مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان
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اداره ل اواقف و ا ور رهی ا تان 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

واگذاری تملك اعيان عرصه های وقفي بصورت ابتدا به ساکن

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

اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

نشاني و کد پستي

خیابان مصلی (آب )052

تلفن

8819165

نمابر

8818196

پست الکترونيك

info@isfahanoqaf.ir

آدرس سایت

www.isfahanoqaf.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

معاونت اوقافی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

علی صادقی مصلح 8826000

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
- 1متقاضی بایستی متصرف قانونی قبل

 -1اخذ موافقت كتبی متولی در موقوفات غیر متصرفی-0اخذ نوع كاربري

از 82/1/06باشد

عرصه از مراجع ذیربط -2نوع تملك اعیانی مطابق نوع كاربري میباشد

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

 ارائه مدارك شناسایی متقاضی شامل شناسنامه و كارت ملی-0ارائه قولنامه رسمی خرید ازمالك قانونی اعیانی (مالك حقوق استیجاري)-2فیش آب و برق و گاز  -4سایر مدارك كه

-درخواست كتبی

اثبات كننده مالكیت اعیانی متصرف باشد-5اخذ نظریه كارشناس كه موید تاریخ ساخت باشد

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

-پرداخت اجرت المثل مال االجاره از تاریخ تصرف

طبق كارشناسی

-پرداخت پذیره اولیه

ارزش روز كارشناسی

پرداخت ماالجاره

طبق كارشناسی

کد بانك 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

خروجي مرحله

ورودی مرحله
سازمان ارائه

روز

ساعت

کننده/

نوع ورودی

نوع خروجي

متقاضي

1
0
2
4
5
8

بررسی تقاضا و مدارك پس
از ارائه كامل مدارك
بازدید از محل ملك و نقشه
برداري
كارشناسی
تنظیم گزارش جهت كسب
مجوز
صدور مجوز
تنظیم فرم مشخصات و
بدهی

1ساعت بررسی
2روز

درخواست
بازدید

واحد اجارات
نقشه برداري

7

گزارش

2روز
یكروز

گزارش

ادارات تابعه

درخواست

15روز

درخواست

اداره كل

صدور مجوز

یكروز

كلیه سوابق

اجارات

یكروز

كلیه سوابق

اجارات

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:
حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:
تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یك سال:
سایرموارد:

گزارش

درخواست

موقوفه

فایل پيوست

شمول

اجارات

تهیه پیش نویس قرار داد
پس از دریافت كلیه حقوق

شمول یا عدم

1ماه

كارشناسی

فرم تسویه
حساب

سازمان دریافت
کننده/متقاضي

مسئول اداره
مسئول اداره
ادارات تابعه
امور اوقافی اداره
كل
ادارات تابعه
امور مالی

نامه و پیش

دفتر خانه اسناد

نویس قرارداد

رسمی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

1

بررسی تقاضا و مدارك پس از ارائه كامل مدارك

0

بازدید از محل ملك و نقشه برداري

2

كارشناسی

4

تنظیم گزارش جهت كسب مجوز

5

صدور مجوز

8

تنظیم فرم مشخصات و بدهی

7

تهیه پیش نویس قرار داد پس از دریافت كلیه
حقوق موقوفه

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

اجاره امالک موقوفه که عرصه ویا عرصه و اعيان وقف ميباشند اعم از
اراضي زراعي یا باغات یا واحدهای مسکوني یا تجاری

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

اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

نشاني و کد پستي

خیابان مصلی (آب )052

تلفن

8819165

نمابر

8818196

پست الکترونيك
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نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

معاونت اوقافی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

علی صادقی مصلح 8826000

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
-1اینگونه موقوفات از طریق مزایده به اجاره واگذار

-1در آگهی مزایده اعالم میگردد-0مدت زمان اجاره بین یك

میشود-0-آگهی مزایده در محل ادارات تابعه الصاق
میگردد-2معرفی 0نفر ضامن معتبر توسط برنده مزایده

تا سه سال میباشد

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي
-1تقاضاي شركت در مزایده و احراز شرایط مقرر -0قبض پرداخت ضمانت شركت در مزایده

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

واریزسپرده شركت در مزایده

حسب آگهی

اخذ هزینه هاي برگزاري مزایده از برنده

حسب آگهی

پرداخت مااالجاره

حسب صورتجلسه

کد بانك 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
0

شركت در جلسه مزایده و تشكیل
كمیسیون مزایده
بررسی مدارك شناسایی برنده
مزایده پس از اعالم نظر كمیسیون

روز

ساعت

1ساعت

2

مدارك و پرداخت حقوق موقوفه

0ساعت

سازمان ارائه
کننده/

ورودی

0ساعت تقاضا

تنظیم فرم قرارداد اجاره با برنده
مزایده در مهلت مقرر پس از ارائه

ورودی مرحله
نوع

ادارات تابعه

مدارك
واحد

واحد

اجارات

اجارات

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:
حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

 46ساعت

سایرموارد:

سازمان دریافت
کننده/متقاضي

صورتجلسه واحداجارات

برنده مزایده بررسی

1تا 2سال

فایل پيوست

نوع خروجي

متقاضي

سایر اطالعات تکميلي

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یك سال:

خروجي مرحله

قرارداد

واحد اجارات

برنده مزایده

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

1

شركت در جلسه مزایده و تشكیل كمیسیون مزایده

0

2

بررسی مدارك شناسایی برنده مزایده پس از اعالم
نظر كمیسیون
تنظیم فرم قرارداد اجاره با برنده مزایده در مهلت
مقرر پس از ارائه مدارك و پرداخت حقوق موقوفه

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

تمدید قرارداد اجاره عرصه های مسکوني و تجاری دارای حق تملك اعيان

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

اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

نشاني و کد پستي

خیابان مصلی (آب )052

تلفن

8819165

نمابر

8818196
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نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

معاونت اوقافی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

علی صادقی مصلح 8826000

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

درخواست كتبی پرداخت به موقع كلیه بدهی هاي معوقه داشتن

كلیه شروط قرار داد منقضی شده به قرارداد جدید منتقل

اعتبارنامه اخذ موافقت متولی در موقوفات غیر متصرفی

میشود

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

كلیه مدارك شناسایی ارائه اعتبار نامه

قبوض پرداخت ماالجاره

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
در صورت تغییر كاربري از مسكونی بهتجاري
در صورت افزایش مساحت زیر بنامازاد
بر شروط قرار داد یا تراكم منطقه
 -پرداخت مال االجاره

مبلغ دریافتي
52درصدارزش كارشناسی
22درصد ارزش سهم العر
طبق كارشناسی

کد بانك 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
0
2
4
5

روز

ساعت

وصول تقاضاي تمدید

5

اجاره

دقیقه

بازدید از محل ملك و
نقشه برداري
كارشناسی
تنظیم فرم مشخصات و
وضعیت بدهی
تهیه پیش نویس قرارداد

ورودی مرحله
نوع ورودی

سازمان ارائه
کننده /متقاضي

کننده/متقاضي

دریافت

متقاضی

بررسی

2روز

درخواست

واحد اجارات

گزارش

مسئول اداره

2روز

درخواست

واحد اجارات

گزارش

ادارات تابعه

1روز
1روز

كلیه
سوابق
كلیه
سوابق

واحد اجارات
واحد اجارات

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

حداكثر 5سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

12روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یك سال:
سایرموارد:

نوع خروجي

سازمان دریافت

واحد اجارات

سایر اطالعات تکميلي

فایل پيوست

خروجي مرحله

فرم تسویه
حساب

امور مالی

پیش نویس

دفتر خانه اسناد

قرارداد

رسمی

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

وصول تقاضاي تمدید اجاره

0

بازدید از محل ملك و نقشه برداري

2

كارشناسی

4

تنظیم فرم مشخصات و وضعیت بدهی

5

تهیه پیش نویس قرارداد

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

انتقال به غير حقوق استيجاری عرصه های وقفي باحق تملك اعيان

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

اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

نشاني و کد پستي

خیابان مصلی (آب )052

تلفن

8819165

نمابر

8818196

پست الکترونيك
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آدرس سایت
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نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

معاونت اوقافی

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

علی صادقی مصلح 8826000

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده و ارائه مدارك و مستندات و اوراق هویتی طرفین

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومي
تكمیل فرم درخواست انتقال توسط انتقال دهنده و انتقالگیرنده -كلیه فیشهاي پرداختی و قرارداد اجاره

مدارک و مستندات قانوني
مدارك شناسایی انتقال دهنده و انتقال گیرنده-0گواهی حصر وراثت در صورت انتقال قهري -2حكم
قضایی در صورت انتقال با راي محاكم قضایی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پرداخت مابه التفاوت قیمت زمین از زمان ایجار و زمان
انتقال در انتقال اختیاري

مبلغ دریافتي
15درصد ارزیابی كارشن

پرداخت هزینه كارشناسی

حسب تعرفه

 -در صورت تغیییر كاربري از مسكونی به تجاري

52درصد ارزش كارشناسی

 در صورت افزایش زیربنا و طبقات مازاد برشروطقراردادو تراكم و عدول از شرایط قرارداد
پرداخت ما ل االجاره

22درصد ارزش سهم العر
طبق كارشناسی

کد بانك 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
0
2
4
5

روز

تكمیل فرم انتقال
بازدید از محل ملك و
نقشه برداري
كارشناسی
تنظیم فرم مشخصات
و بدهی
تنظیم پیش نویس
قرارداد

ساعت

ورودی مرحله
سازمان ارائه

نوع ورودی

22دقیقه درخواست

کننده /متقاضي

انتقال دهنده و

کننده/متقاضي

بررسی

2روز

درخواست

واحد اجارات

گزارش

سرپرست اداره

2روز

درخواست

واحد اجارات

گزارش

سرپرست اداره

1روز
1روز

كلیه
سوابق
كلیه
سوابق

گیرنده

واحد اجارات
واحد اجارات

دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

5سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

02روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یك سال:
سایرموارد:

نوع خروجي

سازمان دریافت

ادرات اوقاف تابعه

سایر اطالعات تکميلي

فایل پيوست

خروجي مرحله

فرم تسویه
حساب

امورمالی

نامه و پیش

دفتر خانه اسناد

نویس قرارداد

رسمی

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

تكمیل فرم انتقال

0

بازدید از محل ملك و نقشه برداري

2

كارشناسی

4

تنظیم فرم مشخصات و بدهی

5

تنظیم پیش نویس قرارداد

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

