بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه اکتشاف
 -3ارائه دهنده
خدمت

13041231000

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

انجام كليه امور مربوط به صدور پروانه اكتشاف محدوده های معدنی و نيز ارائه خدمات به مکتشفين تا پایان
مدت پروانه
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

تصدی گری
حاكميتی
روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
ملی
 ثبت مالکيت
ماليات كسب و كار
تامين اجتماعی
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
تقاضای گيرنده خدمت  فرارسيدن زمانی مشخص
سایر... :
تشخيص دستگاه
درخواست صدور پروانه اكتشاف ،موافقت دستگاه های ذیربط با توجه به ماده  24قانون معادن ،طرح اكتشاف،
پرداخت وجه تبصره  2و  3ماده  6قانون معادن ،ارائه قرارداد مسئول فنی
قانون معادن ،آئين نامه اجرایی قانون معادن ،دستورالعمل های مربوطه صادره از ستاد وزارت

 -4مشخصات خدمت

نوع مخاطبين

نوع خدمت

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

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

 100نفر در سال
 8ماه
 یکبار برای هميشه

 . . .بار در:

مبلغ(مبالغ)
100.000ریال بابت حق تمبر جهت صدور پروانه

ماه

شماره حساب (های) بانکی
دارایی

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيک

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

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

www.mcs.mimt.gov.ir

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

غيرالکترونيکی

نام سامانه های دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های
دستگاه دیگر

فيلدهای
موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

استعالم الکترونيکی
برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای
دیگر

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم
غير
الکترونيکی
الکترونيکی
برخط
online
دستهای
()Batch

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

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستی
پيام كوتاه

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوری

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذكرنحوه دسترسی)
پست الکترونيک
ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستی
پيام كوتاه

اگر استعالم غيرالکترونيکی
است ،استعالم توسط:

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان

دستگاه
مراجعه كننده

شركت سهامی آب منطقه ای استان

دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوین فرایندهای خدمت

اداره كل راه و شهرسازی استان

دستگاه
مراجعه كننده

اداره كل ميراث فرهنگی استان

دستگاه
مراجعه كننده

اداره كل حفاظت محيط زیست استان

دستگاه
مراجعه كننده

سازمان انرژی اتمی

دستگاه
مراجعه كننده

سپاه الغدیر استان

دستگاه
مراجعه كننده

نظام مهندسی جهت تایيد صالحيت فنی و مالی
مراجعه به سيستم كاداستر جهت ثبت محدوده
اعالم بالمعارض بودن محدوده از طرف سازمان
اخذ استعالم از ارگان
اخذ تبصره  2ماده  6و ارائه طرح اكتشاف
اخذ تبصره  3ماده  6و معرفی مسئول فنی
صدور پروانه اكتشاف

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تکميل كننده فرم:جواد دهقانی

تلفن:

پست الکترونيک:

واحد مربوط :واحد اكتشاف

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

مدارک مورد نیاز

ردیف

مدت اعتبار

نامه)

صدور

ناظر

مجوز

زمان تقریبی
فرآیند مجوز
(روز /ساعت)

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

صدور

صادره از ستاد وزارت

پرداخت وجه تبصره  2و 3
ماده  6قانون معادن ،ارائه
قرارداد مسئول فنی

2

تمدید

3

اصالح

صدور پروانه اکتشاف

لغو

4

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتکميل شود

فرم شماره دو (صدور پروانه اكتشاف)

*

دستورالعمل های مربوطه

قانون معادن ،طرح اكتشاف،

100.000ریال

*

1

اجرایی قانون معادن،

ذیربط با توجه به ماده 24

 8ماه

*

غیر الکترونیکی

قانون معادن ،آئين نامه

اكتشاف ،موافقت دستگاه های

مطابق با طرح اكتشاف ارائه شده

درخواست صدور پروانه

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین

(ریال)

فرآیند

مراجع

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

نوع فرآیند

ردیف

عنوان دستگاه استعالم شونده

موارد

فرآیند مجوز

سایر

مدارک مورد نیاز

هزینه

زمان انجام کار

(ریال)

(روز /ساعت)

مدت اعتبار

استعالم

توضیحات
الکترونیکی

***

غیر الکترونیکی

با ذکر نام **

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان
1

کروکی محدوده با
مشخصات

شركت سهامی آب منطقه ای استان
2

کروکی محدوده با
مشخصات

اداره كل راه و شهرسازی استان
3

کروکی محدوده با
مشخصات

اداره كل ميراث فرهنگی استان
4

کروکی محدوده با
مشخصات

اداره كل حفاظت محيط زیست استان
5

کروکی محدوده با
مشخصات

سازمان انرژی اتمی
6

کروکی محدوده با
مشخصات

سپاه الغدیر استان
7

کروکی محدوده با
مشخصات

** نام استعالم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

طبق ماده  24قانون
معادن 2ماه

الکترونیکی

کل محدوده های از منابع طبیعی استعالم
می گردد

الکترونیکی

بر اساس موقعیت محدوده

الکترونیکی

بر اساس موقعیت محدوده

الکترونیکی

الکترونیکی

الکترونیکی

الکترونیکی

استعالم محدوده های داخل محدوده اعالم
شده

استعالم محدوده های داخل محدوده اعالم
شده محیط زیست

استعالم در خصوص محدوده های داخل
محدوده اعالم شده توسط انرزی اتمی

استعالم در خصوص محدوده های داخل
محدوده اعالم شده توسط سپاه الغدیر

