چک لیست مشخصات مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران
(با تکمیل این فرم وقتی اقدام به ثبت نام میکنید در کمتر از چند دقیقه ثبت نام شما تمام میشود)

===========================================================================
 .1شناسه ملی شرکت ( 11رقمی) ............................. :
 .2یک شماره موبایل معتبر از نماینده برای اطالع رسانی .................................. :
 .3یک آدرس ایمیل معتبر از شرکت یا نماینده شرکت برای اطالع رسانی ................................................................:
 .4نام شرکت ......................................................... :
 .5نوع شرک  (:مانند  :سهامی خاص  /سهام عام ................................................... : ) ..../
 .6شماره ثبت ........................... :

تاریخ ثبت ............................ :

شماره اقتصادی ................................. :

 .7نوع فعالیت ( مانند  :خدماتی  /بازرگانی ............................................................................ : ) ......... /
 .8حوزه فعالیت  .................................... :نوع مالکیت .................................... :
 .9استان ( :استانی که قصد دارید مکاتبات اداری خود را با سازمان صنعت معدن تجارت آن استان انجام دهید) ......................................... :
 .10شهرستان  ........................................ :آدرس ..................................................................................... :
 .11تلفن دفتر مرکزی  ............................................ :نمابر دفتر مرکزی ........................................ :
 .12آدرس وب سایت Http://.............................................................. :
 .13نام مدیرعامل  ................................................. :نام خانوادگی مدیرعامل .............................................. :
 .14موبایل مدیرعامل  ............................................ :کدملی مدیرعامل ...................................................... :
 .15نام رییس هیئت مدیره  ................................................. :نام خانوادگی رئیس هیئت مدیره .................................... :
 .16موبایل رئیس هیئت مدیره  ............................................... :کدملی رئیس هیئت مدیره ......................................... :
 .17نام نام خانوادگی نماینده  ................................................... :موبایل نماینده ........................................ :
========================================================================
یادآوری میشود که :
 .1بسیاری از خدمات میز الکترونیک در صورتی قابل استفاده است که اطالعات فوق به تایید سازمان توسعه تجارت ایران و یا سازمان صنعت
معدن و تجارت استان شما برسد لذا بعد از تکمیل با زدن دکمه (( تایید نهایی و ارسال به سازمان )) پرونده الکترونیک خود را ارسال
فرمایید .
 .2راهنمای ثبت نام به صورت ویدیو آموزشی در صفحه اول میز خدمت در پایین صفحه موجود است.
 .3برای برخی از خدمات مانند (( ثبت نام جهت حضور در مراسم روز ملی صادرات )) قبل از تایید کارتابل نیز میتواند درخواست خود را به
صورت الکترونیکی ارسال کنید.

