بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان یزد
نام دستگاه مادر :وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
شرح خدمت

انجام امور مربوط به صدور پروانه بهره برداري معادن

 -4مشخصات خدمت

-1دارنده گواهی كشف موظف است حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ صدور گواهی كشف نسبت به تهيه و تسليم
تقاضاي خود براي صدو ر پروانه بهر ه برداري معدن كشف شد ه بهمراه مدارك كامل  ،به سازمان استان اقدام نماید
درغيراینصورت موجب سلب حق اولویت وي خواهد شد.
 -2متقاضيان بهره برداري از ذخایر معدنی جهت صدور پروانه می بایست مدارك زیر را به طور كامل جهت بررسی ،
تسليم سازمان استان نموده و با ثبت آن ،رسيد اخذ نمایند .
أ -درخواست كتبی طبق فرم تكميل شده
ب -طرح بهره برداري
ج  -اصل مدارك شناسایی هویت و یك نسخه تصویر كليه صفحات آن (براي اشخاص حقيقی  ،شناسنامه و كارت ملی
و براي اشخاص حقوق ي  ،اساسنامه شركت ،روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسيس و آخرین تغييرا ت مشخصات
شركت و روزنامه رسمی موید صاحبان مجاز امضاي شركت)
 -3كميته موظف است ،حداكثر ظرف مدت  2ماه از تاریخ وصول ،نسبت به بررسی مدارك مذكور اقدام و چنانچه طرح
بهره برداري طبق مفاد قانون اصالح قانون معادن و آیين نامه اجرایی و ضوابط فنی صاادر ه از ساوي وزارت صانعت،
معدن وتجارت جامع ،كامل و مورد تأیيد باشد ،مفاد بند ) (5به متقاضی ابالغ می گردد.
-4درصورت وجود نقص در طرح بهره برداري ،موارد نقص از سوي كميته اعالم و توسط سازمان استان به متقاضی ابالغ
و به وي حداكثر دو ماه جهت رفع نقص ،مهلت داده می شود.
-5درصورت تأیيد طرح بهره برداري ،موارد زیر كتبا به متقاضی اعالم و و ي مكلف است در مهلت مقارر  ،نسابت باه
تسليم آن به سازمان استان ،اقدام نماید:
أ -تضمين حقوق دولتی.
ب -قرارداد مسئول فنی عمليات در معدن داراي پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن درحدود صالحيت وظرفيت
وي.
ج  -فيش پرداخت هزینه صدور پروانه به حساب اعالم شده از سوي سازمان استان.
 -6پس از وصول موارد یاد شده در بند) ، (5پيش نویس پروانه بهر ه برداري طبق طرح بهره بارداري مصاوب باراي
معادن كوچك تهيه و بعد از پاراف سرپرست كميت ه ،پيش نویس به همراه اصل پروانه به رئيس سازمان استان تقدیم تا
امضاء شود .سازمان استان موظف است نسخه اي از تصویر كليه صفحات پروانه ر ا به صورت الكترونيكای و فيزیكای
ثبت و بایگانی نماید با تجدید پروانه مجدداً كليه صفحات به صورت الكترونيكی و فيزیكی ثبت و بایگانی می شود.
 -7سازمان استان موظف است صدور پروانه را به دارنده آن جهت مراجعه مستقيم و اخذ پروانه ابالغ و رونوشت ابالغيه
را به دستگاه هاي ذیربط اعالم نماید .پروانه صرفاً با مراجعه مستقيم تحویل داده خواهد شاد و از ارساال آن از طریاق
پست خودداري ميگردد.
-8دارنده پروانه موظف است جهت اخذ پروانه تعهدنامه اي را تكميل نماید كه بعنوان تعهدنامه و رسيد تحویل پروانه در
سازمان استان ثبت می گردد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاكميتی
ملی
آموزش
تولد
تاسيسات شهري
تقاضاي گيرنده خدمت

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه بهره برداري معادن

 -2شناسه خدمت
13041234000

درخواست دهندگان پروانه بهره برداري معادن

تصدي گري
استانی

روستایی

شهري
منطقه اي
ماليات كسب و كار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعی
سالمت
بازنشستگی مدارك و گواهينامهها
سایر
وفات
ازدواج
بيمه
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص

تشخيص دستگاه
مدارك الزم براي انجام
خدمت

دارا بودن پروانه بهره برداري معدن  ،در صورت اتمام مهلت آن ارائه طرح بهره برداري جدید براي معدن مورد نظر كه در
صورت تایيد آن مدارك شامل قرارداد مسئول فنی  ،ضمانتنامه بانكی حسن انجام تعهدات و ابطال تمبر به مبلغ  100هزار
ریال در اداره دارایی ارائه می گردد.

قوانين و مقررات باالدستی

قانون معادن  ،آئين نامه قانون معادن و دستورالعمل صدور پروانه بهره برداري معادن

آمار تعداد خدمت گيرندگان

نا مشخص در سال
دو ماه
 یكبار براي هميشه
نا مشخص
مبلغ(مبالغ)

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 -5جزیيات خدمت

سایر... :

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

دو بار در:
شماره حساب (هاي) بانكی

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الكترونيك

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن
www.

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

غيرالكترونيكی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الكترونيكی
 ارسال پستی
پست الكترونيك
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكی
ارسال پستی
پست الكترونيك
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
غيرالكترونيكی
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :تحویل طرح بهره برداري و مدارك
الكترونيكی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذكرنحوه دسترسی)
پست الكترونيك

 -9عناوین فرایندهاي خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الكترونيكی اگر استعالم غيرالكترونيكی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانكهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

برخط
online

نام سامانه هاي دیگر

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 غيرالكترونيكی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :تحویل اصل پروانه به متقاضی
استعالم
استعالم الكترونيكی
فيلدهاي موردتبادل
غير
الكترونيكی
دستهاي
()Batch

الكترونيكی

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی
پيام كوتاه

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
_1ابتدا در سامانه کاراش ثبت نام
_2مراحعه به سازمان جهت تایید و انتساب محدود
 _3بارگزاری طرح بهره برداری در سامانه کاراش و ارائه یک نسخه طرح بهره برداری به سازمان
_4در صورت تایید طرح ارائه مدارک ضمانتنامه بانکی و معرفی مسئول و ارائه ادرس دقیق جهت صدور پروانه
_5در صورت نقص اعالم نقص از طرف سازمان ارائه نسخه اصالحیه به سازمان و نیت در کاراش

 -10نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

ارائه مدارك صدور پروانه توسط

بررسی طرح بهره برداري

ثبت درخواست و تحویل

متقاضی در صورت تایيد طرح

ارائه شده در كميسيون

طرح بهره برداري

مربوطه

درخواست
متقاضی

در صورت عدم تایيد طرح

صدور پروانه بهره برداري

نام و نام خانوادگی تكميل كننده فرم :آسيه دشتی

ثبت

تلفن09133582914:

پست الكترونيك aasieh_dashti@yahoo.com:واحد مربوط :امور معادن

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مدت اعتبار

صدور مجوز

ناظر

(ریال)

فرآیند مجوز

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی
فرآیند مجوز

نامه)
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

صدور

قانون معادن  ،آئين نامه قانون

بهره برداري جدید براي معدن مورد

معادن و دستورالعمل صدور

نظر كه در صورت تایيد آن مدارك

پروانه بهره برداري معادن

شامل قرارداد مسئول فنی  ،ضمانتنامه
بانكی حسن انجام تعهدات و ابطال
تمبر به مبلغ  100هزار ریال

لغو

4

اصالح

3

تمدید

2
صدور پروانه بهره برداری معادن

*اگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتكميل شو

طبق طرح مصوب

1

در صورت اتمام مهلت آن ارائه طرح

-

*

*

سازمان

دارا بودن پروانه بهره برداري معدن ،

 2ماه

*

غیر الکترونیکی

(روز /ساعت)

توضیحات

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

