مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

ج
م
فرآیند صدور وزاه رد
ن
صف
س
سازمان بازرگا ی ا تان 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

مجوز برگزاری کالسهای آموزش بافندگی فرش

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -ارائه كارت يا پروانه كسب بافندگي فرش

 -سابقه بافندگي فرش در شهر يا روستا

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
اشتغال به حرفه بافندگي فرش

مدارک و مستندات قانونی
به پايان رساندن كالسها در زمان معين

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتی
صددرصد رايگان با اعتبار مركز ملي فرش ايران

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

24

4

64

4

نوع ورودی

کننده/

سازمان دریافت

نوع خروجی

کننده/متقاضی

متقاضی

1
6

اخذ مجوز ساليانه مركز
ملي فرش ايران
اطالع رساني به تمامي
شهرستانهای استان

اخذ مجوز
نامه اطالع
رساني

واحد فرش

مجوز

واحد فرش

اطالع شهرستانها

مركز ملي فرش
ايران
تمامي شهرستانهای
استان

معرفي مجری
3

برگزاركننده دوره به به

64

4

معرفي مجری

واحد فرش

جهت انعقاد قرارداد به بافي

بافي
انعقاد قرارداد با مجری
0

برگزاركننده دوره در

1

4

مركز استان
5

شروع دوره توسط
مجری و مربيان

54

4

انعقاد قرارداد
با مجری
شروع دوره

واحد فرش

واحد فرش

پايان دوره و ارائه
6

فهرست قبول شدگان

7

مجری و يا مربي

شروع دوره
نظارت بر برگزاری
دوره در شهرستان
ارائه فهرست قبول

1

4

پايان دوره

واحد فرش

دوره به مركز استان
تسويه حساب مالي با

قرار داد جهت

شدگان دوره به
مركز استان

نمايندگان معرفي
شده از طرف
شهرستانها
واحد فرش
واحد فرش مركز
استان

تسويه حساب
1

4

مالي با مجری

واحد فرش

اتمام دوره

واحد فرش

و يا مربي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال تحصيلي

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

تا پايان سال مالي

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به دستورالعمل تهران 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
1

اخذ مجوز ساليانه مركز ملي فرش ايران

6

اطالع رساني به تمامي شهرستانهای استان

3

معرفي مجری برگزاركننده دوره به به بافي

0

5

6

7

انعقاد قرارداد با مجری برگزاركننده دوره در مركز
استان

شروع دوره توسط مجری و مربيان

پايان دوره و ارائه فهرست قبول شدگان دوره به
مركز استان

تسويه حساب مالي با مجری و يا مربي

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

پذیرش و بررسی مدارک مربوط به شرکت کنندگان در هیأت های
تجاری و نمایشگاههای خارج از کشورجهت پرداخت تسهیالت

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

 -1تصدی مديريت عامل،رياست هيئت مديره يا عضو هيئت مديره،مدير

 -1دارا بودن حداقل  644هزار دالر صادرات برای

بازرگاني و ساير مسئوليت های مرتبط در بنگاه تجاری مربوطه -6دارا

هيئت های تجاری  -6دارا بودن استاندارد های

بودن اختيارات كافي جهت اخذ تصميم در هيأت -3عضويت در تشكل

معتبر جهت حضور در نمايشگاههای خارج از

های صادراتي يا توليدی-صنفي معتبر

كشور

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
مدارك عمومي و شناسنامه ای

مدارک و مستندات قانونی
عدم سوءپيشينه كيفری ارائه شناسنامه – كارت ملي – و اسناد ملك تجاری
تعيين فرمهای بازرگاني

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
ندارد

مبلغ دریافتی
-

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

1
6

3

0

اخذ مدارك مورد نياز

همان

جهت پرداخت يارانه

روز

بررسي مدارك اخذ شده

ارائه شده

دوم

ارائه مدارك رفع نقص

روز

شده به اداره

سوم

تهيه و امضاء فرم

چهارم

ارسال پرونده يارانه به
ذيحسابي سازمان

پنجم

متقاضي در صورت وجود
اعتبار
دريافت ليست واريز

8

روز

روز

واريز وجه به حساب
7

دوم

اعالم رفع نقص مدارك

مربوطه
6

روز

روز

محاسبه ميزان يارانه و
5

روز

يارانه متقاضيان از
ذيحسابي

روز
ششم
روز
هفتم

ساعت

1
6

6

1

6

1

1

1

ورودی مرحله
نوع ورودی

تكميل و
ارائه مدارك
مدارك ارائه
شده
اعالم به
متقاضي
ارائه به اداره
مدارك ارائه
شده
مدارك ارائه
شده
اسناد مالي

اسناد مالي

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

متقاضي
واحد مربوطه

خروجی مرحله
نوع خروجی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

بررسي

اداره بازاريابي و

مدارك

توسعه صادارت

اعالم به

اداره بازاريابي و

متقاضي

توسعه صادارت

رفع نقص
واحد مربوطه

توسط

متقاضي

متقاضي
متقاضي

واحد مربوطه

واحد مربوطه

ذيحسابي

ذيحسابي

بررسي

اداره بازاريابي و

مدارك

توسعه صادارت

تهيه مدارك

اداره بازاريابي و

و فرم ها

توسعه صادارت

تشكيل
پرونده مالي
واريز وجه

ذيحسابي سازمان

متقاضي

ليست ارائه

اداره بازاريابي و

شده

توسعه صادارت

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:

ندارد
نا مشخص.به بودجه سازمان توسعه تجارت بستگي
دارد.
نا محدود

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

1

اخذ مدارك مورد نياز جهت پرداخت يارانه

6

بررسي مدارك اخذ شده

3

اعالم رفع نقص مدارك ارائه شده

0

ارائه مدارك رفع نقص شده به اداره

5

محاسبه ميزان يارانه و تهيه و امضاء فرم مربوطه

6

ارسال پرونده يارانه به ذيحسابي سازمان

7

واريز وجه به حساب متقاضي در صورت وجود اعتبار

8

دريافت ليست واريز يارانه متقاضيان از ذيحسابي

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

مجوز برگزاری نمایشگاههای اختصاصی ج  .ا .ا در خارج از کشور

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
شركت نمايشگاهي مورد تأئيد سازمان توسعه

 -1تكميل طرح توجيهي برگزاری نمايشگاه  -6تكميل فرم مشخصات

تجارت ايران

شركت های مجری

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
ارائه فرم های اطالعات مجريان و ثبت شركت در بانك اطالعات مجريان سازمان تجارت ايران

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
ندارد

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

1

6

3

0
5
6

ساعت

روز

تكميل طرح توجيهي

روز اول

برگزاری نمايشگاه و ارائه به

يك

سازمان بازرگاني استان

ساعت

بررسي توسط سازمان

روز دوم 6

بازرگاني

ساعت

مكاتبه و ارسال طرح

روز سوم

توجيهي به سازمان توسعه

يك

تجارت ايران

ساعت

بررسي طرح توجيهي در

يك هفته

سازمان توسعه تجارت ايران

بعد

ارائه مجوز صادره در صورت
تأييد در كارگروه

4

4

 14روز بعد

ارسال مجوز به سازمان

 15روز

بازرگاني استان

بعد

4

4
4
4

اعالم به شركت مجری از
7

سوی سازمان بازرگاني

 61روز بعد 4

استان

ورودی مرحله
نوع ورودی

طرح
توجيهي

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

متقاضي

طرح

اداره

توجيهي

بازاريابي

مكاتبه

اداره
بازاريابي

خروجی مرحله
نوع خروجی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

دريافت

اداره بازاريابي و

طرح

توسعه صادرات

تأييد طرح
دريافت
مكاتبه و
طرح

اداره بازاريابي و
توسعه صادرات
سازمان توسعه
تجارت ايران

دريافت

دفتر امور

تآْييد يا رد

كارگروه صدور

طرح

ترويج

طرح

مجوز ها

پرونده

دفتر امور

متقاضي

ترويج

ارائه مجوز

كارگروه صدور
مجوز ها

پرونده

دفتر امور

مكاتبه با

سازمان بازرگاني

متقاضي

ترويج

استان

استان

مجوز
صادره

سازمان
بازرگاني
استان

مكاتبه با
مجری

متقاضي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يكساله

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

حداقل سه ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

حد اكثر  6مورد مجوز نمايشگاه در استان

فایل پیوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

6

3

0

عنوان مرحله
تكميل طرح توجيهي برگزاری نمايشگاه و ارائه به
سازمان بازرگاني استان

بررسي توسط سازمان بازرگاني

مكاتبه و ارسال طرح توجيهي به سازمان توسعه
تجارت ايران
بررسي طرح توجيهي در سازمان توسعه تجارت
ايران

5

ارائه مجوز صادره در صورت تأييد در كارگروه

6

ارسال مجوز به سازمان بازرگاني استان

7

اعالم به شركت مجری از سوی سازمان بازرگاني
استان

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

جواز تأسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش دستباف

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -تابعيت جمهوری اسالمي ايران -عدم سوء پيشينه كيفری -داشتن گواهي

 -دارا بودن مكان -ارائه مدرك مبني بر

پايان خدمت برای آقايان

داشتن مهارت

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
ارائه مستندات سجلي گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
رایگان

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

1

نوع
ورودی

متقاضی

1

4

مدارك

متقاضي

1

4

پرونده

متقاضي

1

4

پرونده

واحد فرش

0

تهيه پيش نويس

1

4

مجوز

واحد فرش

5

تأئيد مجوز

1

4

مجوز

واحد فرش

6
3

ارائه مدارك

روز

ساعت

ورودی مرحله
سازمان ارائه کننده/

بررسي مدارك و طرح
توجيهي
بازديد از محل اجرای
طرح

خروجی مرحله
نوع خروجی

پرونده
پرونده تأئيد
شده
تأئيد محل
مجوز تايپ
شده
مجوز تأئيد
شده

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش
مسئول واحد فرش

6

صدور نهايي

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز صادره

رياست سازمان

7

شماره و مهر

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز صادره

دبيرخانه

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

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
1

ارائه مدارك

6

بررسي مدارك و طرح توجيهي

3

بازديد از محل اجرای طرح

0

تهيه پيش نويس

5

تأئيد مجوز

6

صدور نهايي

7

شماره و مهر

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

مجوز تخصیص تسهیالت برای کلیه فعالیت های مرتبط با فرش دستباف

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -دارابودن پروانه توليد يا پروانه كسب فرش وصنايع جانبي

ارائه طرح توجيهي

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
مدارك سجلي

مدارک و مستندات قانونی
 -ارائه پروانه توليد معتبر

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
رايگان

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

نوع ورودی

1

دريافت مدارك

1

4

مدارك

6

بررسي طرح توجيهي

1

4

1

4

پيش نويس واحد فرش

0

تأئيد مسئول فرش

1

4

معرفي نامه

واحد فرش

3

تهيه پيش نويس
معرفي به بانك

طرح
توجيهي

کننده /متقاضی

متقاضي

نوع خروجی

پرونده
طرح توجيهي

متقاضي

تأئيد شده
نامه معرفي

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش

معرفي تأئيد شده واحد فرش

5

امضاء نهايي

1

4

معرفي نامه

واحد فرش

معرفي صادره

رياست سازمان

6

مهر و شماره

1

4

معرفي نامه

واحد فرش

معرفي صادره

دبيرخانه

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك ماهه

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

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
1

دريافت مدارك

6

بررسي طرح توجيهي

3

تهيه پيش نويس معرفي به بانك

0

تأئيد مسئول فرش

5

امضاء نهايي

6

مهر و شماره

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

مجوز تأسیس انبار

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -1اشخاص حقيقي  :تابعيت جمهوری اسالمي  ،حداقل سن  18سال تمام  ،دارابودن كارت

جهت ذخيره سازی انواع

پايان خدمت يا معافيت دائم  -6شخص حقوقي  :اساسنامه  ،برخورداری مديرعامل از

غالت و حبوبات مورد استفاده

شرايط مندرج دربند 5-1

واقع مي شوند

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

مدارک ومستندات عمومی

تكميل فرم شماره  – 1طرح توجيهي فني  ،اقتصادی ،كپي شناسنامه وكارت ملي  ،كپي
پايان خدمت يا معافيت  ،اساسنامه  ،سند مالكيت و ارائه كاربری متناسب با طرح ،

-

آگهي تأسيس  ،فيش بانكي به مبلغ  144444ريال و مبلغ  54444بابت تمديد

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتی

مرحله صدور جواز تأسيس

144444ريال

مرحله تمديد جواز

54444ريال

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

ورودی مرحله
سازمان ارائه

عنوان مرحله

مرحله

خروجی مرحله

روز

نوع ورودی

ساعت

کننده/

نوع خروجی

متقاضی

مراجعه متقاضي
1

به اداره توسعه
بازار و خدمات
بازرگاني

ارائه مدارك و

همان
روز يك

4

ساعت

درخواست و فرم
شماره يك و طرح

6

طرح توجيهي و
فرم شماره يك و

7

4

پرونده متقاضي

بررسي مدارك

متقاضي

تشكيل پرونده

3

بررسي و تكميل
نهائي پرونده

4

1

بازار و خدمات
بازرگاني

اداره توسعه

ارائه فيش

بازار و

144444ريالي واريزی

خدمات

به حساب متمركز

بازرگاني

وزارت بازرگاني

اداره توسعه
پرونده متقاضي

کننده/متقاضی

اداره توسعه

توجيهي

درصورت ارائه

سازمان دریافت

بازار و
خدمات

متقاضي

اداره توسعه
صدرو و ارائه مجوز

بازرگاني

بازار و خدمات
بازرگاني

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال

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

 14روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

فایل پیوست
اخذ درخواست مجوز از طريق ادارات بازرگاني
سایرموارد:

شهرستانها نيز صورت ميپذيرد كه نهايتا به اداره
توسعه منعكس ميگردد.

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

6

3

عنوان مرحله
مراجعه متقاضي به اداره توسعه بازار و خدمات
بازرگاني
درصورت ارائه طرح توجيهي و فرم شماره يك و
بررسي مدارك

بررسي و تكميل نهائي پرونده

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

هیئت بررسی کنترل و امحاء کاالبرگهای عاملین فروش

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومی
داشتن پروانه معتبر كسب

شرایط اختصاصی
پروانه صنفي

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
مدراك برگشتي كاال برگ

مدارک و مستندات قانونی
رسيدهای برگشتي به همراه كاالبرگهای دريافتي

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
بابت هرقطعه كاالبرگ دريافتي از عاملين
توسط پست  14ريال مي باشد

مبلغ دریافتی
 14ريال بابت هرقطعه

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

ورودی مرحله

روز

ساعت

4

1

6

شمارش و بررسي

4

1

3

صدور فرم برگشت

4

1

4

1

5

تنظيم صورتجلسه

4

1

6

امحاء كاالبرگ

4

1

كليه كاالبرگ ها

7

بايگاني

4

1

مدارك

1

0

دريافت كاالبرگهای
عاملين

بررسي وكنترل
رسيدهای برگشتي

سازمان ارائه

نوع ورودی

تحويل كاالبرگ
توسط عاملين
كاال برگهای
دريافتي
كاال برگهای
دريافتي
كاال برگهای
دريافتي
رسيدهای
دريافتي

خروجی مرحله

کننده /متقاضی

عامل فروش

صدور رسيد

اداره پست

كنترل كاالبرگها

هيئت امحاء

اداره پست

كنترل كاالبرگها

عامل

اداره پست

كنترل كاالبرگها

اداره پست

اداره پست
اداره پست

مجموع كاالبرگ
های صورت جلسه
مجموع كاالبرگ
های صورت جلسه

هيئت های

مدارك صورت

امحاء

جلسه

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 0سال

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

سایرموارد:

کننده/متقاضی

عامل فروش

سایر اطالعات تکمیلی

فایل پیوست

نوع خروجی

سازمان دریافت

هيئت امحاء
هيئت امحاء
هيئت امحاء

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
1

دريافت كاالبرگهای عاملين

6

شمارش و بررسي

3

صدور فرم برگشت

0

بررسي وكنترل رسيدهای برگشتي

5

تنظيم صورتجلسه

6

امحاء كاالبرگ

7

بايگاني

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

مجوز ثبت سفارش

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
ارائه كارت بازرگاني معتبر ارائه پروفرما ارائه

عضويت درسايت مكانيزه از شرايط اختصاصي مي باشد  .چنانچه كاالی

انجام ثبت سفارش درسايت مكانيزه توسط

وارداتي نياز به مجوزيك ارگان يا سازمان داشته باشد مي بايست قبال"

متقاضي

اخذ گردد

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
مانند مدارك ارائه شده در فرم نمونه قبلي

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
براساس پروفرمای ارائه شده

مبلغ دریافتی
 4445/4مبلغ پروفرما

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

4

6

نوع ورودی

نوع خروجی

کننده/
متقاضی

1

مراجعه متقاضي به
سايت ثبتارش

پروفرما و پروانه
بهره برداری
(حسب مورد)

بررسي و كارشناسي
6

اوليه توسط كارشناس

متقاضي

4

3

اداره بازرگاني خارجي

کننده/متقاضی

ثبت مشخصات

اداره بازرگاني

پروفرما در سايت

خارجي

اداره
پرونده متقاضي

سازمان دریافت

تأييد اوليه

بازرگاني

اداره بازرگاني
خارجي

خارجي
اداره

3

كارشناسي نهايي

4

3

پرونده متقاضي

0

در صورت تأييد نهايي

4

3

پرونده متقاضي

4

3

پرونده متقاضي

4

3

فيش واريزی

4

3

بازرگاني

تأييد نهايي

اداره بازرگاني
خارجي

خارجي
اداره
بازرگاني
خارجي
5

6

7

در صورت عدم تأييد
نهايي
واريز فيش كارمزد
توسط متقاضي به بانك
چاپ و امضاء ثبت
سفارش

مشخص شدن كارمزد

اداره بازرگاني

ثبت سفارش

خارجي

اداره

ارجاع به متقاضي

بازرگاني

جهت رفع نقصو ارائه

خارجي

به بازرگاني خارجي

اداره
بازرگاني

فرم های خام
ثبت سفارش

بازرگاني
خارجي

خارجي

ثبت فيش كارمزد در

اداره بازرگاني

سيستم

خارجي

خارجي
اداره

اداره بازرگاني

ارائه فرمهای ثبت
سفارش به متقاضي

متقاضي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

شش ماهه

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

حداكثر  60ساعت

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

روزانه به طوز متوسط  64فقره كه ساليانه بالغ بر
 64444فقره ميباشد.

فایل پیوست
كه در اين صورت متقاضي با در دست داشتن فرمهای
سایرموارد:

ثبت سفارش چاپ شده به شركت جهت ترخيص يا
بانك جهت گشايش اعتبار مراجعه ميكند.

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

6

عنوان مرحله
مراجعه متقاضي به سايت ثبت سفارش

بررسي و كارشناسي اوليه توسط كارشناس اداره
بازرگاني خارجي

3

كارشناسي نهايي

0

در صورت تأييد نهايي

5

در صورت عدم تأييد نهايي

6

واريز فيش كارمزد توسط متقاضي به بانك

7

چاپ و امضاء ثبت سفارش

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

مجوز پخش کاال

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

دارابودن شرايط شركتهايي كه با بهره گيری از امكانات كاال را از مبادی توليد و يا

-

واردات حمل و بالواسطه به خرده فروشي ها تحويل مي دهند .

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

مدارک ومستندات عمومی

درخواست به سازمان بازرگاني – تصويرگواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل و هيئت مديره –
تصويركارت ملي مديرعامل هيئت مديره – تصويراساسنامه – مدارك دفتر -انبار – سردخانه

-

– ناوگان حمل ونقل – فهرست كاالهای توزيعي – تصويرقراردادفي مابين شركت يا نمايندگيها

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
هزينه ندارد

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

1

مراجعه متقاضي به

همان روز

اداره توسعه بازار و

يك

خدمات بازرگاني
بررسي مدارك اوليه
6

و درخواست
متقاضي

3

روز

ساعت

4

ساعت
همان روز
يك

4

ساعت

ارجاع مدارك به

همان روز

انجمن شركتهای

يك

پخش استاني

ورودی مرحله

4

ساعت

بررسي توان-
0

ظرفيت -پرونده

 34روز

4

متقاضي-بازديد
5

صدور مجوز پخش
كاال

يك روز

4

نوع ورودی

درخواست و
مدارك اوليه

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

متقاضي

خروجی مرحله
نوع خروجی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

تشكيل پرونده

اداره توسعه بازار

اوليه

و خدمات بازرگاني

پرونده

اداره توسعه

متقاضي

بازار

پرونده

اداره توسعه

بررسي مدارك

متقاضي

بازار

ارسالي

انجمن

اعالم و تأئيد

انجمن شركتهای

شركتهای

صالحيت صدور

پخش كاالی

پخش استاني

مجوز به متقاضي

استاني

اعالم اصل مجوز

اداره توسعه بازار

به متقاضي

و خدمات بازرگاني

پرونده
متقاضي
پرونده
متقاضي

انجمن
شركتهای
پخش استاني

تأئيد مدارك

اداره توسعه بازار
و خدمات بازرگاني
انجمن شركتهای
پخش كاالی
استاني

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك ساله

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

در صورت تكميل نمودن مدارك  04روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

فایل پیوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

عنوان مرحله
مراجعه متقاضي به اداره توسعه بازار و خدمات
بازرگاني

6

بررسي مدارك اوليه و درخواست متقاضي

3

ارجاع مدارك به انجمن شركتهای پخش استاني

0

بررسي توان-ظرفيت -پرونده متقاضي-بازديد

5

صدور مجوز پخش كاال

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 مجوز موردی ( صادرات و یا واردات )

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
دارا بودن كليه شرايط و اهميت قانوني برای دريافت كارت بازرگاني و تجارت

كارت بازرگاني ( درحال تمديد – مفقودی )

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
درخواست متقاضي – مفاصاحساب مالياتي

مدارک و مستندات قانونی
ارائه اصل مفاصاحساب مالياتي – درخواست متقاضي

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
1

مبلغ دریافتی
114444

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

1

ارائه درخواست به سازمان
بازرگاني

روز

ساعت

4

1

4

1

ورودی مرحله
نوع ورودی

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

نوع خروجی

سازمان

درخواست
متقاضي

خروجی مرحله

بازرگاني
خراسان رضوی

6

تكميل مدارك

پرونده متقاضي

بررسي
اسناد

و حقوقي

تأئيد مدارك

خراسان رضوی
بررسي اسناديامدارك
3

توسط كارشناس سازمان

4

1

بازرگاني

سازمان

پرونده و اسناد و
مدارك متقاضي

بازرگاني

تأئيد اوليه

خراسان رضوی
سازمان

0

تأئيدمدارك

4

1

5

صدور مجوز موردی

4

1

بازرگاني

مدارك مربوط

تأئيد نهايي

خراسان رضوی
سازمان

تحويل به
متقاضي

بازرگاني
خراسان رضوی

کننده/متقاضی

اشخاص حقيقي

سازمان
بازرگاني

سازمان دریافت

اشخاص حقيقي
و حقوقي
اشخاص حقيقي
و حقوقي
اشخاص حقيقي
و حقوقي

تحويل مجوز

اشخاص حقيقي

به متقاضي

و حقوقي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

سه ماهه – شش ماهه

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

يك روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

بستگي به درخواست متقاضيان در طول سال دارد.نا
محدود

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
1

ارائه درخواست به سازمان بازرگاني

6

تكميل مدارك

3

بررسي اسناديامدارك توسط كارشناس سازمان
بازرگاني

0

تأئيدمدارك

5

صدور مجوز موردی

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

جواز تأسیس کارگاه قالیبافی و خدمات تکمیلی  ،قالیشویی  ،رنگرزی ،

صادره

پروانه تولید کارگاه  ،بافت  ،مرمت و خدمات تکمیلی و قالیشویی و رنگرزی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -تابعيت جمهوری اسالمي ايران -عدم سوء پيشينه كيفری -داشتن گواهي

 -شرايط دستورالعمل صدور مجوزهای

پايان خدمت برای آقايان

مربوطه

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

مدارک ومستندات عمومی
ارائه مستندات سجلي گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد

 -شرايط دستورالعمل صدور مجوزهای مربوطه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
رايگان

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

1
6

مراجعه متقاضي به
سازمان بازرگاني

1

4

نوع ورودی

مدارك و
مستندات

کننده /متقاضی

متقاضي

1

4

پرونده

واحد فرش

1

4

واحد فرش

تأئيد پرونده

0

تهيه پيش نويس مجوز

1

4

پيش نويس

واحد فرش

3

بررسي و كنترل مدارك

روز

ساعت

ورودی مرحله
سازمان ارائه

بازديد از محل اجرای
طرح

خروجی مرحله
نوع خروجی

تشكيل
پرونده
تشكيل
پرونده
واحد فرش
تايپ پيش
نويس

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش
پرونده
واحد فرش

5

تأئيد مسئول واحد

1

4

پيش نويس

واحد فرش

تأئيد مجوز

واحد فرش

6

تأئيد نهايي

1

4

مجوز

واحد فرش

تأئيد مجوز

رياست سازمان

7

مهر و شماره

1

4

مجوز

واحد فرش

تأئيد مجوز

دبيرخانه

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 6سال

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

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
1

مراجعه متقاضي به سازمان بازرگاني

6

بررسي و كنترل مدارك

3

بازديد از محل اجرای طرح

0

تهيه پيش نويس مجوز

5

تأئيد مسئول واحد

6

تأئيد نهايي

7

مهر و شماره

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 مجوز تولید غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -تابعيت جمهوری اسالمي ايران -عدم سوء پيشينه

 -دارا بودن مكاني جهت ارائه خدمات به بافندگان -دارا بودن

كيفری -داشتن گواهي پايان خدمت برای آقايان

حداقل  64بافنده فعال تحت پوشش -قرارداد با ناظر فني

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

مدارک ومستندات عمومی
ارائه مستندات سجلي گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد

-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
رايگان

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

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه کننده/

ورودی

متقاضی

متقاضي

روز

ساعت

4

1

مدارك

4

6

پرونده

متقاضي

1

4

پرونده

واحد فرش

0

تهيه پيش نويس پروانه

4

1

پروانه

واحد فرش

5

تأئيد اوليه

4

1

پروانه

واحد فرش

6

تأئيد نهايي

4

6

پروانه

واحد فرش

7

شماره و مهر و امضاء

4

1

پروانه

واحد فرش

1
6
3

دريافت مدارك
بررسي مدارك و طرح
توجيهي
بازديد از كارگاههای
تحت پوشش

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 6سال

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

فایل پیوست
سایرموارد:

خروجی مرحله
نوع خروجی

پرونده
پرونده تأئيد
شده
تأئيد فعاليت
پروانه تايپ
شده
پروانه تأئيد
شده
پروانه تأئيد
شده
پروانه مهر
شده

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش
مسئول واحد فرش
رياست سازمان
دبيرخانه

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
1

دريافت مدارك

6

بررسي مدارك و طرح توجيهي

3

بازديد از كارگاههای تحت پوشش

0

تهيه پيش نويس پروانه

5

تأئيد اوليه

6

تأئيد نهايي

7

شماره و مهر و امضاء

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 مجوز تأسیس و پروانه تولید و بهره برداری مجتمع ها و کارگاه
های بزرگ و متمرکز قالیبافی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -تابعيت جمهوری اسالمي ايران -عدم سوء پيشينه كيفری-

 -دارا بودن زمين به مساحت  144متر مربع -تأئيد از

داشتن گواهي پايان خدمت برای آقايان

مراجع ذيصالح مبني بر عدم ممنوعيت ساخت

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
-مدارك سجلي،عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
رايگان

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

1
6
3

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه کننده/

ورودی

متقاضی

متقاضي
واحد فرش

روز

ساعت

1

4

مدارك

1

4

پرونده

1

4

در يافت مدارك
بررسي مدارك و فرم
توجيهي
تهيه پيش نويس مجوز

پيش

خروجی مرحله
نوع خروجی

پرونده
پرونده تأئيد
شده

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش

واحد فرش

تايپ مجوز

واحد فرش

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز

واحد فرش

5

تأئيد نهائي

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز صادره

رياست سازمان

6

مهر و شماره

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز صادره

دبيرخانه

0

تأئيد مسئول واحد
فرش

نويس

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال

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

 14روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

فایل پیوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

1

در يافت مدارك

6

بررسي مدارك و فرم توجيهي

3

تهيه پيش نويس مجوز

0

تأئيد مسئول واحد فرش

5

تأئيد نهائي

6

مهر و شماره

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 مجوز اعزام هیئت های بازاریابی به کشورهای هدف

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
مجری بايد تشكل صادراتي يا شركت نمايشگاهي مورد تأئيد سازمان بازرگاني

ارائه طرح توجيهي و فرم های مربوطه

توسعه تجارت ايران باشد.

توسط مجری

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
طرح توجيهي فرم شماره 1

مدارک و مستندات قانونی
ندارد

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
ندارد

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

ساعت

روز

نوع ورودی

کننده/

نوع خروجی

متقاضی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

تكميل فرم شماره يك
مشخصات عمومي هيئت های
1

بازاريابي و ارائه به سازمان
بازرگاني استان از سوی

روز اول ( 6
ساعت)

4

فرم شماره
يك

مجری

ارائه به

سازمان

سازمان

بازرگاني

مجری
بررسي درخواست مجری از
6

سوی سازمان بازرگاني و

روز سوم

تصميم گيری در خصوص

( 6ساعت)

4

درخواست
مجری

تصميم
مجری

(موافقت)

ضرورت اعالم هيئت
3

ارسال درخواست به سازما ن

روز چهارم

توسعه تجارت ايران

(  6ساعت)

مكاتبه

بررسي فرم های مربوطه در
0

ستزمان توسعه تجارت ايران

روز دهم (6

توسط دفتر امور ترويج

ساعت)

4

5

در صورت موافقت طرح

روز

موضوع در كميته صدور

دوازدهم (

مجوزها

 6ساعت)

اعالم مجوز به سازمان

6

7

بازرگاني استان

اعالم به مجری از سوی
سازمان بازرگاني استان

4

4

ساعت)

4

ساعت)

توسعه

موافقيت

دفتر امور

اوليه

ترويج

صدور مجوز

كميته صدور
مجوزها

مكاتبه و

توسعه

دريافت

اعالم مجوز

تجارت

مجوز

بازرگاني

اعالم صدور

سازمان

مجوز

بازرگاني

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال

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

حداقل سه ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

حداكثر  8مورد مجوز

سایرموارد:

كارشناس

ترويج تجارت

سازمان

سایر اطالعات تکمیلی

فایل پیوست

بررسي

دفتر امور

ايران

روز 61
(يك

بازرگاني

مكاتبه

تجارت ايران

سازمان

روز بيستم
(يك

سازمان

دريافت

تجارت

تجارت

بازرگاني
سازمان توسعه

سازمان
اخذ مكاتبه

گيری

سازمان

دريافت
مجوز و
شروع كار

مجری

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

6

3

0

عنوان مرحله
تكميل فرم شماره يك مشخصات عمومي هيئت های
بازاريابي و ارائه به سازمان بازرگاني استان
بررسي درخواست مجری از سوی سازمان بازرگاني و
تصميم گيری در خصوص ضرورت اعالم هيئت

ارسال درخواست به سازما ن توسعه تجارت ايران

بررسي فرم های مربوطه در سازمان توسعه تجارت ايران
توسط دفتر امور ترويج تجارت

5

در صورت موافقت طرح موضوع در كميته صدور مجوزها

6

اعالم مجوز به سازمان بازرگاني استان

7

اعالم به مجری از سوی سازمان بازرگاني استان

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 کارت بازرگانی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
دارا بودن شرايط قانوني و اهميت قانوني برای برای دريافت كارت بازرگاني

كارت بازرگاني (تمديدی -مفقودی)

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
درخواست متقاضي -مفاصا حساب مالياتي

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
درخواست متقاضي به اتاق
بازرگاني استان

مبلغ دریافتی
 004444ريال

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

1

درخواست متثاضي
بررسي اسناد

6
3
0

ومدارك
ارسال پرونده به
سازمان بازرگاني
بررسي مدارك در

5

سازمان
تحويل كارت
بازرگاني

ورودی مرحله

روز

ساعت

نوع ورودی

1

4

متقاضي

6

4

3

4

3

4

3

4

تشكيل
پرونده

خروجی مرحله

سازمان ارائه

نوع خروجی

کننده /متقاضی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اشخاص حقيقي -

اتاق بازرگاني

تشكيل پرونده

اتاق بازرگاني

تأييد اسناد

اشخاص حقيقي

تأييد كارشناسي اسناد

اشخاص حقيقي

امضاء نهايي

اشخاص حقيقي

پرونده

سازمان

متقاضي

بازرگاني

پرونده و

سازمان

مدارك

بازرگاني

پرونده و

سازمان

تحويل كارت تمديد

متقاضي

بازرگاني

شده به اتاق بازرگاني

حقوقي

اشخاص حقيقي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك ساله ،سه ساله و پنج ساله ميباشد

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

 15روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

فایل پیوست
الزم به ذكر است كليه مراحل باال در حال الكترونيكي
سایرموارد:

شدن ميباشد كه در اين صورت زما ن مطرح شده
حداقل به يك سوم كاهش مي يابد

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

1

درخواست متثاضي

6

بررسي اسناد ومدارك

3

ارسال پرونده به سازمان بازرگاني

0

بررسي مدارك در سازمان

5

تحويل كارت بازرگاني

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 عضویت در بانک اطالعات صادرکنندگان

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -دارا بودن كارت بازرگاني -صادرات به ميزان  144هزار دالر -ارائه مدارك الزم(شرايط الزم مجوز يا

عدم خالف تجاری

پروانه صادره  :صادرات به ميزان حداقل  144هزار دالر به صورت متوالي)

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
نامه از اتاق بازرگاني تكميل فرم های فارسي والتين

مدارک و مستندات قانونی
ارائه تمديد كارت بازرگاني معتبر

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
ندارد

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

ساعت

روز

کننده/

نوع ورودی

نوع خروجی

متقاضی

اخذ ليست مدارك و فرم
1

های مربوطه از سازمان
بازرگاني استان

6

3

5

4

(يك
ساعت)

اشتغال از اتاق بازرگاني

ساعت)

ارائه مدارك عضويت يا به

روز سوم

روز رساني به سازمان

بررسي مدارك و رفع نقص
توسط سازمان
تهيه فرم های مربوطه و
اخذ امضاءهای مجاز

سازمان

متقاضي

بازرگاني

اخذ نامه عدم تخلف و

تهيه نامه عضويت و اعالم
6

روز اول

روز دوم (6

بازرگاني استان
0

مراجعه به

مراجعه به
4

اتاق
بازرگاني

4

(يك

ارائه مدارك

اتاق
بازرگاني

متقاضي

ساعت)
روز سوم
4

(يك
ساعت)
روز

4

چهارم(6
ساعت)
روز

به متقاضي و سازمان

چهارم(يك

توسعه تجارت ايران

ساعت)

4

اخذ نامه

دريافت
مدارك

دريافت

واحد

مدارك

مربوطه

رفع نقص

مدارك

واحد

متقاضي

مربوطه

فرم های

واحد

تهيه نامه

امضاء شده

مربوطه

عضويت

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال

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

 6هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

سایرموارد:

و فرم ها

بررسي و

سایر اطالعات تکمیلی

فایل پیوست

اخذ ليست

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اداره بازاريابي

متقاضي

سازمان بازرگاني

واحد مربوطه

اخذ
امضاءهای

سازمان بازرگاني

مجاز
متقاضي و
سازمان توسعه
تجارت

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
1

6

3

عنوان مرحله
اخذ ليست مدارك و فرم های مربوطه از سازمان
بازرگاني استان

اخذ نامه عدم تخلف و اشتغال از اتاق بازرگاني

ارائه مدارك عضويت يا به روز رساني به سازمان
بازرگاني استان

0

بررسي مدارك و رفع نقص توسط سازمان

5

تهيه فرم های مربوطه و اخذ امضاءهای مجاز

6

تهيه نامه عضويت و اعالم به متقاضي و سازمان
توسعه تجارت ايران

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 گواهینامه مهارت

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

برابر دستورالعمل آزمون مهارت استانداردهای مركز ملي فرش ايران

-

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
قبولي دانش آموز رشته فرش هنرستان

مدارک و مستندات قانونی
ارسال فرم  608كه به تأئيد اداره آموزش و پرورش و
هنرستان رسيده باشد.

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
-

مبلغ دریافتی
به صورت رايگان و با

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

نوع ورودی

کننده/

نوع خروجی

متقاضی

شركت در
1

كميسيون برنامه

1

4

تشكيل جلسه

ريزی استان
6

حضور در جلسات
برگزاری امتحان

4

5

24

4

24

4

24

4

رئيس اداره و

تصميم گيری در خصوص

نماينده

برگزاری امتحانات پايان

ايشان

سال

حضور در

نماينده اداره

جلسات

فرش

تصميم گيری در خصوص
برگزاری امتحانات پايان
سال

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

آموزش و
پرورش
آموزش و
پرورش

بررسي مندرجات فرم 608
3

تحويل فرم 608
از هنرستان

تحويل فرم
608

كارشناس

و تأئيد مسئول
آزمون،هنرستان واداره

هنرستان

شهرستان
0

5

ارسال به مراكز
مربوطه
صدور گواهي
مهارت
ارسال گواهي

6

مهارت به اداره
آموزش و پرورش

7

مراكز مربوطه
صدور گواهي

رئيس اداره

مهارت

 -كارشناس

آماده شدن گواهي جهت
ارسال به اداره آموزش و
پرورش منطقه

رئيس اداره -
كارشناس

ارسال گواهي
34

4

منطقه
بايگاني

ارسال تأئيديه

مسئول واحد

دريافت

مراكز مربوطه

مهارت به اداره
آموزش و

رئيس اداره

صدور تأئيديه گواهي نامه
مهارت

رئيس اداره

پرورش منطقه
1

4

اسناد

اداره فرش

اسناد بايگاني شده

اداره فرش

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يك سال تحصيلي

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

يك سال تحصيلي

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

بستگي به ارسال تعداد اسامي قبول شدگان از
آموزش و پرورش دارد.

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
1

شركت در كميسيون برنامه ريزی استان

6

حضور در جلسات برگزاری امتحان

3

تحويل فرم  608از هنرستان

0

ارسال به مراكز مربوطه

5

صدور گواهي مهارت

6

7

ارسال گواهي مهارت به اداره آموزش و پرورش
منطقه

بايگاني

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

صورت جلسه ی کمیسیون نظارت

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومی
جمع آوری نامه ها

شرایط اختصاصی
ارسال دعوت نامه های اعضاء

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

مدارک ومستندات عمومی
نامه های قابل طرح در جلسه – نرخ نامه ها -گزارش انتخابات
اتحاديه های صنفي و ساير موارد مربوطه

شركت اعضاء مربوط در جلسه تعيين شده

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
هزينه ندارد

مبلغ دریافتی
-

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

1

6

زمان انجام
عنوان مرحله

جمع آوری
نامه ها
ارسال
دعوت نامه

3

تشكيل
جلسه

روز

ورودی مرحله
ساعت

بر اساس
ارجاعات 15

نوع ورودی

جلسه
4

روز

كميسيون
نظارت

6

4

4

6

دعوت به
جلسه
جلسه

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

صورت

0

4

6

5

مصوبات

تا زمان اجرائي
شدن

4

کننده/متقاضی

سازمان بازرگاني
امور اصناف

جلسه

اداره امور اصناف

جلسه

اعضاءذيربط

اداره امور اصناف

جلسه

كليه اعضاء

صورت

ادارات مربوط به

جلسه

مصوبات و جلسه

اداره امور اصناف

جلسه
صورت جلسه

نوع خروجی

سازمان دریافت

نامه های

تنظيم
صورت جلسه

خروجی مرحله

سازمان بازرگاني

مصوبات

خراسان رضوی

قابل اجراء

كليه اعضاء جلسه

ادارت مربوط

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:

حداقل تعداد جلسه در ماه  :دو جلسه

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
1

جمع آوری نامه ها

6

ارسال دعوت نامه

3

تشكيل جلسه

0

تنظيم صورت جلسه

5

مصوبات

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

حسابرسی کاال برگهای توزیعی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومی
دستورالعمل حسابرسي كاالبرگهای توزيعي

شرایط اختصاصی
دستور العمل حسابرسي

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
مدارك توزيع كاالبرگ

مدارک و مستندات قانونی
براساس دستورالعملهای حسابرسي

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
هزينه ندارد

مبلغ دریافتی
-

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

1
6
3

دريافت مدارك
توزيع
بررسي مدارك

روز

3

4

دريافت مدارك

اداره پست

4

مدارك توزيع

اداره پست

4

مدارك توزيع

اداره پست

 3تا 7
روز

توزيع شده

روز

0

سازمان ارائه

ساعت

كنترل مدارك

1

4

5

تهيه آمار توزيعي

3

4

6

بايگاني

1

4

صورتجلسه

ورودی مرحله
نوع ورودی

 3تا 7

تنظيم

خروجی مرحله

صورت جلسه
توزيع

کننده /متقاضی

اداره پست

نوع خروجی

مسئول
حسابرسي
مسئول
حسابرسي
رفع مغايرت
احتمالي

جلسه های

مدارك

حسابرسي

جلسه نهايي
جمع بندی آمار

ستاد بسيج سازمان
بازرگاني

صورت جلسه

ستاد بسيج سازمان

حسابرسي

بازرگاني

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 0سال

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

يك ماه تا سه ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

سایرموارد:

حسابرسي

بازرگاني

سایر اطالعات تکمیلی

فایل پیوست

حسابرسي

تنظيم صورت

توزيعي
اداره پست

کننده/متقاضی

ستاد بسيج سازمان

جمع صورت
اداره پست

سازمان دریافت

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
1

دريافت مدارك توزيع

6

بررسي مدارك

3

كنترل مدارك توزيع شده

0

تنظيم صورتجلسه

5

تهيه آمار توزيعي

6

بايگاني

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

تمدید کارت بازرگانی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
دارا بودن اهميت قانوني برای انجام

 -1شرايط سني ( 61سال ) -6داشتن مكان تجاری ( مالك يا اجاره ای ) -3ارائه

فعاليتهای تجاری

مدارك هويتي -0تكميل فرمهای مربوطه -5عدم سوء پيشينه كيفيری

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
مدارك عمومي و شناسنامه ای

مدارک و مستندات قانونی
عدم سوءپيشينه كيفری ارائه شناسنامه ،كارت ملي و اسناد ملك تجاری تعيين فرمهای
بازرگاني

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
درخواست تمديدكارت
بازرگاني و ارائه مدارك

مبلغ دریافتی
004/444

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

1

ارائه درخواست به
اتاق بازرگاني

6
3

تكميل مدارك
اسناديامدارك توسط
كارشناس اتاق
تأئيدمدارك

0

ارسال به سازمان

5

بازرگاني

6
7
8

بررسي پرونده
عدم تأئيد عودت به
اتاق
تأئيدپرونده
وتمديدكارت بازرگاني

2

تحويل كارت به
متقاضي

خروجی مرحله

ورودی مرحله
سازمان ارائه

روز

ساعت

نوع ورودی

1

4

درخواست

اتاق بازرگاني

1

4

مدارك

اتاق بازرگاني و

مربوط

سازمان بازرگاني

1

4

پرونده
متقاضي

نوع خروجی

کننده /متقاضی

بازرگاني

6

4

درخواست

بازرگاني

1

4

پرونده

بازرگاني

4

1

پرونده

بازرگاني

4

1

پرونده

بازرگاني

4

1

پرونده

بازرگاني

10

4

پرونده

بازرگاني

مدارك و اسناد
پرونده مربوطه
مدارك مربوطه

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اشخاص حقيقي و
حقوقي
اشخاص حقيقي و
حقوقي
اشخاص حقيقي و
حقوقي

دور مجوز تمديد

اشخاص حقيقي و

كارت

حقوقي

پرونده متقاضي

اشخاص حقيقي و
حقوقي

تأئيد كارشناس يا

اشخاص حقيقي و

عدم تأئيد

حقوقي

عدم تأئيد .عودت به

اشخاص حقيقي و

اتاق

حقوقي

امضاءتأئيد
تحويل كارت به
نماينده يا شخص
متقاضي

اشخاص حقيقي و
حقوقي
اشخاص حقيقي و
حقوقي

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:

يكساله –  3ساله –  5ساله
از زمان ارائه پرونده به سازمان بازرگاني خراسان حد
اكثر يك ساعت
بستگي به درخواست متقاضيان در طول سال دارد.

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
1

ارائه درخواست به اتاق بازرگاني

6

تكميل مدارك

3

اسناديامدارك توسط كارشناس اتاق

0

تأئيدمدارك

5

ارسال به سازمان بازرگاني

6

بررسي پرونده

7

عدم تأئيد عودت به اتاق

8

تأئيدپرونده وتمديدكارت بازرگاني

2

تحويل كارت به متقاضي

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

پروانه های فعالیت فروشگاه های بزرگ

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -تابعيت ايراني -نداشتن سابقه موثر كيفری -پايان خدمت يا

 -حداقل مدرك تحصيلي ديپلم  -سه سال سابقه

معافيت -عدم ورشكستگي

مديريت صنفي

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

مدارک ومستندات عمومی
 -فتوكپي شناسنامه  ،پايان خدمت ،

 -پايان كار تجاری مبني بر وجود  344متر مربع مساحت فروشگاه  -سند مالكيت

آخرين مدرك تحصيلي -عكس 6

يا اجاره خط قانوني -موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي -تجهيزات ايمني مانند

قطعه -ارائه تصوير پروانه كسب (در

اطفاء حريق و -...سيستم های رايانه ای  -داشتن ترازوی ديجيتال و صندوق

صورت دارا بودن)

مكانيزه

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
هزينه ندارد

مبلغ دریافتی
-

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

روز

ساعت

1

ارائه مدارك

4

1

6

ارائه استعالمات

4

1

64

4

4

1

4

1

3
0
5

اخذ پاسخ
استعالمات
بررسي و تكميل
پرونده
صدور پروانه
فعاليت

ورودی مرحله
نوع ورودی

بررسي
صدور
استعالمات
پاسخ
استعالمات
پرونده
متقاضي
صدور

خروجی مرحله

سازمان ارائه کننده/
متقاضی

نوع خروجی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اداره امور اصناف

تشكيل پرونده

متقاضي پروانه

اداره امور اصناف

استعالم

متقاضي

ادارات مختلف

جمع آوری
استعالمات

سازمان بازرگاني

اداره امور اصناف

بررسي و تكميل

سازمان بازرگاني

اداره امور اصناف

پروانه فعاليت

متقاضي پروانه

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

بازه زماني ندارد.

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

از زمان مراجعه پس از استعالم  6ساعت

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بستگي به مراجعه متقاضي 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
1

ارائه مدارك

6

ارائه استعالمات

3

اخذ پاسخ استعالمات

0

بررسي و تكميل پرونده

5

صدور پروانه فعاليت

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

پروانه کسب ایثارگران

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -فتوكپي شناسنامه  ،كارت ملي  ،مدرك تحصيلي و

 -مدارك فني حرفه ای برای واحدهای ارائه خدمات فني  -تأئيده

پايان خدمت -اجاره نامه رسمي محل كسب يا مدارك

بهداشتي برای واحدهای آشاميدني،خوراكي ،بهداشتي-

مالكيت -پايانه كار تجاری يا گواهي شهرداری 6 -

مفاصاحساب دارائي -برای واحدهای كافي نت  34سال سن و

قطعه عكس

متأهل بودن

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
-

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتی

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

1

4

ارائه مدارك

1

4

مراجعه به اتحاديه

1

جهت بازديد

جلسه

نوع ورودی

کننده/

نوع خروجی

متقاضی

1

مراجعه جهت معرفي
نامه بنياد

6

3

0

جهت تأئيديه تجاری

4

5
6

جهت تأئيديه
معرفي به اتحاديه

بررسي

اداره امور

معرفي به اتحاديه

مدارك

اصناف

جهت بازديد

بازديد
اتحاديه

4

واحد
مراجعه به اماكن

بنياد

اصناف

تأئيديه

مراجعه به شهرداری
14

معرفي نامه

اداره امور

14

4

1

4

اداره امور
اصناف

تأئيديه

اداره امور

تجاری واحد

اصناف

تأئيديه

اداره امور

اماكن

اصناف

معرفي به

اداره امور

اتحاديه

اصناف

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 14ساله

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

سه ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

 054فقره

فایل پیوست
سایرموارد:

ثبت دبيرخانه

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اداره امور اصناف
اتحاديه ذيربط

معرفي به
شهرداری.فني حرفه

شهرداری

ای و ...
معرفي به اماكن

اماكن

صدور پروانه كسب

اتحاديه

صدور ملت كارت

اتحاديه

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
1

مراجعه جهت معرفي نامه بنياد

6

ارائه مدارك

3

مراجعه به اتحاديه جهت بازديد

0

مراجعه به شهرداری جهت تأئيديه تجاری واحد

5

مراجعه به اماكن جهت تأئيديه

6

معرفي به اتحاديه

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

پروانه بهره برداری واحد تولید طرح و نقشه فرش دستباف

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

 تابعيت جمهوری اسالمي ايران -عدم سوء پيشينه  -دارا بودن محل اجرای طرح -ارائه مدارك مبني بر داشتن مهارت-كيفری -داشتن گواهي پايان خدمت برای آقايان

اخذ جواز تأسيس واحدتوليد طرح و نقشه

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
-مدارك سجلي  -سوء پيشينه و عدم اعتياد

مدارک و مستندات قانونی
جواز تأسيس

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
هزينه رايگان مي باشد

مبلغ دریافتی
-

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

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه کننده/

ورودی

متقاضی

متقاضي

روز

ساعت

1

4

مدارك

1

4

پرونده

متقاضي

1

4

پرونده

واحد فرش

0

تهيه پيش نويس پروانه

1

4

1
6
3

دريافت مدارك
بررسي مدارك و طرح
ارائه شده
ارسال مدارك به مركز
ملي فرش

پيش
نويس

واحد فرش

5

تأئيد مسئول فرش

1

4

مجوز

واحد فرش

6

تأئيد نهايي

1

4

مجوز

واحد فرش

7

شماره و مهر

1

4

مجوز

واحد فرش

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 6سال

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

فایل پیوست
سایرموارد:

خروجی مرحله
نوع خروجی

پرونده
پرونده تأئيد
شده
تأئيد مركز
ملي
تايپ مجوز
مجوز تأئيد
شده
مجوز صادره
نهايي
مجوز صادره
نهايي

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش
مركز ملي فرش
واحد فرش
واحد فرش
رياست سازمان
دبيرخانه

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
1

دريافت مدارك

6

بررسي مدارك و طرح ارائه شده

3

ارسال مدارك به مركز ملي فرش

0

تهيه پيش نويس پروانه

5

تأئيد مسئول فرش

6

تأئيد نهايي

7

شماره و مهر

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

پروانه بهره برداری کارگاه متمرکز قالیبافی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
تابعيت جمهوری اسالمي ايران -عدم سوء پيشينه

دارا بودن محل فعاليت به مساحت  644متر مربع بصورت استاندارد-

كيفری -داشتن گواهي پايان خدمت برای آقايان

دارا بودن نعداد  63نفر قاليباف فعال -دارا بودن امكانات توليد

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

مدارک ومستندات عمومی
مدارك سجلي – كارت پايان خدمت گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد

 -جواز تأسيس

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
رايگان -

مبلغ دریافتی

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

1
6
3
0

ارائه مدارك
بررسي مدارك و طرح
توجيهي
بازديد از محل اجرای
طرح
تهيه پيش نويس
مجوز

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه کننده/

ورودی

متقاضی

1

4

مدارك

متقاضي

1

4

پرونده

متقاضي

1

4

پرونده

واحد فرش

1

4

پيش
نويس

خروجی مرحله
نوع خروجی

پرونده
پرونده تأئيد
شده

واحد فرش

تأئيد محل
پيش نويس
تايپ شده

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش
واحد فرش

5

تأئيد اوليه

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز تأئيد شده

مسئول واحد فرش

6

تأئيد نهايي

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز صادره

رياست سازمان

7

شماره و مهر

1

4

مجوز

واحد فرش

مجوز

دبيرخانه

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 6سال

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

 14روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

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
1

ارائه مدارك

6

بررسي مدارك و طرح توجيهي

3

بازديد از محل اجرای طرح

0

تهيه پيش نويس مجوز

5

تأئيد اوليه

6

تأئيد نهايي

7

شماره و مهر

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

اعالم موجودی کاالهای کاالبرگی

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومی
 -طبق قرارداد بين ستاد بسيج اقتصادی و شركتهای موزع

شرایط اختصاصی
 -قرارداد با بسيج اقتصادی كشور

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

مدارک ومستندات عمومی

براساس مدارك درخواستي ستاد بسيج اقتصادی

-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
هزينه ندارد

مبلغ دریافتی
-

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

1

دريافت فرم ميزان
كاالی سهميه ای
جمع آماركاالی

6

وارده
جمع بندی آمار

3
0

توزيع كاال
اعالم ميزان كاالی
جذب شده
تقاضای اعالم

5
6

كاالبرگ
بايگاني مكاتبات

ورودی مرحله
نوع ورودی

روز

ساعت

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

امور شركتها

1

4

امور شركتها

سازمان ارائه کننده/
متقاضی

اعالم ستاد

شركتهای موزع

بسيج كشور
دريافت فرم
سهميه هر

بر اساس فرمهای
وارده

شركت
سهميه تمام
شركتها
توسط شركت ها
ی موزع

خروجی مرحله

شركت ها ی موزع
شركت ها ی موزع

آمار كلي

آمار كلي
جمع كاالی
جذب شده

بر اساس موجودی
كاال در شبكه

كاالبرگ

بر اساس موجودی
كاال در شبكه

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 0ساله

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

يك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نا محدود

سایرموارد:

ميزان كاال

فرم درخواست

سایر اطالعات تکمیلی

فایل پیوست

نوع خروجی

امور شركتها

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

امور شركتها

امور شركتها

امور شركتها
امور شركتها
واحد نظارت
امور شركتها

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
1

دريافت فرم ميزان كاالی سهميه ای

6

جمع آماركاالی وارده

3

جمع بندی آمار توزيع كاال

0

اعالم ميزان كاالی جذب شده

5

تقاضای اعالم كاالبرگ

6

بايگاني مكاتبات

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

توزیع کاالبرگ

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -شناسنامه های افراد خانوار -كارت ملي افراد خانوار

شناسنامه ها و كارتهای ملي اعضاء خانوار

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
شناسنامه ها و كارتهای ملي اعضاء خانوار

مدارک و مستندات قانونی
شناسنامه ها و كارتهای ملي اعضاء خانوار

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتی

جهت كاالبرگ شهری درمراحل اصلي

هر نفر  5444ريال

جهت كاالبرگ روستايي وعشايری درمراحل اصلي

هرخانوار  5444ريال

جهت كاالبرگ هرخانوار در مراحل تغييرات

هرخانوار  13655ريال

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

دريافت مدارك

1

متقاضي

روز

ساعت

4

1

ورودی مرحله
نوع ورودی

سازمان ارائه کننده/
متقاضی

تقاضای

ستاد بسيج

كاالبرگ

6

بررسي مدارك

4

1

مدارك متقاضي

متقاضي

3

صدور فرم مربوطه

4

1

مدارك متقاضي

متقاضي

4

1

4

1

0

تحويل كاالبرگ

5

توسط پست
بايگاني مدارك

فرم دريافت

ستاد بسيج

كاال برگ
مدارك

واحد های توزيع

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 0سال

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

يك روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

فایل پیوست
سایرموارد:

خروجی مرحله
نوع خروجی

دريافت
كاالبرگ
تأئيد مدارك
صدور فرم
كاالبرگ
كاال برگ
صورت جلسه
توزيع

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

متقاضي
ستاد بسيج
ستاد بسيج
متقاضي
گروه های توزيع

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
1

دريافت مدارك متقاضي

6

بررسي مدارك

3

صدور فرم مربوطه

0

تحويل كاالبرگ توسط پست

5

بايگاني مدارك

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

اجرای تغییرات توزیع کاالبرگ

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

سازمان بازرگاني استان اصفهان

نشانی و کد پستی

دروازه شيراز  -بلوار دانشگاه  -كوچه برزويه

تلفن

6606426

نمابر

6606664

پست الکترونیک
www.commerce-isf.ir

آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

-

 -داشتن شناسنامه و كارت ملي افراد كه مي بايست تغييرات انجام شود به همراه كاالبرگهای خانوار

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
 -شناسنامه و كارت ملي و كاالبرگهای هردوخانوار

مدارک و مستندات قانونی
-

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
بابت هرخانوار تغييرات

مبلغ دریافتی
 13655ريال

کد بانک عامل

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

کد

عنوان مرحله

مرحله

1

دريافت مدارك
متقاضي

روز

ساعت

4

6

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجی مرحله

سازمان ارائه کننده/

تقاضای
كاالبرگ

متقاضی

متقاضي

6

بررسي مدارك

4

6

پرونده متقاضي

متقاضي

3

صدور فرم مربوطه

4

6

مدارك متقاضي

متقاضي

0

تحويل كاالبرگ

4

6

دريافت فرم
متقاضي

متقاضي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

 0سال

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

يك روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

نامحدود

فایل پیوست
سایرموارد:

نوع خروجی

تغييرات
كاالبرگ
تغييرات
كاالبرگ
صدور فرم
تفكيك
تفكيك كاال
برگ

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

ستاد بسيج
ستاد بسيج
ستاد بسيج
اداره پست
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نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

1

دريافت مدارك متقاضي

6

بررسي مدارك

3

صدور فرم مربوطه

0

تحويل كاالبرگ

نمودار
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