بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

نام دستگاه اجرایی:مدیریت صنایع کشاورزی –سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان)
شرح خدمت:

صدور جواز تاسیس ،اصالحیه جواز تاسیس ،تمدید جواز  ،ابطال جواز ،همچنین صدور پروانه بهرهبرداری ،المثنی
پروانه بهره برداری ،اصالحیه پروانه بهره برداری و ابطال پروانه بره برداری .و صدور مجوز طرح توسعه به منظور
شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
بهره برداران
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکمیتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
آموزش سالمت
تولد
بازنشستگی مدارک و گواهینامهها
سایر
وفات
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :
تشخیص دستگاه

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت:صدورمجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش
کشاورزی

 -2شناسه خدمت
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

تصدی گری
استانی
کسب و کار

مدارک الزم برای انجام
خدمت

افراد حقوقی  :ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت  ،اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی  :شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
جواز تاسیس  :درخواست متقاضی  ،مشخص کردن محل اجرای طرح  ،طرح توجیهی ،ارائه اسناد مالکیت زمین و
اجاره نامه معتبر ،اخذ کلیه استعالم های الزم(اداره کل محیط زیست استان ،شرکت آب و فاضالب استان ،اداره
کل برق استان ،ادراه گاز ،اداره کل نظارت بر مواد غذایی استان یا اداره کل دامپزشکی استان حسب مورد ،
مدیریت امور اراضی استان ،منابع طبیعی ،اداره کل راه و شهرسازی استان ،سازمان میراث فرهنگی( موارد خاص)
اصالحیه ی جواز تاسیس  :درخواست متقاضی  ،اخذ کلیه استعالم های الزم حسب مورد(اداره کل محیط زیست
استان ،شرکت آب و فاضالب استان ،اداره کل برق استان ،اداره گاز ،اداره کل نظارت بر مواد غذایی استان یا
اداره کل دامپزشکی استان  ،مدیریت امور اراضی استان ،منابع طبیعی ،اداره کل راه و شهرسازی استان )
تمدیدجواز تاسیس  :درخواست متقاضی ،اخذ کلیه استعالم های الزم که اعتبار آن پایان یافته است
ابطال جواز ناسیس  :درخواست کتبی ،انقضای تاریخ اعتبار و عدم انجام عملیات ساختمانی و پیشرفت فیزیکی
طرح
پروانه بهره برداری  :جواز تاسیس یا موافقت با طرح توسعه ،درخواست کتبی ،تکمیل فرم پرسشنامه پروانه بهره
برداری ،اخذ کلیه استعالم های الزم (اداره کل محیط زیست استان ،اداره کل کار و امور اجتماعی ،اداره کل
نظارت بر مواد غذایی  ،آشامیدنی ،بهداشتی و آرایشی استان یا اداره کل دامپزشکی استان(حسب مورد اداره)

صدور المثنی پروانه بهره برداری  :درخواست کتبی ،دو نوبت آگهی بال اعتبار بودن پروانه بهره برداری قبلی در
روزنامه های کثیراالانتشار ،اصل پروانه بهره برداری(برای موارد مخدوش و ناخوانا )
اصالحیه پروانه بهره برداری  :درخواست کتبی ،سه وضعیت زیر
الف ) تغییر نام  :آگهی تغییر نام در روزنامه رسمی  ،اجاره نامه معتبر (در صورت استیجاری بودن) ،اصل پروانه
بهره برداری ،استعالم از بانک عامل
ب ) تغییر مالکیت  :مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی ،اجاره نامه معتبر (در صورت استیجاری
بودن)  ،اصل پروانه بهره برداری ،استعالم از بانک عامل
ج ) تغییر مکان  :موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان (مبدا و مقصدحسب مورد) در صورتی که تغییر مکان نیاز
به اخذ زمین ،احداث بنا ،تاسیسات و  ....داشته باشد ارائه اسناد و مدارک مربوط به جواز تاسیس الزامی است، .
اصل پروانه بهره برداری
ابطال پروانه بهره برداری  :درخواست کتبی (اصل پروانه بهره برداری) ،حکم قطعی مراجع ذیصالح قضایی و
هیات های انتظامی ،عدم فعالیت بصورت  2سال ،تدوین گزارش توجیهی کامل مبنی بر دالیل لغو پروانه

قوانین و مقررات باالدستی

آمار تعداد خدمت گیرندگان

مجوز توسعه  :درخواست کتبی ،طرح توجیهی ،پروانه بهره برداری ارائه اسناد و مدارک مربوط به جواز تاسیس،
اخذ کلیه استعالم های الزم
مجوز تاسیس ،تمدید،اصالحیه و ابطال آن :ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه شماره
 22/8885مورخ  5884/4/8وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع
کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
پروانه بهره برداری ،صدور المثنی ،تمدید،اصالحیه و ابطال آن و صدور مجوز توسعه  :ماده  8قانون تشکیل
وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه شماره  22/28424مورخ  5881/8/58وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
تعداد کل جوازهای صادره تا کنون10411 :

 -5جزییات خدمت

تعداد کل پروانه های صادره تا کنون4513 :
متوسط مجوزهای صادره در سال513 :
متوسط مدتزمانارایه خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری

متوسط پروانه های بهره برداری در سال141 :
صدور جواز تاسیس  15روز کاری و برای صدور پروانه بهره برداری از زمان دریافت فرم ها و مدارک حداکثر 15
روز کاری
سال
فصل
ماه
 . . .بار در:
یکبار برای همیشه
 2بار  -1ارائه مدارک یا درخواست  2دریافت مجوز یا پروانه
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)

بصورت استانی عمل می شود

تاسیس  :بند  11تبصره ذیل ماده
هزینه ارایه خدمت(ریال)
 40قانون اصالح مالیاتهای مستقیم
بهخدمت گیرندگان
مصوب سال  1331مبلغ صد هزار
ریال
تمدید جواز تاسیس :بند  11تبصره به صورت استانی عمل میشود
ذیل ماده  40قانون اصالح
مالیاتهای مستقیم مصوب سال
 1331مبلغ پنجاه هزار ریال
بهره برداری :تصویب نامه 113 13154خزانه یا سازمان امور اقتصادی
و دارایی استان
مورخ  1304/4/3هیات وزیران
113خزانه یا سازمان امور اقتصادی
المثنی بهره برداری :تصویب نامه
و دارایی استان
 13154مورخ  1304/4/3هیات
وزیران
بصورت استانی عمل می شود
طرح توسعه : :بند  11تبصره ذیل
ماده  40قانون اصالح مالیاتهای
مستقیم مصوب سال  1331مبلغ
صد هزار ریال
ابطال جواز تاسیس  :ندارد
ابطال پروانه بهره برداری :ندارد
اصالحیه تاسیس :ندارد
اصالحیه بهره برداری :ندارد
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنwww.egri.maj.ir :
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
■ الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
■ الکترونیکی ■ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -0نحوه دسترسی به خدمت

www.eagri.maj.ir

نام سامانه های دیگر



استعالم از سایر دستگاه های ذیربط

اداره کل کار و تأمین
اجتماعی
اداره کل محیط زیست
استان،
شرکت آب و فاضالب
استان،
اداره کل نظارت بر مواد
غذایی  ،آشامیدنی،
بهداشتی و آرایشی استان،
اداره کل دامپزشکی استان
اداره کل برق استان،

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

مجوز اشتغال به
کار
استعالم محل
استعالم محل و
مجوز بهره برداری
مجوز بهداشتی
بهره برداری
مجوز بهداشتی
حوزه دام
تایید و مجوز
محل تاسیس و
بهرهبرداری

استعالم الکترونیکی اگراستعالمغیرالکترونیکیاست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
 دستگاه

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

-3ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

برخط
online

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

درمرحله ارائه خدمت

■ الکترونیکی

■ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

غیرالکترونیکی

دستهای
()Batch

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

■ الکترونیکی
51

■ اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
)ERP
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک
اخذ استعالمهای الزم

اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا

مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده

اداره گاز

اداره مدیریت امور اراضی
استان،
اداره کل راه و شهرسازی
استان) ،

 -9عناوین فرایندهای خدمت

منابع طبیعی

-1جواز تاسیس
 -2اصالحیه جواز تاسیس
 -3تمدید جواز تاسیس
 -4ابطال جواز تاسیس
 -5پروانه بهره برداری
 -0المثنی پروانه بهره برداری
 -7ابطال پروانه بهره برداری
 -3اصالحیه پروانه بهره برداری
 -9مجوز توسعه

تایید و مجوز
محل تاسیس و
بهره برداری
استعالم کاربری
اراضی یا تغییر
کاربری اراضی
تایید و مجوز
محل تاسیس و
دسترسی
استعالم محل

 دستگاه
مراجعه کننده
 دستگاه
مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده
 دستگاه
مراجعهکننده

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیندجواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

صدور جواز
تاسیس

جواز
تاسیس

درخواست
متقاضی

مشخص کردن محل اجرای
طرح
طرح توجیهی
ارائه اسناد مالکیت زمین و اجاره نامه معتبر
اخذ کلیه استعالم های الزم

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند اصالحیهجواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
نمودار فرآیند المثنی پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

المثنی پروانه بهره برداری

اصالحیه جواز تاسیس

المثنی
پروانه
بهره
برداری
اصالحیه
جواز
تاسیس

درخواست کتبی
دو نوبت آگهی بال اعتبار بودن پروانه بهره برداری قبلی در روزنامه
متقاضی
کثیر النتشار
درخواست
های
اصل پروانه بهره برداری ( برای موارد مخدوش و ناخوانا)
اخذ کلیه استعالم های الزم حسب مورد

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331
تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
واحد
بلوچستان
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند تمدیدجواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

تمدید جواز تاسیس

تمدید
جواز
تاسیس

درخواست متقاضی
اخذ کلیه استعالم هایی که اعتبار آن پایان یافته

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیندابطال جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

ابطال جواز تاسیس

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

ابطال
جواز
تاسیس

تلفن:
154-33229331

درخواست کتبی

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

پروانه بهره برداری

پروانه
بهره
برداری

درخواست کتبی

جواز تاسیس یا موافقت با طرح توسعه
تکمیل فرم پرسشنامه پروانه بهره برداری
اخذ کلیه استعالم های الزم

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند اصالحیه پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

درخواست کتبی برای تغییر نام

اصالحیه پروانه بهره برداری

اصالحیه
پروانه
بهره
برداری

درخواست کتبی برای تغییر مالکیت

درخواست کتبی برای تغییر مکان

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند ابطال پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

ابطال پروانه بهره برداری

ابطال
پروانه
بهره
برداری

درخواست کتبی( اصل پروانه بهره برداری)

حکم قطعی مراچع ذیصالح قضایی و هیئتهای انتظامی
عدم فعالیت بصورت  2سال
تدوین گزارش توجیهی کامل مبنی بر دالیل لغو پروانه

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند مجوز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

مجوز توسعه

مجوز
توسعه

درخواست کتبی

طرح توجیهی
پروانه بهره برداری
ارائه اسناد و مدارک مربوط به جواز تاسیس
اخذ کلیه استعالم های الزم

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
154-33229331

پست الکترونیک:
tbsb@sbagrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

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

ردیف

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر

الکترونیکی

صدور

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک

 22/8885مورخ  5884/4/8وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه شماره

یکسال

دارد



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



(روز /ساعت)

غیرالکترونیکی

1

جواز تاسیس

درخواست متقاضی  ،مشخص کردن محل
اجرای طرح  ،طرح توجیهی ،ارائه اسناد
مالکیت زمین و اجاره نامه معتبر ،اخذ
کلیه استعالم های الزم(اداره کل محیط
زیست استان،ادراه گاز ،شرکت آب و
فاضالب استان ،اداره کل برق استان ،اداره
گاز ،اداره کل نظارت بر مواد غذایی
استان،یا اداره کل دامپزشکی استان
حسب مورد  ،مدیریت امور اراضی استان،
منابع طبیعی  ،اداره کل راه و شهرسازی
استان میراث فرهنگی (موارد خاص )

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

فرآیند مجوز

مجوز

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

توضیحات

عنوان مجوز

نوع

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

غیرالکترونیکی

یکسال

دارد



غیرالکترونیکی

یکسال

دارد



تمدید

اصالح

کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

3

اصالحیه جواز تاسیس

:ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع

2

تمدید جواز تاسیس

صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک

شماره  22/8885مورخ  5884/4/8وزیر جهاد کشاورزی  22/8885مورخ  5884/4/8وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه شماره

0



درخواست متقاضی  ،اخذ کلیه استعالم
های الزم حسب مورد(اداره کل محیط
زیست استان ،شرکت آب و فاضالب
استان ،اداره کل برق استان ،اداره گاز،
اداره کل نظارت بر مواد غذایی استان
یااداره کل دامپزشکی استان  ،مدیریت
امور اراضی استان ،منابع طبیعی ،اداره
کل راه و شهرسازی استان )



درخواست متقاضی ،اخذ کلیه استعالم های الزم
که اعتبار آن پایان یافته است

واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش

کشاورزی :ضوابط صدور و تمدید پروانه بهره برداری

شماره  22/28424مورخ  5881/8/58وزیر جهاد

4

ابطال جواز تاسیس

ابطال

5

پروانه بهره برداری

صدور

کشاورزی

کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

:ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع

شماره  22/8885مورخ  5884/4/8وزیر جهاد کشاورزی

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه

دارد

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه

ندارد

جواز تاسیس یا موافقت با طرح توسعه،
درخواست کتبی ،تکمیل فرم پرسشنامه
پروانه بهره برداری ،اخذ کلیه استعالم
های الزم (اداره کل محیط زیست استان،
 ،اداره کل کار وامور اجتماعی ،اداره کل
نظارت بر مواد غذایی  ،آشامیدنی،
بهداشتی و آرایشی استان یا اداره کل
دامپزشکی استان حسب مورد



درخواست کتبی



از زمان دریافت فرم ها و مدارک  15روز کاری

غیرالکترونیکی



غیرالکترونیکی



دارد

بخش کشاورزی

تمدید پروانه بهره برداری واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی

 22/28424مورخ  5881/8/58وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط صدور و

المثنی

7

اصالحیه پروانه بهره برداری

اصالح

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

پروانه بهره برداری واحدهای صنایع کوچک

وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط صدور و تمدید

ابالغیه شماره  22/28424مورخ 5881/8/58

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی-

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -ابالغیه شماره

درخواست کتبی ،سه وضعیت زیر
الف ) تغییر نام  :آگهی تغییر نام در روزنامه رسمی  ،اجاره نامه معتبر (در صورت استیجاری
بودن) ،اصل پروانه بهره برداری ،استعالم از بانک عامل
ب ) تغییر مالکیت  :مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی ،اجاره نامه معتبر
(در صورت استیجاری بودن)  ،اصل پروانه بهره برداری ،استعالم از بانک عامل
ج ) تغییر مکان  :موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان (مبدا و مقصدحسب مورد) در صورتی
که تغییر مکان نیاز به اخذ زمین ،احداث بنا ،تاسیسات و  ....داشته باشد ارائه اسناد و مدارک
مربوط به جواز تاسیس الزامی است ، .اصل پروانه بهره برداری

دارد



غیرالکترونیکی



غیرالکترونیکی



6

المثنی پروانه بهره برداری

فرم شماره دو



ابطال

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

پروانه بهره برداری واحدهای صنایع کوچک

وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط صدور و تمدید

ابالغیه شماره  22/28424مورخ 5881/8/58

توسعه

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

پروانه بهره برداری واحدهای صنایع کوچک

وزیر جهاد کشاورزی :ضوابط صدور و تمدید

ابالغیه شماره  22/28424مورخ 5881/8/58

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی-

دارد

ماده  8قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی-

ندارد



شونده

نیاز

(ریال)

کار



ردیف

عنوان دستگاه استعالم

نوع فرآیند

مدارک مورد

مدت اعتبار

هزینه

زمان انجام



غیرالکترونیکی

9

مجوز توسعه

درخواست کتبی ،طرح توجیهی ،پروانه بهره
برداری ارائه اسناد و مدارک مربوط به جواز
تاسیس ،اخذ کلیه استعالمهای الزم

غیرالکترونیکی

8

ابطال پروانه بهره برداری

درخواست کتبی (اصل پروانه بهره برداری)،
حکم قطعی مراجع ذیصالح قضایی و هیات
های انتظامی ،عدم فعالیت بصورت 2
سال ،تدوین گزارش توجیهی کامل مبنی
بر دالیل لغو پروانه



فرآیند مجوز

توضیحات

(روز /ساعت)

1

اداره کل کار و تأمین
اجتماعی

2

اداره کل محیط زیست
استان،

3

شرکت آب و فاضالب استان،

4

اداره کل نظارت بر مواد
غذایی  ،آشامیدنی ،بهداشتی
و آرایشی استان،

5

اداره کل دامپزشکی استان

6

اداره کل برق استان،

7

اداره گاز

8

اداره مدیریت امور اراضی
استان،

9

اداره کل راه و شهرسازی
استان) ،

10

منابع طبیعی

موارد استعالم

سایر

با ذکر نام **

***

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

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

