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 رسته شغلی 390اتحادیه تحت پوشش در قالب  48
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

اتحادیه تحت پوشش در  48 :اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي 1-
  رسته شغلی 390قالب 

  19/03/89تاریخ 

  3از    1   صفحه
  مشترك بیرجند مجمع امور صنفیاتحادیه هاي تحت پوشش : نده مجوزعنوان مرجع صادر کن) الف  - 1
  97197کد پستی  15پالك  –خیابان شهید علی راشدي  – 4/14خیابان طالقانی  : نشانی و کد پستی ) ب  - 1
   0561-2232620: شماره تلفن و نمابر ) ج - 1
    majmaesenfi_birjand@yahoo.com   05612232620: آدرس پست الکترونیک روابط عمومی) د  - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2

  رسته شغلی 390اتحادیه تحت پوشش در قالب  48: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  اتحادیه صنفی تحت پوشش  مجمع امور صنفی  صادر میشود  48صدور مجوز توسط 

 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  در مدارك و مسنتدات قانونی توضیح داده شده  نداشتن محرومیت اجتماعی از دادگستري - خدمت سربازي 
  :رد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و مستندات مو) ج  -2

  مدارك و مستندات قانونی  *ندارد*مدارك و مستندات عمومی      
درمورد اتباع بیگانه، داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از . تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 1

ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادي و یا مبایعه نامه و یا ارائه قراردادهاي منعقده فی مابین متقاضی  -2وزارت کشور
نفی، شرکت هاي پروانه کسب با ادارات و سازمانهاي دولتی، نهادها، شهرداري ها، شرکت هاي تعاونی مسکن و شرکت هاي خاص ص

                                                                                                               .تحت پوشش سازمانهاي دولتی و نهادها
                                                                                                                         .دریافت تعهد محضري از دارندگان اجاره نامه عادي مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن: تبصره

گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دام و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین  - 3
، ) د(، ) ج(قانون نظام وظیفه و بندهاي  10ماده ) 6(دمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند دارندگان دفترچه آماده به خ

                                                                                                                             . سال می باشد 18پروانه کسب  حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت: تبصره  .آیین نامه اجرائی قانون مزبور 50ماده ) ي(
                                                                                                                                                           .ارائه گواهی عدم سوء پیشینه - 4
باستثناي متقاضیانی که سن آنها (پایان تحصیالت ابتدائی یا سواد خواندن و نوشتن  ارائه آخرین مدرك تحصیلی یا حداقل گواهی - 5

                                            .گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -6 .)سال به باال می باشد 50از 
                      .ارائه پایان کار تجاري، اداري و یا کارگاهی محل واحدصنفی و یا پروانه ساختمانی تجاري، اداري و یا کارگاهی محل واحد صنفی - 7
ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صالحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي صنوفی که مشمول قانون  - 8

                                                                                                                             .ندقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باش 13اصالح ماده 
                                                                                                                             .پرونده و یا ارائه هریک از اوراق پرداخت مالیاتی ارائه هرگونه مدرك مبنی بر تشکیل - 9

                                                                                                                             .براساس آیین نامه مربوطه مدارك الزم دال بر دارا بودن صالحیت فنی براي مشاغل خاص -10
خصصی و فنی در اگر متقاضی واجد شروط الزم براي اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه ت: تبصره

                                                                                                                             واحد صنفی براي صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است
                                                                                                                             موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروي انتظامی -11
                                                                                                                                                                          . قطعه 12عکس جدید  -12
                                                                                                        فتوکپی شناسنامه عکس دار  دوبرگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه -13

                                                                                                             صدور پروانه کسب براي افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد: تبصره
احراز شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب صنف مربوطه براساس مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه بلحاظ متراژ و  -14

  .لوازم کار مربوطه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:majmaesenfi_birjand@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


                         sk.ir-www.investin             دمات  رما   ذاری   اسان   و یو د  رخا   تاد       Page 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2

  شماره حساب  انک عاملکد ب  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  36/16809967  بانک ملت  000/150  شوراي اصناف کشور براي مرکز استان

  36/16809967  بانک ملت  000/100  شوراي اصناف کشور براي شهرستان ها

  2175802198009  بانک ملی  000/30  سازمان بازرگانی

  58585  ک تجارتبان  000/300  فنی/ سهم مجمع امور صنفی از محل صدور پروانه تولیدي 

  58585 بانک تجارت  000/250  خدماتی/ سهم مجمع امور صنفی از محل صدور پروانه توزیعی  

  58585 بانک تجارت  000/100  سهم مجمع امور صنفی از محل تمدیدي

  با توجه به نوع رسته صنفی  شهرداري عوارض کسب دریافت خواهد کرد  سهم شهرداري

  211102021004  انک ملیب  000/100  سهم سازمان دارایی

برابر حق عضویت سالیانه است که با توجه به نوع رسته صنفی حق عضویت  5پرداخت ورودي متقاضی کسب   عضویت  قپرداخت ورودي و ح
  هر کدام نیز متفاوت است 
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

 

اتحادیه تحت  48:  ادره و زمانبندي هر مرحلها پروانه صصدور مجوز ی/ مراحل اجراي -3
  رسته شغلی 390پوشش در قالب 

  19/03/89: تاریخ 

  3از      2صفحه 

کد 
  مرحله

  عنوان مرحله
  

  زمان انجام
  

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان / واحد 

  ارائه کننده
 نوع خروجی

سازمان / واحد 
  دریافت کننده

  وانه تقاضاي کسب پر  1
 15حداکثر 
  روز 

ثبت دفتر 
  مخصوص 

  اتحادیه   اتحادیه  اتحادیه 

1  
سند اجاره  -5کپی کارت ملی  -4 –کارت پایان خدمت  - 3 - فتوکپی از تمام صفحات   - 2مدرك تحصیلی   - 1 –ارائه مدارك اولیه 

   4در 3قطعه عکس  12 -6 –نامه یا مالکیت محل کسب 
2  

  
ارائه آزمون فنی براي صنوف 

  )براي مشاغل فنی( مشمول 
  دفتر اتحادیه   روز  15حداکثر 

سازمان فنی و 
  حرفه اي 

سازمان فنی و 
  حرفه اي

  اتحادیه 

2  
  

ارائه معاینه پزشکی و 
  بهداشت صنوف مشمول 

  دفتر اتحادیه   روز  15حداکثر 
مرکز بهداشت و 

  درمان 
مرکز بهداشت و 

  درمان 
  اتحادیه 

  اتحادیه   بازرس اتحادیه   بازرس اتحادیه   دفتر اتحادیه   روز  15حداکثر   بازرسی محل کسب   2

  دفتر اتحادیه   روز  15حداکثر   ارائه تایید عدم اعتیاد  2
مرکز بهداشت و 

  درمان 
مرکز بهداشت و 

  درمان 
  اتحادیه 

  اتحادیه   دادگستري  دادگستري   دفتر اتحادیه  روز  15حداکثر   ارائه تایید عدم سوء پیشینه   2

  ارائه تاییدیه اماکن   2
 روز  15حداکثر 

  دفتر اتحادیه 
اماکن نیروي 
  انتظامی

اماکن نیروي 
  انتظامی

  اتحادیه 

  اتحادیه   دارایی  دارایی  دفتر اتحادیه  روز  15حداکثر   ارائه تاییدیه دارایی  2

  اتحادیه   شهرداري  شهرداري   دفتر اتحادیه  روز  15حداکثر   ارائه تاییدیه شهرداري  2

  ارائه تاییدیه مجمع   2
 روز  15حداکثر 

  دفتر اتحادیه 
مجمع امور 

  صنفی 
مجمع امور 

  صنفی 
  اتحادیه 

  اتحادیه   بانک ملی  بانک ملی   دفتر اتحادیه  روز  15حداکثر   ارائه فیش بازرگانی   -

  اتحادیه   اتحادیه   اتحادیه   دفتر اتحادیه  روز  15حداکثر   صدور پروانه کسب  3

  
  : طالعات تکمیلی از جمله سایر ا

  سال  10: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت  •
 روز متوالی  15:  از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی •

  ) پذیرش هر اتحادیه  سقف( بر اساس مصوبه کمیسون نظارت مرکز استان : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  - •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  

  19/03/89:  تاریخ 
  رسته شغلی 390اتحادیه تحت پوشش در قالب  48: ا پروانه صادره صدور مجوز ی مراحل اجراي نمودار  - 4

  3از  3صفحه 

  کیل پروندهتش:  1مرحله   استعالمات:  2مرحله   صدور پروانه:  3مرحله 
  مرحله

  
  سازمان /واحد

        
  
  
  
  مشتري

  
  
  
  
  

                  
  
  
  

  اتحادیه
  
  
  
  

         
        

  
  
  
  
  

  مجمع امور صنفی 
  
  
  
  
  
  

  

  

 شروع

 فرم درخواست

 استعالمات 

 بررسی استعالمات

 تصمیم گیري 

 بایگانی 

 پایان 

بررسی و صدور 
 پروانه

 نظارت کلی

 بررسی درخواست
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