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مقدهم
به استناد ماده واحده قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران مصوب  ،1332/1/22مصوبه /06279ت 61762هـ مورخ
 99/2/11هیأت محترم وزیران؛ کمک به ایجاد زیرساخت های الزم برای بازارچه های صنایع دستی در مناطقی با قابلیت
تجاری با هدف دستیابی به بازارهای گسترده در جهت توسعه فروش از طریق بخش خصوصی در دستور کار معاونت صنایع
دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است.
گفتنی است نظر به مشکالت اجرایی تولید و فروش صنایع دستی در کشورهایی نظیر ایران ،چین ،هند ،مراکش و ...به
دلیل گستردگی فراوان و پراکندگی این هنر -صنعت در اکثر نقاط کشور و حتی جوامع متحرک عشایری ،متمرکز نمودن
تولید ،عرضه و فروش صنایع دستی ،مزیت های فراوانی از قبیل :کاهش قیمت تمام شده ،کاهش هزینه های جانبی نظیر
حمل و نقل ،دسترسی آسان برای بازدیدکنندگان و خریداران اینگونه کاالها و ...را به همراه خواهد داشت .در این بین تجربه
موفق کشورهای ترکیه ،1مصر 2و مراکش 3از نمونه های بارز این تمرکزگرایی است.

1این بازارها با نام «صنایع چارشی سی» به تازگی تشکیل شده اند و اغلب در کنار بازارهای قدیم یا خیابانهای اطراف شهر قرار دارند.
2تمرکز تولید در بازارهای قدیمی برای جهانگردان
3ایجاد مجتمع های خاص در ساختمانهایی با اعتبار فرهنگی با حضور هنرمندان برجسته و وجود بازارصنایع دستی

3

فص
ل اوله هدف،دامنه کارربد ،تعاریفه
 -3هدفه
هدف از تدوین این دستورالعمل استقرار نظامی یکپارچه برای پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ،در چارچوب
اسناد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و وفق آئین نامه های داخلی و صنایع دستی
ابالغ شده با در نظرگرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا ،با قابلیت
پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت ،متناسب با شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،اقلیمی و زیست محیطی منطقه.

 -0دامنه کارربده
دامنه شمول این دستورالعمل شامل مواد و تبصره هایی برای ایجاد و بهره برداری بازارچه های دائمی صنایع دستی در سطح
کشور می باشد:

 -3مستندا ته
مستندات قانونی این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:
 ماده واحده قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران مصوب 1332/1/22 -تصویب نامه شماره /06271ت 61762هـ مورخ  99/2/11هیأت محترم وزیران
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 -4تعاریفه
 -1-4صنایع دستی:

به محصوالتی که با استفاده از مواد اولیه طبیعی و عمدتا بومی ،با بکارگیری نقوش سنتی و بهره مندی از خالقیت فردی با
حفظ پیشینه تاریخی ،هویت و اصالت که توسط دست یا دست و ابزار طی فرآیندی به تعداد نامحدود تولید می شود اطالق
می گردد.
 -2-4رشته های مصوب صنایع دستی :به رشته هایی اطالق می گردد که در لیست مصوب و مورد تایید معاونت صنایع
دستی و هنرهای سنتی کشور دارای کد فعالیت است.
 -3-4آئین نامه ها ،مصوبات:

مصوبه /06279ت 61762هـ مورخ  99/2/11هیأت محترم وزیران
 -4-4متقاضی :شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست مجوز برای تأسیس و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی را
داشته باشد.
 -5-4کمیته فنی:

این کمیته به منظور بررسی فنی و تشخیص ماهیت طرح ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه های صنایع دستی و لزوم ایجاد
آن در مکان پیشنهادی با درنظر گرفتن توجیه اقتصادی فنی و مالی و تطبیق آن با ضوابط و مقررات در حوزه کارشناسی
تشکیل می شود.
 -6-4اعضای کمیته فنی:

 مدیرکل استان به عنوان رئیس کمیته معاون صنایع دستی استان به عنوان دبیرجلسه -معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری استان به عنوان عضو کمیته
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*حسب مورد هر بازارچه از افراد صاحب نظر بخش دولتی به عنوان عضو علی البدل می توان استفاده نمود( .بدون حق رأی)

 -7-4عناوینی که کمیته فنی می تواند در رابطه با آن تشکیل جلسه دهد:

 -1بازارچه دائمی صنایع دستی به صورت مستقل
 -2بازارچه های دائمی صــنایع دســتی که در تلفیق با یکی از تأســیســات گردشــگری نظیر واحدهای خدماتی رفاهی
بین راهی و ...می باشند.
 -8-4ناظر ارشد :ناظر ارشد از کارشناسان ذیصالح (دارای شرایط ذیل) می باشند.
 .1کارشناس اداره کل صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
 .2دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی و باالتر از آن در رشته های صنایع دستی ،بازرگانی و اقتصاد
 .3داشتن حداقل  6سال سابقه کار و یا تجربه در حوزه فعالیت های تخصصی صنایع دستی
 .9تسلط کامل بر کلیه موارد مندرج در دستورالعمل ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی
تبصره  )1در هر فعالیت یا رویداد حسب مورد و بنا بر ضرورت می توان از نظرات کارشناسی افراد با تجربه و دارای تخصص
در حوزه فعالیت های صـنایعدسـتی -خارج از معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی یا بخش های غیردولتی مرتبط
(در قالب اعضای علی البدل) با موافقت مدیرکل صادرات معاونت صنایع دستی استفاده نمود.
 -9-4مکان فروش صنایع دستی :محوطه ای متشکل از مغازه ،غرفه و ...است که به منظور عرضه و فروش محصوالت
صنایع دستی ایجاد شده است و اشخاص در قالب (خرید ،سرقفلی و یا اجاره) در این مکانها به کسب و پیشه ،تجارت (داد و
ستد کاالها) و بازاریابی صنایع دستی اشتغال دارند.
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 -11-4تعریف بازارچه دائمی صنایع دستی:
بازارچه صنایع دستی با همکاری بخش خصوصی:

به مکانی گفته می شود که توسط سرمایه گذار غیردولتی (بخش خصوصی) ایجاد شده و در آنجا صرفاً محصوالت
صنایع دستی عرضه می شود(لیست رشته های مصوب معاونت به پیوست می باشد)  .این بازارچه ها به صورت مستقل و یا
در مجموعه تأسیسات گردشگری احداث می شوند.
انواع بازارچه های دائمی صنایع دستی به صورت مستقل از حیث متراژ:
الف -حداقل متراژ  1277مترمربع با تعداد  37غرفه
ب -حداقل متراژ  977مترمربع با تعداد  27غرفه
ج -حداقل متراژ  077مترمربع با تعداد  16غرفه
*تذکر :متراژ تعیین شده در تقسیم بندی بازارچه براساس شاخص های ذیل مدنظر قرار گرفته است:
 موقعیت مکانی با درنظر گرفتن توجیه اقتصادی میزان رشته های فعال در استان -قابلیت و پتانسیل های موجود با نگاه توسعه بازرگانی
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مشخصات فنی بازارچه ها:
بازارچه های مستقل:
الف -بازارچه با متراژ  1211مترمربع:

توضیحات:
مساحت زمین  1277مترمربع (عرصه) 37 /غرفه
اعیانی (ساختمان غرفه ها) با احتساب  277مترمربع
(غرفه های  12متری 12 ،متری و  27متری) با احتساب  677مترمربع
فضاهای جانبی شامل :راهرو ،سرویس بهداشتی و تأسیسات با احتساب  177مترمربع
فضای باز :پارکینگ ،دسترسی ،فضای سبز با احتساب  277مترمربع
ب -بازارچه با متراژ  911مترمربع:

توضیحات:
مساحت زمین  977مترمربع (عرصه) 27 /غرفه
اعیانی (ساختمان غرفه ها) با احتساب  967مترمربع
(غرفه های  12متری 12 ،متری و  27متری) با احتساب  367مترمربع
فضاهای جانبی شامل :راهرو ،سرویس بهداشتی و تأسیسات با احتساب  177مترمربع
فضای باز :پارکینگ ،دسترسی ،فضای سبز با احتساب  967مترمربع
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ج -بازارچه با متراژ  711مترمربع:

توضیحات:
مساحت زمین  077مترمربع (عرصه) 16 /غرفه
اعیانی (ساختمان غرفه ها) با احتساب  367مترمربع
(غرفه های  12متری 12 ،متری و  27متری) با احتساب  267مترمربع
فضاهای جانبی شامل :راهرو ،سرویس بهداشتی و تأسیسات با احتساب  177مترمربع
فضای باز :پارکینگ ،دسترسی ،فضای سبز با احتساب  367مترمربع
بازارچه های صنایع دستی تلفیقی با تأسیسات گردشگری:
بازارچه با متراژ  611مترمربع:

توضیحات:
مساحت فضای اختصاصی  277مترمربع (عرصه) 16 /غرفه
اعیانی (ساختمان غرفه ها) با احتساب  367مترمربع
(غرفه های  12متری 12 ،متری و  27متری) با احتساب  267مترمربع
فضاهای جانبی شامل :راهرو ،سرویس بهداشتی و تأسیسات با احتساب  177مترمربع
*فضای باز در تأسیسات گردشگری موجود می باشد.
تبصره :چنانچه متراژ بازارچه مورد تقاضا با موارد فوق الذکر مطابقت نداشته باشد ،با نظر معاونت صنایع دستی ( ستاد) بال
مانع می باشد.
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 -11-4تسهیالت از محل کمکهای فنی –اعتباری

پس از اعالم درخواست تسهیالت توسط متقاضیان احداث بازارچه دائمی صنایع دستی و اخذ مجوزهای الزم با شرایط مندرج
در این دستورالعمل و تأیید نهایی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (ستاد) ،سرمایه گذاران با معرفی به بانک عامل
توسط معاونت صنایع دستی جهت اخذ تسهیالت تلفیقی از محل کمکهای فنی –اعتباری ردیف  37233772از حمایت
های سازمان بهره مند می شوند.
 -12-4طرح توجیه فنی–اقتصادی:

طرح توجیهی 9عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار ،فنی ،مالی و اقتصادی مورد
بررسی و مطالعه قرار می دهد.مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به
ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد .یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه
تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد .براین
اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.
طرح توجیهی ،شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند .پیش از
شروع هر فعالیتی ،در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا
می کند.
بطور معمول یک گزارش توجیهی از بخش های مختلف زیر تشکیل یافته است:
بخش اول  -مطالعات بازار :6جنبه های مختلف بازار محصوالت و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه ،تقاضا،
مصرف ،بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
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بخش دوم  -توجیه پذیری فنی :2در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده ،ظرفیت ،محل اجرا،
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.
بخش سوم  -تجزیه و تحلیل مالی :0در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطالعات بخش های
قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس
آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.
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مراحل تدوین طرح توجیهی:

مراحل تنظیم طرح توجیهی به  22بخش مجزا به شرح زیر خواهد بود:
 -1مقدمه
 -2خالصه ی بررسی های اولیه (موقعیت یابی طرح)
 -3مشخصات مجری طرح
 -9مشخصات طرح
 -6مشخصات مجوزهای قانونی اخذ شده
 -2خالصه برآورد مالی طرح
 -0برآورد سرمایه ی ثابت
 -3برآورد هزینهی نگهداری و تعمیرات طرح
 -9برآورد هزینهی استهالک طرح
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نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد .هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصوالت یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده

می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن طرح ،ارائه محصول به بازار مصرف است .براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به
بررسی همه جانب ه این بازار اهتمام ورزید .مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید ،واردات ،صادرات و مصرف محصول مورد نظر در
طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد .پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد .بطوریکه با استناد به پیش
بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پذیرد .روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو
عامل زیر می باشد .1 .نوع محصول به لحاظ مصرفی ،واسطه ای،سرمایه ای بودن  .2آمار و اطالعات در دسترس
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 -17برآورد سرمایه ی در گردش طرح
 -11برآورد هزینه های پیش بینی نشده
 -13برآورد هزینههای سرمایه گذاری کل طرح
 -19نحوه ی سرمایه گذاری
 -16هزینه ی تسهیالت مالی
 -12پیش بینی مالی طرح پس از شروع بهره برداری
 -13برآورد سود و زیان سالیانه ی طرح
 -19محاسبه ی نقطه ی سر به سر (در  177درصد راندمان)
 -27محاسبه ی سایر نسبت های مالی
 -21برنامه ی زمانبندی اجرای طرح
 -22تجزیه و تحلیل طرح
 -13-4موافقت اصولی:
مجوزی است

که براساس تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان (کارگروه اشتغال استان ) و بنابر درخواس

کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان پس از تأیید اولیه معاون

اداره

صنایع دستی وهنر های سنتی (ستاد) ،مطابق با

این دستورالعمل به منظور ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی برای منطقه موردنظر از سوی اداره کل استان صادر می شود.

 -14-4مصوبه /پیشنهاد کمیته اعتباری استان:

مجوزی اسـت که به منظور تأیید پرداخت تسـهیالت و موافقت/پیشنهاد معرفی متقاضی طبق شرایط تعیین شده از سوی
کمیته اعتباری استان صادر می شود.
اعضائ کمیته اعتباری
 -1مدیرکل استان (رئیس کمیته )
 -2معاون صنایع دستی
 -3معاون سرمایه گذاری
12
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ل دومه فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد ،اصالح و یا ز بازارهچ اهی د ی ناعی د یه
 -1مقدمه :این فرآیند در راسـتای توسـعه ،بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دستی بوده و سعی در تسهیل گردش
کار پروژه ها داشـته ،همچنین کلیات و تعاریف ذیل از حیث هدایت و مدیرت طرح ها می باشـد .متقاضـی صدور
موافقت اصولی ایجاد و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی مطابق روش اجرایی این فرآیند تقاضای خود را
به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ارائه نموده و پس از طی مراحل موافقت اصولی و یا
مجوز موضوع درخواست خود را اخذ می نماید.
 -2فرآیند پذیرش و بررسی طرح:

فرآیند پذیرش و بررسـی طرح ایجاد و راه اندازی بازارچه های دائمی صنایع دستی و صدور موافقت اصولی  ،ابتدا پس از
بررسـی دراداره کل میراث فرهنگی  ،صـنایع دسـتی و گردشگری استان و تأیید معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی (
سـتاد )  ،در شـورای برنامه ریزی و توسـعه استان (کارگروه اشتغال استان) صورت می پذیرد .و در معاونت صنایع دستی
استان به صورت کلی در سه بخش عمده قابل تقسیم بندی می باشد:
تبصررره  :موافقت اولیه برای ایجاد بازارچه توســط ادراه کل میراث فرهنگی ،صــنایع دســتی و گردشــگری اســتان برای
متقاضیان صادر تا مجوزهای الزم از دستگاههای ذیربط اخذ گردد.
 -1ثبت و تقسیم بندی درخواست متقاضیان:
احداث (زمین یا واحد با کاربری غیر گردشــگری که در مرحله ســفت کاری یا قبل آن درخواســت ایجاد بازارچه دائمی
صنایع دستی دارد).
:در صتور ایجاد بازارچه دائمی صتنایع دستی در سای
نسب

به درخواس

برای صدور مجوز با رعای

های گردشگری و مناقق نمونه گردشگری  ،متقایی می تواند

استانداردهای دستورالعمل برای راه اندازی و یا ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی

اقدام نماید .
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تبدیل:

(واحد در حال بهره برداری و با کاربری غیر گردشــگری که قصــد تغییر کاربری و تبدیل به بازارچه دائمی صــنایع دســتی
دارد).
بهسازی:

(واحد دارای پروانه بهره برداری بازارچه دائمی صنایع دستی که قصد انجام تعمیرات و نوسازی و اصالحات معماری دارد)
 -2طرح صورتجلسات کمیته فنی معاونت
 -3اخذ نقشـه های معماری فاز یک مربوط به پروژه جهت بررسـی و صدور ابالغ نقشه و اعالم موافقت اصولی و انجام
بازدیدهای دوره ای به منظور نظارت بر اجرای پروژه ها وفق نقشـه های مصـوب توسط کارشناسان فنی معاونت و
متعاقب آن کنترل روند تجهیزاتی تا زمان اتمام فرآیند اجرایی پروژه.
 -3درخواست صدور موافقت اصولی از سوی متقاضی (طبق فرم شماره )1

متقاضـی در این مرحله باید عالوه بر ارائه ی درخواست کتبی ،کلیات طرح (پیش طرح) خود را که شامل بازارچه
دائمی مورد تقاضــا ،حجم ســرمایه گذاری و برآورد ریالی و ارزی طرح ،نحوه تأمین ســرمایه و برنامه زمان بندی
اجرای طرح و ...را به سازمان ارائه نماید( .براساس شرح خدمات پیوست یک)
در صـورتی که متقاضـی دارای شـخصـیت حقوقی باشد باید نماینده ی رسمی خود را به صورت کتبی به سازمان
معرفی نماید.
 -4ارائه رسید درخواست به متقاضی:

حوزه معاونت صنایع دستی استان پس از ثبت درخواست متقاضی نسبت به صدور رسید که تاریخ اعالم نتیجه در
آن درج شده است (فرم شماره  )2اقدام می نماید.
 -5بازدید از محل اجرای طرح و ارائه نظر کارشناسی (فرم شماره )3

 -1نظر کارشناسی معاونت صنایع دستی استان در خصوص محل اجرای طرح حداکثر ظرف مدت چهار روز جهت طرح در
کمیته فنی استان طی فرم شماره  3به کمیته فنی ارجاع شود.
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 -6تنظیم صورتجلسه کمیته فنی (طبق فرم شماره )3-1

کمیته فنی رسـیدگی به درخواسـت متقاضیان را برعهده خواهد داشت ،که باید حداکثر ظرف مدت یک هفته در
مورد درخواست متقاضی اعالم نظر نماید.
*مبنای رسیدگی کمیته فنی درخواست متقاضی و گزارش های کارشناسی از معاونت صنایع دستی خواهد بود.
*در صـورتیکه کمیته فنی نظر مخالف با تقاضـای مطروحه داشته باشد باید با ذکر دالیل علت مخالفت خود را به
صورت واضح ارائه نماید .این دالیل باید در صورتجلسه کمیته فنی ثبت شود.
* نظر کمیته فنی مشورتی و کارشناسی بوده و در صورت تصویب مدیرکل استان قابل اجرا می باشد.
 -7عدم موافقت با درخواست متقاضی

با توجه به اینکه متقاضـی می تواند اسناد و مدارک محل ایجاد را پس از اخذ موافقت اولیه ارائه دهد ،تنها درج شهرستان،
شـهر یا بخش محل احداث پروژه در موافقت اصـولی اولیه کفایت می کند .در صـورت عدم موافقت با درخواســت متقاضی
مراتب طی فرم شماره  6به وی ابالغ می شود.
-8موافقت واعالم به معاونت صنایع دستی (ستاد) جهت صدور موافقت اولیه

*مبنای موافقت اصولی اولیه ،تأییدیه از معاون صنایع دستی و هنر های سنتی در ستاد خواهد بود .
 -9صدور موافقت اولیه و ارائه مدارک موردنیاز برای تکمیل پرونده (طبق لیست اعالمی فرم شماره )6

 -1-9مدارک مربوط به مالکیت یا تصرف قانونی
 -2-9پاسخ استعالمات موردنیاز از دستگاههای مربوطه (فرم شماره  )0شامل:
 شهراری مسکن و شهرسازی برق منطقه ای آب منطقه ای گاز16

 آب و فاضالب منابع طبیعی محیط زیست امور اراضی راه و ترابری میراث فرهنگی سایر دستگاهها حسب مورد؛ متقاضی باید پاسخ استعالمات موردنیاز را حسب مورد اخذ و به سازمان برای تکمیل پرونده تحویل نماید.تذکر :1در صـورتی که بازارچه دائمی صـنایع دستی مورد تقاض ا در محدوده شهری قرار دارد ،استعالم از شهرداری کفایت
می نماید ،در هر صورت اخذ پاسخ استعالم از دستگاههای ذی ربط حسب مورد ضروری است.
تذکر  :2اسـتعالم های الزم برای بازارچه های دائمی خار ج از محدوده شـهری با هماهنگی مرجع صـدور پروانه ساختمانی
(بخشـداری ،فرمانداری و )...صـادر می شـود .در صـورت اخذ اسـتعالمهای الزم از سـوی مرجع صـدور پروانه تصویر پاسخ
استعالم برای درج در پرونده کافی است .در هر صورت بدون استعالم صدور مجوز امکان پذیر نیست.
 -11طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه اشتغال استان (کارگروه اشتغال استان)

*مبنای صدور موافقت اصولی  ،تایید در کار گروه اشتغال استان است .
 -11صدور موافقت اصولی و ابالغ نقشه (طبق فرم شماره  8و )9

 -1-11روند اخذ و بررسـی نقشـه های معماری پروژه های بازارچه ها پس از صدور موافقت اولیه و متعاقب آن ارائه پاسخ
مثبت استعالمات مربوطه و صدور نامه درخواست نقشه انجام می شود.
 -2-11مشـخصـات فنی نقشـه ها و مدارک موردنیاز جهت بررسی نقشه های معماری در قالب نامه درخواست نقشه (فرم
شماره  )3به متقاضی اعالم می شود.
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 -3-11حداکثر مهلت ارائه نقشه های معماری  96روز از تاریخ نامه درخواست نقشه می باشد و در صورت تقضای متقاضی
و با توجه به نوع طرح و تشخیص معاونت صنایع دستی قابل تمدید می باشد.
 -9-11نقشـه های معماری اجرایی براسـاس ضـوابط معماری ،ساختمانی و درجه بندی مربوطه توسط حوزه فنی معاونت
صنایع دستی بررسی و تطبیق داده می شود و در نهایت در قالب نامه اعالم موافقت اصولی و ابالغ نقشه (فرم شماره  )9در
جه بندی و به متقاضی ابالغ و نقشه های معماری ممهور به مهر اداره کل استان می شود.
 -6-11صـدور پروانه ساختمانی توسط سازمان مربوطه و انجام عملیات اجرایی توسط متقاضی بر اساس نقشه های ممهور
به مهر سـازمان الزم اال جرا بوده و در صـورت بروز احتمالی هرگونه تغییرات در پروانه سـاختمانی یا وضعیت اجرایی پروژه
نسبت به نقشه های مصوب بایستی حتماً با هماهنگی قبلی سازمان صورت پذیرد .در غیر اینصورت کلیه موافقت نامه های
صادره ملغی می شود.
 -2-11متقاضی متعهد می شود از تاریخ نامه ،ابالغ نقشه و عالم موافقت اصولی ،هر سه ماه نسبت به ارائه گزارش پیشرفت
فیزیکی پروژه براساس شاخص های اعالم شده به اداره کل اقدام نماید.
 -0-11روند اجرای پروژه های مصـوب توسط کارشناسان فنی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به صورت دوره ای
مورد بازدید و نظارت می باشد.
 -3-11تجهیز بازارچه های دائمی صــنایع دســتی بر اســاس تعداد غرف اعالم شــده در نامه ابالغ نقشــه بوده و بایســتی با
هماهنگی متقاضی و تحت نظارت کارشناسان فنی معاونت صنایع دستی صورت پذیرد.
 -9-11پس از اتمام روند اجرایی و تجهیزاتی بازارچه دائمی صــنایع دســتی با اعالم متقاضــی و انجام بازدید نهایی توســط
کارشناسان فنی معاونت صنایع دستی به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ارجاع داده می شود.
تبصــره  -1تقاضــای دریافت تســهیالت متقاضــیان پس از اخذ ابالغ نقشــه و اعالم موافقت اصــولی و پس از دریافت پروانه
سـاختمان و با توجه به تشخیص سازمان قابل طرح بوده و سازمان هیچگونه تعهدی برای پرداخت تسهیالت بانکی نخواهد
داشت.
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 -17-11موافقت اصـولی دارای مهلت شش ماهه است ،این مهلت حداکثر دو مرتبه در صورت موافقت سازمان استان قابل
تمدید است (فرم های شماره  17و  .)11در غیر اینصورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد.
راهنما :موافقت اصولی با امضای مدیرکل استان صادر خواهد شد( .فرم شماره )9
 -12تکمیل پرونده و بررسری نقشره ها و ممهور نمودن ین نسرخه از آنها برای صدور پروانه ساختمانی و ارسال به
مراجع ذیصالح (شهرداری ،بخشداری و( )...فرم شماره)12

تذکر  :1در زمان اخذ مدارک از متقاضی برای تکمیل پرونده  ،کارشناس معاونت صنایع دستی در استان باید کلیه مدارک
دریافتی را با اصل آن ها مطابقت داده و برابر اصل نماید .درج نام کارشناس ،امضاء و تاریخ روی این مدارک الزامی است.
تذکر  :2در صورتی که بهره بردار بازارچه دائمی شخص حقوقی باشد ،باید موضوع فعالیت در زمینه صنایع دستی در اساس
نامه آن تصـریح شـده باشـد و ضـمنا الزم اسـت آگهی آخرین تغییرات شرکت  ،درج شده در روزنامه رسمی جزء مدارک
درخواستی از متقاضی است.
 -13ارائه برنامه زمان بندی (طبق فرم شماره  )13و تصویر پروانه ساخت اخذ شده از شهرداری یا مراجع ذیربط

چنانچه متقاضـی به دالیلی موفق به اخذ پروانه سـاخت از مراجع ذیربط نشـود ،موافقت اصـولی صادره پس از پایان مهلت
مقرر کان لم یکن می شـود ،به جز آنکه کمیته فنی صـنایع دسـتی استان با ملحوظ داشتن دالیل موجه با تمدید موافقت
اصولی را تأیید نماید.
 -14مجوز ایجاد/اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی:

به استناد مصوبه /06279ت 61762هـــ مورخ  99/2/11هیأت محترم وزیران ،زمان بندی اجرای پروژه طبق فرم شماره 1
از طرف متقاضی به سازمان ارایه می شود.
سازمان پس از تأیید برنامه زمان بندی ،مجوز ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی را طبق فرم شماره
 1صادر می نماید.
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مجوز ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی  ،یک ساله بوده ودر صورت لزوم با درخواست متقاضی و
بازدید کارشناس معاونت صنایع دستی تا دو مرحله (هر مرحله یک سال  9قابل تمدید می باشد .

 -15گزارش پیشرفت کار:

دارنده مجوز موظف اسـت پیشـرفت فیزیکی پروژه را هر سـه ماه یک بار طبق فرم شـماره  1به سازمان ارائه نماید .بدیهی
است عدم ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی به منزله انصراف از ساخت می باشد.
 -16تجدید نظر به آرای صادره از سوی کمیته فنی

کمیته ای به منظور بررسی شکایات متقاضی نسبت به تأخیر یا تعلل در صدور مجوزهای مربوطه یا موافقت اصولی از طرف
ســازمان های اســتانی و همچنین اعتراب به رأی کمیته فنی ،در معاونت صــنایع دســتی ســتاد با حضــور مدیرکل دفتر
صادرات معاونت صنایع دستی استان تشکیل و اعالم نظر می نماید.
تذکر :کمیته تجدیدنظر مرجع هرگونه نظر تفسیری و تکمیلی بوده و در صورت ابهام ،اجمال و سکوت نظر آن جهت ایجاد
وحدت رویه برای استانها الزم االتباع می باشد.
 -17اعضای کمیته تجدید نظر:

الف) مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به عنوان رئیس کمیته
ب) معاون دفتر صادرات به عنوان دبیر کمیته
ج) معاون صنایع دستی استان به عنوان عضو کمیته
د) رئیس اداره توسعه بازرگانی وصادرات به عنوان عضو کمیته
این کمیته در مورد رســیدگی به آراء صــادره از ســوی کمیته فنی اســتان ها تشــکیل ،و اعالم رأی می نماید ،رأی کمیته
تجدید نظر برای سازمان های استان ها و متقاضی الزم االجراست.
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تج
فص
ئم
ل سومه ضوابط و مقررات صدور مجوز ایجاد ،اصالح و یا هیز بازارهچ اهی دا یه
 -1شرایط احداث بازارچه ها از تاریخ ابالغ این دستورالعمل الزم االجرا و مکانهای فروش دائمی صنایع دستی با توجه
به شرایط مندرج در بند  9-3تعاریف فصل اول ،به عنوان بازارچه دائمی صنایع دستی محسوب می شوند.
 -2متقاضی ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه دائمی صنایع دستی مکلف است پس از کسب موافقت سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مدارک الزم دال بر قانونی بودن تصرف ملک و در صورت استیجاری
بودن ملک ،مدارک رسمی مربوط به موافقت مالک را به انضمام نقشه های کامل واحد مربوط و موافقت ارگان های
ذیربط و سایر مدارک مورد نیاز اعالم شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان را
جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوطه به سازمان مذکور تسلیم نماید.
 -3در خصوص بازارچه هایی که در تلفیق با تأسیسات گردشگری می باشند ،چنانچه سرمایه گذار جهت ایجاد ،اصالح،
تکمیل ،درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری ،موافقت اصولی و مجوز دریافت نموده است ،با مراجعه و
درخواست به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،ضمن بازدید ،کارشناسی و تشکیل کمیته
فنی و بررسی ،در صورت تأیید جهت احداث بازارچه دائمی صنایع دستی ،می بایست در موافقت اصولی صادر شده
نام بازارچه دائمی صنایع دستی به انضمام مصوبه مربوطه اضافه شود.
 -9تشخیص نیاز مناطق مختلف کشور به ایجاد بازارچه های دائمی و صدور مجوز ایجاد ،اصالح ،تجهیز و بهره برداری
از بازارچه ها با اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و تأیید نهایی معاونت صنایع دستی ستاد
می باشد.
تبصره  -1کلیۀ دستگاههای اجرایی موظفند ضوابط اجرایی قانونی و مورد عمل خود را در ارتباط با موضوع این ماده
جهت رعایت آنها به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اعالم نمایند و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان مکلف است هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ نماید.
 -6شهرداری ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمان مشمول این آیین نامه ،موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط
به خود ،مقررات اعالم شده توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان را نیز در این زمینه
مراعات نمایند.
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 -2دارنده مجوز ایجا د ،اصالح و یا تجهیز بازارچه دائمی صنایع دستی مکلف است طرح مربوطه را براساس برنامه
زمانبندی شده و مهلت مقرر به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان اطالع دهد.

ج -ساری موارده
 داده های طرح توجیهی می بایست مطابق با طرح توجیه فنی – اقتصادی (مراجعه به بند  11-3تعاریف فصل اولدستورالعمل) ارائه شود و تأیید صحت و سقم آن با کارشناسان ذیربط می باشد.
 بازدید از مکان معرفی شده قبل از صدور موافقت اصولی توسط ناظر ارشد معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتیستاد الزامی بوده و اعمال نظارت بر روند احداث بازارچه و طول مدت بهره برداری از جمله وظایف ناظر ارشد
محسوب می شود.
 پاسخ استعالم از دستگاهها و نهادهای اجرایی ذیربط مبنی بر بالمانع بودن ،ساخت و احداث بازارچه های دائمیصنایع دستی برای شروع عملیات اجرایی الزامی است.
 بازارچه صرفاً به منظور فروش و تولید محصوالت صنایع دستی احداث شده و بهره برداری فعالیتی مغایر با آن مجازنمی باشد.
 دریافت مدارک الزم و اقدام برای صدور موافقت اصولی و مجوز مطرح شده در این دستورالعمل صرفاً توسط معاونتصنایع دستی استان و صدور پروانه بهره برداری توسط اداره کل استان انجام می پذیرد.
 هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است. نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل با معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور (ستاد) خواهد بود وهرگونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استانها و تایید ادراه کل صادرات
(ستاد ) صورت می پذیرد.
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گردش کار صدور موافقت اصولی بازارچه دائمی صنایع دستی

شروع

درخواست صدور موافقت اصولی و ارائه مدارک توسط متقاضی به استان

بازدید از محل اجرای طرح و اعالم نظر کارشناس استان

اعالم به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (ستاد) جهت تأیید نهایی

عدم تأیید

صدور موافقت اولیه و اخذ استعالم از دستگاههای زیربط در استان

ارسال صورتجلسه فنی به کارگروه اشتغال استان

طرح در شورای برنامه ریزی و
توسعه استان (کارگروه اشتغال)

تأیید

اعالم به
متقاضی

عدم تأیید

طرح در کمیته فنی و بررسی استان

صدور موافقت اصولی
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عدم تأیید

اعالم به
متقاضی

اعالم به
متقاضی

تهیه و ارائه نقشههای معماری فاز  1توسط متقاضی
(45روز)

عدم تأیید

در معاونت صنایع
تأیید

تکمیل نواقص پرونده توسط متقاضی
( 10روز)

بررسی کارشناسی نقشه

صدور موافقت اصولی و اعالم نقشه ( 3روز)

ارسال نقشهها به شهرداری با مرجع ذیربط برای
صدور پروانه ساختمانی و اعالم سایر نواقص
پرونده حسب مورد ـ ( 2روز)

اخذ پروانه ساخت ( 15روز)

اخذ برنامه زمانبندی اجرای طرح ( 2روز)

صدور مجوز ایجاد /تکمیل /اصالح
( 2روز)

گزارش پیشرفت فیزیکی کار به صورت دورهای براساس
برنامه زمانبندی توسط متقاضی ـ (سه ماه یک بار)

اتمام روند اجرایی و تجهیزاتی طرح یا اعالم متقاضی و انجام بازدید نهایی
توسط کارشناسان فنی حوزه معاونت صنایع دستی و ارجاع پرونده جهت
صدور پروانه بهرهبرداری به اداره کل استان

پایان
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فرم شماره 1

"درخواست صدور موافقت اصولی"

کد سرمایه گذاري:

مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان

باسالم و احترام،
اینجانب آقای/خانم

شماره شناسنامه

نام پدر

شـــماره ثبـــت

به نمایندگی از طرف شرکت

بـــا معرفـــی نامـــه شـــماره:

خواهشمنداســت دســتور فرماییــد درمــورد صــدور موافقــت اصــولی بــرای ایجــاد بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی بــه نشــانی ذیــل
اقدامات الزم صورت پذیرد.
نشانی دقیق محل اجرای طرح:
کروکی محل:

نشانی دقیق متقاضی حقیقی/حقوقی:
شماره تماس:

نام و امضای متقاضی :

مدارک ذیل جهت درج در پرونده به پیوست ارائه می شود:
)1درخواست کتبی متقاضی مبنی بر احداث بازارچه دائمی صنایع دستی
 )2یک نسخه تصویر شناسنامه (تمام صفحات) درمـورد شـخص حقـوقی یـک نسـخه تصـویر ثبـت در روزنامـه رسـمی ،اساسـنامه و آگهـی آخـرین تغییـرات و
تصویر کارت ملی
 )3مدرک تحصیلی
 )9کلیات طرح مورد درخواست و برنامه فیزیکی (شامل حجم سرمایه گذاری ،برآورد ریالی و ارزی طرح ،نحوه تامین سرمایه و ) ...
 )6ارائه مستندات به منظور توانایی مالی اجرای طرح
 )2مدارک مالکیت یا تصرف قانونی ملک
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فرم شماره 2
"رسید درخواست متقاضی"

جناب آقاي /سرکار خانم /شرکت

بــه موجــب ایــن رســید ضــمن تاییــد وصــول درخواســت صــدور موافقــت اصــولی (بــه شــماره ثبــت .....................................مــورخ /
/

) مربــوط بــه بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی واقــع در شهرســتان .........................شــهر ....................منطقــه.......................

بخش  ..............................بـه آگـاهی مـی رسـاند نتیجـه درخواسـت شـما پـس از طـرح در کمیتـه فنـی معاونـت صـنایع دسـتی
استان مورخ

/

/

ابالغ خواهد شد.

کارشناس معاونت صنایع دستی استان .........................................

برای پیگیری می توانید با شماره تلفن  ........................................................تماس حاصل نمایید.
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فرم شماره 3
گزارش کارشناسی
نام متقاضی .........................:نام بازارچه صنایع دستی.................................................................. :
نوع تقاضا :ایجاد

تجهیز

اصالح

عرصه موردنیاز برای پروژه توسط متقاضی تامین شده است:
مشخصا ملک:

بلی

طول زمین................متر

خیر

عرب زمین....................متر
زیر بنای کل....................مترمربع

مساحت زمین....................مترمربع
نشانی ملک:

استان ....................................شهرستان ...............................بخش ..................................نشانی دقیق ...................................................:
موقعی

زمین نسب

 )2دریاچه......................

به حرایم  )1 :دریا.............

 )3رودخانه..............

 )9سد...........

 )6جاده اصلی/فرعی........

 )2شبکه گاز.............

 )0شبکه برق...........

 )3شبکه تلفن..............

موقعی

زمین:

دسترسی به خیابان اصلی دارد

ندارد

فاصله تا خیابان اصلی .............:متر

فاصله تا اولین ایستگاه راه آهن به کیلومتر:

فاصله تا راه فرعی......................:متر

فاصله تا اولین ترمینال اتوبوسرانی به کیلومتر:

عرب خیابان اصلی .... ............:متر

فاصله تا اولین فرودگاه به کیلومتر:

عرب راه فرعی............................متر

فاصله تا اولین اسکله مسافربری به کیلومتر:

کمترین عرب جغرافیایی:

....../....../......./.....

بیشترین طول جغرافیایی:

....../....../......./.....

کمترین طول جغرافیایی :

....../....../......./.....

بیشترین عرب جغرافیایی:

....../....../......./.....

تاسیسا واقع در جنب ملک:
................................ ) 1در سمت ......................... )2 ........................در سمت....................
امکانات مو رد استفاده)1 :لوله کشی آب
زمین داخل محدوده شهری

)2برق
حریم شهر

)3لوله کشی
روستا

)9گاز

خارج حریم شهر یا روستا

)6خطوط تلفن
سایر با ذکر نام..

مطابقت سند ملک با وضع موجود ملک...................................................شماره پالک ثبتی...........................................................................
مشروح نظر کارشناس از نظر توجیه مکانی ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
درصـــورتیکه عرصـــه مـــورد نیـــاز توســـط متقاضـــی تـــامین و معرفـــی نشـــده اســـت ،راهکـــار پیشـــنهادی بـــرای تـــامین آن را بـــه طـــور خالصـــه بنویســـید:
......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
نام کارشناس  ................................................تاریخ بازدید

/

/

امضای کارشناس

مراتب جهت طرح درکمیته فنی صنایع دستی استان در دستور کار قرار گیرد.

معاونت صنایع دستی استان

22

فرم شماره 1-3
گزارش کارشناسی
-1

عنوان پروژه:
-1-1

-2

 -2-1سطح پروژه:

نوع پروژه( :احداث ،تجهیز و تکمیل و)...

سرمایه گذار بازارچه:

-3

مطالعا در دس

-4

توییحا محل اجرای پروژه:
موقعی

-1-4

اجرا و یا انجام شده پروژه:

بازارچه:
استان

موقعیت

شهر

شهرستان

نزدیکترین روستا

نزدیکترین شهر

نشانی کامل

-5

موقعی

-6

میزان جمعی

شهر/شهرستان /روستا:

-7

میزان جمعی

صنعتگر صنایع دستی شاغل در منطقه:

-8

امکانا خدماتی موجود در نزدیکی محل اجرای پروژه:
بانک

جغرافیایی منطقه:

درمانگاه/بیمارستان

آژانس مسافرتی/

رستوران

پست و مخابرات

پلیس و کالنتري

بازار کاال

پایانه هاي حمل و نقل

-9

مهمترین جاذبه گردشگری منطقه محل اجرای قرح:
تاریخی

مذهبی

طبیعی

سایر موارد

 -11مهمترین فصل جذب گردشگر:
-11

امکانا فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی در نزدیکی محل اجرای قرح:
پارک

امکانات فرهنگی

امکانات ورزشی

سایر موارد

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

مدت زمان تکمیل
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تاریخ بهره برداري مورد انتظار

فرم شماره 2-3

صورتجلسه کمیته فنی استان ....

نام متقاضی................:

نام بازارچه دائمی صنایع دستی .........................................:تاریخ درخواست:

جلســـه کمیتـــه فنـــی صـــنایع دســـتی اســـتان در تـــاریخ  .................................بـــا حضـــور اعضـــای کمیتـــه تشـــکیل و تقاضـــای
 .....................................مطرح گردید .شرح مذاکرات و تصمیمات کمیته به شرح ذیل اعالم میگردد.
شرح مذاکرات:

مصوبه جلسه

مدیر کل استان

معاون صنایع دستی و هنرهاي سنتی استان

معاون برنامه ریزي و سرمایه گذاري استان
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فرم شماره9
"موافقت اولیه"

جناب آقای /سرکار خانم  /شرک
متقایی محترم
با سالم،
بــه اســتناد مصــوبه /06279ت 61762هـــ مــورخ  99/2/11مصــوب هیــأت محتــرم وزیــران و در پاســخ بــه درخواســت شــماره
شما مبنی بر

مورخ
آدرس:

و باتوجــه بــه گــزارش بازدیــد کارشــناس و طــرح موضــوع و بررســی در جلســه کمیتــه فنــی بررســی تقاضــا در معاونــت صــنایع
دستی این اداره کـل ،بـا کلیـات طـرح موافقـت مـی شـود .ضـرورت دارد جهـت ادامـه فرآینـد نسـبت بـه تکمیـل و ارائـه مـوارد
مطرحه به ترتیب ذیل ،ظرف مدت مقرر اقدام نمائید:
 -1ارائه پاسخ مثبت استعالمات از سازمان ها و ارگان های مربوطه
 -2ارائه اسناد مالکیت تجمیعی
 -3ارائه نقشه های معماری اجرایی پروژه وفق نامه درخواست نقشه
الزم به تأکید است صدور موافقت اصولی پس از تأیید نقشه های معماری اجرایی پروژه انجام خواهد شد.
تبصره  :1این اداره کل هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت تسهیالت به متقاضیان ندارد.
تبصره  : 2کلیه موافقت ها و مجوزهای صادره بدون هماهنگی قبلی این اداره کل غیر قابل واگذاری به غیر است.
بــدیهی اســت ایــن موافقــت در بردارنــده هــی گونــه تعهــدی بــرای ایــن اداره کــل و ایجــاد حقــی بــرای متقاضــیان
نمــی باشــد .اعتبــار ایــن نامــه از تــاریخ صــدور بــه مــدت  2مــاه بــوده و قبــل از انقضــای مــدت مقــرر بــا درخواســت متقاضــی و
تشخیص اداره کل حداکثر یک بار قابل تمدید خواهد بود و درغیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري
استان..........................

میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده:
میزان اشتغال پیش بینی شده:
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فرم شماره 6
اعالم عدم موافقت با درخواست متقاضی

جناب آقاي /سرکار خانم/شرکت

با سالم،
بازگشت به درخواسـت مـورخ.../.../...برای صـدور موافقـت اصـولی جهـت ایجـاد /اصـالح /تجهیـز بازارچـه دائمـی صـنایع دسـتی و
اظهار نظر کارشناسـان ،موضـوع در تـاریخ  ........../......./......در جلسـه کمیتـه فنـی صـنایع دسـتی اسـتان مطـرح و بنـا بـه دالیـل
زیر با درخواست شما مخالفت شده است .بنابراین پرونده مختومه اعالم می شود.
دالیل رد:
-1
-2
-3
-9
بدیهی است در صـورت احـراز شـرایط جدیـد مبنـی بـر رفـع موانـع وتـامین دالیـل مـذکور موضـوع درخواسـت شـما مجـدد ًا قابـل بررسـی
خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري
استان

رونوشت:
-

دفتر صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
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..........................................................

فرم شماره ()2
"مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده"

 -1مدارک شناسایی متقاضی (درصورت حقوقی بودن آگهی ثبت و روزنامه رسمی و یک نسخه اساسنامه)
 -2مدارک مالکیت یا تصرف قانونی ملک
 -3پاسخ استعالمات مورد نیاز شامل
 شهرداری مسکن و شهرسازی برق منطقه ای آب منطقه ای اداره گاز-

اداره آب و فاضالب

 اداره کل منابع طبیعی سازمان محیط زیست سازمان امور اراضی اداره راه و ترابری-

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

 سایر دستگاهها حسب مورد -9نقشه های معماری پروژه براساس بند  13این فرآیند
 -6پروانه ساختمانی صادره از طریق مراجع ذیصالح (شهرداری ،بخشداری و  )...برای صدور مجوز
 -2جدول زمانبندی اجرای پروژه
 -0پیش طرح
 -3فرم توان سنجی(طرح های  37میلیارد ریال و باالتر)
 -9مستندات مربوط به توان مالی
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فرم شماره0
(استعالم)

کد سرمایه گذاري:

رییس محترم

با سالم،
بـــهاطـــالع مـــی رســـاند جنـــاب آقـــای /ســـرکار خـــانم /شـــرکت  ...................................................تقاضـــای احـــداث
 .............................................................در ملـــــک بـــــه شـــــماره پـــــالک ثبتـــــی  .............................................بـــــهنشـــــانی:
........................................................... .............................................................................................................................

نمــــــــــــــــوده

است .خواهشمند است درخصوص بررسی درخواست نامبرده واعالم نظر نهایی به این سازمان،اقدام الزم صورت پذیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري
استان ...................
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فرم شماره 3
«درخواست نقشههاي معماري پروژه»

کد سرمایه گذاري:

جناب آقاي /سرکار خانم /شرکت

با سالم،
باتوجــه بــه موافقــت بــا موضــوع درخواســت شــما ،خواهشمنداســت نســبت بــه تهیــه نقشــه هــای معمــاری پــروژه براســاس
ضوابط ومقررات بازارچه های صنایع دستی به شرح ذیل اقدام نمایید:.
الف ـ کلیه پالنها ،نماها ،مقاطع (با مقیاس )1:177
ب ـ پالن موقعیت (با مقیاس  )1/677با نشان دادن پیرامون پروژه تا شعاع حداقل177متری)

تذکرا مهم:
 -1نقشــههــا بایــد دارای امضــاء  ،مشخصــات و تصــویر پروانــه مهنــدس یــا مهندســین طــراح پــروژه بــوده و بــا رعایــت ضــوابط و
معیارهای مربوطه تهیه شده باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري
استان ..........................................................
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فرم شماره9
"موافقت اصولی و اعالم نقشه جهت ارائه پروانه ساختمانی"

جناب آقاي/سرکار خانم/شرکت
متقاضی محترم احداث
با سالم،
بــا توجــه بــه مصــوبه

جلســه کمیتــه فنــی درمعاونــت صــنایع دســتی مورخــه

زمــین پیشــنهادی شــما واقــع در خیابــان

مبنــی بــر احــداث

در

و پــس از بررســی نقشــه هــای معمــاری ارائــه

شده توسط معاونت صنایع دستی بدینوسیله با
بـــا درجـــه

و بـــه ظرفیـــت

و بـــه مســـاحت عرصـــه

مترمربـــع و اعیـــان

مترمربـــع موافقـــت

مـی شــود .لـذا بدینوســیله ضـمن ابــالغ موافقـت اصــولی ،یـک ســری از نقشـه هــای مصـوب ممهــور بـه مهــر اداره کـل بــه پیوسـت جهــت
اطالع و ارائه پروانـه سـاختمانی ارسـال مـی شـو د .بـدیهی اسـت هرگونـه تغییـر در وضـعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـای مصـوب
بایستی با هماهنگی این اداره کل صورت پذیرد.
 موافقــت اصــولی دارای مهلــت شــش ماهــه اســت .ایــن مهلــت حــداکثر ســه مرتبــه در صــورت موافقــت ســازمان قابــل تمدیــد اســت.درغیر این صورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد.
 پــس از ارائــه پروانــه ســاختمانی صــادره توســط شــهرداری (ســایر مراجــع صــدور پروانــه) و تکمیــل مــدارک ،مجــوز ایجــاد صــادر خواهــدشد.
 این موافقتنامه هیچگونه حقی برای سرمایه گذار ایجاد نخواهد کرد. سازمان هیچگونه ت عهدی بـرای پرداخـت تسـهیالت نداشـته و متقاضـی موظـف اسـت پرونـده را بـا توجـه بـه تـوان مـالی خـود بـه پایـانبرساند.
 در صورتی کـه متقاضـی نتوانـد در موعـ د مقـرر نسـبت بـه اخـذ مـدارک مـورد نیـاز اقـدام نمایـد یـا ایـن موافقـت اصـولی طبـق ضـوابطجــاری ابطــال گــردد ،متقاضــی حــق هیچگونــه اعتراضــی نســبت بــه هزینــه هــای انجــام شــده و درخواســت خســارت از ســازمان نخواهــد
داشت.
 این موافقت اصولی قابل واگذاری به غیر نمی باشد.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري
استان... ..............
رونوشت:
 معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی جهت اطالع حراست اداره کل جهت اطالع واحد آمار و اطالعات جهت اطالع -بایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماری اجرایی ممهور به مهر اداره کل در پرونده.
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رم شماره 17
موافقت اصولی
(تمدید نوبت اول)

جناب آقاي/سرکار خانم/شرکت

با سالم
در پاســـخ بـــه درخواســـت تمدیـــد نوبـــت اول موافقـــت اصـــولی شـــماره
در زمـــین پیشـــنهادی شـــما واقـــع در خیابـــان

مـــورخ

مبنـــی بـــر احـــداث

و پـــس از بررســـی نقشـــه هـــای

معمــاری ارائــه شــده توســط حــوزه فنــی معاونــت صــنایع دســتی تحــت عنــوان بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی واقــع در
شهرستان............................شهر .....................بخش ...........موافقت می شود.
بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـای مصـوب بایسـتی بـا همـاهنگی قبلـی ایـن اداره کـل
صورت پذیرد.
اعتبار این موافقت اصـولی از تـاریخ صـدور بـه مـدت یتک ستال بـوده کـه پـس از انقضـای مـدت بـه تشـخیص سـازمان صـرفاً
یکبار دیگر قابل تمدید خواهد بود .در غیر این صورت پس از پایان مهلت مقرر کان لم یکن خواهد شد.
وضعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـای مصـوب بایسـتی بـا همـاهنگی ایـن اداره کـل صـورت پـذیرد .شـایان ذکـر اسـت
پس از ارائه پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری مجوز ایجاد صادر خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري
استان.................

رونوشت:
 معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی جهت اطالع حراست اداره کل جهت اطالع واحد آمار و اطالعات جهت اطالع -بایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماری اجرایی ممهور به مهر اداره کل در پرونده.
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فرم شماره11
موافقت اصولی
(تمدید نوبت دوم)

جناب آقاي/سرکار خانم/شرکت

با سالم
در پاســخ بــه درخواســت تمدیــد نوبــت دوم موافقــت اصــولی شــماره
در زمـــین پیشـــنهادی شـــما واقـــع در خیابـــان

مــورخ

مبنــی بــر احــداث

و پـــس از بررســـی نقشـــه هـــای

معمــاری ارائــه شــده توســط حــوزه فنــی معاونــت صــنایع دســتی تحــت عنــوان بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی واقــع در
شهرستان............................شهر .....................بخش ...........موافقت می شود.
بــدیهی اســت هرگونــه تغییــر در وضــعیت اجرایــی پــروژه نســبت بــه نقشــه هــای مصــوب بایســتی بــا همــاهنگی ایــن اداره کــل
صورت پذیرد.
اعتبار این موافقت اصولی از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده که پس از انقضای مدت کان لم یکن خواهد شد.
وضعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـای مصـوب بایسـ تی بـا همـاهنگی قبلـی ایـن اداره کـل صـورت پـذیرد .شـایان ذکـر
است پس از ارائه پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری مجوز ایجاد صادر خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري
استان.................

رونوشت:
 معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی جهت اطالع حراست اداره کل جهت اطالع واحد آمار و اطالعات جهت اطالع -بایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماری اجرایی ممهور به مهر اداره کل در پرونده.
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فرم شماره12
موافقت اصولی
(تمدید نوبت سوم)

جناب آقاي/سرکار خانم/شرکت

با سالم
در پاســخ بــه درخواســت تمدیــد نوبــت دوم موافقــت اصــولی شــماره
در زمـــین پیشـــنهادی شـــما واقـــع در خیابـــان

مــورخ

مبنــی بــر احــداث

و پـــس از بررســـی نقشـــه هـــای

معمــاری ارائــه شــده توســط حــوزه فنــی معاونــت صــنایع دســتی تحــت عنــوان بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی واقــع در
شهرستان............................شهر .....................بخش ...........موافقت می شود.
بــدیهی اســت هرگونــه تغییــر در وضــعیت اجرایــی پــروژه نســبت بــه نقشــه هــای مصــوب بایســتی بــا همــاهنگی ایــن اداره کــل
صورت پذیرد.
اعتبار این موافقت اصولی از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده که پس از انقضای مدت کان لم یکن خواهد شد.
وضعیت اجرایـی پـروژه نسـبت بـه نقشـه هـای مصـوب بایسـ تی بـا همـاهنگی قبلـی ایـن اداره کـل صـورت پـذیرد .شـایان ذکـر
است پس از ارائه پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری مجوز ایجاد صادر خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري
استان.................

رونوشت:
 معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی جهت اطالع حراست اداره کل جهت اطالع واحد آمار و اطالعات جهت اطالع -بایگانی جهت اطالع و درج یک نسخه نقشه معماری اجرایی ممهور به مهر اداره کل در پرونده.
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فرم شماره 13
معرفی به شهرداري/بخشداري/بنیاد مسکن/سازمان همیاري شهرداریها

شهردارمحترم
بخشدار محترم

احتراماً به پیوست .......................نسخه از نقشـه هـای معمـاری ممهـور بـه مهـر ایـن سـازمان جهـت اخـذ پروانـه سـاخت بازارچـه
دائمـــی صـــنایع دســـتی بنـــا بـــه تقاضـــای  ...........................................واقـــع در ...........................................................دارای پـــالک
ثبتی ........................................................ارسال می شود.
خواهشمنداســت بررســی ونســبت بــه صــدور پروانــه ســاخت بــا کــاربری گردشــگری اقــدام و نتیجــه را بــه ایــن ســازمان ابــالغ
فرمایید.

مدیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري
استان ............................................
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فرم شماره 19
برنامه زمان بندي اجراي طرح

کد سرمایه گذاري:

آقای/خانم/شرکت.....................................نام بازارچه ............................................:کد شناسایی................................. :
شماره و تاریخ مجوز ............................... :استان ..........................:شهرستان ....................... :بخش............................................ :
ردیف

زمان عملیات

سال

نوع عملیات

فصل

1

عملیات خاکی

2

پیسازی

3

اسکلتبندی

9

سفتکاری

6

نازککاری ساختمان

2

نازککاری تزیینات

0

نصب تأسیسات

3

نصب تجهیزات

9

محوطهسازی

17

تحویل و رفع نقص

توجه:
 )1دارنــده مجــوز ایجــاد ،اصــالح و یــا تجهیــز بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی مکلــف اســت طــرح مربوطــه را
براساس برنامه زمانبندی شده و طی مهلـت مقـرر بـه پایـان برسـاند و بـه طـور مرتـب (هرسـه مـاه یـک بـار)
پیشرفت کار را به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان متبوع اطالع دهد.
 )2چنانچه به عللی انجام کار بـه تـأخیر افتـد ،دارنـده مجـوز بایـد قبـل از پایـان مهلـت مراتـب را بـا ذکـر دالیـل
تأخیر بـرای تمدیـد مهلـت بـه اطـالع سـازمان میـراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان متبـوع
برساند تا با توجه به شرایط و دالیل ،بررسیهای الزم صورت گرفته و تصمیم مناسبی اتخاذ گردد
 )3پس از پایان عملیـات سـاختمانی در صـورتی کـه بهـره بـردار بازارچـه دائمـی صـنایع دسـتی شـخص حقـوقی
باشد بایدموضوع فعالیت صنایع دستی در اساسنامه تصریح شده باشد.

اینجانــب متقاضــی واحــد مــذکور متعهــد مــیشــوم از تــاریخ اخــذ پروانــه ســاخت از شــهرداری یــا ارگــان ذیربــط دیگــر طبــق
زمانبندی جدول فوق نسبت به اجرای عملیات ساخت اقدام نمایم.
تاريخ:
امضاء متقاضي:
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فرم شماره 16
مجوز ایجاد /اصالح /تجهیز بازارچه دائمی صنایع دستی

جناب آقاي /سرکار خانم /شرکت

با سالم،
ایــن مجــوز بــه اســتناد مصــوبه /06279ت 61762هـــ مــورخ  99/2/11هیــأت محتــرم وزیــران ،بــا توجــه بــه مــدارک موجــود در
پرونــده و موافقــت اصــولی شــماره  ....................مــورخ  ............/......../.......بــرای ایجاد/اصــالح/تجهیز بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی
صـادر مــی شــود .لــذا نســبت بــه تحویــل یــک ســری از نقشــه هــای معمــاری (فــاز دوم) ،محاســباتی و تاسیســاتی پــروژه کــه بــه
تاییــد شــهرداری /بخشداری(حســب مــورد) رســیده اســت بــه همــراه تصــویر پروانــه ســاختمانی صــادره از شــهرداری یــا ارگــان
ذیربط به این سازمان اقدام نمایید.
مهلــت شــروع عملیــات ســاختمانی از تــاریخ ابــالغ بــه مــدت  ...........................مــاه تعیــین مــیشــود و بایســتی گــزارش پیشــرفت
عملیات ساختمانی (فرم  )16را هـر سـه مـاه یـک بـار در طـول مـدت عملیـات بـه ایـن سـازمان ارایـه دهیـد .ضـمنا یـک نسـخه
ازبرنامه زمانبندی اجرای پروژه که به تایید این سازمان رسیده به پیوست جهت ابالغ ارسال می گردد.
بدیهی اسـت هرگونـه تغییـر در نقشـه هـای مصـوب بایـد بـه تأییـد و تصـویب ایـن سـازمان برسـد و صـدور پروانـه بهـرهبـرداری
موقت منوط به اتمـام عملیـات سـاختمانی طبـق نقشـه هـای مصـوب و پـس از بازدیـد و تأییـد کارشناسـان فنـی معاونـت صـنایع
دستی خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري
استان

رونوشت:
-

دفتر صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
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..........................................................

فرم شماره 12-1
کد سرمایه گذاري:

گزارش پیشرفت فیزیکی بازارچه دائمی صنایع دستی

نام سرمایه گذار (حقیقی/حقوقی)....................................نام بازارچه ...............................:کد شناسایی ........................:شماره و تاریخ مجوز....................:
تاریخ اخذ پروانه ساخت ...........................:استان.....................................:شهرستان.........................................:بخش......................................:
ردیف

نوع عملیات
عملیات خاکی

پی سازي
اسکلت و سقف

درصد از کل عملیات

تجهیز کارگاه

1

خاکبرداري-تسطیح-اجراي سازه نگهبان

3

قالب بندي-بتن مگر-آرماتوربندي-ریشه گذاري یا صفحه گذاري(باتوجه به نوع
سازه)-بتن ریزي
اجراي تیر -ستون-سقف-راه پله (در سازه فلزي اجراي بادبند و ضدزنگ مالحظه و
پیشرفت هر نوع سازه به نسبت طبقات محاسبه گردد)

5

22

حفرچاه

/5

بلوکاژ ،شیببندي و ایزوالسیون کف

1

دیوارچینی پیرامونی و داخلی (بامالحظه مبحث )91و نصب فریم درب و چارچوب
کمدها و پنجره ها و نعل درگاه

6

سفت کاري ،واجراي تآسیسات(مکانیکی وبرقی)

لوله کشی فاضالب و آب باران

1.5

اجراي آسانسور

1

لوله کشی آب سرد و گرم-سیستم گرمایش و سرمایش -گاز

2

لوله گذاري برق و تاسیسات الکتریکی و نصب قوطی ها

1

پوکه ریزي،شیب بندي،عایق کاري وپوشش کف سرویسها  ،بام و تراس

2

اندود گچ و خاک(سقف و دیوار) -سیمانکاري دیوار و .....

1.5

کاشی کاري

2

سیم کشی برق

/5

پوکه ریزي و پوشش کف طبقات

3

نصب پنجره و سنگ کف آن(مطابق مبحث )91

1

نصب تجهیزات موتورخانه و الندري

3

نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

4

اجراي سنگ پله ،پاگرد و دیوار راه پله

2

نصب نرده راه پله و تراس

/5

اجراي سقف کاذب

1

اجراي نما (زیر و رویه)

3

اجراي تاسیسات محوطه

/5

اجراي فضاي محوطه

2

سفید کاري  -ابزار و تزئینات-نقاشی

5

نصب شیشه  ،درب فلزي  ،درب و قرنیز چوبی

2

نصب شیرآالت بهداشتی

/5

محوطه

دیوار کشی

/5

نازک کاري

نصب کلید و پریز و روشنایی

/5

نصب تجهیزات (ازقبیل یخچال،تخت،مبل،میزوصندلی،تلویزیون،پرده،کامپیوتر و)....

16

برچیدن کارگاه -نظافت-رفع نواقص و تحویل موقت

/5
5

موارد اجرایی خاص با توجه به نقشه طرح و نظر کارشناس

100

جمع

مهروامضاءناظرپروژه :

کارشناس :

درصد کارانجام شده

معاون:
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مدیر کل:

توضیحات

فرم شماره 12-2
گزارش پیشرفت فیزیکی بازارچه دائمی صنایع دستی

کد سرمایه گذاري:

استان  ...................................شهرستان  .......................نام سرمایه گذار ...............................................
نام پروژه .............................................

ردیف

نوع عملیا

درصد از کل عملیا

1

عملیات خاکی و تسطیح

10

2

پی سازی و ایجاد سکو

10

3

اجرای ابنیه داخل مجموعه

40

4

تجهیزات

15

5

تاسیسات برقی و مکانیکی

10

6

محوطه سازی

10

7

نظر کارشناس استان با توجه به نقشه و نوع
طرح

5

جتتمتتع کتتتل :

مهر و امضاء ناظر پروژه

امضاء کارشناس استان

نظر کارشناس

100

تتویتتیتحتا

-----

معاون صنایع دستی استان
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----------

مدیر کل استان

پیوست -9شرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه هاي پیشنهادي

فصل اول :شناخت
 -1-1شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)
 -2-1شناخت و بررسی سایت شامل:
 -1-2-1کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه.
 -2-2-1بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه .
 -3-2-1بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب  ،برق  ،گاز  ،فاضالب  ،راه و ) ...
 -3-1بررسی کاربریهای اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار زمین) *
 -9-1بررسی کاربری ملک مورد نظر در وضع موجود و طرح ناحیه ای مجموعه شهری ،جامع و تفصیلی *
 -6-1بررسی ضوابط طرح باال دست شامل فعالیتهای مجاز وضوابط مربوطه ( سطح اشغال  ،تراکم  ،تعداد طبقات و *) ...
* متقاضی اطالعات مورد نیاز را می تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن زمین از ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید .

فصل دوم :مبانی اولیه طراحی
 -1-2تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه.
 -2-2جــدول برنامــه فیزیکــی شــامل  :عنــوان فضــاهای اصــلی و متــراژ تقریبــی و تعیــین درصــد هــر فعالیــت و کــاربری و هــر یــک از ایــن
فضاها  ،تعداد طبقات و حداکثرارتفاع

 -3-2ارایــه جــدول پــیش بینــی فرآینــدمالی طــرح و برنامــه ســرمایه گــذاری بــه صــورت بــرآورد تقریبــی هزینــه هــای
اجرایی طرح و پروژه بر اساس جدول برنامه فیزیکـی ارایـه شـده بـه صـورت تفکیـک شـده هـر بخـش از پـروژه توصـیه
میشودتفاوت برآورداولیه هزینه های اجرایی حداکثربیش از بیست درصدهزینه های نهایی وقطعی پروژه نباشد.
الزم به ذکر است ارائه پیش طرح به صورت فایل  wordبر روی  CDبه همراه دفترچه الزامی می باشد.
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پیوست  -2مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده در معاونت صنایع دستی

 -1تقاضای کتبی سرمایه گذار
 -2شــاخص هــای اهلیــت ســرمایه گــذار(برخی از شــاخص هــای اهلیــت شــامل :تــوان مــالی مجــری ،توانــایی تــأمین
وثــایق ،ارائــه گــواهی عــدم بــدهی غیــر جــاری بــه سیســتم بــانکی از مراجــع ذیصــالح(بانک مرکــزی ،ســایر بانــک هــا)،
سوابق کاری و سوابق تحصیلی
 -3تصویر کلیه صفحات سـند مالکیـت زمـین محـل اجـرای طـرح بـه نـام متقاضـی بـویره صـفحات مربـوط بـه نقـل و
انتقاالت(در صورتی که محل اجرای طرح واگذاری یا استیجاری می باشد ،مدارک مربوطه ارائه شود)
 -9تصاویر کروکی دقیق و آدرس محل طرح
 -6تص ـاویر مــدارک اشــخاص حقیقــی و حقــوقی شــامل کپــی شناســنامه،کــد پســتی و ملــی ،شــماره تلفــن ثابــت و
همراه ،مدارک تحصیلی مجری طرح
-2گزارش کارشناسی بازدید از زمین به همراه نظر کارشناس ذیربط در خصوص توجیه پذیری مکان طرح
 -0طرح توجیه فنی ،مالی و اقتصادی (پیش طرح)
-3نحوه تأمین مالی(شخصی یا بانکی و)...
 -9ارائه برنامه زمان بندی اجرای طرح
 -17آمار صدور مجوز پروژه های مشابه در سطح استان به همراه وضعیت فعلی پروژه
-11ظرفیت اشغال و آمار صنعتگران صنایع دستی استان ،شهرستان و محور
 12صورتجلسه کمیته فنی به همراه نظر شفاف و صریح کمیته
-13فرم اعتبارسنجی (برای طرح های باالی  17میلیارد ریال) مطابق با جدول پیوست ماده( )17دستورالعمل
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پیوست  -3توان سنجی مالی و اقتصادي طرح ها و افراد

«راهنمای نحوه تکمیل و ارایه مدارك و فرم توان سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی»

 -1هدف از ارزیابی توان سنجی سرمایه گتذاری مشتخش شتدن تتوان سترمایه گتذاری متقایتی نستب
به قرح یا پروژه پیشنهادی توسط وی می باشد لتذا توصتیه متی گتردد قترح یتا پتروژه پیشتنهادی را بته
تناسب توان سرمایه گذاری خود ارایه نمایید .
 -2فــرم اعتبــار ســنجی بــه صــورت نــرم افــزار  wordمــی باشــد کــه مــی بایســت بــه صــورت تــایپی کلیــه جــداول و
قســمت هــای آن تکمیــل و ســپس پرینــت تای ـ شــده تهیــه و ارایــه گــردد لــذا از ارایــه فــرم هــای دســت نــویس
خودداری نمایید.
 -3در تکمیــل فــرم دقــت نمــوده و کلیــه مــواردی کــه نیــاز بــه پاســخگویی از جانــب متقاضــی ســرمایه گــذاری دارد
پاسخ و تکمیل آن را لحاظ نمایید.
 -9بنــد  2فــرم (شــیوه هــای ســرمایه گــذاری و منــابع مــالی) بــه منظــور شــیوه هــای ســرمایه گــذاری و تــامین منــابع
مالی مـی باشـد کـه  2قسـمت داشـته یـک بخـش مربـوط بـه سـرمایه گـذاری مسـتقیم متقاضـی مـی باشـد و بخـش
دیگـر مربــوط بــه مشــارکت متقاضــی اســت کــه ممکــن اســت مشــارکت بــا اشــخاص یــا بانــک باشــد ،در ارزیــابی تــوان
ســرمایه گــذاری فقــط قســمت ســرمایه گــذاری مســتقیم متقاضــی از امتیــاز برخــوردار مــی گــردد بنــابراین قســمت
مشــارکت در صــورتکیه منــابع ســرمایه گــذاری مســتقیم کفایــت الزم را بــرای پــروژه نداشــته باشــد مــی بایســت مــورد
نظر متقاضی قرار گیرد.
 -6در صورت مشا رکت بـا سـرمایه گـذار خـارجی مـی بایسـت میـزان مشـارکت (حجـم دالری یـا یـورو) سـرمایه گـذار
خــارجی مشــخص و مراتــب بــه تاییــد مرکــز خــدمات ســرمایه گــذاری اســتان رســانده شــود ورعایــت ســایر قــوانین و
مقررات و پس از تایید مقامات ذیصالح و با ارایه مدارک تائیدیه از مراکز مذکور الزامی است.
 -2بند  9فرم (سوابق قبلی سـرمایه گـذاری) بـه منظـور بررسـی سـوابق سـرمایه گـذار بـه لحـاظ سـرمایه گـذاری مـی
باشــد در صــورتیکه متقاضــی ســرمایه گــذاری دارای ســوابق ســرمایه گــذاری (جــز تجــارت و بازرگــانی و پیمانکــاری)
می باشد ضرورت داشته جـدول مـورد نظـر را بـه دقـت تکمیـل نمـوده و مـدارکی معتبـری کـه اثبـات کننـده سـرمایه
گذاری و تعیین کننده حجم ریالی سرمایه گذاری بوده است را ارائه نماید.
 -0در صورت داشـتن شـریک یـا شـرکا ارایـه شـراکت نامـه یـا قـرارداد مشـارکت محضـری توسـط دفتـر خانـه اسـناد
رسمی الزامی است.
 -3مدارکی که تصویر آنها ارایـه مـی گـردد (مطـابق لیسـ ت مـدارک مـورد نیـاز) برابـر نمـودن تصـویر بـا اصـل توسـط
مراجــع قــانونی ذیصــالح الزامــی اســت بــدیهی اســت در صــورت عــدم توجــه توســط متقاضــی بــه ایــن مهــم یــا ســایر
مواردی که در این برگ ذکـر شـده ،موجـب مـی گـردد پرونـده وی جـزو نـواقص محسـوب گـردد و قابلیـت برررسـی و
ارزیابی را نداشته باشد.
 -9ارایه تعهد محضری توسط دفترخانه اسناد رسمی الزامی است
96

مدارک مورد نیاز فرم های اعتبار سنجی سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی
 -1تصویر شناسنامه
 -2تصویر کارت ملی
 -3تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی
 -9شراکت نامه یا قرارداد مشارکت (در صورت داشتن شریک شراکت نامه محضری می بایست ارایه شود)
 -6تصویر برابر اصل اسناد مالکیت
 -2کروکی و نقشه محل مورد نظر
 -0لیست اموال با ارایه مدارک مستند و معتبر
 -3صورت های مالی حسابرسی شده و تایید شده توسط مرجع قانونی ذیربط (برای اشخاص حقوقی)
 -9نداشتن مطالبات غیر جاری نزد سیستم بانکی
 -17وثایق و تضامین قابل ارایه
 -11اخذ نامه میـانگین مانـده گـردش حسـاب یـا حسـابهای بـانکی در شـش ماهـه اخیـر از بانـک یـا بانـک هـای کـه فـرد دارای بیشـترین
مانده حساب می باشد.
 -12مدارک معتبر نمایندگی از شرکت ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی (در صورت داشتن نمایندگی)
 -13تصویر برابر اصل گواهینامه ها و تایید صالحیتهای فنی و مدیریتی از مراجع معتبر
 -19ارایه تعهدنامه محضری توسط دفترخانه اسناد رسمی
 -16تصــویر مــدارک و ســوابق ســرمایه گــذاری قبلــی و تاییــد مالکیــت ســرمایه گــذار در گذشــته یــا حــال و تعیــین میــزان حجــم ســرمایه
گذاری انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده.
 -12ارایه جدول پیش بینی فرایندمالی طـرح و برنامـه سـرمایه گـذاری بـه صـورت بـرآورد تقریبـی هزینـه هـای اجرایـی طـرح و پـروژه بـر
اساس جـدول برنامـه فیزیکـی ارایـه شـده بـه صـورت تفکیـک شـده هـر بخـش از پـروژه (تـوده ،فضـا ،تجهیـزات وزیرسـاخت) توصـیه مـی
شود تفاوت برآورد اولیه هزینه های اجرایی حداکثربیش از بیست درصد هزینه های نهایی و قطعی پروژه نباشد.
* الزم بـه توضـیح اســت هرگونـه مـدرک امتیــاز آور مطـابق مــوارد فـوق بایـد تاییــد مراجـع قــانونی ذیـربط و کپـی برابــر اصـل مــدارک در
مراجع ذیصالح قانونی را به همراه داشته باشد.
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کد سرمایه گذاري:

(اشخاص حقیقی)

اینجانــــب  .........................فرزنــــد  .............................شــــماره شناســــنامه  ......................تــــاریخ تولــــد  ......................صــــادره
........................کـــــد ملـــــی  ...................................بـــــه آدرس  .................................................................................................................تلفـــــن ثابـــــت
 ........................همراه  ......................................بدینوسیله متعهد به اجرا و تقید به موارد ذیل می باشم.
 -1اینجانب میزان سرمایه گذاری مسـتقیم و شـیوه هـای سـرمایه گـذاری اظهـار شـده در بنـد  2فـرم اعتبـار سـنجی را متعهـد مـی گـردم
و بالفاصله پس از تصویب طرح ،تضمین های مربوطه را ارائه خواهم نمود.
 -2اینجانــب متعهــد مــی شــوم پــس از تصــویب طــرح و دریافــت مجوزهــای الزم از مراجــع ذیــربط و ظــرف مهلــت پــیش بینــی شــده در
طــرح مصــوب در مراجعــی اعــم از کــارگروه امورزیربنــایی ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و گردشــگری ،اداره کــل حفاظــت
محیط زیسـت و شـورای عـالی معمـاری و شهرسـازی حسـب مـورد نسـبت بـه اجـرای طـرح برابـر طـرح مصـوب و بهـره بـرداری آن اقـدام
نمایم.
-3اینجانــب متعهــد مــی شــوم کــه احــداث بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی براســاس حــداقل تعــداد غــرف منــدرج در ایــن دســتورالعمل
صورت پذیرد.
 -9اینجانب متعهـد مـی شـو م قبـل از تصـویب نهـایی و ابـالغ طـرح توسـط مراجـع ذیـربط ،از هـر گونـه تبلیغـات  ،اطـالع رسـانی ،فـروش
سهام و پذیره نویسـی و عملیـات اجرایـی در بسـتر طـرح (شـامل آمـاده سـازی ،تسـطیح ،خـاکبرداری و  )...خـودداری نمـایم .بـدیهی اسـت
در صورت عدم رعایت هـر یـک از مفـاد تعهـدات فـوق و یـا اقـ دام بـر خـالف آنهـا ،اداره کـل میـراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری
استان و سایر دسـتگاههای اسـتان مـرتبط بـا طـرح مـی تواننـد ضـمن خلـع یـد و سـلب و اسـترداد هـر گونـه حقـوق و امتیـازات مکتسـبه
منجملـه اسـتفاده از تسـهیالت اعطـایی ،تمــامی مجوزهـای صـادره یـا در حــال صـدور را لغـو نمـوده و عنــداللزوم اقـدام حقـوقی یـا قضــایی
متناســب نماین ـد .کلیــه مســتولیتهای حقــوقی و جزایــی و ضــرر و زیــان احتمــالی متوجــه اینجانــب بــوده و ضــمن امضــای ایــن تعهدنامــه
حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به مندرجات و تعهدات مذکور را از خود ساقط نمودم .
-6اینجانب متعهد می شـوم هیچگونـه تغییـر ی در کـاربری بازارچـه دائمـی صـنایع دسـتی ایجـاد ننمـوده ،کـه در غیـر اینصـورت اداره کـل
میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و گردشــگری اســتان مــی توانــد تمــامی مجوزهــای صــادره را لغــو نمــوده و عنــداللزوم اقــدام حقــوقی یــا
قضایی متناسب نماید.

نام و نام خانوادگی
امضاء و اثر انگش
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فرم ب ( 1فرم اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری (اشخاص حقیقی)

 -1مشخصا متقایی سرمایه گذاری :
(در صورت وجود شرکاء ارایه قرارداد مشارکت و وکالتنامه محضری الزامی است)
تابعیت

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه و محل صدور

کد ملی

شغل

تحصیالت

نشانی :
نشانی اینترنتی:

تلفن و نمابر:

 -2شیوه های سرمایه گذاری و منابع مالی :
مشارکت

سرمایه گذاری مستقیم

نوع مشارکت

نحوه تامین منابع مالی (میلیون ریال)

مشارکت با اشخاص
حقیقی

مشـــارکت بـــا بانـــک
حقوقی

(تسهیالت بانکی)

منابع نقدی

منابع غیر نقدی

 در صورتی که مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود دارد میزان این سرمایه گذاری ( به دالر) را ذکر نمایید.

 -3نتتام پتتروژه (پتتروژه هتتای) متتورد نظتتر بتترای ستترمایه گتتذاری (وفــق مصــوبه /06279ت 61762هـــ مــورخ 99/2/11
هیأت محترم وزیران)
ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه دائمی صنایع دستی
 -4سوابق قبلی سرمایه گذاری و مشارک
ردیف

نام پروژه  /طرح

زمینـــــــــه
فعالیت

سال اجرا

محل اجرا

1
2
3
9
6
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درصــــــــــد
مشارکت

حجم ریالی

وضـــــــعیت
فعلی

 مــدارک الزم بــرای اثبــات تــوان مــالی و صــالحیت فنــی خــود را شــامل صــورتهای مــالی حسابرســی شــده ،لیســت امــوال ،وثــایق و
تضامین قابل ارایـه ،نامـه بانـک در مـورد میـانگین گـردش حسـابهای بـانکی شـش مـاه اخیـر و نداشـتن مطالبـات غیرجـاری نـزد سیسـتم
بــانکی مشخصــات شــرکای داخلــی و خــارجی ،نماینــدگی از شــرکتها و موسســات معتبــر داخلــی و خــارجی ،گواهینامــه هــا و تاییــد
صــالحیت هــای فنــی و مــدیریتی اخــذ شــده را بــه صــورت کپــی برابــر اصــل و تاییــد توســط مراجــع ذیصــالح قــانونی پیوســت فــرم ارائــه
فرمایید.
 -5توییحا تکمیلی :
 -6تاریخ تکمیل و ارائه فرم اعتبار سنجی :
نام و نام خانوادگی درخواست کننده :
تمامی مندرجات این فرم مورد تائید بود و مستولیت صحت و سقم آن به عهده اینجانب می باشد.
تاریخ :
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کد سرمایه گذاري:

شــــــرکت  .............................................بــــــه شــــــماره ثبــــــت  ....................بــــــه مــــــدیر عــــــاملی  ...................................بــــــه آدرس
 .........................................................................................تلفـــن ثابـــت  .........................همـــراه  .............................کـــه بـــه اســـتناد آگهـــی تغییـــرات
رســمی شــماره  ....................مــورخ  ..................و پاســخ اســتعالم شــماره  .........................اداره ثبــت شــرکتهای مــذکور مبنــی بــر اعتبــار کلیــه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء
 -1آقـــا /خـــانم  .................................فرزنـــد  .......................دارای شـــماره شناســـنامه  ....................صـــادره  ..............متولـــد  ..........................کـــد
ملی...........................
 -2آقـــــا /خـــــانم  .................................فرزنـــــد  .......................دارای شـــــماره شناســـــنامه  ....................صـــــادره  ........................متولـــــد
 ............................کد ملی...........................
ضمن ارائه مدارک به شـرح :آگهـی تأسـیس -اظهارنامـه ثبـت -آگ هـی آخـرین تغییـرات (همـه در روزنامـه هـای رسـمی یـا اسـتعالم ثبـت)
و تصویر کارت ملی صاحبان امضـاء برابـر اصـل کـه بـه ضـمیمه پیوسـت تقـدیم مـی گـردد ،بدینوسـیله متعهـد بـه اجـرا و تقیـد بـه مـوارد
ذیل می باشد:
 -1ایــن شــرکت میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم و شــیوه هــای ســرمایه گــذاری اظهــار شــده در بنــد  2فــرم تــوان ســنجی را متعهــد
می شود و بالفاصله پس از تصویب طرح ،تضمین های مربوطه را ارائه خواهد نمود.
 -2این شـرکت متعهـد مـی شـود پـس از تصـویب طـرح و دریافـت مجوزهـای الزم از مراجـع ذیـربط و ظـرف مهلـت پـیش بینـی شـده در
طــرح مصــوب در مراجعــی اعــم از کــارگروه مســکن و شهرســازی ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و گردشــگری ،اداره کــل
حفاظت محیط زیست و شورای عـالی معمـاری و شهرسـازی حسـب مـورد نسـبت بـه اجـرای طـرح برابـر طـرح مصـوب و بهـره بـرداری آن
اقدام نماید.
-3ایــن شــرکت متعهــد مــی شــود کــه احــداث بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی براســاس حــداقل تعــداد غــرف منــدرج در ایــن دســتورالعمل
صورت پذیرد.
-9این شرکت متعهد مـی شـو د قبـل از تصـویب نهـایی و ابـالغ طـرح توسـط مراجـع ذیـربط ،از هـر گونـه تبلیغـات ،اطـالع رسـانی ،فـروش
سهام و پذیره نویسـی و عملیـات اجرایـی در بسـتر طـرح (شـامل آمـاده سـازی ،تسـطیح ،خـاکبرداری و  )...خـودداری نمایـد .بـدیهی اسـت
در صورت عدم رعایـت هـر یـک از مفـاد تعهـدات فـوق و یـا اقـدام بـر خـالف آنهـا ،سـازمان میـراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری
استان و سایر دستگاههای ا جرایی مـرتبط بـا طـرح مـی تواننـد ضـمن خلـع یـد و سـلب و اسـترداد هـر گونـه حقـوق و امتیـازات مکتسـبه
منجملـه اسـتفاده از تسـهیالت اعطـایی ،تمــامی مجوزهـای صـادره یـا در حــال صـدور را لغـو نمـوده و عنــداللزوم اقـدام حقـوقی یـا قضــایی
متناســب نمایــد .کلیــه مســتولیتهای حقــوقی و جزایــی و ضــرر و زیــان احتمــالی متوجــه شــرکت بــوده و ضــمن امضــای ایــن تعهدنامــه
شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به مندرجات و تعهدات مذکور را از خود ساقط نمود .
 -6ایــن شــرکت متعهــد مــی شــود هیچگونــه تغییــری در کــاربری بازارچــه دائمــی صــنایع دســتی ایجــاد ننمــوده ،کــه در غیــر اینصــورت
اداره کــل میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و گردشــگری اســتان مــی توانــد تمــامی مجوزهــای صــادره را لغــو نمــوده و عنــداللزوم اقــدام
حقوقی یا قضایی متناسب نماید.
شرکت ...................................................
دارندگان حق امضاء:
-1

-2
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فرم ب ( 2فرم اعتبار سنجی متقاییان سرمایه گذاری در قرح های گردشگری (اشخاص حقوقی)
 -1مشخصا مت قایی سرمایه گذاری :

کد سرمایه گذاري:

نوع شرکت
نام و عنوان شرکت  /سازمان

ســـهام
ی
خاص

ســهام تعـــاون زمینه فعالیت
ی عام

شماره ثبت

ی

محل

ســال

ثبت

ثبت

کــــــد ســـــــرمایه
اقتصـــاد ثبتی
ی

(ریال)

نشانی :
نشانی اینترنتی :

تلفن و نمابر:
مشخصات سهامداران عمده  ،میزان و نوع سهام آنها :
ردیف

نام و نام خانوادگی  /نام شرکت

نوع سهام (عادی یا ممتاز)

تعداد سهام

1
2
3
9
6
2
0

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

1
2
3
9
6
2
0

مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهد آور شرکت :
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رشته تحصیلی

سمت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1
2
3
 تصویر برابر اصل آگهی تاسیس و آخرین تغییرات رسمی شرکت را پیوست فرمایید.

 -2شیوه های سرمایه گذاری و منابع مالی :
مشارکت

سرمایه گذاری مستقیم

نوع مشارکت

نحوه تامین منابع مالی (میلیون ریال)

مشارکت با اشخاص
حقیقی

مشـــارکت بـــا بانـــک
حقوقی

(تسهیالت بانکی)

منابع نقدی

منابع غیر نقدی

 در قسمت منابع شـرکت وجـوه نقـدی مـورد نیـاز و در قسـمت منـابع غیـر نقـدی ارزش امـوال هماننـد زمـین –
مستغالت و غیره به صورت شفاف و به میلیون ریال درج گردد.
 در صــورتی کــه مشــارکت ســرمایه گــذاری خــارجی وجــود دارد ضــمن ذکــر میــزان ایــن ســرمایه گــذاری ( بــه
دالر) اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و ارایه آن در مدارک الزامی می باشد.

 -3نتتام پتتروژه (پتتروژه هتتای) متتورد نظتتر بتترای ستترمایه گتتذاری (وفــق مصــوبه /06279ت 61762هـــ مــورخ 99/2/11
هیأت محترم وزیران)
ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه دائمی صنایع دستی
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 -4سوابق قبلی سرمایه گذاری و مشارک
ردیف

نام پروژه  /طرح

شرک

زمینـــــــــه
فعالیت

یا هر کدام از اعضاء هیأ مدیره آن:
محل اجرا

درصــــــــــد

سال اجرا

مشارکت

حجم ریالی

وضـــــــعیت
فعلی

1
2
3
9
6
 مــدارک الزم بــرای اثبــات تــوان مــالی و صــالحیت فنــی خــود را شــامل صــورتهای مــالی حسابرســی شــده  ،لیســت امــوال ،وثــایق و
تضامین قابل ارایـه ،نامـه بانـک در مـورد میـانگین گـردش حسـابهای بـانکی شـش مـاه اخیـر ،نداشـتن مطالبـات غیـر جـاری نـزد سیسـتم
بــانکی مشخصــات شــرکای داخلــی و خــارجی ،نماینــدگی از شــرکتها و موسســات معتبــر داخلــی و خــارجی ،گواهینامــه هــا و تاییــد
صــالحیت هــای فنــی و مــدیریتی اخــذ شــده را بــه صــورت کپــی برابــر اصــل و تاییــد توســط مراجــع ذیصــالح قــانونی پیوســت فــرم ارائــه
فرمایید.
 -5توییحا تکمیلی :
 -6تاریخ تکمیل و ارائه فرم توان سنجی :
سمت :

نام و نام خانوادگی درخواست کننده :

تمامی مندرجات این فرم مورد تائید بود و مستولیت صحت و سقم آن به عهده این شرکت می باشد.
تاریخ :
مهر و امضاء :
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پیوست فرم ب 2

مدارك مورد نیاز فرم های اعتبار سنجی سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی
 -1تصویر شناسنامه اعضای هیتت مدیره
 -2تصویر کارت ملی اعضای هیتت مدیره
 -3تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای هیتت مدیره
 -9تصویر برابر اصل آگهی تاسیس
 -6تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت
 -2تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت نامه
 -0تصویر برابر اصل اساسنامه
 -3تصویر برابر اصل اسناد مالکیت
 -9کروکی و نقشه محل مورد نظر (محل پروژه)
 -17لیست اموال شرکت با ارایه مدارک مستند و معتبر
 -11صورت های مالی حسابرسی شده و تایید شده توسط مرجع قانونی ذیربط
 -12وثایق و تضامین قابل ارایه
 -13نداشتن مطالبات غیرجاری نزد سیستم بانکی
 -19اخــذ نامــه میــانگین مانــده گــردش حســاب یــا حســابهای بــانکی در شــش ماهــه اخیــر از بانــک یــا بانــک هــای کــه شــرکت دارای
بیشترین مانده حساب باشد.
 -16مدارک معتبر نمایندگی از شرکت ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی (در صورت داشتن نمایندگی)
 -12تصویر برابر اصل گواهینامه ها و تأیید صالحیتهای فنی و مدیریتی از مراجع معتبر
 -10ارایه تعهدنامه محضری توسط دفترخانه اسناد رسمی
 -13تصــویر مــدارک و ســوابق ســرمایه گــذاری قبلــی شــرکت یــا اعضــای هیتــت مــدیره و تاییــد مالکیــت شــرکت در گذشــته یــا حــال و
تعیین میزان حجم سرمایه گذاری انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده
 -19ارایه جدول پیش بینـی فرآینـد مـالی طـرح و برنامـه سـرمایه گـذاری بـه صـورت بـرآورد تقریبـی هزینـه هـای اجرایـی طـرح و پـروژه
بر اساس جدول برنامه فیزیکی ارایـه شـده بـه صـورت تفکیـک شـده هـر بخـش از پـروژه (تـوده ،فضـا ،تجهیـزات وزیرسـاخت) توصـیه مـی
شود تفاوت برآورد اولیه هزینه های اجرایی حداکثر بیش از بیست درصد هزینه های نهایی و قطعی پروژه نباشد.
 _27ارایه گواهی امضا ازدفترخانه اسناد رسمی.
* الزم بـه توضـیح اســت هرگونـه مـدرک امتیــاز آور مطـابق مــوارد فـوق بایـد تاییــد مراجـع قــانونی ذیـربط و کپـی برابــر اصـل مــدارک در
مراجع ذیصالح قانونی را به همراه داشته باشد.
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فص
تس
ئم
ل چهارمه فرآیند صدور معرفی انهم هیالت هب متقاضیان طرح بازارهچ دا ی صناعی دستی
(پس از صدور مجوز)

پس از مراحل صدور موافقت اصولی و دریافت مجوز ،چنانچه سرمایه گذار متقاضی دریافت تسهیالت نمی باشد ،می بایست
نسبت به اجراء و تکمیل طرح براساس برنامه زمان بندی اقدام نموده و نظارت های الزم بر اجرای طرح براساس برنامه زمان
بندی و نقشه تأیید شده صورت می پذیرد و در صورتیکه متقاضی دریافت تسهیالت باشد ،می بایست فرآیند صدور معرفی
نامه تسهیالت صورت پذیرفته (مطابق با فلوچارت فرآیند صدور معرفی نامه به بانک های عامل به منظور اخذ تسهیالت
بانکی دفتر تسهالت و تأمین منابع) و پس از تأیید به معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ستاد ارسال می شود ،معاونت
صنایع دستی ستاد نیز پس از تأیید نهایی ،پرونده متقاضیان را جهت معرفی به بانک عامل ارسال می نماید.
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فرآیند صدور معرفینامه به باننهای عامل به منظور أخذ تسهیالت بانکی

شروع

صدور مجوز ایجاد توسط استان

تقاضای تسهیالت بانکی

بررسی تقاضای تسهیالت بانکی

عدم تقاضای تسهیالت

بررسی در کمیته
فنی معاونت
صنایع دستی

تأیید

اعالم به
متقاضی

معرفی به بانن بر اساس مدل توزیع اعتبار و اولویتبندی

پیگیری طرح در بانن توسط معاونت

بررسی
طرح توسط
بانن

نظارت بر اجرای
طرح بر اساس
برنامه زمانبندی و
نقشه تأییدشده

اجرا و تکمیل طرح بر اساس زمانبندی

اخذ پروانه بهرهبرداری
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شرایط معرفی طرح:
 .1اخذ مجوزهای الزم
 .2پیشرفت فیزیکی حداقل 20درصد
 .3توجیه مالی و اقتصادی
 .4توانایی تأمین وثایق
 .5نداشتن مطالبات غیرجاری

فص پنج
ش
ض
به
ا
ا
ا
ل مه رایط و و بط صدور رپو هن رس ربد ریه
 -1-5شرایط غرفه های صنایع دستی در بازارچه های دائمی:

 -1-1-6عرضه کاالهای صنایع دستی ایرانی و عدم فروش کاالهای غیر صنایع دستی
 -2-1-6دارا بودن و نصب برچسب قیمت یا بارکد تشخیص کاال (قیمت های کارشناسی شده) بر روی اجناس فروشگاه
 -3-1-6تضمین کاالهای فروخته شده و تقبل ضمانت های پس از فروش از لحاظ کمی و کیفی
 -9-1-6همکاری دراجرای طرح های مصــوب و ابالغی از ســوی ســازمان میراث فرهنگی ،صــنایع دســتی و گردشــگری و
اتحادیههای صــنفی متبوع اعم از " اختصــاص کاالهای صــنایع دســتی درســبد جوایز غیرنقدی بانکها " " ،خرید اقالم
صنایع دستی توسط دستگاه های اجرایی کشور" و  ...طبق شرایط تعیین شده در هرکدام از طرح ها
 -6-1-6به کارگیری فروشندههای مجرب ،فاقد سوء پیشینه ،دارای روابط عمومی قوی ،ترجیحاً مسلط به زبان انگلیسی
 -2-1-6ارائه کاال با شناسنامه یا بروشور و بسته بندی مناسب
 -0-1-6بهره گیری از چیدمان متناسب ،نور و فضای مطلوب
 -3-1-6بهره گیری از سـیسـتم های نوین تجارت اعم از وبسـایت ،ارتقاء دانش و توانمندی تخصصی در خصوص مسائل
مرتبط با بازار و بازاریابی نوین و ...
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ضوابط صدور پروانه بهره برداری:

 -1-2-4دارندة مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز بازارچه ،مراتب را جهت دریافت
پروانه بهرهبرداری به اطالع معاونت صنایع دستی استان برساند ،تا پس از آن در صورت داشتن شرایط الزم پروانه
بهره برداری صادر شود.
تبصره  1ت معاونت صنایع دستی استان صرفاً برای محلهای تأیید شده پروانه بهرهبرداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره
قابل تسری برای بازارچه های دائمی صنایع دستی نقاط دیگر نمیباشد.
تبصره  2ت مدت اعتبار پروانه بهره برداری بازارچه دائمی صنایع دستی از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط
به رعایت نمودن شرایط و ضوابط غرفه های بازارچه ،توسط معاونت صنایع دستی استان است.
 -2-2-4بهرهبردار بازارچه های دائمی صنایع دستی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.
ب ـ متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسالمی ایران.
ج -نداشتن محکومیت کیفری موثر که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد.
چ ـ داشتن صالحیت فردی به تأیید مراجع ذیربط.
ح ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم.
تبصره  1ت هرگاه درخواست کننده پروانه بهره برداری شخص حقوقی باشد ،عالوه بر داشتن توان مالی مناسب با طرح  ،باید
مدیران آن نیز شرایط این دستورالعمل را دارا باشند و در اسـاسنـامه آن فعالیت در زمینه صنایع دستی پیشبینی شده
باشد.
تبصره  2ت در صورت مشاع بودن مالکیت بازارچه دائمی صنایع دستی ،مالکین موظفند ظرف مدت حداکثر  3ماه یک نفر
واجد شرایط را از میان خود به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند .پروانه بهرهبرداری فقط به نام وی صادر خواهند شد .در
غیراینصورت بعد از تعیین مهلت طی ابالغ کتبی( 17روزه )در دونوبت مکان بازارچه پلم و نسبت به لغو مجوز اقدام الزم
صورت می پذیرد.
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تبصره  3ت در صورتی که دارنده پروانه بهرهبرداری فوت نماید وراث موظف اند حداکثر تا یک سال با رعایت تبصره  2این
ماده تقاضای صدور پروانه بهرهبرداری مجدد را بنماید .در این مدت پروانه بهرهبرداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.
 -3-2-9انتقال پروانه بهرهبرداری بازارچه دائمی صنایع دستی در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت
معاونت صنایع دستی استان میباشد.
 -4-2-4تبدیل و تغییر نوع بهرهبرداری بازارچه دائمی صنایع دستی موضوع این دستورالعمل تحت هر عنوان باید با موافقت
معاونت صنایع دستی استان باشد.
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فص شش
ئم
ل مه شرایط ادارس کنندگان بازارهچ اهی دا ی صناعی دستیه
 -1-6مسؤولیت اداره بازارچه دائمی صنایع دستی موضوع این دستورالعمل به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط
زیر باشد:
الف ـ متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسالمی ایران برای اتباع ایرانی
ب ـ دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
ج ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی
د ـ صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط.
هـ ـ دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.
و ـ دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا معادل آن.
ز ـ دارا بودن سابقه کار یا آشنایی در زمینه صنایع دستی یا بازرگانی
 -2-6معاونت صنایع دستی استان برای مدیران بازارچه های دائمی صنایع دستی واجد شرایط این ماده کارت مدیریت صادر
خواهد کرد .مدت اعتبار این کارت سه سال خواهد بود و مدیران موظفاند در پایان مدت نسبت به تجدید این کارت اقدام
نمایند.
تبصره  1ت هر شخص فقط میتواند مدیریت یک بازارچه دائمی صنایع دستی را عهدهدار شود.
تبصره  2ت مدیران بازارچه های دائمی صنایع دستی غیر از اشتغال در واحد مربوطه نباید شغل دیگری داشته باشند.
تبصره  -3چنانچه بازارچه های دائمی صنایع دستی در تلفیق با واحدهای پذیرایی بین راهی باشد ،مسؤولیت اداره آن به
عهده مدیر واحد پذیرایی بین راهی می باشد.
 -3-6دارندگان پروانه بهره برداری از بازارچه های دائمی صنایع دستی در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه
موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط  ،قبالً موافقت کتبی معاونت صنایع دستی استان را اخذ نمایند .جانشین مربوط،
در مدت تعیین شده میتواند اداره بازارچه دائمی صنایع دستی را عهدهدار شود .در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت
شده حضور خود را در محل کار کتباً اعالم ننماید ،معاونت صنایع دستی استان میتواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوطه
برابر مادة این دستورالعمل رفتار نماید.
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فص هف
ئم
ل تمه نظارت رب فعاليت بازارهچ اهی دا ی صناعی دستیه
 -1-7نظارت بر فعالیت بازارچه های دائمی صنایع دستی موضوع این دستورالعمل از جهت کیفیت و سطح ارائه خدمات و
رعایت شرایط و ضوابط به عهده معاونت صنایع دستی استان است (فرم شماره  ،)10در صورت مشاهده مسامحه در حسن
اداره و نگهداری بازارچه دائمی و یا هر گونه نارسایی و تخلف از مفاد این دستورالعمل به شرح زیر عمل خواهد شد:
 -1تذکر کتبی.
 -2اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارساییها.
 -3لغو موقت اجازة بهره برداری تا رفع اشکال و نارساییها ( در خصوص واحدهای پذیرایی حداکثر تا یک ماه).
 -9لغو کارت مدیریت بازارچه دائمی در صورتی که فاقد شرایط و صالحیت الزم گردد و یا ضوابط مقرر را رعایت ننماید.
 -6لغو پروانه بهرهبرداری
تبصره  1ت مواد مذکور در ردیفهای  1تا  6این ماده رأساً توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
اعمال شده و به اطالع ناظر ارشد و اداره حراست استان خواهد رسید.
تبصره  2ت معاونت صنایع دستی استان میتواند مدیر یا بهرهبردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت  2سال از
عهدهداری مدیریت یا بهرهبرداری بازارچه دائمی صنایع دستی محروم نماید.
 -2-7در صورت فوت ،استعفا یا لغو کارت مدیریت بازارچه دائمی صنایع دستی ،بهره بردار موظف است ظرف مدت حداکثر
یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق فصل پنجم این دستورالعمل اقدام نماید .در صورت عدم اقدام،
واحد مزبور تعطیل و پروانه بهرهبرداری آن لغو خواهد شد.
 -3-7چنانچه رسیدگی به خالف بازارچه صنایع دستی از حیطه اختیارات معاونت صنایع دستی استان خارج باشد باید فوراً
موضوع با هماهنگی اداره حراست به مراجع ذیصالح جهت اقدام قانونی اعالم شود.
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 -4-7چنانچه بازارچه دائمی صنایع دستی بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد ،پروانه بهرهبرداری آن
رأساً توسط معاونت صنایع دستی استان لغو و برای شروع بهرهبرداری مجدد رعایت کلیه مواد این دستورالعمل الزامی است،
پروانه بهرهبرداری آن رأساً توسط معاونت صنایع دستی استان لغو و برای شروع بهرهبرداری مجدد رعایت کلیه مواد این
دستورالعمل الزامی است.
تبصره  1ت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن علت «تعطیل» با معاونت صنایع دستی استان است( .کاالهای غیر صنایع
دستی ،صنایع دستی خارجی و....از عوامل غیر موجه بودن بازارچه بحساب می آید ).
تبصره  2ت بازارچه دائمی صنایع دستی که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص معاونت صنایع دستی استان مشمول این
ماده نخواهند بود.
 -5-7مدیران بازارچه دائمی صنایع دستی موظف به رعایت مقررات و موازین جمهوری اسالمی ایران میباشند.
 -6-7مدیر بازارچه دائمی صنایع دستی موظف است گزارش فروش روزانه ،آمار بازدیدکنندگان و سایر اطالعات آماری مورد
نیاز معاونت صنایع دستی استان را طبق فرم های صادره تهیه و به معاونت صنایع دستی استان ارائه نماید.
سایر موارد:

 -7-7معاونت صنایع دستی استان موظف است پس از بررسی و نظارت ،گزارشات الزم را برای ناظر ارشد بازارچه ها ارسال
نماید.
 -8-7چنانچه مواردی توسط ناظر ارشد تشخیص داده شود و به معاونت صنایع دستی استان اعالم نماید ،معاونت
صنایع دستی استان مکلف به اعمال  6بند ماده  1-2نظارت بر بازارچه های دائمی صنایع دستی می باشد.
 -9-7اداره حراست استان مکلف می باشد به تقاضای معاونت صنایع دستی استان ،رأساً از ادامه فعالیت بازارچه دائمی
صنایع دستی که خالف مقررات این دستورالعمل فعالیت کنند ،جلوگیری نموده و نتیجه را کتباً به معاونت
صنایع دستی استان اعالم نمایند.
تبصره  1ـ جلوگیری از ادامه فعالیت بازارچه دائمی صنایع دستی متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به
تشخیص معاونت صنایع دستی استان و در صورت لزوم توأم با الک و مهر یا پلم تمام یا قسمتی از بازارچه با درخواست
کتبی میراث استان طی دو بار تذکر به فاصله حدودا"  17روز با ابالغ کتبی و با دستور (حکم یا قرار) مراجع ذیصالح قضایی
و شبه قضایی توسط مامورین اداره اماکن نیروی انتظامی محل صورت گیرد .
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تبصره  -2با توجه به مصوبه /06279ت 61762هـ مورخ  99/2/11هیأت محترم وزیران ،بدیهی است ایجاد هرگونه بازارچه
دائمی صنایع دستی می بایست با اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوده و ایجاد
هرگونه بازارچه دائمی صنایع دستی توسط بخش خصوصی بدون اخذ مجوز یاد شده تخلف محسوب شده و با تشخیص و
اعالم معاونت صنایع دستی استان ،اداره حراست استان مکلف می باشد تا از طریق ارگانهای قانونی و حقوقی ذیربط نسبت
به تعطیلی آنها اقدام الزم را اتخاذ نماید.
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بسمه تعالی

ف1 /

ئم
فرم ردخواست بازدید و صدور رپواهن بهرس ربداری بازارهچ اهی دا ی صناعی دستی
ادارس کل میراث فرهنگی صناعی دستی و تدشگتی استان ..........

مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
با سالم و احترام؛
بدین وسیله اینجانب آقای  /خانم  ....................................به شماره شناسنامه .................متولد  13دارنده موافقت
اصولی احداث  ...................................به شماره  .................................و پروانه ساختمان به شماره...................................................
تقاضای صدور پروانه بهره برداری بازارچه مذکور به آدرس.........................................................:شهرستان ....................................
و شماره تماس  ....................................را دارم.
خواهشمند است با توجه به مدارک پیوست دستور فرمایید در خصوص بازدید کارشناسان آن اداره کل انجام مراحل بعدی
طبق روال قانونی اقدام مقتضی معمول گردد.

تاریخ :
نام و محل امضاء متقاضی:
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بسمه تعالی
ف2/
ئم
فرم ردخواست متقاضی کارت مدرییت بازارهچ دا ی صناعی دستی
ادارس کل میراث فرهنگی صناعی دستی و تدشگتی استان......

مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
باسالم و احترام؛
به استحضار می رساند اینجانب آقای  /خانم  ....................................................متقاضی دریافت کارت مدیریت جهت بازارچه
دائمی صـــنایع دســـتی ........................................واقع در  .....................................................برابر مدارک پیوســـت می باشـــم.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم را مبذول فرمایند.
 -1اصل معرفی نامه بهره بردار واحد مربوطه  /تعهدنامه عدم اشتغال متقاضی
 -3فتوکپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه /کارت ملی
 -9فتوکپی برابر اصل کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم
 } 2 { -6قطعه عکس  3 * 9جدید
 -2تأییدیه سابقه فعالیت متقاضی در زمینه صنایع دستی یا بازرگانی

تاریخ :
نام و محل امضاء متقاضی:
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بسمه تعالی
ف3/
ئم
تعهد انهم عدم اشتغال متقاضی صدور کارت مدرییت بازارهچ دا ی صناعی دستی
ادارس کل میراث فرهنگی صناعی دستی و تدشگتی استان .......

بدین وسیله اینجانب آقای  /خانم  .............................فرزند  ...........................به شماره شناسنامه  ......صادره از .........................
اعالم می نمایم که فقط در واحد  .................................مشغول بکار بوده و به هی عنوان شاغل در ادارات  /ارگانهای دولتی و
یا مشاغل دیگر نمی باشم.
بدیهی اسـت در صورت اثبات خالف ادعای فوق  ،آن اداره کل می تواند ضمن لغو کارت مدیریت ،برابر قوانین و مقررات با
اینجانب برخورد نموده و در این خصوص هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.

تاریخ :
نام و محل امضاء متقاضی:
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بسمه تعالی
ف9/

تشخ
استعالم يص هویت
ادارس کل میراث فرهنگی صناعی دستی و تدشگتی استان ......

ریاست محترم دادگستری شهرستان ........
با سالم و احترام؛
خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائید ،نسـبت به بررسـی سـوابق و عــــــــــــــــدم محکومیت کیفری سرکارخانم  /جناب
آقای  ...............................فرزند  ......................به شـماره ملی  ...................به شـماره شناسنامه .......................صادره از ................
متولد  ..............اقدامات الزم انجام و نتیجه به این اداره کل اعالم شود.

مدیرکل استان

20

بسمه تعالی

ف6/
ئم
ابالغ مخالفت جهت صدور رپواهن بهرس ربداری از بازارهچ دا ی صناعی دستی
ادارس کل میراث فرهنگی صناعی دستی و تدشگتی استان ........

آقای  /سرکار خانم
با سالم و احترام؛
بازگشـت به تقاضـای شـما مبنی بر درخواست صدور پروانه بهره برداری به اطالع می رساند بر اساس بازدید کارشناسان از
محل بازارچه و بررس ی مدارک و شواهد موجود در پرونده و عدم رعایت مفاد دستورالعمل ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه
دائمی صنایع دستی ،با تقاضـــای شما به دالیل زیر موافقت نمی شود.
لذا مقتضی است نسبت به رفع موارد یاد شده در شرح ذیل اقدام و از نتیجه این اداره کل را مطلع فرمایید.
مدیر کل استان
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