فرم کارشىاسی پريوذٌ صذير کارت بازرگاوی حقًقی اتاق بازرگاوی قسيیه
 -1پلوپ دٍ جلذ دفتر ول ٍ رٍزًبهِ
 -2یه بري اظْبرًبهِ ثبت ًبم در دفبتر ببزرگبًی بعذ از پلوپ دفبتر از ادارُ ثبت اسٌبد ٍ اهالن
 -3اصل گَاّی پلوپ دفبتر لبًًَی بعذ از پلوپ دفبتر از ادارُ ثبت اسٌبد ٍ اهالن
 -4تىویل فرم تعْذًبهِ عضَیت در اتبق ببزرگبًی  2بري
 -5فتَوپی تمبضبًبهِ ثبت شروتْبی داخلی ٍ شروت ًبهِ رسوی(برای شروتْبی بب هسئَلیت هحذٍد)
 -6فتَوپی اظْبرًبهِ ثبت شروتْبی سْبهی خبص/عبم (برای شروتْبی سْبهی)
 -7فتَوپی رٍزًبهِ رسوی در هَرد تبسیس ٍ تغییرات شروت
 -8یه سری فتَوپی اسبسٌبهِ شروت
 -9فتَوپی از توبم صفحبت شٌبسٌبهِ ٍ وبرت هلی هذیر عبهل ٍ هذرن تحصیلی دیپلن  ،یب ببالتر ٍ رٍیت اصل آى
 -10فتَوپی وبرت پبیبى خذهت ٍ هعبفیت از سرببزی برای آلبیبى ٍ رٍیت اصل آى
 -11فتَوپی توبم صفحبت سٌذ هبلىیت ٍ یب اجبرُ ًبهِ هحضری هحل وبر-سٌذ هحل وبر ببیذ تجبری-اداری یب وبرخبًِ ببشذ.
اجبرُ ًبهِ غیر هحضری :بٌگبُ بب وذ رّگیری ٍ وپی توبم صفحبت سٌذ
 -12فیش ببًىی طبك شوبرُ حسبة ارائِ شذُ تَسط اتبق ببزرگبًی
 -13ارائِ تبئیذیِ صالحیت برای هذیراى خبرجی از سفبرتخبًِ هتبَعشبى ٍ فتَوپی پرٍاًِ وبر-پرٍاًِ تَلیذ-پرٍاًِ البهت
 -14سي هذیر عبهل حذالل  23سبل توبم ببشذ
 -15یه لطعِ عىس  6*4رًگی پشت زهیٌِ سفیذ
 -16درخَاست صذٍر وبرت ببزرگبًی ٍ اًجبم هراحل ثبت ًبم از طریك سبهبًِ

بٍ جس مذیران شرکتُای ديلتی  ،سایر اشخاصی کٍ بٍ صًرت تمام يقت در دستگاَُای ديلتی
شاغل باشىذ ومی تًاوىذ کارت بازرگاوی دریافت ومایىذ.
صاحة حساب:اتاق تازرگانی قسوین
اصل فیش  +یک ترگ کپی

دارایی استان قسوین جهت
اتطال تثر

وزارت تازرگانی

اداره دارایی قسمت سایت

باوک ملی مرکسی قسویه(میدان آزادی)

حق ورودی برای متقاضیان جدید 3077707772ریال

ضماره حساب33373336337722

ضماره حساب 33160722737722مبلغ
 0070777ریال

حق عضویت سالیاوه تا سرمایه  27707770777ریال مبلغ  306770777ریال

صدور کارت مبلغ 37707772ریال

اصل فیش تازرگانی

حق عضویت سالیاوه از سرمایه  27707770777ریال تا 3077707770777ریال
مبلغ  007770777ریال

تمدید کارت مبلغ 6707772ریال

باوک تجارت -ضماره حساب33637125122

حق عضویت سالیاوه از  3077707770777ریال به باال مبلغ  607770777ریال
باوک تجارت ضماره حساب  –3363513316 2ضعبه آزادی به وام اتاق بازرگاوی -
اصل فیص+یک برگ کپی و یک قطعه عکس2*0
پرداخت  677/777ریال بابت حق آموزش-
-

اصل فیش دارایی

