مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

ج
م
فرآیند صدور وزاه رد
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری صناعی دستی استان اصفهان

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

مجوز صنایع دستي

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

اداره کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی استان

نشاني و کد پستي

خیابان حکیم روبروی مسجد حکیم کوچه حکیم

تلفن

1115225 – 1115222

نمابر

1115222

پست الکترونیک

Miras.isfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.isfahancht.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگي کننده به موضوع

واحد فنی معاونت صنایع دستی – 1115221

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

آقای نیکدل 1115225 -

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي

تابعیت ایران  -حداقل سن  22سال تمام  -پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان زیر 15
اشخاص حقیقی و حقوقی

سال  -دارا بودن توانایی جسمی و مهارت فنی الزم در رشته مورد تقاضا  -ندشتن ممنوعیتهای
قانونی برای اشتغال به کار  -داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن

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

مدارک ومستندات عمومي
اشخاص حقیقی ( تصویر شناسنامه  -کارت ملی  -کارت پایان خدمت  -مدرك
تحصیلی  -یك قطعه عکس )اشخاص حقوقی ( تصویر آگهی تاسیس  -آخرین
تغییرات  -اساسنامه  -صورتجلسه اعضای هیئت مدیره و صاحبان حق امضا  -تصویر
شناسنامه  -کارت ملی  -کارت پایان خدمت و مدرك تحصیلی اعضای هیئت مدیره )

اصل و تصویر آخرین مجوز  -تصویر
قولنامه یا سند محل فعالیت  -طرح
توجیهی

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

کد بانک 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
کد
مرحله

2

1

زمان انجام
عنوان مرحله

ارائه
درخواست
تایید
درخواست

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجي مرحله

سازمان ارائه

نوع خروجي

کننده /متقاضي

عدم شمول با
یك

درخواست شفاهی

متقاضی

تطبیق با فهرست

کارشناس

رشته های صنایع

مسئول حفظ و

دستی

احیا

فهرست رشته های
صنایع دستی

یك

تایید درخواست

کارشناس
1

بازدید

هفت

آدرس و کروکی

یك

گزارش بازدید

یك

فرم صدور مجوز

مسئول حفظ و

گزارش بازدید

احیا
4

5

6

تایید
کارشناسی
بررسی فرم
صدور مجوز
تایید فرم
صدور مجوز

سازمان دریافت
کننده/متقاضي

کارشناس مسئول
حفظ و احیا
کارشناس مسئول
حفظ و احیا
کارشناس صنایع
دستی

کارشناس

بررسی گزارش

کارشناس مسئول

صنایع دستی

بازدید

حفظ و احیا

کارشناس
مسئول حفظ و

نواقص مدارك

متقاضی

احیا
یك

7

ارزیابی نهایی

یك

2

صدور مجوز

یك

فرم صدور مجوز و
مدارك
بررسی فرم صدور
مجوزها و مدارك
تکمیل عملیات
اجرایی

متقاضی

تایید فرم صدور

کارشناس مسئول

مجوز

حفظ و احیا

کارشناس
مسئول حفظ و

تایید نهایی

احیا
متقاضی

مجوز صنایع دستی

معاونت صنایع
دستی
اداره کل

سایر اطالعات تکمیلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

دو سال

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

 24روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

از مجوزهای سه گانه جهت هر هنرمند فقط یك مورد
صادر می گردد

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
2

ارائه درخواست

1

تایید درخواست

1

بازدید

4

تایید کارشناسی

5

بررسی فرم صدور مجوز

6

تایید فرم صدور مجوز

7

ارزیابی نهایی

2

صدور مجوز

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

مجوز احداث تاسیسات گردشگری با مساحت پنج هکتار و بیشتر

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

اداره کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی استان

نشاني و کد پستي

خیابان مشتاق دوم ساختمان شماره  1استانداری

تلفن

1607012 - 9

نمابر

1607047 - 1607044

پست الکترونیک

Miras.isfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.isfahancht.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگي کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

اشخاص حقیقی – اشخاص حقوقی

عدم برخورداری از سوابق نا موفق سرمایه گذاری قبلی – ارائه تعهد تامین منابع مالی

و موسسات عمومی غیر دولتی

پروژه طبق ضوابط – درج موضوع در اساسنامه شرکت ( برای اشخاص حقوقی )

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

مدارک ومستندات عمومي

اشخاص حقیقی (تصویر شناسنامه ،کارت ملی و مدرك تحصیلی) اشخاص -2درخواست مکتوب – کروکی و نقشه مکان –
حقوقی (تصویر آگهی تاسیس ،آخرین تغییرات ،اساسنامه ،اظهارنامه،

پیش طرح – تصویر اسناد مالکیت – تصویر

شناسنامه ،کارت ملی و مدرك تحصیلی اعضای هیئت مدیره)

سوابق سرمایه گذاری و تصویر اسناد مثبت مالی

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

کد بانک 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

2
1
1
4
5

بررسی فرم
تایید نهایی فرم
الف
بازدید
کمیسیون موافقت
اصلی
بررسی فرم
ارزیابی توان مالی

روز

یك
یك
هفت
ده
یك

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

فرم الف
فرم الف و مدارك

خروجي مرحله
سازمان ارائه

کننده /متقاضي

نوع خروجي

کارشناس

نواقص

طرحها

مدارك

6

7

2

9
20
22

فرم توان سنجی
بررسی و ارزیابی
توان مالی
صدور موافقت
اولیه
بررسی فرم
تایید نهایی فرم
ب
صدور استعالمات

چهارده

الف

گذاری

کروکی و نقشه

متقاضی

گزارش

کارشناس طرحها

فرم الف  -مدارك

کارشناس

نتیجه

دبیرخانه

پیوست و گزارش

طرحها

کمیسیون

کمیسیون

کارشناس

نواقص

طرحها

مدارك

پیوست

فرم توان سنجی

متقاضی

یك
یك

مهلت جهت پاسخ
21

استعالمها و طرح

نود

جامع
21
24
25
26

بررسی طرح
تصویب طرح در
کارگروه
صدور موافقت
اصولی
صدور پروانه بهره
برداری

 -فرم توان سنجی و

دبیرخانه

مدارك پیوست

کمیسیون

ده
سی
یك
یك

تایید مدارك

متقاضی
معاون سرمایه
گذاری

فرم توان سنجی و

معاون سرمایه

نتیجه

دبیر گروه

مدارك کامل پیوست

گذاری

ارزیابی

ارزیابی

موافقت اصولی و گروه
ارزیابی

یك

متقاضی

تایید فرم

نتایج مثبت کمیسیون
یك

کننده/متقاضي

معاون سرمایه

نتیجه مثبت کمیسیون متقاضی و
یك

سازمان دریافت

فرم ب
فرم ب و مدارك
پیوست

دبیرخانه
کمیسیون

طرحها

مدارك

متقاضی

تایید فرم ب

پیوست

طرحها

فرم ج
مصوبه کمیسیون
استان
مصوبه کارگروه
تکمیل عملیات
اجرایی

متقاضی

دبیرخانه
دبیرخانه

استعالمها

متقاضی
معاون سرمایه
گذاری
دستگاههای
اجرایی مورد نیاز

تکمیل فرم

دبیرخانه

ج

کمیسیون استان

نتیجه

دبیرخانه

کمیسیون

کمیسیون استان

نتیجه
کارگروه

دبیرخانه

موافقت

کارگروه

اصولی

متقاضی

متقاضی

اصولی

کارشناس

فرم ب و مدارك کامل

جامع

موافقت
نواقص

کارشناس

پاسخ استعالم و طرح

صدور

پروانه بهره
برداری

دبیرخانه کارگروه
اداره کل
اداره کل

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

سایر اطالعات تکمیلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

شش ماه

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

در اداره کل  220روز  -متقاضی  210روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
در مورد مجوز تاسیس مناطق نمونه موافقت تاسیس و
سایرموارد:

پروانه بهره برد اری با هماهنگی اداره کل توسط
سازمان مرکزی صادر می گردد

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
2

بررسی فرم

1

تایید نهایی فرم الف

1

بازدید

4

کمیسیون موافقت اصلی

5

بررسی فرم ارزیابی توان مالی

6

فرم توان سنجی

7

بررسی و ارزیابی توان مالی

2

صدور موافقت اولیه

9

بررسی فرم

20

تایید نهایی فرم ب

22

صدور استعالمات

21

مهلت جهت پاسخ استعالمها و طرح جامع

21

بررسی طرح

24

تصویب طرح در کارگروه

25

صدور موافقت اصولی

26

صدور پروانه بهره برداری

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

مجوز احداث یا تبدیل تاسیسات اقامتي و پذیرایي ( هتل  ،متل  ،هتل
آپارتمان  ،پانسیون  ،زائرسرا  ،مهمانپذیر  ،مجتمع بین راهي )

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

اداره کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی استان

نشاني و کد پستي

خیابان مشتاق دوم ساختمان شماره  1استانداری

تلفن

1607012 - 9

نمابر

1607047 - 1607044

پست الکترونیک

Miras.isfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.isfahancht.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگي کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
اشخاص حقیقی  ،اشخاص

عدم برخورداری از سوابق ناموفق سرمایه گذاری قبلی  -ارائه تعهد تامین منابع مالی

حقوقی و موسسات غیر دولتی

پروژه طبق ضوابط  -درج موضوع در اساسنامه شرکت ( برای اشخاص حقوقی )

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

مدارک ومستندات عمومي
اشخاص حقیقی ( تصویر شناسنامه و کارت ملی )اشخاص

درخواست مکتوب  -کروکی و نقشه مکان  -اسناد مالکیت -

حقوقی ( تصویر آگهی تاسیس  ،آخرین تغییرات  -اساسنامه

تصویر وکالتنامه محضری در صورت تعدد مالکین یا اسناد

 -اظهارنامه  -شناسنامه  -کارت ملی اعضای هیئت مدیره )

مالکیت

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

کد بانک 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

ورودی مرحله
سازمان ارائه

عنوان مرحله

مرحله

خروجي مرحله

روز

نوع ورودی

ساعت

کننده/

نوع خروجي

متقاضي

2
1
1
4

5

6
7
2

9

20

بررسی درخواست
تایید نهایی
درخواست
بازدید
طرح در کمیسیون
موافقت اولیه
صدور موافقت
اولیه
بررسی فرم ب
تایید نهایی فرم
ب

یك
یك
هفت
ده

درخواست
درخواست و مدارك
پیوست
کروکی و نقشه

یك

صدور استعالمها

یك

تعیین مهلت

چهل

جهت ارائه

و

استعالمها

پنج

ارسال نقشه

یك

متقاضی
کارشناس
مربوطه

درخواست  -مدارك
پیوست و گزارش

مربوطه

کمیسیون  -فرم
توان سنجی

یك

مربوطه

کارشناس

نتیجه مثبت
یك

کارشناس

فرم ب
فرم ب و مدارك
پیوست
فرم ب و مدارك
پیوست
پاسخ استعالم و طرح
جامع

نقشه معماری

کننده/متقاضي

نواقص مدارك

متقاضی

تایید درخواست

معاون گردشگری

گزارش

کارشناس مربوطه

نتیجه کمیسیون

دبیرخانه کمیسیون

دبیرخانه

صدور موافقت

کمیسیون

اصولی

کارشناس

سازمان دریافت

متقاضی

نواقص مدارك

متقاضی

متقاضی

تایید فرم ب

معاون گردشگری

کارشناس

استعالمها

مربوطه

دستگاهها

درخواست نقشه
معماری

دستگاههای
اجرایی مورد نیاز
متقاضی

صدور موافقت

متقاضی و

شرکتهای

اصولی قطعی و

شهرداری ( جهت

دارای مجوز

ابالغ نقشه جهت

صدور پروانه

ساخت

ساختمانی )

اعالم تکمیل عملیات
22

عملیات اجرایی و
تجهیز

اجرایی و اتمام
یك

مراحل پیشرفت

متقاضی

فیزیکی ساختمان و

پروانه بهره
برداری موقت

اداره کل

تجهیز
تطبیق و
استاندارد و
21

گواهینامه کیفیت
خدمات
گردشگری

یك

تطبیق و استاندارد

شرکتهای

پروانه بهره

سازی

دارای مجوز

برداری سه ساله

اداره کل
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سایر اطالعات تکمیلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

پنج سال

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

اداره کل  10روز  -متقاضی  60روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
 - 2چنانچه تا شش ماه عملیات ساختمانی آغاز نگردد
سایرموارد:

موافقت اولیه لغو میشود  - 1حداکثر دوره ساخت
پنج سال است که هر سه ماه یکبار گزارش بازدید
ارائه می گردد
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نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
2

بررسی درخواست

1

تایید نهایی درخواست

1

بازدید

4

طرح در کمیسیون موافقت اولیه

5

صدور موافقت اولیه

6

بررسی فرم ب

7

تایید نهایی فرم ب

2

صدور استعالمها

9

تعیین مهلت جهت ارائه استعالمها

20

ارسال نقشه

22

عملیات اجرایی و تجهیز

21

تطبیق و استاندارد و گواهینامه کیفیت خدمات
گردشگری

نمودار
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