مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

ج
م
فرآیند صدور وزاه رد
ن
صف
ص
م
ااتق بازرگا ي ناعي و عادن 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

کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان

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

اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان

نشانی و کد پستی

فلکه فیض  -ساختمان اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان
اصفهان

تلفن

5516166 - 5516166 – 5511166

نمابر

5516166 - 5516565
eccim- – Info@eccim.com
webmaster@gmail.com
http://eccim.com

پست الکترونیک
آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

مديريت خدمات بازرگاني

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

مجید اکبری

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط

شرایط عمومی

اختصاصی
-1تکمیل دو برگ فرم مشخصات عضويت-2دوبرگ اصل اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگاني که به گواهي
اداره ثبت شرکتهارسیده باشدواصل نامه اداره ثبت واصل گواهي پلمپ دفاتر -6اصل گواهي عدم سوء

-1درصورت

پیشینه که اززمان صدورآن 6ماه بیشترنگذشته باشد-1اصل ويک نسخه کپي ازکارت ملي واصل وکپي

تولیدی بودن

ازتمام صفحات شناسنامه و اصل کارت پايان خدمت و يک نسخه کپي  -6اصل سندمحل کاربه همراه اصل ارائه جواز
شناسنامه ساختمان و درصورت مستاجر بودن ارائه اجاره نامه به همراه اسنادفوق الزامي است  -5.سه

تاسیس يا پروانه

قطعه عکس – -6اصل اساسنامه +يکسری کامل کپي-6اصل اظهارنامه ثبت شرکتها+يک نسخه کپي– 6

بهره برداری

اصل آگهي تاسیس و درصورت تغییرات اصل آگهي تغییرات ( نامه يا روزنامه اداره ثبت شرکتها )

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
دريافت پرونده کامل

مبلغ دریافتی
 1611111الي  2611111ريال

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
2
6

دريافت لیست
مدارک
دريافت مدارک
تکمیل شده
صدور فیش حق
عضويت

روز

-

ساعت

6
دقیقه

1

6

5

دقیقه

تکمیلي

بازرگاني

16

تحويل فیش به

دقیقه

ارباب رجوع

6

بررسي

امورمالي

ارجاع پرونده به
1

-

همراه فیش

6

-

1

-

تايپ کارت و
صدور
پرونده تکمیل
شده نهائي
ارجاع کارت کامل

1

-

به واحد صدور
کارت

ارباب رجوع

-

ارجاع به امور مالي

مالي

ارجاع به بانک جهت
واريز حق عضويت

امورمالي

تکمیل شده به همراه

کامپیوتر

صدور کارت

پرونده تکمیل شده و
کارت صادر شده
امضاء رياست

مسئول دفتر

تحويل کارت به ارباب

رياست

رجوع

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يک سال

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

هفت روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بدون محدوديت

سایرموارد:

امور مالي

صدور کارت

فیش واريزی

سایر اطالعات تکمیلی

فایل پیوست

کننده/متقاضی

دريافت پرونده

واريزی

مالي
امضاء کارت و

بازرگاني

61

تکمیل و بررسي
نهائي توسط امور

صدور کارت

سازمان دریافت

نوع خروجی

کننده /متقاضی

قبولي پرونده

ارباب رجوع
صدور کارت

ارباب رجوع

سازمان ارائه

صدور کارت

تحويل فیش
واريزی توسط

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجی مرحله

امور مالي
مسئول دفتر
رياست

صدور کارت

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 لیست مدارک

2

دريافت مدارک تکمیل شده

6

صدور فیش حق عضويت

1

تحويل فیش واريزی توسط ارباب رجوع

6

صدور کارت

5

تکمیل و بررسي نهائي توسط امور مالي

6

امضاء کارت و بررسي

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

کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان

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

اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان

نشانی و کد پستی

فلکه فیض  -ساختمان اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان
اصفهان

تلفن

5516166 - 5516166 – 5511166

نمابر

5516166 - 5516565
eccim- – Info@eccim.com
webmaster@gmail.com
http://eccim.com

پست الکترونیک
آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

مديريت خدمات بازرگاني

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

مجید اکبری

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
-1تکمیل دو برگ فرم مشخصات عضويت-2دوبرگ اصل اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگاني که به
گواهي اداره ثبت شرکتهارسیده باشدواصل نامه اداره ثبت واصل گواهي پلمپ دفات -6اصل گواهي
عدم سوء پیشینه که اززمان صدورآن 6ماه بیشترنگذشته باشد-1اصل ويک نسخه کپي ازکارت ملي
واصل وکپي ازتمام صفحات شناسنامه و اصل کارت پايان خدمت و يک نسخه کپي  -6اصل سندمحل
کاربه همراه اصل شناسنامه ساختمان و درصورت مستاجر بودن ارائه اجاره نامه به همراه اسنادفوق
الزامي است  -5.سه قطعه عکس -

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

مدارک ومستندات عمومی

-1مصوبه سي و هفتمین جلسه رسمي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
دريافت پرونده کامل

مبلغ دریافتی
 1611111الي  2611111ريال

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
2
6

دريافت لیست
مدارک
دريافت مدارک
تکمیل شده
صدور فیش حق
عضويت

روز

-

ساعت

6
دقیقه

1

6

5

6

بررسي

بازرگاني

دقیقه

تکمیلي

بازرگاني

16

تحويل فیش به

دقیقه

ارباب رجوع

امورمالي

ارجاع پرونده به
1

-

همراه فیش

6

-

1

-

تايپ کارت و
صدور

امورمالي

1

-

کامپیوتر

پرونده تکمیل
شده نهائي

بازرگاني

به واحد صدور
کارت

نوع خروجی

کننده/متقاضی

خروخ ارباب رجوع

-

ارجاع به امور مالي

امور مالي

ارجاع به بانک جهت
واريز حق عضويت

امور مالي

تکمیل شده به همراه

صدور کارت

فیش واريزی

صدور کارت

ارجاع کارت کامل

سازمان دریافت

دريافت پرونده

واريزی

مالي
امضاء کارت و

صدور کارت

61

تکمیل و بررسي
نهائي توسط امور

کننده /متقاضی

قبولي پرونده

ارباب رجوع
صدور کارت

ارباب رجوع

سازمان ارائه

صدور کارت

تحويل فیش
واريزی توسط

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجی مرحله

پرونده تکمیل شده و
کارت صادر شده
امضاء رياست

مسئول دفتر

تحويل کارت به ارباب

رياست

رجوع

امور مالي
مسئول دفتر
رياست

صدور کارت

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يک سال

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

هفت روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

بین  61الي  61کارت در طول يکسال

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 لیست مدارک

2

دريافت مدارک تکمیل شده

6

صدور فیش حق عضويت

1

تحويل فیش واريزی توسط ارباب رجوع

6

صدور کارت

5

تکمیل و بررسي نهائي توسط امور مالي

6

امضاء کارت و بررسي

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

گواهی مبدا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی

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

اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان

نشانی و کد پستی

فلکه فیض  -ساختمان اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان
اصفهان

تلفن

5516166 - 5516166 – 5511166

نمابر

5516166 - 5516565
eccim- – Info@eccim.com
webmaster@gmail.com
http://eccim.com

پست الکترونیک
آدرس سایت
نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

مديريت خدمات بازرگاني

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

مجید اکبری

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

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

مدارک ومستندات عمومی
-1داشتن کارت بازرگاني معتبر-2اظهارنامه گمرکي -6بارنامه

-1مصوبه سي و هفتمین جلسه رسمي اتاق بازرگاني و صنايع
و معادن ايران

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

مبلغ دریافتی
 111111ريال

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
سازمان ارائه

نوع

سازمان دریافت

کننده /متقاضی

خروجی

کننده/متقاضی

ساعت

نوع ورودی

-

 6دقیقه

ارباب رجوع

2

تعیین مبلغ

-

-

ارباب رجوع

بانک

6

ثبت اطالعات

-

 6دقیقه

صدور گواهي

واحد گواهي

مبداء

مبداء

بین  6تا

صدور گواهي

واحد گواهي

 11دقیقه

مبداء

مبداء

6

اخذ فیش پرداخت شده

-

-

ارباب رجوع

5

اعتبار دهي

-

 6دقیقه

-

-

ارباب رجوع

-

-

ارباب رجوع

-

-

-

-

1

1

6
6
6
11

دريافت اظهارنامه وبارنامه
ازمشتری و مطابقت دادن آنها

تايپ مشخصات در فرمهای
خام

تحويل فرم تکمیل شده به
مشتری
گرفتن امضاء نهايي و ارائه
گواهي مبداء
ارسال فیش و يک نسخه از
گواهي به قسمت مالي
ثبت و نگهداری سوابق در
بايگاني و حسابداری

روز

-

واحد گواهي
مبداء

واحد گواهي
مبداء
اسناد گواهي
مبداء

صدورگواهي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

واحد گواهي

ارباب

مبداء

رجوع

واحد گواهي

ارباب

مبداء

رجوع

امورمالي

-

-

بايگاني

-

-

مبداء

واحد گواهي
مبداء

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

-

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

61دقیقه

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

خروجی مرحله

مديريت

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 اظهارنامه وبارنامه ازمشتری و مطابقت دادن آنها

2

تعیین مبلغ

6

ثبت اطالعات

1

تايپ مشخصات در فرمهای خام

6

اخذ فیش پرداخت شده

5

اعتبار دهي

6

تحويل فرم تکمیل شده به مشتری

6

گرفتن امضاء نهايي و ارائه گواهي مبداء

6

ارسال فیش و يک نسخه از گواهي به قسمت مالي

11

ثبت و نگهداری سوابق در بايگاني و حسابداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

