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  )با آرد غیر یارانه اي(مجوز احداث نانوایی آزاد پزي  -1
  

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

با (آزاد پزي مجوز احداث نانوایی : ـ اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي 1
 )آرد غیر یارانه اي

 18/03/89 تاریخ

 3از  1صفحه    

  
  استان خراسان جنوبی)5(شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه: عنوان مرجع صادر کننده ) ـ الف1
  9718753164: چهارراه سیلو                   کد پستی-بیرجند خیابان مدرس-استان خراسان جنوبی:نشانی و کدپستی ) ـ ب1
  0561-4430201:   نمابر   0561-44301202:و نمابر  شماره تلفن) ج  - 1
 Mail-E: (ostan@yahoo.com              -email:jonobi                    www.gtc5.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) ـ د1

  0561- 4430202آردونان                 : نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع ) ـ هـ1
  0561-4430202آقایان فنودي و جویبان           : نام ونشانی تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ـ ي1

                                                                                                      
 : اقتصاديـ اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت 2

  )با آرد غیر یارانه اي(مجوز احداث نانوایی آزاد پزي :عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) ـ الف2
 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ـ ب2
 

 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

  
  مطابق با شرایط عمومی مد نظر دستگاهاي اجرایی

 

  
  می باشد)آزاد(سهمیه آرد واحد غیر یارانه اي 

  
 

 :مدارك و مستندات موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ـ ج2

 مدارك و مستندات قانونی مدارك ومستندات عمومی

  
  )   تمام صفحات(تصویر شناسنامه متقاضی- 1
  تصویر مدرك تحصیلی                 -2
  )  نانوایی(سابقه بیمه پردازي مرتبط-3
  ي مجوز نانوایی   فرم تکمیل شده تقاضا- 4
  تصویر کارت پایان خدمت -5
  تصویر کارت ملی-6
  درخواست کتبی- 7
 

  
مقام عالی وزارت و  2/11/87مورخ 36231/1دستور العمل شماره

مبنی بر نحوه صدور پروانه کسب و  25/2/89اصالحیه آن به تاریخ 
 فعالیت نانواییهاي آزادپزي

 :ا پروانه صادره هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز ی) ـ د2

 شماره حساب کدبانک عامل مبلغ دریافتی عنوان مراحل

 _ _ _ حضورمشتري و ارائه مدارك و مستندات

 _ _ _ بازدید از محل ها جهت احداث

 _ _ _ طرح در کارگروه مربوط جهت احداث

  _ _ _ در صورت تایید ارجاع موضوع
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  : ه و زمانبنديپروانه صادر/ مراحل اجراي مجوز ) ب

  

مجوز احداث :  صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ـ مراحل اجراي 3
 )با آرد غیر یارانه اي(نانوایی آزاد پزي 

 18/03/89 تاریخ

 3از  2صفحه   

کد 
 مرحله

 زمان انجام عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودي مرحله

 نوع ورودي
سازمان /واحد

 ارائه کننده
 نوع خروجی

سازمان /واحد
 دریافت کننده

1 
حضور متقاضی و ارائه 
 مدارك و مستندات

 نامه دبیرخانه شرکت نامه وارده دقیقه 10
  آردونان شرکت

 

 یک هفته بازدید از محل پیشنهادي 2
تقاضاي کتبی 
 متقاضی

 گزارش بازدید آردونان
  آردونان شرکت

 

 دقیقه 10 تشکیل پرونده 3

مدارك و 
 مستندات
 متقاضی

 آردونان
پرونده 
 متقاضی

  آردونان
 

4 

طرح موضوع در کارگروه 
مربوط بر اساس پرونده 

 متشکله

بستگی به زمان 
برگزاري جلسه 

 دارد

 مصوبه کارگروه مربوطه پرونده متقاضی
دبیرخانه کارگروه 

  )شرکت غله(
 

5 
اخذ تعهد نامه محضري در 
 صورت صدور مجوز

 - - - حضور مشتري -

 به اتحادیه نانوایانارجاع  6

در صورت 
حضور متقاضی 

 دقیقه 10

 مصوبه کارگروه
  آردونان

 
 تاییدیه مجوز

  آردونان
 

7 
انجام مراحل صدور پروانه 
 کسب توسط اتحادیه

مربوط به 
اتحادیه می 
 باشد

 اتحادیه تاییدیه مجوز
معرفی نامه به 
 مراجع ذیربط

اماکن (مراجع ذیربط
 )بهداشت، شهرداري

8 

تایید مراجع در صورت 
صدور پروانه کسب و 
 اصناف کارت

مربوط به 
 اتحادیه

تاییدیه مراجع 
 ذیربط

 مراجع ذیربط
صدور پروانه 
 کسب

  شخص متقاضی
 

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  
  حداکثرسه ماه از تاریخ صدور مجوز جهت دریافت پروانه کسب و شروع فعالیت: ا پروانه فعالیت دوره اعتبار مجوز ی •
  یک ماه:اکثر زمان تصمیم گیري به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حد •
  بستگی به تعداد متقاضیان و توجیه پذیر بودن تقاضا دارد: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره درطول یک سال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  )غیر یارانه اي آرد(احداث نانوایی آزادپز :  ور مجوز یا پروانه صادرهـ نمودار اجراي مراحل صد4
 

 18/03/89تاریخ

 3از   3صفحه 

  مرحله                  
 سازمان/واحد

 8و7و6و5مرحله  4و3مرحله  2مرحله  1مرحله 

  
  
  
  
  مشتري

  
  
  
  
 

  
  
 

   

  
  
  

  نان شرکت آرد و
  
  
  
  
  
 

  
  
 

   

  
  
  

و دبیرخانه کارگروه 
  کارگروه 

  
  
  
  
 

  
  
 

   

  
  
  
  

  اتحادیه نانوایان
  
  
  
 

  
  
 

   

  

  

  

  

تنظیم برنامه براي 
 بازدید

اخذ تعهد نامه 
 محضري

 عدم تایید 

 ارائه مدارك

 تشکیل پرونده تایید

 تایید

انجام مراحل 
صدور پروانه 
 کسب

 پایان شروع 

بازدید از محل 
 پیشنهادي

تکمیل پرونده و 
معرفی به 
 مراجع ذیربط

طرح 
 موضوع
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