
 « نحوه پلمپ دفاتر قانونی» 

 .شویم می irsherkat.ssaa.irمانه پلمپ دفاتر قانونی به نشانی ابتدا وارد سا (1

 سربرگ پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی را انتخاب می نماییم. (2

 

 ت خواسته شده را وارد می نماییم. )تاریخ شروه دوره مالی بر اساس اساسنامه وارد میشود(در فرم زیر اطالعا (3

 

 و در صورت تایید صحت اطالعات، گزینه گام بعدی را کلیک می نماییم.نشان داده شده اطالعات شرکت موردنظر  ر فرم زیرد (4

 

https://irsherkat.ssaa.ir/


 و برروی گام بعدی کلیک می کنیم.می کنیم را وارد  )شخص مدیرعامل( اطالعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ دفاتر در فرم زیر (5

 

 اطالعات اعضای هیأت مدیره را وارد می نماییم و گزینه ثبت اطالعات شخص را میزنیم و بر روی گام بعدی کلیک می کنیم. در فرم زیر (6

 

زبانه اعضای هیأت در این قسمت سمت اعضای هیأت مدیره را که در فرم قبل وارد نموده ایم را مشخص می نماییم. از  (7

 .انتخاب کنیم و سایر اطالعات را وارد کنیم که در فرم قبل معرفی کرده بودیم نام اشخاصی را مدیره می توانیم

 



قاضا را وارد کرده، سپس بر روی گزینه ذخیره دفتر مورد تقاضا نوع و تعداد برگ و تعداد دفاتر مورد ت در فرم زیر (8

 کلیک کرده و درنهایت بر روی گام بعدی کلیک می کنیم.

 

 در فرم بعدی صحت اطالعات خود را تأیید می کنیم. در قسمت مدارک مورد نیاز مدارکی که جهت ارسال مورد نیاز است درج شده است (9

 

 نیم.بر روی پذیرش نهایی کلیک می ک (10

 



 را چاپ می کنیم. ذیرش و اظهارنامه پلمپ دفتر قانونیرسید پ (11

 

روز تقویمی از زمان ارسال اظهارنامه پلمپ دفاتر باید  3قبل از مدارک مورد نیاز به همراه اظهارنامه پلمپ دفاتر را  (12

نماییم  در قسمت پیگیری درخواست وارد می ی مرسوله راگیربه دفاتر پستی، پست نماییم و بعد از پست شماره پی

 و بر روی گزینه ارسال اطالعات پستی کلیک می کنیم.

در صورت نداشتن ایراد در مدارک ارسالی توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها امکان پرداخت هزینه پلمپ دفاتر  (13

 .دفاتر برای شرکت مورد نظر ارسال می شود ،در سامانه فعال می شود و بعد از پرداخت

 

 modiriat_hesabdari95@برگرفته از صفحه 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18035590141236919/ 

ماه به بعد باز  نکته: دفاتر قانونی شرکت ها باید یک سال قبل سفارش داده شوند. سامانه از شهریور

 ماه برای ثبت نام دفاتر سال بعد فرصت وجود دارد. 6شود. در نتیجه عمالَ فقط  می

https://www.instagram.com/modiriat_hesabdari95/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18035590141236919/

