
 ( اراضی ملی) )ایجادی( در خارج ازشهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهانصدور جواز تاسیسمراحل 

   :بهین یاب در سایت متقاضی مراحل ثبت نام

 :فرماييدبراي اخذ جواز تاسيس به شرح ذيل اقدام  ( Internet Explorer  ) فقط از طریق مرورگر  www.behinyab.irمتقاضی محترم با مراجعه به سايت  

 الف : اخذ نام كاربري و رمز عبور            

 "سرمايه گذاري "انتخاب گزينه  .1

 "ورود به بخش سرمايه گذاري  " .2

  " فرآيند هاي جواز تاسيس واحد هاي توليدي "انتخاب  .3

 " (نمایش روند فرآیند) صدور "انتخاب گزينه  .3.1

 دريافت نام كاربري و رمز عبور ) در صورت نداشتن نام كاربري و رمز عبور( .4

 "نام كاربري و رمز عبور  "تكميل اطالعات   .4.1

 خص حقوقی است( ، نام تجاري ، دفتر تكميل اطالعات بخش هاي مشخصات بنگاه ، مشخصات مدير عامل/مدير واحد )در صورتيكه متقاضی ش .4.1.1

  اقدام نماييد. "حساب كاربري"از طريق گزينه درصورتيكه اطالعات عمومی بنگاه كامل نشده باشد، امكان ثبت درخواست جواز تاسيس نمی باشد. جهت تكميل يا ويرايش اطالعات عمومی بنگاه 

 مز عبور خود كوشا باشيد.خواهشمند است جهت پيگيري امور در حفظ و نگهداري شناسه و ر 

 

 ب : ثبت درخواست جواز تاسيس 

 "سرمايه گذاري  "انتخاب گزينه  .1

 "صدور جواز تاسيس  "انتخاب گزينه  .2

 "عنوان موضوع"تعيين اولويت موضوع سرمايه گذاري در گام انتخاب طرح، گزينه  .3

  هت ته و اولويت موضوع )الف يا ب( مشخص شده باشد، مراحل زير را تكميل نماييد. در غير اين صورت با انتخاب محصول مورد نظر درخواست شما جوجود داش موضوع سرمايه گذاري مرتبطدر صورتی كه محصول مورد نظر در فهرست

 بررسی به وزارت متبوع ارجاع خواهد يافت. ) مراجعه به بند ج(

 ات فراهم شده ، نحوه اجرا )انجام تاييد اطالعات وارده در انتهاي هر گام(تكميل گام هاي انتخاب طرح ، مشخصات عمومی ، مشخصات سرمايه گذاري ، امكان  .4

 جواز تاسيس  اخذتوسط متقاضی و مراجعه به سازمان جهت بررسی و   "تاييد نهايی ثبت نام"انجام   .5

 را تكميل نماييد. "جديد موضوع پيشنهادي"قسمت وجود ندارد  در بين محصوالت تعيين اولويت شدهنظر شما  مورد محصولاگر ج : 

 تكميل گام هاي اطالعات عمومی ، ويژگی ها )انجام تاييد اطالعات وارده در انتهاي هر گام( .1

 انجام تاييد نهايی ثبت نام توسط متقاضی .2

 اضيان می توانند بند )ب : ثبت درخواست جواز تاسيس( را انجام دهند.در اين مرحله طرح سرمايه گداري براي بررسی و تعيين اولويت به ستاد وزارتخانه ارجاع يافته و پس از بررسی و اعالم نظر،  متق 

 صنعت معدن وتجارت استان اصفهان  مراحل اخذ جواز تاسیس در سازمان: 

 شماره اتاق محل مسئول مربوطه مرحله ردیف

 كافی نت  www.behinyab.ir متقاضی از طريق ثبت نام در سامانه بهين ياب درخواست صدور جواز تاسيس ارائه 1

آقاي مهندس  به كارشناس تخصصی امورطرح ها و سرمايه گذاريارجاع درخواست از طريق سامانه مديريت فرايند)هماهنگ( توسط رييس اداره  2

-رحيمی)كفايت

 اسدپور(

 25 طبقه اول

امكان واگذاري زمين جهت اجراي طرح موردنظر درهريک ازشهرک هاونواحی صنعتی  ازشركت شهرک هاي صنعتی استان درخصوصانجام استعالم  3

 متقاضی زمينمصوب موجوددرمنطقه موردنظر

 33 - 35 طبقه اول كارشناس تخصصی

يندگی ومساائل درصورت ارائه پاسخ شركت شهرک ها ي صنعتی ، مبنی برعدم وجودزمين براي واگذاري وياعدم امكان استقرارطرح به لحاظ ايجاد آال 4

،  utmكروكای ومختصاات زماين شاامل  بررسی مدارک ومستندات زمينزيست محيطی درشهرک هاونواحی صنعتی مصوب موجوددرمنطقه موردنظر ، 

هاي  مطابق بخشنامه توسط كارشناس مربوطه وبررسی ميزان زمين موردنيازسايت پالن ،نقشه جانمايی ماشين آالت وتوضيح مختصري ازفرايندتوليد ، 

ارسالی ازوزارت متبوع وسازمان اموراراضی كشوروبررسی عدم تداخل مختصات زمين موردتقاضابامحدوده هاي معدنی مصوب سازمان ازطرياق ارجااع 

 درخواست به كارشناس مرتبط درحوزه معاونت امورمعادن وصنايع معدنی سازمان

مورخ  33629/60دبخشنامه شماره )اخذ استعالم از معاونت طرح و برنامه وزارت متبوع به استنا 

 در صورتيكه متقاضی زمين درخواست واگذاری اراضي باالي يك هكتار داشته باشد( 30/01/96

 33 - 35 طبقه اول كارشناس تخصصی

 33 - 35 ه اولطبق كارشناس تخصصی )سيزده گانه صدوراستعالم هاي(انجام استعالم ازسازمان جهادكشاورزي )اموراراضی(درخصوص واگذاري زمين  5

 33 - 35 طبقه اول كارشناس تخصصی توسط كارشناس به متقاضی )پس ازاخذپاسخ مثبت استعالم درخواست مجددا بررسی شود( سايت بازگردانی ثبت نام 6

 -- -- متقاضی اخذپاسخ استعالم هاازارگان هاي استعالم شونده توسط متقاضی وثبت دردبيرخانه سازمان 7

 25 طبقه اول آقاي مهندس رحيمی به كارشناس تخصصی امورطرح ها و سرمايه گذاريارجاع پاسخ استعالم هاازطريق سيستم دبير توسط رييس اداره  8

 33 - 35 اول طبقه كارشناس تخصصی  كارشناس مربوطهانجام بررسی پاسخ استعالم ها وبررسی درخواست در سامانه مديريت فرايند)هماهنگ( و تاييد اول توسط  9

 25 طبقه اول آقاي مهندس رحيمی امورطرح ها و سرمايه گذاريتاييد دوم در سامانه مديريت فرايند)هماهنگ( توسط رييس اداره  10

 خارج از سازمان بانک ملی  متقاضی واريز فيش هاي حقوق دولتیمراجعه متقاضی به بانک براي  11

 اطالعات اطالعات -طبقه همكف  آقاي يوسفی سامانه مديريت فرايند)هماهنگ( توسط مسئول ميز خدمت لتی درحقوق دو ي واريزيثبت اطالعات فيش ها 12

آقاي مهندس  امورطرح ها و سرمايه گذاريدر سامانه مديريت فرايند)هماهنگ( توسط رييس اداره  جوازصدور  تاييد نهايی 13

 اسدپور(-رحيمی)كفايت

 25 طبقه اول

 1 دبيرخانه-طبقه همكف تايپ امور توسط امور تايپ تاسيس جواز چاپ 14

 33 - 35 طبقه اول كارشناس تخصصی كارشناس مربوطه پاراف مجوز صادره توسط 15

 25 طبقه اول آقاي مهندس رحيمی رييس اداره امورطرح ها و سرمايه گذاري پاراف مجوز توسط 16

 30 طبقه اول آقاي مهندس زينلی پور ريمعاونت برنامه ريزي و سرمايه گذامجوز توسط  پاراف 17

 42 طبقه دوم آقاي مهندس احمديه رياست سازماننهايی مجوز توسط امضاي  18

 56 بايگانی-زيرزمين آقاي قاسمی در بايگانی تشكيل پرونده 19

 1 دبيرخانه-طبقه همكف قسمت نامه هاي صادره ابطال تمبر 20

 1 دبيرخانه-طبقه همكف قسمت نامه هاي صادره متقاضی ز تاسيس به تحويل اصل جوادريافت شماره جواز و  21

 56 بايگانی-زيرزمين متقاضی به بايگانی سازمان تحويل مدارک 22
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 ( : اراضی ملیمدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس خارج از شهرک ها ونواحی صنعتی ) 

 توضيح مختصري ازفرايندتوليد،  توليد ين آالتنقشه جانمايی ماش،  سايت پالن،  utmكروكی ومختصات زمين  .1

 .از طرف سازمان و آوردن پاسخ استعالم ها به سازمان ( **)استعالم هاي مورد نياز از ارگان هاي ذيربط شامل  انجام  .2

 .نزد بانک ملی 2175310205002تومان  به شماره حساب  10000برگی تمبر به مبلغ  3واريز فيش  .3

 .بانک ملینزد 2175310206000تومان به شماره حساب  100000ر سرمايه ثابت به مبلغ حداكثر واريز فيش نيم در هزا .4

    .شناسنامه يا كارت ملی و كارت پايان خدمت سربازي ) جهت متقاضيان مرد ( اصلمتقاضيان حقيقی :مدارک الزم براي  .5

 .كپی شناسنامه و كارت ملی مديرعامل-تغييراتآخرين آگهی -میروزنامه رس -آگهی تاسيس  -متقاضيان حقوقی : اساسنامهمدارک الزم براي  .6

 همخوانی داشته باشد.بايست موضوع فعاليت شركت مطابق اساسنامه و آگهی تاسيس با عنوان توليد و محصوالت مورد درخواست متقاضی در سامانه بهين ياب  تذكر جهت متقاضيان حقوقی : حتما می .7

 صدور جوازتاسيس به نام چند شخص حقيقی و يا چند شخص حقوقی مجاز نمی باشد . 18/07/92مورخ  9/5002شماره  به تورالعمل صدور جواز تاسيس( دس1ماده يک )( 2)طابق تبصره م .8

 .جواز تاسيس بر روي زمين با اسناد استيجاري صادر نمی شود .9

 

 (** ) 

 سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان جهت استحضارواعالم نظر -

 صنعتی استان اصفهان جهت استحضار و اعالم نظر شركت شهرک هاي -

 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان جهت استحضار و اعالم نظر  -

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی اصفهان/كاشان جهت استحضار و اعالم نظر  -

 جهت استحضار و اعالم نظر               فرمانداري محترم شهرستان  -

 ه و شهرسازي استان اصفهان جهت استحضار و اعالم نظر اداره كل را -

 بنيادمسكن انقالب اسالمی استان اصفهان جهت استحضارواعالم نظر -

 متر مكعب در سال           اعالم نظر درخصوص امكان تامين آب مورد نياز به ميزان  استحضارو سازمان آب منطقه اي استان اصفهان جهت -

 كيلو وات            هان جهت استحضار و اعالم نظر در خصوص امكان  تامين برق مورد نياز به ميزانشركت توزيع برق استان اصف -

 شركت گاز استان اصفهان جهت استحضار و اعالم نظر -

 اداره كل ارتباطات وفن آوري اطالعات استان اصفهان جهت استحضار و اعالم نظر -

 حضار و اعالم نظرعمليات انتقال گاز استان اصفهان جهت است 2منطقه  -

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان جهت استحضار و اعالم نظر  -

 طرح هاوسرمايه گذاري سازمان جهت اطالع واقدام الزماموراداره  -

 اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان          جهت اطالع واقدام الزم -

 


