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  پروانه بهره برداري کشتارگاه - 3
 

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف
  

پروانه بهره برداري : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1
  کشتارگاه

  11/03/89:تاریخ 
  3از    1صفحه 

  خراسان جنوبیاداره کل دامپزشکی : عنوان مرجع صادر کننده ) الف -1
  971687111کدپستی-پشت پارك آزادي- 2خیابان جمهوري اسالمی -بیرجند: نشانی و کد پستی ) ب -1
  2224807: نمابر 2233821-5: تلفن: شماره تلفن و نمابر ) ج -1
 Mail -E  : (kj.ir-www.ivo - kj.ir-info@ivo( آدرس سایت و پست الکترونیکی ) د -1
 108داخلی -اداره نظارت بر بهداشت عمومی: نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع ) هـ  -1
  108داخلی -دکتر محمد علی رضایی: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي -1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت اقتصادي -2

  پروانه بهره برداري کشتارگاه: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

_  -  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج -2
  مدارك و مستندات قانونی   مدارك و مستندات عمومی 
  :مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه تاسیس

+ اصل سند (مدارك مربوط به مالکیت زمین تأسیسات  - الف
  سري 1):کپی سند الکیت

در صورتیکه متقاضی شرکت (برگ 1کپی شناسنامه متقاضی  -ب
در (متقاضی  3*4عکس ) باشد کپی شناسنامه مدیر عامل

  قطعه 4):صورتیکه شرکت باشد عکس مدیر عامل 
در صورت شرکت بودن کپی اساسنامه وروزنامه رسمی  - ج

  سري 1شرکت 
  موافقت مراجع ذیربط در خصوص تامین آب و برق -د
  موافقت محیط زیست -هـ
  کروکی و آدرس دقیق محل -و
  موافقت اصولی از ارگانهاي ذیصالح - ز
  تعهدنامه رسمی مالک - ح

  :مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه تاسیس
ي کلی و تفکیکـی تاسیسـات و تجهیزات،تهیـه    نقشه ها -الف

  شده برابر اصول بهداشتی مورد نظر
  گزارش کارشناسی بازدید از زمین توسط کارشناس شبکه -ب
  
  

  : هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173832199005-ملی  خزانه داري کل  ریال33000  هزینه کارشناسی

  2173832199005-ملی  خزانه داري کل  ریال33000  هزینه صدورپروانه
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

  
پروانه بهره برداري : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي -3

  کشتارگاه
  11/03/89: تاریخ

  3از     2صفحه  

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان / واحد

  نوع خروجی  ارائه کننده
سازمان / واحد

  دریافت کننده
  
  
  
1  

  
  

  روز 1  تشکیل پرونده

درخواست 
متقاضی به 

شبکه 
دامپزشکی 
  شهرستان

استعالم از   متقاضی
  ادارات ذیربط

سازمان اموراراضی 
 جهادکشاورزي

محیط - استان 
منابع - زیست

  طبیعی

  
  
  
2  

  
  

پاسخ   روز 1  بررسی و اقدام
  استعالمات

اموراراضی سازمان 
 جهادکشاورزي

محیط - استان 
  منابع طبیعی- زیست

نظریه تائیدي 
  کارشناس

اداره کل 
دامپزشکی خراسان 

  جنوبی

  
  
  
3  

  
  

پرونده   هفته 1  صدور پروانه
  متقاضی

شبکه دامپزشکی 
  شهرستان

پروانه بهره 
برداري 
  کشتارگاه

  متقاضی

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  سال 2: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
 هفته 2: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور •
  فقره 3: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  
  پروانه بهره برداري کشتارگاه: نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره -4

  
   11/03/89: تاریخ

   3از     3صفحه 
  مرحله             

  
  سازمان/ واحد 

  صدور پروانه:  3مرحله   بررسی و اقدام:  2مرحله  تشکیل پرونده:  1مرحله 

  
  
  مشتري

  
  
  
  
  

  
  
  
  

    

شبکه 
دامپزشکی 
  شهرستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  

اداره کل 
  دامپزشکی

  استان 
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  

تکمیل فرم درخواست 
 و ارائه مدارك

استعالم از ادارات  بایگانی
 ذیربط

  صدور پروانه

 موافقتعدم  موافقت

 موافقتعدم 

 موافقت

 موافقتعدم 

بررسی درخواست و 
 تصمیم گیري بازدید از محل

بررسی پرونده در 
 کمیسیون صدور پروانه

 تصمیم گیري

 تصمیم گیري

 پایان شروع
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