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  صدور کارت بازرگانی

  

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

 27/04/89تاریخ    کارت بازرگانی : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1

  3از   1صفحه  

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند: عنوان مرجع صادرکننده ) الف  - 1
   4پالك  - متري اول شرقی 20 –خیابان مدرس  –بیرجند : نشانی و کد پستی ) ب  - 1
  :       شماره تلفن ونمابر )ج  - 1
     www.biccim.org پست الکترونیکی آدرس سایت اینترنتی و) د - 1

  2236209صدور کارت :ه موضوع نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده ب) ه  - 1
  2236209 -جناب آقاي سارانی  : نام وشماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي  - 1

 :اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت اقتصادي -2

 کارت بازرگانی صدور   : هعنوان کامل مجوز یا پروانه صادر)الف - 2

  : ا پروانه صادرهشرایط الزم مجوز ی) ب  -2
 

 کارت حقوقیشرایط  کارت حقیقی شرایط 

  سال تمام  21داشتن  - 1
  سال سابقه فعالیت تجاري 3داشتن  -2
  عدم اشتغال در نهاد هاي دولتی -3
 نداشتن سوء پیشینه کیفري - 4

  سال  تمام پ 21داشتن  - 1
  داشتن سابقه فعالیت تجاري -2
  درج فعالیت در اساسنامه  -3
  اشتغال در نهادهاي دولتی عدم – 4
 

 : مدارك ومستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج  -2

 کارت حقوقی  مدارك ومستندات کارت حقیقیمدارك و مستندات 

  کارت پایان خدمت یا معافیت دایم - 1
 گواهی پلمپ شرکت  -2

 اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري -3

  یا معافیت مدیر عامل داشتن کارت پایان خدمت  - 1
  اظهارنامه ثبت شرکتها - 2
 

   : هز براي صدور مجوز یا پروانه صادرهزینه مورد نیا) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  ____  ____  ریال  440000   تکمیل پرونده 

                تکمیل پرونده 
  حق عضویت 

  ایبسته به میزان سرمایه 
  یا 1500000
  یا 2000000
  ریال2500000

____  ____  
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  :پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

  
  

  

  

  

  

  صدور کارت بازرگانی  :صدور مجوز یا پروانه صادره وزمانبندي هر مرحله /مراحل اجراي  -3
  

  27/04/89: تاریخ 

  3از  2صفحه 

کد 
 مرحله

عنوان 
 مرحله

زمان 
 انجام

 خروجی مرحله ورودي مرحله

 نوع ورودي
سازمان / واحد 

 ارائه کننده
 نوع خروجی

سازمان / واحد 
 دریافت کننده

1 
تشکیل 
  پرونده

 

 روز 1

 

 فرم صدور کارت متقاضی درخواست
اتاق بازرگانی و 
 صنایع معادن

 پذیرش مدارك
اتاق بازرگانی و 
 صنایع معادن

 ---  --- 

2 

فیش 
حق 
  عضویت

 

-  
 

  ریافت فیشد
 

اتاق بازرگانی و 
 صنایع معادن

 بررسی پرونده 
اتاق بازرگانی و 
 صنایع معادن

2 
تکمیل 
 پرونده

 ادامه روند کار متقاضی مدارك الزم روز 1
اتاق بازرگانی و 
 صنایع معادن

3 

صدور 
کارت 
 بازرگانی

 صدور کارت --  ---  روز 1
اتاق بازرگانی و 
 صنایع معادن

صدور   3
  متقاضی  تحویل کارت  ---   ---   --   کارت

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله

  
 سال 1: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت  •

  روز   3:    حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت و درخواست مرجع صدور •
 مورد 180میانگین  : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  کارت بازرگانیصدور: یا پروانه فعالیت اقتصادي مراحل صدور مجوز  اجراي نمودار - 4
  27/04/89: تاریخ 

  3از  3صفحه 

  مرحله
  

سازمان/ واحد 

  
  تشکیل پرونده : 1مرحله 

  

تکمیل پرونده و مراحل :2مرحله 
  صدور 

  صدور کارت : 3مرحله 

  متقاضی
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  

  اتاق بازرگانی
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  

  

  

  

اخذ  –درخواست مشتري 
 و تکمیل فرم ها 

 شروع

واریز مبلغ حق  پایان 
عضویت و تحویل 

 فیش

الزامات قانونی  و 
 سازمانی

ارجاع دهی و 
 نوبت

 بررسی منع قانونی

صدور اولیه کارت 
بانک +متصدي رایانه +

 اطالعات

+ مدارك تکمیل  شده 
 پذیرش

رئیس واحد +دستور ثبت 
نترل فرم ک+عضویت 

 مراحل

 پذیرش مدارك

 تحویل گرفتن کارت

متصدي بایگانی و 
 نگهداري سوابق

  تایید کارت

  کارت امضا

دي متص+ثبت الکترونیکی  چاپ کارت قبل از امضاء
 بانک اطالعات اعضاء+ ثبت 
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