مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

ج
م
فرآیند صدور وزاه رد
ک
ثب
صف
اداره ل ت اسناد و امالک استان ا هان

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
رسيدن به سن قانوني جهت مديران شرکت در غير اينصورت ارائه

تعداد مديران حداقل دو نفر دارا بودن مدرک مرتبط

حکم رشد از مراجع قضايي

مجوز مورد نياز از مراجع ذيصالح در صورت نياز

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
کپي شناسنامه  +کپي کارت ملي

مدارک و مستندات قانونی
اوراق بهادار  :شرکت نامه  -تقاضانامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتی

فيش جهت تأييد نام

 ۶۲/۲۲۲ريال

هزينه اوراق بهادار

مطابق تعرفه های دولت

فيش حق الثبت

مطابق تعرفه های دولت

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

خروجی مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

۸

درخواست نام

۸

درخواست

متقاضي

۲

صدور استعالم

۸

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

3

۶

5

۴
۶

پاسخ استعالم و
تاييد نام
تعيين و تحويل
اوراق بهادار
ورود اطالعات و
کارشناسي
ارسال پرونده
به حسابداری
صدور آگهي
تاسيس

۲

-

فرم تاييد
استعالم
-

شرکت های

-

پرونده

صدور و فاکس

اداره کل ثبت شرکت

استعالم

های تهران

تأييد نام

اوراق بهادار
تعيين کارشناس
توسط واحد تأييد

متقاضي

شده
پرونده

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

تهران

مدارک و اوراق
5

کننده/متقاضی

اداره کل ثبت

حسابداری

بهادار تکميل

نوع خروجی

سازمان دریافت

نام
ثبت در دقاتر

معاون

ثبت شرکتها

متقاضي
معاونت جهت تأييد
نهايي پرونده
کارشناس تاسيس

کارشناس

امضاء آگهي

دبيرخانه جهت تاريخ

تاسيس

تأسيس

– شماره و مهر آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

مدت اعتبار هر نام جهت شرکت  3ماه مي باشد

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار هر مجوز را مرجع صدور مجوز به ثبت
شرکت ها اعالم مي نمايد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست نام

۲

صدور استعالم

3

پاسخ استعالم و تاييد نام

۶

تعيين و تحويل اوراق بهادار

5

ورود اطالعات و کارشناسي

۴

ارسال پرونده به حسابداری

۶

صدور آگهي تاسيس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تأسیس شرکت سهامی عام

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
رسيدن به سن قانوني جهت مديران شرکت در غير اينصورت ارائه

تعداد مديران دارا بودن مدرک مرتبط مجوز مورد نياز

حکم رشد از مراجع قضايي

از مراجع ذيصالح

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
کپي شناسنامه  +کپي کارت ملي

مدارک و مستندات قانونی
اوراق بهادار :اظهارنامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مبلغ دریافتی

ردیف
فيش جهت تأييد نام

 ۶۲/۲۲۲ريال

هزينه اوراق بهادار

مطابق تعرفه های دولت

فيش حق الثبت

مطابق تعرفه های دولت

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

خروجی مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

۸

درخواست نام

۸

درخواست

متقاضي

۲

صدور استعالم

۸

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

3

۶

5

۴
۶

پاسخ استعالم و
تاييد نام
تعيين و تحويل
اوراق بهادار
ورود اطالعات و
کارشناسي
ارسال پرونده
به حسابداری
صدور آگهي
تاسيس

۲

-

فرم تاييد
استعالم
-

شرکت های

-

پرونده

صدور و فاکس

اداره کل ثبت شرکت

استعالم

های تهران

تأييد نام

اوراق بهادار
تعيين کارشناس
توسط واحد تأييد

متقاضي

شده
پرونده

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

تهران

مدارک و اوراق
5

کننده/متقاضی

اداره کل ثبت

حسابداری

بهادار تکميل

نوع خروجی

سازمان دریافت

نام
ثبت در دقاتر

معاون

ثبت شرکتها

متقاضي
معاونت جهت تأييد
نهايي پرونده
کارشناس تاسيس

کارشناس

امضاء آگهي

دبيرخانه جهت تاريخ

تاسيس

تأسيس

– شماره و مهر آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

مدت اعتبار هر نام جهت شرکت  3ماه مي باشد

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار هر مجوز را مرجع صدور مجوز به ثبت
شرکت ها اعالم مي نمايد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست نام

۲

صدور استعالم

3

پاسخ استعالم و تاييد نام

۶

تعيين و تحويل اوراق بهادار

5

ورود اطالعات و کارشناسي

۴

ارسال پرونده به حسابداری

۶

صدور آگهي تاسيس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تغییرات

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
تکميل امضاء صورتجلسات تکميل امضاء ليست سهامداران
پرشدن صورتجلسات توسط شرکت رعايت موارد قانون تجارت

ارايه مجوز از مراجع ذيصالح در صورت نياز

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
در صورت ورود سهامدار جديد ارايه مدارک هويتي وی

مدارک و مستندات قانونی
در صورت افزايش سرمايه اوراق بهادار اظهارنامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
فيش حق الثبت

مبلغ دریافتی
طبق تعرفه های دولتي

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام
کد

عنوان مرحله

مرحله

خروجی مرحله

ورودی مرحله
سازمان ارائه

روز

ساعت

-

-

کننده/

نوع ورودی

نوع خروجی

متقاضی

۸

درخواست ثبت
تغييرات
بررسي توسط

۲

ارجاع و ارسال به

-

حسابداری
3

ارجاع به کارشناس
تغييرات

درخواست
صورتجلسات

اداره ثبت

تغييرات
صورتجلسات

۶

متقاضي

تغييرات  +فيش
پرداختي

مسئول
ارجاع

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

صورتجلسات تغييرات اداره ثبت اسناد
صدور فيش حق
الثبت

کارشسناس تغييرات

ثبت شرکتها

متقاضي

مسئول ثبت شرکتها
۶

تايپ و تکثير

-

آگهي تغييرات

5

صدور آگهي

-

متقاضي

متقاضي

جهت بررسي آگهي

متقاضي

صادره
معاونت
جهت امضاء
آگهي

دبيرخانه جهت مهر و
تاريخ و شماره

متقاضي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 3ماه

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست ثبت تغييرات

۲

بررسي توسط ارجاع و ارسال به حسابداری

3

ارجاع به کارشناس تغييرات

۶

تايپ و تکثير

5

صدور آگهي

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی انحالل

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
تکميل و ارايه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحالل شرکت

ارايه مجوز از مراجع ذيصالح در صورت نياز

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانونی

مدارک ومستندات عمومی

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
فيش حق الثبت

مبلغ دریافتی
طبق تعرفه های دولتي

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام
کد

عنوان مرحله

مرحله

خروجی مرحله

ورودی مرحله
سازمان ارائه

روز

ساعت

-

-

کننده/

نوع ورودی

نوع خروجی

متقاضی

۸

درخواست ثبت
بررسي توسط

۲

ارجاع و ارسال به

-

حسابداری

درخواست
صورتجلسات
تغييرات

متقاضي
اداره ثبت

صورتجلسات +

مسئول

فيش پرداختي

ارجاع
متقاضي

3

ارجاع به کارشناس

۶

۶

تايپ و تکثير

-

آگهي تغييرات

5

صدور آگهي

-

متقاضي

صورتجلسات
صدور فيش حق الثبت

کارشسناس

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اداره ثبت اسناد
ثبت شرکتها

متقاضي

مسئول ثبت شرکتها
جهت بررسي آگهي

متقاضي

صادره
معاونت
جهت امضاء
آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:
حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:
تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

دبيرخانه جهت مهر و
تاريخ و شماره

متقاضي

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست ثبت

۲

بررسي توسط ارجاع و ارسال به حسابداری

3

ارجاع به کارشناس

۶

تايپ و تکثير

5

صدور آگهي

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تأسیس شرکت مختلط غیر سهامی

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
رسيدن به سن قانوني جهت مديران شرکت در غير اينصورت ارائه

تعداد مديران دارا بودن مدرک مرتبط مجوز مورد نياز

حکم رشد از مراجع قضايي

از مراجع ذيصالح

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
کپي شناسنامه  +کپي کارت ملي

مدارک و مستندات قانونی
اوراق بهادار :اظهارنامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مبلغ دریافتی

ردیف
فيش جهت تأييد نام

 ۶۲/۲۲۲ريال

هزينه اوراق بهادار

مطابق تعرفه های دولت

فيش حق الثبت

مطابق تعرفه های دولت

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

خروجی مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

۸

درخواست نام

۸

درخواست

متقاضي

۲

صدور استعالم

۸

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

3

۶

5

۴
۶

پاسخ استعالم و
تاييد نام
تعيين و تحويل
اوراق بهادار
ورود اطالعات و
کارشناسي
ارسال پرونده
به حسابداری
صدور آگهي
تاسيس

۲

-

فرم تاييد
استعالم
-

شرکت های

-

پرونده

صدور و فاکس

اداره کل ثبت شرکت

استعالم

های تهران

تأييد نام

اوراق بهادار
تعيين کارشناس
توسط واحد تأييد

متقاضي

شده
پرونده

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

تهران

مدارک و اوراق
5

کننده/متقاضی

اداره کل ثبت

حسابداری

بهادار تکميل

نوع خروجی

سازمان دریافت

نام
ثبت در دقاتر

معاون

ثبت شرکتها

متقاضي
معاونت جهت تأييد
نهايي پرونده
کارشناس تاسيس

کارشناس

امضاء آگهي

دبيرخانه جهت تاريخ

تاسيس

تأسيس

– شماره و مهر آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

مدت اعتبار هر نام جهت شرکت  3ماه مي باشد

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار هر مجوز را مرجع صدور مجوز به ثبت
شرکت ها اعالم مي نمايد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست نام

۲

صدور استعالم

3

پاسخ استعالم و تاييد نام

۶

تعيين و تحويل اوراق بهادار

5

ورود اطالعات و کارشناسي

۴

ارسال پرونده به حسابداری

۶

صدور آگهي تاسيس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تأسیس موسسه

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
رسيدن به سن قانوني جهت مديران شرکت در غير اينصورت ارائه

تعداد مديران دارا بودن مدرک مرتبط مجوز مورد نياز

حکم رشد از مراجع قضايي

از مراجع ذيصالح

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
کپي شناسنامه  +کپي کارت ملي

مدارک و مستندات قانونی
اوراق بهادار :اظهارنامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مبلغ دریافتی

ردیف
فيش جهت تأييد نام

 ۶۲/۲۲۲ريال

هزينه اوراق بهادار

مطابق تعرفه های دولت

فيش حق الثبت

مطابق تعرفه های دولت

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

خروجی مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

۸

درخواست نام

۸

درخواست

متقاضي

۲

صدور استعالم

۸

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

3

۶

5

۴
۶

پاسخ استعالم و
تاييد نام
تعيين و تحويل
اوراق بهادار
ورود اطالعات و
کارشناسي
ارسال پرونده
به حسابداری
صدور آگهي
تاسيس

۲

-

فرم تاييد
استعالم
-

شرکت های

-

پرونده

صدور و فاکس

اداره کل ثبت شرکت

استعالم

های تهران

تأييد نام

اوراق بهادار
تعيين کارشناس
توسط واحد تأييد

متقاضي

شده
پرونده

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

تهران

مدارک و اوراق
5

کننده/متقاضی

اداره کل ثبت

حسابداری

بهادار تکميل

نوع خروجی

سازمان دریافت

نام
ثبت در دقاتر

معاون

ثبت شرکتها

متقاضي
معاونت جهت تأييد
نهايي پرونده
کارشناس تاسيس

کارشناس

امضاء آگهي

دبيرخانه جهت تاريخ

تاسيس

تأسيس

– شماره و مهر آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

مدت اعتبار هر نام جهت شرکت  3ماه مي باشد

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار هر مجوز را مرجع صدور مجوز به ثبت
شرکت ها اعالم مي نمايد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست نام

۲

صدور استعالم

3

پاسخ استعالم و تاييد نام

۶

تعيين و تحويل اوراق بهادار

5

ورود اطالعات و کارشناسي

۴

ارسال پرونده به حسابداری

۶

صدور آگهي تاسيس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تأسیس شرکت مختلط سهامی

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
رسيدن به سن قانوني جهت مديران شرکت در غير اينصورت ارائه

تعداد مديران دارا بودن مدرک مرتبط مجوز مورد نياز

حکم رشد از مراجع قضايي

از مراجع ذيصالح

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
کپي شناسنامه  +کپي کارت ملي

مدارک و مستندات قانونی
اوراق بهادار :اظهارنامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مبلغ دریافتی

ردیف
فيش جهت تأييد نام

 ۶۲/۲۲۲ريال

هزينه اوراق بهادار

مطابق تعرفه های دولت

فيش حق الثبت

مطابق تعرفه های دولت

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

خروجی مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

۸

درخواست نام

۸

درخواست

متقاضي

۲

صدور استعالم

۸

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

3

۶

5

۴
۶

پاسخ استعالم و
تاييد نام
تعيين و تحويل
اوراق بهادار
ورود اطالعات و
کارشناسي
ارسال پرونده
به حسابداری
صدور آگهي
تاسيس

۲

-

فرم تاييد
استعالم
-

شرکت های

-

پرونده

صدور و فاکس

اداره کل ثبت شرکت

استعالم

های تهران

تأييد نام

اوراق بهادار
تعيين کارشناس
توسط واحد تأييد

متقاضي

شده
پرونده

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

تهران

مدارک و اوراق
5

کننده/متقاضی

اداره کل ثبت

حسابداری

بهادار تکميل

نوع خروجی

سازمان دریافت

نام
ثبت در دقاتر

معاون

ثبت شرکتها

متقاضي
معاونت جهت تأييد
نهايي پرونده
کارشناس تاسيس

کارشناس

امضاء آگهي

دبيرخانه جهت تاريخ

تاسيس

تأسيس

– شماره و مهر آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

مدت اعتبار هر نام جهت شرکت  3ماه مي باشد

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار هر مجوز را مرجع صدور مجوز به ثبت
شرکت ها اعالم مي نمايد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست نام

۲

صدور استعالم

3

پاسخ استعالم و تاييد نام

۶

تعيين و تحويل اوراق بهادار

5

ورود اطالعات و کارشناسي

۴

ارسال پرونده به حسابداری

۶

صدور آگهي تاسيس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

نشانی و کد پستی

خيابان دانشگاه  -خيابان توحيد  -بعد از چهار راه شريعتي

تلفن

 ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

نمابر

۴۲۱۹۸۲۸

پست الکترونیک

info@sabt-es.ir

آدرس سایت

http://sabt-es.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ثبت اسناد ۴۲۱۹۸۲۶

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

اعظم قويدل  ۴۲۱۹۸۲۶الي ۴۲۱۹۸۲۶

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
رسيدن به سن قانوني جهت مديران شرکت در غير اينصورت ارائه

تعداد مديران دارا بودن مدرک مرتبط مجوز مورد نياز

حکم رشد از مراجع قضايي

از مراجع ذيصالح

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
کپي شناسنامه  +کپي کارت ملي

مدارک و مستندات قانونی
اوراق بهادار :اظهارنامه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مبلغ دریافتی

ردیف
فيش جهت تأييد نام

 ۶۲/۲۲۲ريال

هزينه اوراق بهادار

مطابق تعرفه های دولت

فيش حق الثبت

مطابق تعرفه های دولت

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

خروجی مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

۸

درخواست نام

۸

درخواست

متقاضي

۲

صدور استعالم

۸

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

3

۶

5

۴
۶

پاسخ استعالم و
تاييد نام
تعيين و تحويل
اوراق بهادار
ورود اطالعات و
کارشناسي
ارسال پرونده
به حسابداری
صدور آگهي
تاسيس

۲

-

فرم تاييد
استعالم
-

شرکت های

-

پرونده

صدور و فاکس

اداره کل ثبت شرکت

استعالم

های تهران

تأييد نام

اوراق بهادار
تعيين کارشناس
توسط واحد تأييد

متقاضي

شده
پرونده

فرم استعالم

اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

تهران

مدارک و اوراق
5

کننده/متقاضی

اداره کل ثبت

حسابداری

بهادار تکميل

نوع خروجی

سازمان دریافت

نام
ثبت در دقاتر

معاون

ثبت شرکتها

متقاضي
معاونت جهت تأييد
نهايي پرونده
کارشناس تاسيس

کارشناس

امضاء آگهي

دبيرخانه جهت تاريخ

تاسيس

تأسيس

– شماره و مهر آگهي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

مدت اعتبار هر نام جهت شرکت  3ماه مي باشد

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

 ۸۲روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به موضوع فعاليت شخص حقوقي دارد

فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار هر مجوز را مرجع صدور مجوز به ثبت
شرکت ها اعالم مي نمايد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
۸

درخواست نام

۲

صدور استعالم

3

پاسخ استعالم و تاييد نام

۶

تعيين و تحويل اوراق بهادار

5

ورود اطالعات و کارشناسي

۴

ارسال پرونده به حسابداری

۶

صدور آگهي تاسيس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

