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داخلی يفروشندگان و فروشگاه ها

:تعاریف 
کاالي هاي مورد نیاز صنایع کشور فروشحقیقی و فروشگاهی که در زمینهکلیه اشخاص :فروشگاه 

آئین و همچنین و طبق ضوابط نظام صنفی کشور .باالخص صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند
، اقدام به اخذ پروانه کسب نموده اند کسبصدور پروانه نامه صدور پروانه کسب و همچنین ضوابط خاص 

. جهت انجام معامالت خود می باشند)فروشگاه(و داراي مکان فیزیکی 
شایان توجه است فروشگاه هاي اینترنتی در این دسته بندي قرار نخواهند گرفت و مجاز به ثبت نام نمی 

.باشند

:مدارك مورد نیاز پذیرش 
)مطابق فرمت قابل دانلود در سایت(مدیر فروشگاهسربرگ و به امضاء درخواست مکتوب در- 1
فروشگاههایی که قبال اقدام به ارسال کپی پروانه کسب از طریق (پروانه کسب کپی برابر با اصل -2

)فکس نموده اند می بایست کپی برابر با اصل را به این واحد واصل نمایند
صاحب رسمی فروشگاه) دو طرف کارت(فحه اول شناسنامه و کارت ملی کپی برابر با اصل ص- 3
:که در متن آن موارد ذیل درج گردیده باشد در سربرگ شرکت رزومه فعالیت - 4

فروش آن را داریدکه معرفی کاالهاي - 4- 1
به همراه شماره تماس آنهامعرفی کارفرمایان و مشتریان عمده- 2-4
دگی آنها را دارید به همراه ارائه کپی نامه نمایندگی معرفی برندهایی که نماین- 4- 3
)درصورت وجود(کاتالوگ -4-4

درصورت وجود یا شمول مالیات در آن ( کپی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده-5
)صنف

فروشگاهکپی آخرین فیش تلفن - 6
محلی آنو شعب اهفروشگ) درصورت وجود(درس و شماره تماس و فکس ، ایمیل آ- 7
)مطابق فرمت قابل دانلود در سایت(فروشگاهو مهر عرفی امضاء مدیر تکمیل فرم م-8
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه فروشگاه -9

:نکات قابل توجه 
مورد درخواست شده در این اطالعیه ، 9متقاضیان فقط الزم است برگ درخواست را به همراه - 1

)مدارك ارسالی عودت نخواهد شد(ارسال نمایند و از ارسال مدارك اضافی خودداري نمایند 
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الزم است کلیه مدارك فوق الذکر به امضاء مدیر فروشگاه رسیده و به مهر فروشگاه مهمور -2
.گردند

از منگنه نمودن یا فنر دار نمودن الزم است مدارك در مجموعه کالسور شده ارسال گردد ،- 3
.مجموعه خودداري نمائید

مدارك واصله بررسی خواهد شد و نتیجه ارزیابی ، نواقص مدارك و مهلت رفع آن به اطالع آن - 4
بنابراین ارائه مستندات و اطالعات مورد نیاز هیچگونه حقی براي . فروشگاه خواهد رسید

.ت منابع ثبت گردند ایجاد نخواهد نمودمتقاضیان مبنی بر اینکه قطعاً در لیس
نتیجه نهایی ثبت نام ، از طریق پرتال پتروشیمی رازي و پس از اتمام فاز دوم به آن منبع اعالم -5

. میگردد
چنانچه در فاصله زمانی  روند اجرایی فاز اول و دوم ثبت نام تغییراتی در هر یک از مستندات - 6

میبایست تغییرات را اعالم نماید در غیر اینصورت چنانچه پس از هفروشگاذکر شده اتفاق افتد ، آن
فرآیند راستی آزمایی مغایرتی در اسناد ارائه شده مشاهده گردد مانع تکمیل فرآیند ثبت نام 

.خواهد شد
عدم ارسال هر یک از مدارك خواسته شده به معنی عدم وجود آن می باشد و نقص مدارك - 7

که مشمول گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزودهستثناي کپی به ا. ( عنوان می باشد
)بعضی از اصناف نمیگردد


