
 

 

 

 شرایط کلی اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
 :ارائه مدارک مثبته بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد ، نظیر یکی از موارد ذیل -1

یدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاههای اقتصادی و تجاری معبتر)اشخاص حقیقی و حقوقی(با ارائه گواهی مربوطه ارائه تأئ -2/1

 مانند:

 حکم کارگزینی مبنی بر تائید تصدی مدیریت عامل، عضو هیأت مدیره ، مدیریت بازرگانی یا فروش -الف

 أمین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت های مرتبطحکم کارگزینی و یا ارائه لیست بیمه ت -ب

 ارائه اظهارنامه مالیاتی – 2/2

 ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد. -2/3

 متصل یا منفصل در تشکل های اقتصادی با تائید تشکل مربوطهداشتن حداقل سه سال عضویت فعال ، به صورت  -2/4

 ارائه مجوز صنعتی مأخوذه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط -2/5

 ، امور گمرکی، صنعتی و تولید( اقتصادی  داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی و یا خارجی ) مدیریت بازرگانی ، علوم -2/6

 (ارائه اجاره نامه بنگاهی یا سند مالکیت محضری محل دفتر کار)دفتر بازرگانی  -2

 سال اعتبار کارت بازرگانی( 3دو نفرمعرف بازرگان ) عضو اتاق بندرعباس و داشتن حداقل   -3

 درخواست کتبی -4

 دیپلم ( ) حداقل ارائه مدرک تحصیلی -5

 (زمینه سفید 3*4دو قطعه عکس -پایان خدمت یا معافیت از خدمت –کارت ملی  –ی شناسنامه کپارائه مدارک ) -6

 میلیون ریال( 200حداقل سرمایه ثبتی (میلیون ریال( 200)حداقل  تائیدیه موجودی حساب جاری -7

 نبودن کارمند رسمی دولت -8

 سال تمام 23داشتن حداقل سن   -9

     45و با وضعیت  نوع اتحادیه بازرگانان()  tax.gov.irثبت نام کد اقتصادی در سایت  -10

 http://irsherkat.ssaa.irدر سایت ثبت دفاتر بازرگانی و گواهی پلمپ دفاتر از ثبت شرکتها -11
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م از قسمت فرم های گواهی پس از دریافت نامه ها مراجعه نموده و برای گرفتن استعال   cscs.ir لطفا برای ثبت نام به سایت       

 (دارایی بصورت سیستمی –نامه گمرک -نامه عدم سوءپیشینه-تعهد پولشویی-فرم د-) فرم الف.جهت ممهور نمودن به اتاق مراجعه نمائید
  www.bndccim.comسایت اتاق بازرگانی بندرعباسجهت دریافت فرم  33453008شماره تماس:  


