
الکترونیک  پردیس تجارت فردا  تجارت شرکت   

1297:  شماره ثبت                  

 

 

 چک لیست مدارک )عمومی ( مورد نیاز جهت اخذ 

 عاملیت فروش و شعبه شرکت

 

 

 کد فرم :

                شخص حقوقی : شرکت سهامی خاص          شرکت با مسئوالیت محدود      پیشخوان دولت       کافینت 

مدارک مرحله اول -1  
سری3  1 رزمره کاری متقاضی  

سری3 ت ارتباطی و پیشخوان / کافینت دفترخدما –تصویر آگهی تاسیس /مجوز    2 

سری3  3 تصویر آخرین تغیرات  

سری3  4 تصویر گواهی ارزش افزوده  

سری3  5 روزنامه رسمی  

سری3  6 تصویر آخرین مدرک تحصیلی شخص حقوقی /شخص حقیقی  

سری3 شخص حقوقی /شخص حقیقی کارت ملیتصویر    7 

سری3 شخص حقوقی /شخص حقیقیشناسنامه تصویر    8 

سری3  9 تصویر محل کسب داخل وخارج  

سری3  10 تصویر سند مالکیت /اجارنامه محل فعالیت  

سری3 11 قبض خدماتی برق /گاز /تلفن    

سری3 21 گواهی تاییده پستی   

سری3 از شخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد  3*4قطعه عکس 12   31  

سری3 71 معرفی نمودن وارائی پرسنل با مدارک شناسایی )در صورت داشتن (   

سری3 81 کپی دفترچه بیمه    

سری3  19 احراز محضری محل سکونت  

 

مدرارک مرحله دوم -2  

سری3 (مرحله اول نیازی نیست  )درگواهی سوء پیشینه    1 

سری3 (مرحله اول نیازی نیست  )گواهی عدم اعتیاد به تصدیق مراجع قانونی    2 

 

فیش های واریز-3  

تومان 1.350.000  A- کشور رسمی روزنامه  –امور ثبتی جهت سلسه مراتحل  

تومان 700.000  B- جهت اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی کشور  

تومان 3.000.000  C- نرم افزار  وراه اندازی سایت و -وبرند شعبهحقcrm  

تومان 2.900.000  D- استند تبلیغاتی   -پرچم  –مهر  –سربرگ  –ویزیت کارت  –بنر  –بروشور  –بابت تبلیغات  

تومان 800.000  E- بابت آموزشهای الزم  

به صورت نقدی دریافت میگردد. A, Bگزینه های   3مبلغ واریزی جدول   

ماه اول کسر میگردد. به صورت اقساط از حساب  Cگزینه 3مبلغ واریزی جدول   

کسر میگردد. دومماه به صورت اقساط از حساب  D,Eگزینه 3مبلغ واریزی جدول   

بود.شرکت خواهند ها ی واریز مبنایی تمامی به نام محمد مهدی نعمت الهی بانک ملت  8149884543 شماره حساب  


