
 کارت عضویت اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزیتمدید صدور و  مراحل ثبت نام جهت

 

مرحله اول
ثبت نام در سامانه هوشمند صدور کارت به•

https://cscs.chambertrust.irآدرس 

مرحله دوم

اسنامه بارگذاری تصویر کارت ملی ، شن:  بارگذاری مدارک شخص حقوقی شامل •

دارک م-یک قطعه عکس-و کارت پایان خدمت (حداقل دیپلم)مدرک تحصیلی

ط اداره جواز تاسیس و سایر مدارکی که توس-مجوز تولید -جواز کسب )فعالیت 

رک در صورت نداشتن مد(دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند 

ذاری نماید فعالیت متقاضی میبایست اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی بارگ

مدارک شخصی مدیر عامل بارگذاری ()موجود درسامانه )امضاء فرم منشور

.اساسنامه و آگهی تغییرات و آگهی تاسیس( گردد

مرحله نهایی

تاق در تایید نهایی و تحویل مدارک به اتاق بازرگانی همدان یا نمایندگی های ا•

.شهرستانها

پرداخت حق عضویت و ورودی•

ت در صورتی که مدارک به درستی بارگزاری شده باشد و پرداخت حق عضوی•

.توسط متقاضی کارت صادر و توسط پیامک اطالع رسانی می گردد 



 کارت عضویت اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزیتمدید صدور و  مراحل ثبت نام جهت

 

مرحله اول
ثبت نام در سامانه هوشمند صدور کارت به•

https://cscs.chambertrust.irآدرس 

مرحله دوم

ی ، بارگذاری تصویر کارت مل:  بارگذاری مدارک شخص حقوقی شامل •

جواز )مدارک فعالیت -یک قطعه عکس-شناسنامه کارت پایان خدمت 

ه جواز تاسیس و سایر مدارکی که توسط ادار-مجوز تولید -کسب 

تن در صورت نداش(دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند 

ازرگانی مدرک فعالیت متقاضی میبایست اظهارنامه ثبت نام در دفاتر ب

ی مدارک شخص()موجود درسامانه )بارگذاری نماید امضاء فرم منشور

.اساسنامه و آگهی تغییرات( مدیر عامل بارگذاری گردد

مرحله نهایی

ی های تایید نهایی و تحویل مدارک به اتاق بازرگانی همدان یا نمایندگ•

.اتاق در شهرستانها

.پرداخت حق عضویت•

در صورتی که مدارک به درستی بارگزاری شده باشد و پرداخت حق•

می عضویت توسط متقاضی کارت صادر و توسط پیامک اطالع رسانی

.گردد 


