


را  «حقوقی/بازرگان حقیقی » ، نقش« انتخاب نقش»جهت ثبت درخواست ابطال کارت بازرگانی ، میبایست با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه جامع شده و در قسمت 
 کلیک نمائید« ورود»انتخاب نمایید و برروی گزینه 

 .انتخاب گردد« بازرگان حقوقی»، نقش  حقوقیو در صورت نیاز به ابطال کارت بازرگانی « بازرگان حقیقی»، نقش  حقیقیدر صورت نیاز به ابطال کارت بازرگانی : نکته 



کلیک « بارگذاری صالحیت ها»را انتخاب کرده و روی گزینه « عملیات پایه»حقوقی ، از منوی سمت راست ، منوی /پس از ورود به سامانه جامع با نقش بازرگان حقیقی
 .نمائید تا وارد صفحه مربوطه شوید 



 را انتخاب نمائید « درخواست ابطال کارت»، گزینه « کارت بازرگانی»در صفحه بارگذاری صالحیت ها ، در قسمت. 



 کلیک نمائید« مرحله بعد»پس از باز شدن فرم تعهد نامه ، ضمن مطالعه آن ، تیک مربوط به تایید تعهد را فعال و سپس برروی گزینه. 



 اقدام نموده و نامه مربوط به درخواست را در قسمت مربوطه « توضیحات»و « علت درخواست»پس از باز شدن فرم ابطال کارت بازرگانی ، نسبت به تکمیل فیلدهای
 .کلیک نمائید « ثبت درخواست»بارگذاری نمائید و سپس بر روی گزینه 

جهت تغییر این فیلدها میبایست از قسمت .فیلدهایی که با رنگ سبز نمایش داده می شود اطالعات پایه متقاضی هستند و غیر قابل تغییر در فرم میباشند: نکته 
 مدیریت حساب کاربری در باالی صفحه استفاده نمائید
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پس از ثبت ، درخواست به کارتابل کارشناس سازمان صمت مربوطه جهت بررسی و اقدام ارسال خواهد شد. 
 پس از تایید کارشناس مربوطه ، درخواست به اتاق بازرگانی ارسال و پس از تایید اتاق بازرگانی ، کارت بازرگانی ابطال خواهد شد. 
وضعیت ،  جهت مشاهده وضعیت درخواست خود میتوانید به صفحه بارگذاری صالحیت ها و قسمت کارت بازرگانی مراجعه نموده و از بخش مدیریت درخواست ها

 درخواست خود را مشاهده نمائید
 شماره درخواست ، کد رهگیری درخواست میباشد:  1نکته 
 در قسمت وضعیت میتوانید وضعیت فعلی درخواست خود را مشاهده نمائید:  2نکته 
را مشاهده نمائید « توضیحات کارشناس»نمائید و یا در صورت رد یا  اعالم نقص توسط کارشناس ، « مشاهده»در قسمت عملیات ، میتوانید درخواست خود را :  3نکته 

 .درخواست خود اقدام نمائید« ویرایش»و یا نسبت به 
 باشد« نیازمند رفع نقص » درخواست « وضعیت » تنها در صورتی امکان ویرایش وجود دارد که :  4نکته 



 تماس حاصل فرمائید  021-75492000جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
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