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)اشخاص حقوقی(صدور کارت بازرگانی  - 2  
 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف  
 

اشخاص (صدور کارت بازرگانی :  ه فعالیت اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده مجوزیا پروان -1
)حقوقی  

  

31/04/89تاریخ   

3از  1 صفحه    

سازمان بازرگانی خراسان جنوبی : عنوان مرجع صادرکننده ) الف  - 1  
9719611145خیابان مطهري  کد پستی   –بیرجند : نشانی و کد پستی ) ب  - 1  
2227447نمابر        2227444  -5:  شماره تلفن و نمابر ) ج  - 1  

(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )  د   - 1 email  :(www.skco.ir     - E-mail : info@skco.ir 
2236742تلفن  - خدمات تجاري اداره توسعه:نام و شماره تلفن واحدیا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) هـ  - 1  
2236741آقاي حسن علیپور    تلفن : در زمینه موضوعنام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ) ي  - 1  

اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي  -1  
)اشخاص حقوقی(صدور کارت بازرگانی   :جوز یا پروانه صادره عنوان کامل م  )الف  -2  
وز تولید یا تأیید دو نفر با سابقه فعالیت داشتن مج – 2سال تمام  23داشتن حداقل-1: شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره )  ب  -2

داشتن  – 5)ویژه آقایان(داشتن کارت پایان خدمت مدیر عامل شرکت  –4درج فعالیت تجاري در اساسنامه شرکت  – 3تولیدي
تها اظهارنامه ثبت شرک –8اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري  –7داشتن محل مناسب تجاري  –6حساب جاري در یکی از بانکهاي داخلی 

عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن رابطه استخدامی با قواي سه گانه  –9  
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

سال تمام 23دارا بودن حداقل  -1    
)ویژه آقایان(دارا بودن کارت پایان خدمت مدیر عامل شرکت  - 2  
داشتن حساب جاري  – 3  
داشتن محل مناسب تجاري – 4  

وقت و نداشتن رابطه استخدامیعدم اشتغال تمام   - 5  

داشتن مجوز تولید با تأیید دو نفر با سابقه فعالیت تولیدي- 1  
درج فعالیت تولیدي در اساسنامه  -2   

اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري  -3  
اظهارنامه ثبت شرکت  - 4  

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

مدیر عامل شرکت  3×4قطعه عکس 6 - 1  
ارائه کپی و اصل شناسنامه  -٢  
ارائه کپی آخرین مدرك تحصیلی  -3  
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه    - 4  
یا پروانه بهره برداري یا تاسیس ارائه کپی موافقتنامه اصولی     - 5  

 سیس و آخرین تغییرات شرکت ارائه آگهی روزنامه در مورد تأ - 1

 ارائه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاري  - 2

 ارائه اظهارنامه ثبت شرکتها از اداره کل ثبت و اسناد -3

  پلمپ دفاتر  ارائه گواهی - 4

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

یز به حسابوار ریال 440000   2175802200005 ملی سیبا 
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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
  )اشخاص حقیقی وحقوقی(کارت بازرگانی 

31/04/89تاریخ   
3از  2صفحه     

کد 
 عنوان مرحله مرحله

زمان 
 انجام

 خروجی مرحله ورودي مرحله

 نوع ورودي
سازمان ارائه /واحد

 نوع خروجی کننده
سازمان دریافت /واحد

 کننده

دقیقه 10 تحویل پرونده 1 تایید و یا عدم  کارشناس کنترل 
 تایید

معاونت توسعه تجارت 
 خارجی

بررسی پرونده و  2
دقیقه  10 ثبت در سیستم درخواست  

معاونت توسعه تجارت  تأیید اتاق بازرگانی کنترل
 خارجی

تأییدو ارسال  3
دقیقه  10 کارت معاونت توسعه تجارت  تأیید وامضاء 

اتاق بازرگانی و  بایگانی  تأیید خارجی
 پرونده در سازمان

 
:سایر اطالعات تکمیلی از جمله   

 
 یک ساله :   ا پروانه فعالیتیدوره اعتبار مجوز  •

 دقیقه  30داکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور ح •

 فقره   64:  ا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال یتعداد مجوز  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 

 
:پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
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31/04/89تاریخ    
  )اشخاص حقیقی وحقوقی( صدور کارت بازرگانی :جوز یا پروانه صادرهمراحل صدور منموداراجراي   - 4

3از 3صفحه      
ارسال کارت به اتاق : 3مرحله 

   بازرگانی و بایگانی 
بررسی پرونده و ثبت در : 2مرحله 

  سیستم بر اساس چک لیست 
تحویل پرونده به همراه : 1مرحله 

  مدارك الزم 
  مرحله                                   

  سازمان/واحد
     

  
  
  

و صنایع و معادن اتاق بازرگانی 
  بیرجند 

  اتاق تعاون استان
  
  
  

  

 

  
  
  

  کارشناس 
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  

معاونت توسعه تجارت خارجی  
  و ریاست سازمان 

  
  
  
  
  

 
 

 

 بایگانی 

 امضا ء

 پایان

تحویل کارت به 
 متقاضی

 عدم تایید 

 تایید
 پرونده

 شروع

ارائه مدارك و 
 تکمیل پرونده

 کارشناس
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