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  مجوز صدور کارت  مبادالت مرزي

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

  مجوز صدور کارت  مبادالت مرزي:  اطالعات مرجع صادر کننده مجوزیا پروانه فعالیت اقتصادي - 1
  31/04/89:  تاریخ

  3 زا  1صفحه  
  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
 email  :(www. skco.ir    - E-mail : info@skco.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )  د   - 1

  2236742تلفن    بازرگانی و نمایندگی شهرستانهاي مرزياداره :  ا قسمت رسیدگی کننده به موضوعنام و شماره تلفن واحدی) هـ  - 1
  2236741آقاي حسن علیپور     تلفن  : نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع) ي  - 1

  این                 آقاي هادي رادفر شهرستان ق
  شهرستان نهبندان             آقاي هادي فرخفال
  شهرستان سربیشه            آقاي وطنی مقدم

 شهرستان درمیان              آقاي  صادقی                     

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2

  مجوز صدور کارت  مبادالت مرزي   :وز یا پروانه صادره عنوان کامل مج  )الف  - 2

  :      شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره )  ب  -2
 – 5عضویت در تعاونی مرزنشین – 4داراي کارت پایان خدمت یا معافیت – 3سال سن 21داشتن  – 2معرفی نامه از بخشداري محل سکونت  -  1

تأیید اداره کل تعاونی مبنی بر ثبت   -6ب فرم بعنوان عضو تعاونی تشکیل و ثبت شرکت تعاونی مرزنشین تأییدیه احراز سکونت بخشداري در قال
  شرکت تعاونی

  

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  سال تمام     21داشتن حداقل سن  - 1
  داراي کارت پایان خدمت یا معافیت  - 2
  معرفی نامه از بخشداري محل سکونت  -3

  ونی مرزنشین عضویت در تعا - 1
  تأییداحرازسکونت بخشداري درقالب فرم بعنوان عضو تعاونی  - 2
  تشکیل و ثبت شرکت تعاونی مرزنشین  -3
  تأیید اداره کل تعاون مبنی بر ثبت شرکت تعاونی -4

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

  ات قانونیمدارك و مستند  مدارك و مستندات عمومی
  ارائه تأیید سکونت از بخشداري  - 1
  ارائه کپی از صفحات شناسنامه سرپرست و افراد تحت تکفل -  2
  3×4قطعه عکس  3ارائه  -   3
  ارائه کپی کارت پایان خدمت در صورت تقاضاي انفرادي  -4
  تکمیل فرم مشخصات خانوار -  5
  تکمیل فرم تعهدنامه -  6

مربوط به تخصیص (هماهنگی سازمان بازرگانی ارائه کارت مورد نیاز با- 1
  ) سهمیه ارزي

  ارائه اساسنامه شرکت تعاونی     -  2
  ارائه اظهارنامه ثبت شرکتها -3
  ارائه فرمهاي تکمیلی مربوط به هیأت مدیره-   4
  تأیید اداره کل تعاون استان  – 5
ارائه فهرست اعضاي تحت پوشش طبق فرم تأیید شده توسط  -  6

  و تعاونی بخشداري
  

  هزینه اي ندارد  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

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

دور کارت مجوز ص:  صدور مجوز یا پروانه صادره وزمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي  -3
 يمبادالت مرز

  

  31/04/89تاریخ 

  3از   2صفحه   

کد 
زمان   عنوان مرحله  مرحله

  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان ارائه /واحد  نوع ورودي
سازمان دریافت /واحد  نوع خروجی  کننده

  کننده

درخواست   دقیقه 15  بررسی پرونده  1
معاونت توسعه تجارت   تأییدیه صدور  شهرستان اداره بازرگانی   بررسی

  خارجی

  تعاونی مرزنشینان  تحویل کارت  شهرستان اداره بازرگانی   کنترل  دقیقه 15  تأیید و صدور کارت  2

تخصیص سهمیه   3
  دقیقه 30  ارزي

ارائه فهرست 
 کارتدارندگان 
  سبز

خدمات  اداره توسعه   اختصاص سهمیه  تعاونی مرزنشین
  يتجار

اعالم اختصاص   4
خدمات  اداره توسعه   درخواست  دقیقه 5  همیه ارزيس

  يتجار
اعالم سهمیه 

  گمرك  )طی نامه(ارزي 

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  
 سه ساله:   ا پروانه فعالیتدوره اعتبار مجوز ی •

 ساعت  1دارك در صورت کامل بودن م: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور  •

 فقره  15000در طول سه سال :  ا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال ی تعداد مجوز •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  31/04/89تاریخ  
  مرزيصدور کارت مبادالت مجوز :   مراحل  صدور مجوز یا پروانه صادره اجراي نمودار  - 4

  3از   3   صفحه 

  اعالم سهمیه ارزي به گمرك: 4مرحله 
اختصاص : 3مرحله 

سهمیه ارزي و اعالم آن 
  به گمرك 

کارشناسی و : 2مرحله 
  صدور 

  ارائه مدارك : 1مرحله 
  مرحله           
  /واحد

  سازمان

          
  
  
  
ن ساکن متقاضیا

مناطق مرزنشین 
دي بصورت انفرا

عضو شرکت 
  تعاونی مرزنشین

  
  
  
  
  

    

  

  

  
  

اداره بازرگانی 
  شهرستان

  

  
  

  

  

  
  

معاونت توسعه 
تجارت خارجی و 
  ریاست سازمان 

  
  

  

      

  
  
  

  گمرك 
  
  

  

  

  

تشکیل 
 پرونده 

 پایان

سهمیه  تخصیص
 ارزي

 عدم تایید

تایید و 
 صدور

اعالم طی 
 نامه

 شروع

 بررسی
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