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  زینتی -)گرم آبی و سردآبی( پروانه موافقت اصولی  پرورش ماهیان  -  10
  

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف
  

پروانه موافقت اصولی  : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1
  زینتی          - )گرم آبی و سردآبی( پرورش 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    : واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوعنام و شماره تلفن ) 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 موافقت اصولی  پرورش ماهیان : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  زینتی         -)گرم آبی و سردآبی( تمدید پروانه موافقت اصولی  پرورش ماهیان     
  : شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2
  شرایط عمومی

  
  شرایط اختصاصی

  :اشخاص حقیقی و حقوقی 
  
  تابعیت جمهوري اسالمی ایران             -1 

  اعتقاد به دین مبین اسالم -2
  جهت برادران( داشتن کارت پایان خدمت  -3

  
  )چاه چشمه قنات(دارا بودن منبع آبی  -1
  سند مالکیت زمین  -2
  رشایت حقابه بران -3

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

  کپی شناسنامه و کارت ملی                 -1
  درخواست کتبی متقاضی  - 2
  کپی کارت پایان خدمت                    -3
  جهت شرکت هاي خصوص ارائه  - 4
  مدارك دوره هاي آموزشی گذرانده شده   -5
  اساسنامه تغییرات شرکت و عکس                                    6
  کپی مدارك شناسایی اعضاء هئیت مدیره   -7
  درخواست کتبی مبنی بر تمدید پروانه-  8

  کپی برابر اصل سند مالکیت زمین -1
  کپی برابر اصل پروانه بهره برداري چاه -2
  کپی برابر اصل سند مالکیت منبع آبی -3
  ضایت حقابه بران و تایید شوراي اسالمیر -4

  :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  ریال 100000  صدور پروانه موافقت اصولی

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

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

تاریخ 
15/06/89  

  3از  2صفحه  

کد 
  عنوان مرحله  مرحله

زمان 
  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان /واحد   نوع ورودي
  ارائه کننده

  نوع خروجی
سازمان /واحد 

دریافت 
  کننده

ارائه درخواست  متقاضی   1
  به شیالت شهرستان

 ----  
   ----   -----   -----   -------  

  روز7  تکمیل پرونده  1
تکمیل پرونده 

وبازدید 
  کارشناسی

جهاد مدیریت 
  کشاورزي

تکمیل پرونده و 
  ارسال به استان

سازمان جهاد 
کشاورزي 

  )شیالت(

  ----   دریافت پرونده  1
دریافت پرونده و 

مدارك تکیل 
  شده

  ------   ----   مدیریت شیالت

  -------   -----   مدیریت شیالت  پرونده  روز2  برسی پرونده  1

 7حداکثر   بازدید کارشناسی  1
  روز

برسی و بازدید 
کارشناسی از 
منطقه توسط 
  شیالت استان

تایید یا رد   مدیریت شیالت
  شیالت  منطقه

طرح موضوع در   2
  روز7  کمیسیون

ارسال پرونده در 
کمیسیون صدور 
پروانه وطرح در 
  کمسیون

تائید یا   شیالت
  ردپرونده

سازمان جهاد 
  کشاورزي

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  ماه  6: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
روز بدون احتساب زمان جهـت    20: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور  •

  کسب مجوز هاي سایر ارگانها
  مدیریت شیالت و آبزیان :  مرجع صدور •
  مورد  5:  تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  
پروانه موافقت اصولی  پرورش :  نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  -4

  زینتی -)گرم آبی و سردآبی( ماهیان 
  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 

تکمیل پرونده و 
 ارسال به استان

 بایگانی
بایگانی پروانه صادر 

 شده

تصمیم 
 گیري

صدور 
 مصوبه

بایگانی پروانه 
 صادر شده

دریافت پرونده و بررسی  طرح در کمیسون صدور پروانه
 اولیه و بازدید ثانویه

 منفی

 بررسی درخواست

  پایان درخواست
ارائه (اعالم به متقاضی 

 )پروانه به متقاضی 

 مثبت
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