
 ١ sk.ir-.investinwww Page                  و       دمات  رما   ذاری   اسان   و ی  رخا  د
 

  تکمیلی و مکانیزاسیون بخش کشاورزي جواز تأسیس ایجاد صنایع تبدیلی و - 1
  

 
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

   
جواز تأسیس ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی :  اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1

  و مکانیزاسیون بخش کشاورزي

  29/04/89تاریخ 

  3از  1ه  صفح

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

  بلوار شهیدین عبادي  - بیرجند: نشانی و کد پستی ) ب - 1

                         0561-227101: شماره تلفن و نمابر) ج  - 1

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

  4432600 - مدیریت صنایع کشاورزي: ه موضوعنام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده ب) هـ - 1

   4432600: آقاي محمد مودي تلفن -2آقاي محمد قاسمی   -1: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2

  انیزاسیون بخش کشاورزيکاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و مجواز تأسیس ایج: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  : شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2

  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -3سال  18حداقل سن  - 2تابعیت دولت جمهوري اسالمی  -1: اشخاص حقیقی  

  ه آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشورارائ -2) مرتبط با نوع فعالیت( اساسنامه  -1: اشخاص حقوقی 

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  داشتن کارشناس مرتبط با جواز تأسیس - 1

  داشتن طرح توجیهی -2

  

__  

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  ) براي براداران( فتوکپی برگ پایان خدمت  - 1

  فتوکپی مدرك تحصیلی  -2

ارائه درخواست جواز تأسیس و طرح توجیهی اساسنامه و آخرین آگهی  -3

  تغییرات براي شرکتها

  داشتن زمین یا موافقیت گرفتن زمین در ناحیه مجاز صنعتی

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

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2110104021004  بانک ملی مرکزي  -9011  ریال100000  صدور جواز تأسیس

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

جواز تأسیس ایجاد صنایع  : ا  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحلهور مجوز یصد/مراحل اجراي -3

  انیزاسیون بخش کشاورزيکتبدیلی و تکمیلی و م

 تاریخ

29/04/89   

  3از  2صفحه  

کد 

  مرحله
  عنوان مرحله

زمان 

  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد 

  ارائه کننده
  نوع خروجی

ازمان س/واحد 

دریافت 

  کننده

1  
دریافت تقاضا و تشکیل 

  پرونده در شهرستان
  اشخاص  درخواست  روز 1

پرونده تکمیل 

  شده

اداره صنایع و 

  امور زیربنایی

1  
بررسی مدارك و طرح 

  توجیهی
  -  -  روز 2

پرونده تکمیل 

  شده

صنایع  مدیریت

  کشاورزي

1  
بررسی مجدد و طرح در 

  کمیسیون
  پرونده  روز 7

یع ت صناریمدی

  کشاورزي

تایید یا عدم 

  تایید طرح

صنایع  مدیریت

  کشاورزي

  مدیریت صنایع  جواز تأسیس  روز 7  جواز تأسیس  2
تأیید نهایی 

  جواز تأسیس
  رئیس سازمان

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  
زمانیکه طرح  برداري تا پروانه بهره. می شود یکسال و در صورت پیشرفت فیزیکی تمدید: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •

        )                  فاقد محدودیت زمانی( فعال باشد 
  روز 17: مرجع صدور  حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست •
  ومکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزي مدیریت صنایع: مرجع صدور •
  .در هر سال متفاوت می باشد:طول یک سال  تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در •
  

  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣ sk.ir-.investinwww Page                  و       دمات  رما   ذاری   اسان   و ی  رخا  د
 

  
  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  
  
انیزاسیون کجواز تأسیس ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و م :  نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4

  بخش کشاورزي
   29/04/89 تاریخ

  3از  3صفحه
  همرحل

  سازمان/واحد
  1مرحله 

  
  2مرحله
 

  
  
  

  متقاضی
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

مدیریت جهاد کشاورزي 
  شهرستان

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

سازمان جهاد کشاورزي 
  استان 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
 

 بایگانی

 بایگانی

عدم 
  تایید 

عدم 
 تایید

بررسی پرونده و طرح 
 توجیهی و اقتصادي

استعالمات اخذ 
وزمین درنواحی 

 مجاز

بررسی پرونده و بازدید و تکمیل 
 مستندات پرونده

رسی پرونده و بر
طرح در کمیسون 
 صدور پروانه استان

 پایان

جواز تاسیس  صدور 
صنایع تبدیلی و تکمیلی 
 بخش کشاورزي

 شروع
درخواست متقاضی و ارائه استعالمات 

جهت صدور جواز تاسیس صنایع تبدیلی 
 و تکمیلی بخش کشاورزي
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