
 استان اصفهان صنعتی در شهرکها و نواحی )ایجادی(صدور جواز تاسیسمراحل 

   :بهین یاب در سایت متقاضی ثبت نام مراحل

 :فرماییداقدام  به شرح ذیلجواز تاسیس  براي اخذ ( Internet Explorer  ) فقط از طریق مرورگر  www.behinyab.irمراجعه به سایت  با متقاضی محترم 

 اخذ نام كاربري و رمز عبورالف :             

 "سرمایه گذاري"  گزینه انتخاب .1

 " ورود به بخش سرمایه گذاري " .2

 "  " فرآیند هاي جواز تاسیس واحد هاي تولیدي انتخاب .3

 )نمایش روند فرآیند( " صدورانتخاب گزینه "  .3.1

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

 تكمیل اطالعات " نام كاربري و رمز عبور "  .4.1

 تجاري ، دفتر تكمیل اطالعات بخش هاي مشخصات بنگاه ، مشخصات مدیر عامل/مدیر واحد )در صورتیكه متقاضي شخص حقوقي است( ، نام  .4.1.1

 .درصورتیكه اطالعات عمومي بنگاه كامل نشده باشد، امكان ثبت درخواست جواز تاسیس نمي باشد 

  .جهت تكمیل یا ویرایش اطالعات عمومي بنگاه از طریق گزینه "حساب كاربري" اقدام نمایید 

 شید.خواهشمند است جهت پیگیري امور در حفظ و نگهداري شناسه و رمز عبور خود كوشا با 

 

  ثبت درخواست جواز تاسیسب : 

 " سرمایه گذاري "گزینه انتخاب  .1

 انتخاب گزینه " صدور جواز تاسیس " .2

 "عنوان موضوع" گام انتخاب طرح، گزینهدر سرمایه گذاري  موضوعاولویت  تعیین .3

 باشد، مراحل زیر را تكمیل نمایید. در غیر این صورت با انتخاب محصول مورد نظر درخواست شما جهت الف یا ب( مشخص شده موضوع سرمایه گذاري مرتبط وجود داشته و اولویت موضوع )ي كه محصول مورد نظر در فهرست در صورت

 بررسي به وزارت متبوع ارجاع خواهد یافت. ) مراجعه به بند ج(

 )انجام تایید اطالعات وارده در انتهاي هر گام(اجرا  نحوه ، امكانات فراهم شده،  مشخصات سرمایه گذاري،  مشخصات عمومي،  انتخاب طرح گام هايتكمیل   .4

 جواز تاسیس  اخذبررسي و و مراجعه به سازمان جهت  توسط متقاضي " ثبت نامتایید نهایي "انجام   .5

 " را تكمیل نمایید.جدید موضوع پیشنهاديقسمت "وجود ندارد تعیین اولویت شده  محصوالتدر بین نظر شما  مورد محصولاگر ج : 

 )انجام تایید اطالعات وارده در انتهاي هر گام( ویژگي ها،  اطالعات عموميهاي  گاممیل تك .1

 توسط متقاضي ثبت نامتایید نهایي انجام  .2

 را انجام دهند.)ب : ثبت درخواست جواز تاسیس(  بندتوانند  در این مرحله طرح سرمایه گداري براي بررسي و تعیین اولویت به ستاد وزارتخانه ارجاع یافته و پس از بررسي و اعالم نظر،  متقاضیان مي 

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

 شماره اتاق محل مسئول مربوطه مرحله ردیف

ذاری برروی برگ درخواست واگ و اخذ موافقت ضمنی استان  های صنعتی مراجعه متقاضی به معاونت سرمایه گذاری در شرکت شهرک 1

 زمین صنعتی

های صنعتی  شرکت شهرک آقای مهندس یزدانی

 استان

 طبقه همکف

 کافی نت  www.behinyab.ir متقاضی از طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب درخواست صدور جواز تاسیس ارائه 2

آقاي مهندس  ارجاع درخواست از طریق سامانه مدیریت فرایند)هماهنگ( توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری به کارشناس تخصصی 3

-رحیمی)کفایت

 اسدپور(

 25 طبقه اول

 33 - 35 بقه اولط کارشناس تخصصی كارشناس مربوطه و تایید اول توسط سامانه مدیریت فرایند)هماهنگ( درخواست در بررسی انجام  4

 25 طبقه اول آقاي مهندس رحیمی رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاریتوسط سامانه مدیریت فرایند)هماهنگ( در تایید دوم  5

 خارج از سازمان بانك ملي  متقاضی واریز فیش هاي حقوق دولتيمراجعه متقاضی به بانک برای  6

 اطالعات اطالعات -طبقه همکف  آقای یوسفی میز خدمتمسئول توسط سامانه مدیریت فرایند)هماهنگ(  در لتيحقوق دو ی واریزیثبت اطالعات فیش ها 7

آقاي مهندس  تایید نهایي صدور جواز در سامانه مدیریت فرایند)هماهنگ( توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری 8

 اسدپور(-رحیمی)کفایت

 25 طبقه اول

 1 دبیرخانه-طبقه همكف تایپ امور وسط امور تایپتاسیس ت جواز چاپ 9

 33 - 35 طبقه اول کارشناس تخصصی پاراف مجوز صادره توسط كارشناس مربوطه 10

 25 طبقه اول آقاي مهندس رحیمی پاراف مجوز توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری 11

 30 طبقه اول آقاي مهندس زینلی پور پاراف مجوز توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 12

 42 طبقه دوم آقاي مهندس احمدیه امضاي نهایی مجوز توسط ریاست سازمان 13

 56 بایگاني-زیرزمین آقای قاسمی تشكیل پرونده در بایگانی 14

 1 دبیرخانه-طبقه همكف قسمت نامه هاي صادره ابطال تمبر 15

 1 دبیرخانه-طبقه همكف قسمت نامه هاي صادره تاسیس به متقاضی دریافت شماره جواز و تحویل اصل جواز  16

 56 بایگاني-زیرزمین متقاضی تحویل مدارك به بایگانی سازمان 17

 

 مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس در شهرک ها ونواحی صنعتی:

 بانك ملي  نزد 2175310205002تومان  به شماره حساب  10000برگي تمبر به مبلغ  3واریز فیش   -1

 نزدبانك ملي 2175310206000تومان به شماره حساب  100000واریز فیش نیم در هزار سرمایه ثابت به مبلغ حداكثر  -2

 مدارک الزم برای متقاضیان حقیقي :اصل شناسنامه یا كارت ملي و کارت پایان خدمت سربازی ) جهت متقاضیان مرد (    -3

 كپي شناسنامه و كارت ملي مدیرعامل-آگهي آخرین تغییرات-روزنامه رسمي -آگهی تاسیس  -نامهمدارک الزم برای متقاضیان حقوقي : اساس -4

 تقاضی در سامانه بهین یاب همخوانی داشته باشد.تذکر جهت متقاضیان حقوقی : حتما می بایست موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه و آگهی تاسیس با عنوان تولید و محصوالت مورد درخواست م -5

 صدور جوازتاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نمی باشد . 18/07/92مورخ  9/5002( دستورالعمل صدور جواز تاسیس به شماره 1( ماده یک )2ابق تبصره )مط -6

 

http://www.behinyab.ir/
http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=20
http://www.stsm.ir/index.php?req=projectsregistermenu&type=20
http://www.behinyab.ir/

