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 ("سازی فرآیندهای مرتبط با مجوزها شیوه مدل " پیوست سنداساس  بر)
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  02  از  02صفحه  

 مجوز ايجاد/ اصالح/ تجهیز بازارچه دائمی صنايع دستی                                                   نمونه مجوز صادر شده:

 

 

 

  جناب آقاي/ سركار خانم/ شركت

 

 

 با سالم،

هینن ت مربننرم ازیننرات، بننا تواننه بننه منندار    11/6/79هننن مننور   01502/ت90657ایننم مجننوز بننه اسننبناد م ننوبه 

موافقننت اصننوما شننماره .................... مننور  ......./......../............ بننرای ایجاد/اصننالر/تج ی  بازار ننه   مواننود در پرانننده ا 

دائمننا صنننایت دسننبا صننادر مننا شننود. مننیا نکننبت بننه تروینن  یننر سننری از نق ننه هننای م منناری )فنناز دام(،        

رسننیده اسننت بننه همننراه ت ننویر  مراسننباتا ا تاسیکنناتا پننرابه تننه بننه تایینند شنن رداری/ بد داری) کنن  مننورد(   

 پراانه ساخبمانا صادره از ش رداری یا ارگات ذیربط به ایم سازمات اقدام نمایید.

 

شننود ا بایکننبا گنن ار  منندت ........................... منناه ت یننیم مننام لننت شننرال املیننات سنناخبمانا از تنناری  ابننال  بننه 

بنار در ونول مندت املینات بنه اینم سنازمات اراینه دهیند.          ررا هنر سنه مناه ین     (10)فنرم  پی رفت املیات ساخبمانا 

رسنال  ضمنا یر نکده ازبرنامه زمانبندی اانرای پنرابه تنه بنه تاییند اینم سنازمات رسنیده بنه پیوسنت ا نت ابنال  ا            

 ما گردد.

 

هننای م ننوی باینند بننه ت یینند ا ت ننوی  ایننم سننازمات برسنند ا صنندار پراانننه   اسننت هرگونننه ت ییننر در نق ننه بنندی ا

هننای م ننوی ا پننا از بازدینند ا ت یینند   اتمننام املیننات سنناخبمانا وبنن  نق ننه   بننرداری موقننت منننو  بننه  ب ننره

 تارشناسات فنا م اانت صنایت دسبا خواهد بود. 

 

 

 دستی و گردشگريمیراث فرهنگی، صنايع مديركل       

 ..........................................................استان 
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 1فرم شماره 

 كد سرمايه گذاري:                                       "درخواست صدور موافقت اصولی"                                                                       

             

 محترم سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري استان  مديركل

 باسالم ا ا برام،

 شماره شناسنامه                                     اینجان  آقای/خانم                          نام پدر

شننننماره  بننننت                      بننننا م رفننننا نامننننه          به نمایندگا از ورف شرتت

بازار ننه دائمننا   شننماره:                 خواه منداسننت دسننبور فرمایینند درمننورد صنندار موافقننت اصننوما بننرای ایجنناد    

 ییرد.به ن انا ذی  اقدامات الزم صورت پ صنایت دسبا

 

 ن انا دقی  مر  اارای ورر:

 

 تراتا مر :

 

 

 

 

 ن انا دقی  مبقاضا  قیقا/ قوقا:

 

 شماره تماس:                                         نام ا امضای مبقاضا :

 

 

 مدار  ذی  ا ت درج در پرانده به پیوست ارائه ما شود:

 دائما صنایت دسبابازار ه (درخواست تببا مبقاضا مبنا بر ا داث 1
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ر  بنت در رازنامنه رسنما،    )تمام صفرات( درمورد شدص  قنوقا ینر نکنده ت نوی     ( یر نکده ت ویر شناسنامه2

 ت ویر تارت ملا              ا آگ ا آخریم ت ییرات ا اساسنامه

 ( مدر  تر یلا3

ریاما ا ارزی ونرر، نرنوه تنامیم    )شام   جم سرمایه گیاری، برآارد  ( تلیات ورر مورد درخواست ا برنامه فی یكا9

 سرمایه ا ... (

 ( ارائه مکبندات به منظور توانایا ماما اارای ورر0

 ( مدار  مامكیت یا ت رف قانونا ملر6

  



  0 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 

 "رسید درخواست متقاضی"

 

 

 

 جناب آقاي /سركار خانم /شركت

 

بننه موانن  ایننم رسننید ضننمم تایینند اصننول درخواسننت صنندار موافقننت اصننوما )بننه شننماره  بننت.....................................    

ااقننت در ش رسننبات......................... شنن ر....................     بازار ننه دائمننا صنننایت دسننبا   مننور    /    /     ( مربننو  بننه   

منطقننه....................... بدنن.   ..............................  بننه آگنناها مننا رسنناند نبیجننه درخواسننت شننما پننا از وننرر در تمیبننه  

 اسبات مور       /      /       ابال  خواهد شد.م اانت صنایت دسبا فنا 

 

 

 

 

 .........................................استان  صنايع دستی كارشناس معاونت 

 

 

 

 

 

 

 برای پیگیری ما توانید با شماره تلفم ........................................................ تماس  اص  نمایید.
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  02  از  9صفحه  

 3فرم شماره 

 گزارش كارشناسی

 نام بازار ه صنایت دسبا: ..................................................................   مبقاضا:.........................نام 

          اصالر                  تج ی        نول تقاضا:   ایجاد        

 خیر                   بلا               :ارصه موردنیاز برای پرابه  توسط مبقاضا تامیم شده است

 وول زمیم................مبر                         ارض زمیم....................مبر    مشخصات ملک:

 مربتبنای ت ....................مبر مربت                                  زیرمبرمکا ت زمیم....................

 نشانی ملک:

 ن انا دقی  :................................................... اسبات....................................    ش رسبات...............................   بد...................................

 ...............            ( دریا ه.......2  ( دریا............. 1  موقعیت زمین نسبت به حرایم :

 ( ااده اصلا/فراا........ 0  ( سد...........9   ( رادخانه..............3

 ( شبكه تلفم..............8  ( شبكه برق...........9   ( شبكه گاز.............6

 موقعیت زمین:

  ندارد                               دسبرسا به خیابات اصلا  دارد      

 فاصله تا اامیم ایکبگاه راه آهم به تیلومبر:                  فاصله تا خیابات اصلا :.............مبر

 فاصله تا اامیم ترمینال اتوبوسرانا به تیلومبر:                 فاصله تا راه فراا:......................مبر

 رادگاه به تیلومبر:               فاصله تا اامیم ف   ارض خیابات اصلا :............ ....مبر

 فاصله تا اامیم اسكله مکافربری به تیلومبر:                   ارض راه فراا............................مبر

  بی بریم وول ا رافیایا:       ...../......./....../......  تمبریم ارض ا رافیایا:      ...../......./....../......

 بی بریم ارض ا رافیایا:      ...../......./....../......  ا رافیایا :      ...../......./....../......تمبریم وول 

 تاسیسات واقع در جنب ملک:

 ( .........................در سمت....................2( ................................در سمت ........................    1

 (خطو  تلفم   0گاز             (9  (مومه ت ا        3  (برق        2      (مومه ت ا آی          1امكانات مو رد اسبفاده: 

 سایر با ذتر نام..       خارج  ریم ش ر یا راسبا          راسبا            ریم ش ر                         زمیم داخ  مرداده ش ری

 ...............................................مطابقت سند ملر با اضت مواود ملر...................................................شماره پال   ببا............................

 ..........................................................................................................م رار نظر تارشناس از نظر توایه مكانا ..............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 درصورتیكه ارصه مورد نیاز توسط مبقاضا تامیم ا م رفا ن ده است، راهكار پی ن ادی برای تامیم آت را به وور خالصه بنویکید:

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 د     /     /            امضای تارشناس نام تارشناس ................................................ تاری  بازدی

 . اسبات در دسبور تار قرار گیرد صنایت دسبامرات  ا ت ورر درتمیبه فنا 

 استانونت صنايع دستی  معا
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  02  از  9صفحه  

 1-3فرم شماره       

                                                        ارش كارشناسیگز                  

 عنوان پروژه: -1

 سطح پروژه:                   -2-1                      و...(              تجهیز و تکمیلنوع پروژه: )احداث،  -1-1

 سرمایه گذار بازارچه: -2

 مطالعات در دست اجرا و یا انجام شده پروژه: -3

 توضیحات محل اجرای پروژه:  -4

 موقعیت بازارچه: -4-1
 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه: -5

 میزان جمعیت شهر/شهرستان/ روستا: -6

 میزان جمعیت صنعتگر صنایع دستی شاغل در منطقه: -7

 اجرای پروژه:امکانات خدماتی موجود در نزدیکی محل  -8

 آژانس مسافرتی/ پست و مخابرات پلیس و كالنتري بازار كاال

 پايانه هاي حمل و نقل

 بانک درمانگاه/بیمارستان رستوران

   

 

    

 مهمترین جاذبه گردشگری منطقه محل اجرای طرح: -9

 ساير موارد مذهبی طبیعی تاريخی

    
 

 مهمترین فصل جذب گردشگر: -11

 تفریحی، ورزشی در نزدیکی محل اجرای طرح:امکانات فرهنگی،  -11

 ساير موارد امکانات فرهنگی امکانات ورزشی پارک

    

    
 

 

 برنامه زمانبندی پروژه )براساس مطالعات انجام شده و یا برآورد مبتنی بر موارد مشابه(:  -12

 تاريخ بهره برداري مورد انتظار مدت زمان تکمیل شروع ساخت

   

 

 

 موقعیت
 نزديکترين روستا نزديکترين شهر شهر شهرستان استان

     

  نشانی كامل
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  02  از  22صفحه  

 

 2-3فرم شماره 

 ....                   صورتجلسه كمیته فنی استان        

 

 تاری  درخواست:    بازار ه دائما صنایت دسبا:.........................................نام     نام مبقاضا:................

 

اسنننبات در تننناری  ................................. بنننا  ضنننور ااضنننای تمیبنننه ت نننكی  ا تقاضنننای  صننننایت دسنننباالکنننه تمیبنننه فننننا 

 ..................................... مطرر گردید. شرر میاترات ا ت میمات تمیبه به شرر ذی  ااالم میگردد.

 

 شرر میاترات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 م وبه الکه

 

 

 

 مدير كل استان

                                                

استان  صنايع دستی و هنرهاي سنتیمعاون     

 

معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري استان   
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 9فرم شماره

                                              "اولیه موافقت "

 جناب آقای/ سركار خانم / شركت 

 متقاضی محترم

 

 با سالم،

م ننوی هینن ت مربننرم ازیننرات ا در پاسنن  بننه درخواسننت    11/6/79هننن مننور   01502/ت90657اسننبناد م ننوبه بننه 

 شماره      مور                  شما مبنا بر

 آدرس:                                                                                           

لکننه تمیبننه فنننا بررسننا تقاضننا در م اانننت  ا باتواننه بننه گنن ار  بازدینند تارشننناس ا وننرر موضننول ا بررسننا در ا  

ایم اداره ت ، بنا تلینات ونرر موافقنت منا شنود. ضنرارت دارد ا نت ادامنه فرآینند نکنبت بنه تكمین  ا               صنایت دسبا 

 ارائه موارد مطر ه به ترتی  ذی ، ظرف مدت مقرر اقدام نمائید:

 ارائه پاس  مثبت اسب المات از سازمات ها ا ارگات های مربووه -1

 اسناد مامكیت تجمی ا ارائه -2

 ارائه نق ه های م ماری اارایا پرابه اف  نامه درخواست نق ه -3

 الزم به ت تید است صدار موافقت اصوما پا از ت یید نق ه های م ماری اارایا پرابه انجام خواهد شد.

 : ایم اداره ت  هیچگونه ت  دی در قبال پرداخت تک یالت به مبقاضیات ندارد.1تب ره 

 : تلیه موافقت ها ا مجوزهای صادره بدات هماهنگا قبلا ایم اداره ت  غیر قاب  ااگیاری به غیر است.2تب ره 

                  بنندی ا اسننت ایننم موافقننت در بردارنننده هننی  گونننه ت  نندی بننرای ایننم اداره تنن  ا ایجنناد  قننا بننرای مبقاضننیات        

ا قبن  از انقضنای مندت مقنرر بنا درخواسنت مبقاضنا ا         بنوده مناه   6ااببار ایم نامه از تناری  صندار بنه مندت      .نما باشد

 د.شوت دیص اداره ت   داتثر یر بار قاب  تمدید خواهد بود ا درغیر ایم صورت از دراه ااببار ساقط ما 

 

                                                      

 ع دستی و گردشگريمدير كل میراث فرهنگی، صناي                        

 استان..........................                                                                                                          
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  02  از  21صفحه  

 

 

 0فرم شماره 

 اعالم عدم  موافقت با درخواست متقاضی                                           

 

 

  جناب آقاي/ سركار خانم/شركت

 

 با سالم،  

بازار ننه دائمننا صنننایت  تج ینن بازگ ننت بننه درخواسننت مننور .../.../...برای صنندار موافقننت اصننوما ا ننت ایجنناد/ اصننالر/ 

اسننبات  صنننایت دسننبا  در الکننه تمیبننه فنننا   ..تنناری  ....../......./........ اظ ننار نظننر تارشناسننات، موضننول در   ادسننبا 

 بنابرایم پرانده مدبومه ااالم ما شود. بنا به دالی  زیر با درخواست شما مدامفت شده است. مطرر ا

 

 دالی  رد:

1- 

 

2- 

3- 

9- 

قابن    منیتور موضنول درخواسنت شنما مجنددا      بدی ا اسنت در صنورت ا نراز شنرایط ادیند مبننا بنر رفنت مواننت اتنامیم دالین             

 بررسا خواهد بود.

 دستی و گردشگريمدير كل  میراث فرهنگی، صنايع       

 ..........................................................استان 

 

 

 رانوشت: 

 دفبر صادرات م اانت صنایت دسبا ا هنرهای سنبا -

 


