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  زینتی -)گرم آبی و سردآبی( پروانه تاسیس پرورش ماهیان  - 11
  

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف
  

پروانه تاسیس پرورش : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1

  زینتی               -)گرم آبی و سردآبی( ماهیان 

   15/06/89: تاریخ 

   3از  1صفحه   

  سازمان جهاد کشاورزي: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  -1

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

  :شماره تلفن و نمابر) ج -1

  :(E-Mail)آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د-1

  4430847مدیریت امور شیالت و آبزیان    : موضوع نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به) هـ -1

  2227101سازمان جهاد کشاورزي         :   نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي -1

  :اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي  -2

  زینتی         -)گرم آبی و سردآبی( پروانه تاسیس پرورش ماهیان : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  زینتی - )گرم آبی و سردآبی( تمدید  پروانه تاسیس پرورش ماهیان                                                                   

  : انه صادرهشرایط الزم مجوز یا پرو) ب-2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  درخواست جهت صدور پروانه تاسیس -1  پرونده تکمیل شده جهت موافقت اصولی وتاسیس 

  )طبق پرونده تکمیل شده جهت موافقت اصولی(

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

  مستندات قانونیمدارك و   مدارك و مستندات عمومی

  )پرونده تکمیل شده موافقت اصولی(

  درخواست پروانه تاسیس یا تمدید تاسیس -1

  اخذ استعالمات از ادارات ذیربط -1

  تهیه طرح توجیهی و نقشه اجرائی -2

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

  حسابشماره   کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2110104021004  بانک ملی مرکزي - 9011  ریال 10000  صدور پروانه

  2110104021004  بانک ملی مرکزي - 9011  ریال50.000  تمدید پروانه تاسیس
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  

تاسیس پرورش پروانه :  صدور مجوز یا  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/مراحل اجراي -3
  زینتی -)گرم آبی و سردآبی( ماهیان 

: تاریخ 
15/06/89  

  3از  2صفحه 

کد 
  مرحله

زمان   عنوان مرحله
  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد 

  ----  نوع خروجی  ارائه کننده

1  
ارائه درخواست  متقاضی 

جهت صدور پروانه 
  تاسیس به شیالت استان

  روز2
درخواست 
متقاضی و 
  تحویل مدارك

  ----   متقاضی  ---- 

1  
اخذ استعالم ها  از ادارات 

ذیربط وتهیه نقشه 
  اجرایی و طرح توجیهی 

پیگیري 
متقاضی 

وارائه 
استهالمها 
به شیالت 
  استان

  -----   متقاضی  ----   ارائه استعالمها

طرح موضوع  در   2
  روز7  کمیسیون صدور پروانه

ارسال پرونده به 
کمیسیون  و 

طرح در 
  کمیسیون

  -----   شیالت  ---- 

صدور پروانه تاسیس و   2
  پرورش ماهی

بالفاصله 
پس از 
  تائید

سازمان جهاد   ----   صدور پروانه
  -----   کشاورزي

 
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  یک سال :  دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
  روز  10: متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به  •
  مدیریت شیالت و آبزیان :  مرجع صدور •
 مورد   30: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  
( تاسیس پرورش ماهیان پروانه :  نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  -4

  زینتی -)گرم آبی و سردآبی
  15/06/89: تاریخ 

   3از   3صفحه 
                           

  مرحله 
  

  سازمان/واحد

  صدور پروانه : 2مرحله   تشکیل پرونده و صدور مصوبه :  1مرحله 

  
  
  

  متقاضی
  
  

  

    

  
  

جهاد کشاورزي  
  شهرستان

  

    

  
  
  

سازمان جهاد 
  کشاورزي

  
  
  
  
  
  

    

 

 شروع 

ارائه پروانه به متقاضی 
 )پایان کار (

 بایگانی

تصمیم 
 گیري

 صدور مصوبه
 بایگانی

 بررسی استعالمات 

ارائه استعالم و درخواست 
 کتبی جهت صدور پروانه

 استعالم ازادارات 

بررسی استعالمات و ارسال 
 درخواست به استان

ارسال به پرونده 
 استان

ون صدور یدر کمیس موضوع  طرح
 پروانه

  پایان
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