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 صدور کارت بازرگانی به منظور عملیات تجاري و بازرگانی جهت بخش تعاون - 1

  
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

                      
صدور کارت بازرگانی به منظور : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1

ت بخش تعاونعملیات تجاري و بازرگانی جه  

  03/89/ 23تاریخ   
   3از  1  صفحه

  اتاق تعاون خراسان جنوبی :    عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  6پالك  38پاسداران  –بیرجند  -خراسان جنوبی:  نشانی و کد پستی ) ب - 1
  0561 4431579    0561 4445404- 5:  شماره تلفن و نمابر )ج  – 1
   E-Mail  :(WWW.SKCC.IR       Info@skcc.ir(رنتی و پست الکترونیکی آدرس سایت اینت) د - 1

  4445405واحد صدورکارت بازرگانی : نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )  ـه - 1
   4445405حامد بیجاري :   فراد پاسخگوي در زمینه موضوع نام و شماره تلفن فرد یا ا) ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  صدور کارت بازرگانی به منظور عملیات تجاري و بازرگانی جهت بخش تعاون:  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف-2

:شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره  )ب -2  

یط عمومیشرا  شرایط اختصاصی 
  .فقط اتحادیه ها و تعاونیها مجاز به دریافت کارت از اتاق تعاون می باشند  -

:مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره  )ج -2  
 مدارك و مستندات قانونی مدراك ومستندات عمومی

 برگ فرم درخواست عضویت و اظهارنامه یکتکمیل  -1
 .سري کامل فتوکپی اساسنامه از تمام صفحاتیک  -2
  ).پشت و  رو(سري کامل از کارت پایان خدمت  یک - 3
  .متقاضیاز شناسنامه و کارت ملی سري کامل فتوکپی  یک -  4
سري فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ  یک -5 

در صورت عادي بودن (شرکت و یا اجاره نامه محضري محل کار
دو سري فتوکپی از کلیه صفحات سند  ارائه  نامه محل کاراجاره 

مادر با رویت اصل سند و چنانچه سند  به صورت مشاع مـنظم  
شده باشد عالوه بر رعایت موارد تعیین شده در این سند ارائـه  
رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کـارت الزامـی   

  ).است
  )ی شرکتمشخصات بازرگان( 2فرم شماره  اصل -6
پر کردن فـرم اطالعـات خواسـته شـده شـرکت و مـدیر       - 7

  )4فرم شماره(عامل
  .تکمیل و تحویل شود-ج-اصل فرم -8

  .تکمیل و تحویل شود-د-اصل فرم -9

ثبـت شـرکتها    ارهاصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که بـه گـواهی اد   -1
  .رسیده باشد

  .ت شرکتهااصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثب  -2
  .فتوکپی اظهارنامه  ثبت شرکت  -3
فتوکپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی در مورد تاسـیس و فتـوکپی از کلیـه      -4

اصل فرم شماره یک گواهی بانک مبنی . تغییرات شرکت در صورت داشتن تغییرات
  .برحسن اعتبار بانکی

  .»از سازمان دارایی استان«برگ فتوکپی کد اقتصادي یک -5
صل تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء آن توسط دفاتر اسـناد  ا -6

  »از دفترخانه هاي اسناد رسمی«).3فرم شماره(رسمی
  .اصل گواهی عدم سوء پیشینه -7

  

:هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره )د -2  
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی عنوان مراحل

  1/189885/111/4000  بانک توسعه تعاون  ریال 2000000  حق صدور کارت بازرگانی
  1/189885/111/4000  بانک توسعه تعاون  ریال 1000000  حق عضویت
  2175802200005  بانک ملی   ریال 440000  سازمان بازرگانی
  اعالمی دارایی  بانک ملی   ریال 10000  ابطال تمبر مالیاتی
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  

صدور :   صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي  -3
  کارت بازرگانی به منظور عملیات تجاري و بازرگانی جهت بخش تعاون

   23/03/89تاریخ 
   3از  2  صفحه

کد 
  مرحله

  
  

  زمان انجام  عنولن مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
  /واحد 

  سازمان ارائه
  کننده

  نوع خروجی
سازمان /واحد

دریافت 
  کننده

ارائه درخواست و   1
  ارسال مدارك

بستگی به 
  متقاضی

ارائه درخواست و 
  استعالمات   تعاونی/اتحادیه   مدارك 

واحد صدور 
کارت اتاق 
  تعاون

تایید  بررسی و  2
مدارك و   ساعت 24  صالحیت

اتحادیه   تاییدیه  تعاونی/اتحادیه   مستندات
  تعاونی/

3  

صدور کارت   ساعت24  صدور کارت
سازمان   کارت بازگانی  اتاق تعاون  بازرگانی

  بازرگانی

کارت بازگانی   بستگی به سازمان  تایید نهایی
  اتاق تعاون  فاقد امضا

کارت بازگانی 
مهر و امضا 
  شده

  بازگانیسازمان 

 

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 
  

 به مدت یکسال شمسی از تاریخ صدور:  ا پروانه فعالیتیدروه اعتبار مجوز    •

 ساعت 24: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور   •

  مورد 20قریب به : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یکسال   •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

صدور کارت بازرگانی به منظور : مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره اجراي  نمودار  -4   23/03/89تاریخ  
   3از  3صفحه      عملیات تجاري و بازرگانی جهت بخش تعاون

صدور کارت : 3ه مرحل
  بازرگانی

بررسی و تایید : 2مرحله 
  تشکیل پرونده: 1مرحله   صالحیت

                                   
  مرحله

  سازمان/واحد
        

  
  تعاونی متقاضی/ اتحادیه 

  
  
  

    

  

  
  

واحد صدور کارت اتاق 
  تعاون
  
  
  
  
  

      

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  سازمان بازرگانی
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

بایگانی نسخه دوم 
 مدارك و مستندات

 پایان

بایگانی نسخ 
 اصلی مدارك

 شروع

بررسی و تایید صالحیت توسط 
 واحد صدور کارت اتاق تعاون

استعالم از امور مالیاتی، تامین اجتماعی، اداره  
 ثبت اسناد و تشخیص هویت

 تایید نهایی

اصالح ایرادات 
 وارده

 تایید 

 بررسی نهایی

ارائه درخواست هئیت 
 مدیره و ارائه مدارك

ارت بازرگانی و صدور ک
ارسال به سازمان بازرگانی 

 جهت تایید نهایی
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