فرایند ثبت درخواست
« صدور یا تمدید کارت بازرگانی »
در سامانه جامع تجارت

باستناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آییننامه مواد 5و  6آن ،ثبت
درخواستهای مرتبط با کارت بازرگانی  ،نظیر صدور  ،تمدید  ،ابطال و سایر
فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی میبایست توسط بازرگان در سامانه جامع تجارت
صورت پذیرد .
مراحل ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی به شرح ذیل میباشد؛
 )1ورود به سامانه
متقاضیان میبایست به سایت سامانه جامع تجارت به آدرس WWW.NTSW.IR

مراجعه و با انتخاب گزینه «ورود»  ،مطابق تصویر ذیل  ،وارد کارتابل خود شوند .
تذکر :1متقاضیانی که در سامانه جامع تجارت ثبتنام نکردهاند ابتدا میبایست با
انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه ثبت نام کرده سپس نسبت به ثبت درخواست
صدور و یا تمدید کارت بازرگانی اقدام نمایند.

تذکر :2ثبتنام در سامانه جامع با نقش پایه حقیقی صورت میپذیرد و در صورت نیاز
به اخذ کارت بازرگانی حقوقی ،پس از ثبت نام در سامانه و ورود با نقش پایه حقیقی،
از صفحه اصلی گزینه «معرفی شرکت» را انتخاب و نسبت به ثبت اطالعات شخص
حقوقی و اخذ دسترسی پایه حقوقی اقدام نمود.

ورودنامکاربریو
کلمهعبور

 ) 2ورود به کارتابل
ثبت درخواستهای مرتبط با کارت بازرگانی از دو طریق «پایه حقیقی» و «پایه حقوقی»
امکانپذیر است  .جهت ثبت درخواستهای مرتبط با کارت بازرگانی حقیقی از نقش
«پایه حقیقی» و کارت بازرگانی حقوقی از نقش «پایه حقوقی» میبایست استفاده
شود.
توجه  :در صورت داشتن نمایندگی پایه حقیقی یا حقوقی  ،امکان ثبت درخواستهای
مرتبط با کارت بازرگانی برای نماینده نیز امکانپذیر است .

پس از ورود به کارتابل  ،گزینه «بارگذاری صالحیتها» را انتخاب کنید

پس از ورود به صفحه مورد نظر ،تب «کارت بازرگانی» را انتخاب و بر روی گزینه
«درخواست صدور» برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی  ،و یا «درخواست تمدید» برای
متقاضیان تمدید کارت بازرگانی ،کلیک کنید .

پسازانتخابگزینهموردنظر،پاپآپ«تعهدنامهکارتبازرگانی»نمایشدادهمیشود
اینتعهدنامهجایگزینفرم«دال»گردیدهاستت.درصتورتتیییتدبنتدهایمنتدرجدر
تعهدنامهمیبایستتیکمربوطهرافعالوبررویگزینه«مرحلهبعتد»کلیتککنیتدتتا
واردصفحهمربوطهشوید.

پس از ورود به صفحه درخواست  ،میبایست اطالعات درخواستی را تکمیل و تصاویر
.
مربوط به هر بخش را در قسمت پیوست آن بارگذاری نمایید.

صدور

بخشاطالعاتپایه

با توجه به اینکه اطالعات مربوط به بخش اطالعات پایه پیش از این توسط خود متقاضی
در سامانه جامع ثبت شده است  ،امکان ویرایش این اطالعات در فرم حاضر وجود ندارد و
در صورت نیاز به تغییر این اطالعات میبایست از بخش «مدیریت حساب کاربری» در
باالی صفحه اقدام نمایید .
نکته  :کد پستی دفتر مرکزی برای شخص حقوقی همان کد پستی تعریف شده در بخش
اطالعات پایه است که هنگام ثبت نام متقاضی در سامانه جامع تکمیل گردیده است  .در
صورت نیاز به تغییر کد پستی میبایست از بخش «مدیریت حساب کاربری» نسبت به
ویرایش کدپستی اقدام نمایید .

از بین  3بخش « :مدرک تحصیلی»« ،پروانه بهره برداری» و «سابقه فعالیت تجاری»،
تکمیل حداقل یک بخش اجباری است.
نکته  :متقاضیانی که خواهان استفاده از مزایای مربوط به واحدهای تولیدی میباشند
میبایست اطالعات مربوط به «پروانه بهره برداری» را تکمیل نمایند.

نکته :شماره شبای نمایش داده شده در فرم مربوط به حسابهای جاری با دسته چک صیاد،
استعالم شده از بانک مرکزی میباشد .در صورت نداشتن حساب جاری با دسته چک صیاد
امکان ثبت درخواست در سامانه وجود نداشته و متقاضی با خطا مواجه میگردد .در این
صورت میبایست ابتدا نسبت به افتتاح حساب و اخذ دسته چک اقدام نموده ،سپس
درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.

در هر مرحله از تکمیل اطالعات ،در صورت انتخاب گزینه «ذخیره اطالعات» در انتهای
فرم  ،اطالعات وارد شده به صورت «پیش نویس» ذخیره خواهد شد.
پس از تکمیل فرم و جهت ارجاع درخواست به کارشناسان میبایست برروی گزینه «ثبت
درخواست» کلیک کنید  .در صورتی که فرم به طور کامل تکمیل شده باشد ،درخواست
به کارتابل کارشناسان ارجاع خواهد شد و وضعیت درخواست به «در حال بررسی» تغییر
خواهد یافت.

پس از ارسال درخواست  ،وضعیت درخواست در قسمت «وضعیت» به متقاضی نمایش داده
می شود و با توجه به وضعیت درخواست ،یکی از حاالت ذیل نمایش داده می شود:

نکته:تنهادروضعیت«پیشنویس»و«نیازمندرفعنقص»،امکانویرایشپرونده
توسطمتقاضیوجوددارد.
وضعیتهای مرتبط با کارت شامل موارد؛
«در حال ارسال»  :درخواست در حال ارسال به سامانه اعتبارسنجی میباشد
«در حال بررسی»  :درخواست جهت بررسی در کارتابل کارشناس سازمان صمت استان قرار
گرفته و در حال بررسی است.
«درحالبررسیاتاق»:درخواستدرسازمانصمتتآییدشدهوبرایبررسیبهاتاق
بازرگانیارسالشدهاست.
«درحالچاپ»:درخواستموردتاییدنهاییسازمانصمتواتاقبازرگانیقرارگرفته
است.
«نیازمند رفع نقص»  :درخواست متقاضی توسط کارشناس ناقص اعالم شده و میبایست
توسط متقاضی ویرایش شده و قسمت های دارای نقص اصالح شود.
«رد شده»  :در این وضعیت  ،از نظر کارشناس استان ،متقاضی شرایط اخذ کارت بازرگانی را
نداشته و درخواست رد شده است  .در این وضعیت امکان ویرایش وجود ندارد و جهت ثبت
درخواست مجدد  ،متقاضی میبایست درخواست جدید ثبت کند .

در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص فرآیندهای مرتبط با کارت
بازرگانی میتوانید با پشتیبانی سامانه جامع تجارت به شماره
 021-75492000تماس حاصل نمایید.
باتشکرازتوجهشما

