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  )امور دام( پروانه تاسیس  -6
  

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف
  

  )امور دام( پروانه تاسیس :  اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  29/04/89تاریخ 

  3از   1صفحه   

  خراسان جنوبیسازمان جهاد کشاورزي : عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1

  سازمان جهاد کشاورزي -بیرجند بلوار کشاورز: نشانی و کد پستی ) ب - 1

  0561-22246102                       0561- 2213142: شماره تلفن و نمابر) ج  -1 

 www.kj-Agri jahad.ir: (E-Mail)آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د- 1

  ذکر شده در باال: یا قسمت رسیدگی کننده به موضوعنام و شماره تلفن واحد ) هـ - 1

  غالمحسین برقی -2آقاي محمود اشرفی گل  -1: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي  -2

  )امور دام( پروانه تاسیس : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2

  دارا بودن زمین و آب -تابعیت جمهوري اسالمی- برگه پایان خدمت سربازي براي متقاضیان مرد -درخواست متقاضی

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

سازمان آب                   -4شرکت برق-3ثبت اسناد - 2استعالم از منابع طبیعی- 1

حق  –9امور اراضی - 8محیط زیست -7دامپزشکی -  6بخشداري  -5

  التمبر دارایی

  شرکت گاز استعالم بر حسب ضرورت- 1

  راه و تربري و اداره کل میراث فرهنگی- 2 

  

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  کلیه استعالمات انجام شده  ذکر شده در شرایط عمومی پاسخ- 1

  کپی شناسنامه و کارت ملی-2

  قطعه  2عکس -3

موافقت کمیسیون بر اساس توسعه تامین آب با ارائه اسناد توسط 

  متقاضی

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) د -2

  حسابشماره   کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

صدور جواز تاسیس حق التمبر 

  دارایی
  2110104021004  بانک ملی مرکزي -9011  ریال  100000

  2110104021004  بانک ملی مرکزي -9011  ریال 50000  تمدید جواز تاسیس
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 : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  

امور ( پروانه تاسیس :   هر مرحله   صدور مجوز یا  پروانه صادره و زمانبندي /مراحل اجراي -3

  )دام

تاریخ 

29/04/89   

   3از   2صفحه 

کد 

  مرحله
  عنوان مرحله

زمان 

  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد 

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان /واحد 

دریافت 

  کننده

1  
دریافت تقاضا و تشکیل 

  پرونده شهرستان
  درخواست  روز 1

اشخاص حقیقی 

  و حقوقی

پرونده تکمیل 

  شده

اداره امور دام 

  شهرستان

1  
بررسی مالك و بازدید از 

  محل و تشکیل پرونده
  -  -  روز 4

پرونده تکمیل 

  شده

معاونت امور دام 

  سازمان

1  
بررسی مجدد و طرح در 

  کمیسیون
  معاونت امور دام  پرونده  روز 15

تایید یا عدم 

  تایید
  معاونت امور دام

  معاونت امور دام  جواز تاسیس  روز 2  جواز تاسیس  2
تایید نهایی 

  جواز تاسیس
  رئیس سازمان

  
  

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 
  

  )در صورت پیشرفت فیزیکی تمدید میشود(سال و یک سال تمدید  2: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
  روز میباشد 22: تاریخ ثبت درخواست مرجع صدورحداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از  •
  معاونت تولیدات دامی : مرجع صدور •
  .در هر سال متفاوت می باشد:تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

  )امور دام( پروانه تاسیس : نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  -4
   29/04/89تاریخ 

   3از   3صفحه 
  مرحله

  سازمان/واحد
  1مرحله 

  
  2مرحله
 

  
  
  

  متقاضی
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

سازمان جهاد 
  استانکشاورزي 
  
  
  

    

  
  
  
  
  

مدیریت صنایع 
  کشاورزي

  
  
  
  
  
  

    

ارائه پروانه به متقاضی 
 )پایان کار(

 بایگانی

بایگانی پرونده 
 صادر شده

بررسی پرونده و 
طرح در کمیسون 
 صدور پروانه استان

  عدم
 تایید 

عدم 
 تایید  

 پایان

اخذ استعالمات 
 ضروري

درخواست متقاضی و ارائه  شروع
 ادارات به جهاداستعالمات 

بررسی استعالمات و ضرورت مثبت 
 بودن 
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