت تمامی اطالعات وارد شده توسط کاربران اتاق بازرگانی بررسی خواهد شد.2نکته

 

 به نیازي صورت این در. شود می وارددر آن  ایثارگري کدکادري نمایش داده می شود که در صورت انتخاب گزینه ایثارگر،  
  .بود نخواهد بازرگانی، سازمان فیش پرداخت

  .دنشو می داده مطابقت احوال ثبت سازمان با اطالعات این شود؛ دقت مشخصات متقاضی ورود در :3نکته

  .شود انتخاب "بعد مرحله دکمه" مرحله هر در باید شده، درج اطالعات ذخیره و بعد مرحله به ورود براي :4نکته

  :سوم گام

  .شود وارد بازرگانی دفاتر در ثبت نامه اظهار برگه با مطابق ثبتی اطالعات باید مرحله این در
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  :چهارم گام

 در اصلی نشانی عنوان به شده انتخاب هاي نشانی از یکی که است ذکر به الزم. شود وارد دقت با تماس اطالعات مرحله این در
  .شود می بررسی پست شرکت توسط شده وارد نشانی صحت . شود می چاپ کارت
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  :پنجم گام

 توسط ها فرم این باید یک، هر دریافت از پس که دنباش می موجود بازرگانی کارت صدور جهت نیاز مورد هاي فرم مرحله این در
  .دنشو تایید ذیربط مراجع

  

  نمونه فرم گواهی باز شده جهت چاپ:
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  :ششم گام

  رشته فعالیت الزامی است. سهرشته و حداکثر  یک انتخاب حداقل واردات، براي موجود هاي فعالیت رشته میان از مرحله این در

  .باشد نمی فعالیتی رشته انتخاب بهنیاز  شود، می انجام فعالیت صادرات زمینه در چنانچه

  

  گام هفتم:

  اسکن شود و در مکان هاي مناسب قرار داده شود. ،در این مرحله تمامی مدارك مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی با کیفیت

 1و حداکثر حجم هر فایل مورد استفاده،  قابل قبول است PDF ،JPG  ،TIFالزم به ذکر است که تنها فایل هایی با پسوند
  باشد.می  مگابایت    
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  گام هشتم:

با اتاق مربوطه تماس  زمینه در این نیاز به راهنمایی د. در صورت ندر این مرحله اطالعات مربوط به فیش هاي پرداختی وارد شو
  حاصل شود.



      

8 
 

  

  

  :نهم گام

می شود که در در این مرحله که در واقع مرحله نهایی می باشد، پیش نمایشی از تمام اطالعات ثبت شده تا کنون نمایش داده 
  صورت نیاز به اصالح و ویرایش می توان به مراحل قبل بازگشت و آن را اعمال نمود.

  به اتاق مربوطه منتقل می شود و جهت ارائه اصل مدارك باید به اتاق مراجعه شود. پروندهبا انتخاب دکمه تایید نهایی، 

  ، چاپ شود."چاپ"عات وارد شده با استفاده از دکمه بهتر است قبل از اتمام کار و انتخاب دکمه تایید نهایی، اطال
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 شماره نمودن وارد با نبود، میسر کار ادامه مراحل از یک هر درقطعی برق و ...)  ،(قطع شدن اینترنت علتی هر به چنانچه :1نکته
  می توان ادامه مراحل را انجام داد.  عبور کلمه و ملی

ملی و کلمه عبور،  شمارهبا انتخاب دکمه تایید نهایی کار به اتاق مربوطه منتقل شده و در هر زمان می توان با وارد نمودن : 2نکته
  از روند پیشرفت کار با استفاده از نمودار نمایش داده شده مطابق تصویر زیر، اطالع حاصل نمود.

  
  نویس اتاق می باشد. پیش به عنوان مثال، با توجه به نمودار باال، کار در مرحله

  

  


