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 * نکات مهم *

 در انتخاب سال مالی به منظور پلمب و اعتبار دفاتر دقت فرمائید . " اشخاص حقوقی ثبت شده "در خصوص  -1

عالوه بردرخواست پلمب دفاتر به منظور سال جاری می بایست "  جدید التاسیس"در خصوص اشخاص حقوقی  -2

نسبت به درخواست پلمب به منظور سال بعدی مالی نیز اقدام نمائید ، چرا که اعتبار دفاتر از تاریخ درخواست به ما بعد 

 آن در سال مالی مربوطه محقق می گردد . 

دارای اعتبار می باشد . بدیهی است اشخاص حقوقی و دفاتر پلمب شده از تاریخ درخواست به بعد در هر سال مالی  -3

حقیقی به منظور استفاده از این امکان می بایست قبل از شروع سال مالی اقدام به این درخواست نمایند و حتی المقدور 

 انجام امور پلمب دفاتر خود را به ماههای پایانی سال موکول ننمائید . 

رسید پذیرش "اخذ پرینت  " پذیرش نهایی"طالعات و زدن دکمه در گام آخر سامانه و بعد از تکمیل ا -4

 می باشد. الزامی "اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی "و پرینت  "اینترنتی

 الزامیدر سامانه  " بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست" بعد از ارسال و پست مدارک ، درج  -5

 درخواست نمائید .  " دفاتر منتخب پستی" است.  این اقدام را از 

تائید " از بعد "  اینترنتی "در سامانه به صورت "  پرداخت هزینه های پلمب دفاتر تجارتی"  -6

پیگیری در " توسط متقاضی و با ورود به "  دریافت پیامک" و  " کارشناس در اداره ثبت شرکتها

 امکانپذیر می گردد. " در سامانه خواست

زینه ها در سامانه از طریق پست پیشتاز جهت متقاضی ارسال می گردد، بدیهی است دفاتر پلمب شده بعداز پرداخت ه -7

ارسال "  کدپستی آدرسی که در گام اول توسط متقاضی درج گردیده است" دفاتر مربوطه صرفا به 

 می شود .

ر د "پذیرش موقت شده باشد"از درخواست در سامانه زمانی امکانپذیراست که وضعیت پذیرش "  انصراف"  -8

غیراینصورت انصراف از درخواست در بقیه حالتها امکانپذیر نمی باشد ، لذا قبل از نهایی نمودن پذیرش اینترنتی از صحت 

 کلیه اطالعات وارد شده اطمینان حاصل نمائید .

پیگیری " ، در سامانه در قسمت "  فراموش کردن و یا گم کردن شماره پیگیری" در صورت  -9

و تکمیل آیتم های مربوطه دسترسی  " شماره پیگیری خود را فراموش کرده ام"از قسمت "  درخواست

 به شماره پیگیری برای متقاضی امکانپذیر می باشد . 

درخواست پذیرش پلمب جهت شعب اشخاص حقوقی ثبت شده صرفا از طریق انتخاب گزینه مربوطه در گام اول  -10

ملی غیرمستقل در شعب امکانپذیراست . در صورت عدم میسراست بدیهی است این اقدام منوط به داشتن شناسه 

 اختصاص این شناسه متقاضی می بایست به مرجع ثبت شرکتهای مرکز اصلی شخصیت حقوقی مراجعه نماید . 
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مرجع " گواهی پلمب دفاتر تجارتی صرفا پس از تکمیل مراحل پذیرش و اختصاص پلمب امنیتی مربوطه از سوی  -11

 دد . میسر می گر "ثبت شرکتها 

بالفاصله پس از ثبت تاسیس اشخاص حقوقی "  قانون تجارت 6ماده " تکلیف انجام پلمب دفاتر تجارتی به موجب  -12

 یا ثبت اشخاص حقیقی در دفاتر ثبت تجارتی الزامی بوده و مسئولیت عدم انجام این اقدام با مدیران مربوطه خواهد بود .

ارسال دفاتر پلمب "  95ابتدای سال " رکتها از آنجا که از در خصوص اشخاص حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت ش -13

صورت می گیرد لذا مسئولیت عدم تطبیق آدرس "  آدرس مرکز اصلی شخصیت حقوقی" شده صرفا به 

 اعالمی و اقامتگاه شخصیت حقوقی با متقاضی خواهد بود و باعث رد درخواست پلمب دفاتر خواهد شد . 

 :  و پستمدارک مورد نیاز جهت ارسال   -14

 *مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقوقی :*

 

الف :  اصل اظهارنامه و رسید پذیرش اینترنتی پلمب دفاتر تجارتیکه از سامانه دریافت نموده اید 

میبایست به امضاء احدی از مدیران تکمیل کننده ی سامانه رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت 

 باشد.

شخصیت حقوقی حسب مورد )در خصوص تغییرات مدیران ،   ب : تصویر آخرین روزنامه رسمی 

 دارندگان امضاء ، نام ، نوع شخصیت حقوقی و مرکزاصلی(

 ج : تصویر کارت ملی 

 د : اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه حسب مورد و یا معرفی نامه )در خصوص اشخاص حقوقی دولتی(

 

 *مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقیقی :*

    اصل اظهارنامه و رسید پذیرش اینترنتی پلمب دفاتر تجارتیکه از سامانه دریافت الف : 

 بایست به امضاء متقاضی رسیده باشد . نموده اید می

 تصویر کارت ملی و شناسنامهب : 

 

به استناد  " خصوص شخصیت حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکتها"از آنجا که هر گونه اقدام پلمب در  -15

به اخذ شناسه ملی " موظف  "آئین نامه پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی 9کمیسیون ماده "
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مستلزم داشتن " می باشند لذا هر گونه اقدام در خصوص پلمب دفاتر این گونه اشخاص " اشخاص حقوقی

 می باشند .  "  شناسه ملی مربوطه

در اساسنامه شخصیت مراتب مشخص شده "منظور از شروع سال ، ماه و روز مالی انتخاب آنها بر اساس  -16

می باشد . تاریخ پایان سال مالی بصورت خودکار توسط سامانه محاسبه می "  حقوقی که ثبت گردیده است

 گردد و بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و در خواست پلمب ، مبنای شروع سال ، ماه و روز مالی نمی باشد . 

 

 

 

 *قابل توجه متقاضیان *

 

دریافت هرگونه راهنمایی جهت چگونگی ثبت نام اینترنتی پلمپ دفاتر با ر صورت نیاز به د

 شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.

 22911777 – 22911515 
متقاضی گرامی جهت طرح هرگونه شکایت مرتبط با دفاتر منتخب پستی می توانید با واحد بازرسی و 

 تماس حاصل فرمایید. 66978164و  12366454پستی با شماره  13رسیدگی به شکایات منطقه 
 

  

 

 

 

 


