پروانه کسب ایثارگری
موضوع  :پروانه کسب ایثارگری
هدف  :صادر نمودن پروانه کسب برای ایثارگران محترم
زمان تخمینی انجام کار :پانزده روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت  :خدمت به شهروندان و کسب و کار
ماهیت خدمت  :حاکمیتی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی  :الکترونیکی
آدرس ارائه خدمت الکترونیکیwww.iranianasnaf.ir :

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زید
گروه نوسازی و تحول اداری
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سازمان های همکار  :اتحادیه مربوطه -بهداری نیروی انتظامی -نیروی انتظامی-سازمان امور اقتصادی دارایی
مراحل و شرح اقدامات -1 :ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید  -2ارائه مدارک توسط متقاضی (فتوکپی شناسنامه عکس دار تمام صفحات  2برگ  ،فتوکپی کارت ملی  ،عکس
جدید  6قطعه  ، 3×4فتوکپی سند ملکی یا اجاره نامه محضری که ملک مورد نظر می بایست دارای کاربرد تجاری/کارگاهی/یا اداری باشد  .فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت
دائم (حداکثر سن برای آقایان  50سال)  ،تصویر مدرک تحصیلی )  -3استعالم از اتحادیه مربوطه  -4استعالم از بهداری نیروی انتظامی (عدم اعتیاد )  -5استعالم از نیروی
انتظامی (تشخیص هویت)  -6استعالم از بهداشت برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی  ،آشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی می باشند -7 .استعالم اداره اماکن عمومی
نیروی انتظامی  -8استعالم از دارایی  -9ارائه گواهی دوره آموزشی  -10موافقت فنی و آموزش کیفی اتحادیه  -11واریز مبلغ  250.000ریال به حساب بانک ملت به شماره
 16809967/36به نام اتاق اصناف ایران توسط متقاضی  -12واریز مبلغ  30.000ریال به حساب بانک ملی به شماره  2175315906005به نام خزانه توسط متقاضی
-13دریافت مبلغ  100.000ریال بابت کارت الکترونیک از متقاضی  -14ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان و دریافت کد رهگیری ()iranianasnaf.ir

مدارک مورد نیاز  :معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران
مبلغ و نحوه پرداخت :مبلغ  250/000ریال به حساب شماره 16809967/36
مبلغ  30/000به حساب شماره 2175315906005
مبلغ  100/000ریال به صورت دستی دریافت می گردد.
ضرورت مراجعه حضوری:دارد
مکان مراجعه حضوری :یزد بلوار دانشجو سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد ساختمان شهید پارسائیان
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد
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