
  
 

 
 
 
 

 

 

 مشخصات رتبه بندی اعضای اتاق 

       

ل گردد
ی تکمی

ط متقاض
ت توس

ن قسم
ای

 

 الف ( مشخصات متقاضی 

                                  /   حقوقی      اشخاص حقیقی 

 /     رتبه بندی شده      رتبه بندی نشده  تاکنون 

 نام مدیر عامل:                                                     نام شرکت /  شخص حقیقی:                              

 شماره ثبت:                                 تاریخ ثبت:                                                                         :شماره شناسه ملی شخص حقوقی

 نمابر:                                                                      شماره تلفن:                        

 نشانی: 

 نمابر:              نماینده سازمان:                                     سمت:                                       تلفن مستقیم:                  

 پست الکترونیکی:                                تلفن همراه :           

 تعداد صفحات/ جلد                                                                                                                                  مورد نیازتکمیلی فهرست مدارک 

 قانون مالیاتهای مستقیم از سازمان امور مالیاتی کشور 186ارائه گواهی موضوع ماده  .1

 فعالیت متقاضی .و گواهینامه ها و تایید صالحیت های معتبر رزومه و سابقه .2

گزارش رسمی )با مهر و امضاء مدیر عامل( مبنی بر مجموع حجم و ارزش ریالی واردات و صادرات به تفکیک برای  .3

 سه سال اخیر )لیست کد تعرفه ها به تفکیک واردات و صادرات ضمیمه گردد(

دیر عامل( در مورد وضعیت دعاوی و احکام صادره در مقابل کارکنان، مشتریان، گزارش رسمی )با مهر و امضاء م .4

 تأسیس کنندگان، سهامداران، سازمان های دولتی و مردم نهاد 

 سال اخیر( 5اظهار نامه مالیاتی ) .5

 

آن از بانک ها و موسساتهمراه سقف اعتباری آخرین وضعیت اعتبارات دریافتی میزان بازپرداخت ها  و مانده گزارش .6

  متقاضی

  

 سوابق پوشش بیمه ای شخص .7

 مستندات مربوط به فعالیت های اجتماعی شامل عضویت در مراکز اجتماعی و خیریه و میزان کمک به این مراکز .8

گواهی مربوط به کپی کارت بازرگانی دارای اعتبار به همراه تاریخ دریافت اولین کارت بازرگانی و تاریخچه تمدید ها  .9

  سال اخیر( 3زرگانی و صنایع و معادن ایران )مبلغ سه در هزار واریزی به حساب اتاق با

 ی برگشتیااستعالم از بانک مرکزی برای چک ه .10

 مستندات مربوط به فعالیت های اجتماعی شامل عضویت در مراکز اجتماعی  و خیریه و میزان کمک به این مراکز .11

به دقت  b.ir4www.r*پیش از تکمیل و ارسال مستندات حتماً راهنمای ثبت نام مندرج در سایت رسمی طرح 

 مطالعه شود.

 

 

                     .... صحت اطالعات فوق را تأیید می نمایم ........................... به شماره شناسنامه ................................................... فرزند .........................................اینجانب ............... 

           

متقاضیمهر و امضاء    

بابت طرح ملی رتبه بندی  به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بانک ملی شعبه خشایار  ، 0107770869007هت واریز وجه : جشماره حساب  

 کارت های بازرگانی

 : تاریخ واریز                                                                           : واریزی فیش شماره 
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