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 11/7/1397 تاریخ بازنگری:

 

 
 صفحه:

 

 هدف و دامنه کاربرد : -1

 به الزم های هماهنگي ایجاد  و  جواز صدور مرحله تا ابتدا از تاسیس جواز صدور هایفعالیت تشریح روش، این تدوین از هدف

 خراسان استان در صنعتي واحدهای احداث در گذاریسرمایه جهت متقاضیان امور در تسریع و موقع به خدمات ارائه منظور

 .باشدمي رضوی

 

 تعاريف :-2.

 میاني کنندگانمصرف به خدمت یا و محصول یک ارائه به منجر نهایت در و اجرا از پس که خدماتي یا و صنعتي پروژه هر :طرح

 .گرددمي نهایي یا و

 مطالعه و بررسي مورد اقتصادی و مالي فني، بازار، مختلف هایجنبه از را طرح یک پذیریتوجیه که گزارشي:توجیهی طرح

 .دهدمي قرار

 سازمان صنایع و معادن و تجارت استان خراسان رضویسازمان صمت: 
 

 مسئولیت :-3

 به آن اجرای  برحسن نظارت مسئولیت و بوده معادن و صنایع اداره و انجمن کارشناس هدهعبه روش این اجرای مسئولیت

 . باشد مي مهندسي فني انجمن رئیس یعهده

 مراحل اجرا:-4

 : جواز تاسیس اخذ برای نیاز مورد مدارک لیست دریافت و انجمن به متقاضي مراجعه مرحله اول:

 تاسیس جواز درخواست برگي یک فرم تکمیل-1

 ...(و االت ماشین چیدمان و جانمایي نقشه)درخواستي طرح مشخصات و مدارک -2

 خدمت پایان کارت و ،شناسنامه ملي کارت ،کپي آدرس،تلفن :حقیقي شخص مدارک -3

 ملي کارت و شناسنامه کپي و نامهاساس تاسیس، آگهي از اعم شرکت مدارک کلیه ،و آدرس،تلفن:حقوقي شخص مدارک  -4

 مدیره هیئت اعضاء

 ...............................ریالهای جواز به حساب انجمن به مبلغ فیش واریز هزینه -5

 مدارک بررسيو  متقاضي از  مدارک دریافت مرحله دوم:

 توجیهي طرح نهیه برای مدارک و  ارجاع نامه ارسال و ارجاع دستورالعمل اساس بر مشاور انتخاب مرحله سوم:

 شده مقرر زمان مدت در توجیهي طرح سازی آماده مرحله چهارم:

 منانج توسط مشاور طرح ارزیابي مرجله پنجم:
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 سازمان توسط نهایي تأیید و ارزیابي :مرحله ششم

 یاب بهین سایت در متقاضي نام ثبت مرحله هفتم:

 تاسیس جواز اخذ تا پیگیری

 تأسیس جواز صدور

 مربوطه مدارک و توجیهي طرح از نسخه یک بایگاني متقاضي به جواز  تحویل


