ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت
ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

13021182103

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

سیاستگزاسی کلیِ هجَصّا ٍ پشٍاًِ ّایی است کِ تشای فعالیت ٍاحذّای داهپشٍی صٌعتی ٍ ًیوِ صٌعتی تَسظ
ساصهاى ًظام هٌْذسی کشاٍسصی استاًْا اًجام هی پزیشد
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
ثْطُ ثطزاضاى (هتقبضیبى جسیس ،زاضًسگبى هَافقت
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
اغَلی ،هجَظ تبسیس ٍاحسّب ،پطٍاًِ ثْطُ
 خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
ثطزاضی)،
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
 شْشستاًی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت :صذٍس هجَصّا ٍ پشٍاًِ ّای داهپشٍسی صٌعتی ٍ ًیوِ
صٌعتی( ،هَافقت اصَلی ،پشٍاًِ تاسیس ،پشٍاًِ تْشُ تشداسی)

 -2شٌاسِ خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

افراد حقیقی  :ضٌبسٌبهِ ،کبضت هلی ،کبضت پبیبى ذسهت یب هعبفیت زائن (عکس -تػَیط آذطیي هسضک
تحػیلی)
افراد حقوقی  :ثجت ضطکت ،هساضک هَسسیي ضطکت ،اسبسٌبهِ ضطکت (جْت هتقبضیبى حقَقی) ،آگْی
تبسیس یب آذطیي تغییطات
موافقت اصولی  :تػَیط ضٌبسٌبهِ ،تػَیط کبضت هلی،کبضت پبیبى ذسهت 2،قغعِ عکس ،تػَیط ثجت
ضطکت،تػَیط آگْی ضٍظًبهِ ضسوی ،تػَیط اسبسٌبهِ ،تکویل ٍ اضایِ فطم تقبضبی غسٍض هَافقت اغَلی تَسظ
هتقبضی ً -قطِ هحل هَضز ًظط ثطای اجطای عطح هوَْض ثِ هْط هٌْسس ًبظط
تمدید موافقت اصولی  :هَافقت اغَلی غبزضُ قجلی ،پطٍاًِ ثْساضتی
تاسیس  :اغل هَافقت اغَلی -پطٍاًِ ثْساضتی تبسیس غبزضُ اظ سبظهبى ًظبم زاهپعضکی -تکویل ٍ اضائِ فطم
تقبضبی غسٍض پطٍاًِ تبسیس تَسظ هتقبضی  -پبسد استعالم اظ زستگبُ ّبی اجطایی عجق هبزُ ً - 11قطِ
هَقعیت ظهیي ٍ هحل اجطای پطٍغُ -هساضک هطثَط ثِ هبلکیت ظهیي -اضائِ عطح تَجیْی ٍ فٌی
تمدید تاسیس  :زضذَاست کتجی هتقبضی ثب شکط زالیل عسم پیطرطفت – اغرل هجرَظ تیسریس ،هجرَظ هعتجرط
ثْساضتی ٍ توسیس استعالهبتی کِ تبضید آًْب سپطی ضسُ است .
تمدید پروانه بهره برداری  :اضائِ زضذَاست کتجی،اغل پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی قجلی یب توسیس ضسُ ،پطٍاًِ ثْساضتی
هعتجط سبظهبى ًظبم زاهپعضکی
بهره برداری  :اغل هَافقت اغَلی ٍ پطٍاًِ تبسیس -فطم تقبضبی غسٍض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی تکویل ضسُ تَسظ
هتقبضی -فطم تکویل ضسُ تَسظ هٌْسس ًبظط فٌی هجٌی ثط اتوبم عولیبت سبذتوبًی ٍ ًػت تبسیسبت ٍ
تجْیعات -فطم تکویل ضسُ پبیبى کبض سبذتوبى -اغل پطٍاًِ ّبی ثْساضتی هَافقتْبی اغَلی ٍ ثْطُ ثطزاضی-
هعطفی هسئَل فٌی تَلیس،اغل پطٍاًِ ثْساضتی هَافقت اغَلی ٍ ثْطُ ثطزاضی
توسعه  :زضذَاست کتجی  ،گعاضش ثبظزیس فٌی ٍ ثْساضتی سبظهبى ًظبم هٌْسسی کطبٍضظی ٍ زاهپعضکی
هَافقت سبظهبًْبی ًظبم هٌْسسی کطبٍضظی ٍ زاهپعضکی
تمدید توسعه  :هجَظ تَسعِ قجلی – استعالهبتی کِ ظهبًطبى سپطی ضسُ است .پطٍاًِ هعتجط ثْطُ ثطزاضی ٍ
ثْساضتی – (استعالهبت هطحلِ تیسیس حست هَضز ) ٍ :احسّبی استبًی ٍ یب ضْطستبًی سبظهبى ًظبم
زاهپعضکی -ازاضُ کل هحیظ ظیست استبى ٍ یب ضْطستبى -ضطکت آة هٌغقِ ای استبى ٍ یب ضْطستبى -ضطکت
تَظیع ًیطٍی ثطق استبى ٍ یب ضْطستبى -ازاضُ کل هٌبثع عجیعی ٍ آثریعزاضی استبى ٍ یب ضْطستبى  -هسیطیت
اهَض اضاضی استبى ٍ یب ضْطستبى -سبظهبى هیطاث فطٌّگی ٍ گطزضگطی استبى ٍ یب ضْطستبى
انتقال مجوز تاسیس  :زضذَاست کتجی  -اًتقبل پطٍاًِ تبسیس ثِ غیط ٍ ،اًتقبل کلیِ اضاضی ،اهکبًبت،
تسْیالت ،تعْسات ٍ اذتیبضات ثِ عَض یکجب ثب ضعبیت هقطضات هطثَعِ ٍ کست اجبظُ اظ جْبز کطبٍضظی استبى -
اًتقبل پطٍاًِ تبسیس اظ ضرع حقیقی ثِ حقَقی(ضطکت) قجل اظ احساث ّطگًَِ اثٌیِ ٍ تبسیسبت ثب ضعبیت
ضَاثظ هطثَعِ هططٍط ثط اضائِ ٍکبلتٌبهِ قبًًَی اظ سَی سبیط ضطکبء هجٌی ثط تغییط ًبم غبحت پطٍاًِ ثِ ًبم ّط
یک اظ ضطکبء ثالهبًع هی ثبضس.اًتقبل تعْسات هحضطی ثِ ذطیساض
پیططفت حساقل 00زضغس عطح اعن اظ سبذتوبى ٍ تبسیسبت کِ ثِ تبئیس ٍاحسّبی استبًی یب ضْطستبًی سبظهبى
ًظبم هٌْسسی ضسیسُ ٍاذص هجَظ الظم اظ سبظهبى جْبزکطبٍضظی استبى گَاّی عسم ثسّی اًتقبل زٌّسُ ثِ ثبًک
ٍ یب گَاّی ًقل ٍ اًتقبل تعْسات اظ ثبًک
ابطال  :زضذَاست کتجی ،گعاضش ضسوی ٍ هستٌس کبضضٌبسبى شیػالح هجٌی ثط عسم ضعبیت زستَضالعولْب،
استبًساضزّب ٍ سبیط ضَاثظ فٌی یب ثْساضتی  ،گعاضش ثبظزیس کبضضٌبس فٌی یب ثْساضتی هجٌی ثط عسم ضعبیت
ضَاثظ ٍ هقطضات فٌی یب ثْساضتی  ،احکبم قغعی هطاجع شیػالح قضبئی ،تیهیي اجتوبعی ،عسم ثسّی ثِ ثبًک
بهسازی و نوسازی  :زضذَاست کتجی هتقبضی ،استعالهبت هبزُ  11قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی حست هَضز ،
پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ٍ پطٍاًِ ثْساضتی
تمدید بهسازی و نوسازی  :زضذَاست کتجی هتقبضی ،استعالهبت هبزُ  11قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی حست
هَضز  ،پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ٍ پطٍاًِ ثْساضتی
تغییر کاربری  :زضذَاست کتجی  ،پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی قجلی ،پطٍاًِ ثْساضتی
بهداشتی  :هعطفی ًبهًِ ،قطِ هطرػبت ظهیي ،گعاضش ثبظزیس کبضضٌبس ثْساضتی

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی کطَض، ،اثالغیِ ضوبضُ  020/313هَضخ ٍ 11/1/10ظیط جْبز کطبٍضظی زضذػَظ
زستَضالعول اجطایی تجػطُ ّبی  0 ٍ 3 ،2 ،1هبزُ  0قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی کطَض ٍ اغالحیِ آى ضوبضُ
 020/5110هَضخ 11/3/5

خذهت گیشًذگاى دس :هاُ

فصل

سال

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ

هاُ

تاس دس:

فصل

شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
صذٍس هَافقت اصَلی ٍ تاسیس ٍ
صذٍس هَافقت اصَلی ٍ تاسیس ٍ
تْشُ تشداسی ٍ توذیذ تْشُ تشداسی ٍ تْشُ تشداسی ٍ توذیذ تْشُ تشداسی ٍ
هجَص تَسعِ ٍ توذیذ هجَص تَسعِ هجَص تَسعِ ٍ توذیذ هجَص تَسعِ
ٍ هجَص تْساصی ٍ ًَساصی ٍ توذیذ ٍ هجَص تْساصی ٍ ًَساصی ٍ توذیذ
تْساصی ٍ ًَساصی ٍ هجَص تغییش
تْساصی ٍ ًَساصی ٍ هجَص تغییش
کاستشی  :هغبثق تجػطُ  3هبز ُ 2کاستشی  :ضوبضُ حسبة ٍاضیع
تعطفِ ثِ غَضت استبًی اعالم
قبًَى افعایص ثْطُ ٍضی ثرص
کطبٍضظی ٍ هٌبثع عجیعی سبالًِ هی ضَز .اثالغیِ ضوبضُ
تَسظ ٍظیط جْبز کطبٍضظی اثالغ  020/23051هَضخ 13/3/21
ٍظیط جْبز کطبٍضظی
هی گطزز.
اثغبل ً :ساضز

سال
پشداخت تصَست الکتشًٍیک

-

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش :هوکي است هتقاضی تِ
ایٌتشًت دستشسی ًذاشتِ تاشذ ٍ
حضَسا کسة اعالع ًوایذ
رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى تصَست استاًی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا
استثاط تا دیگش دستگاُ ّا
)
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت پشٍاًِ  /هجَص
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی



ًام دستگاُ دیگش

ندارد

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى کشهاًشاُ)
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -1صذٍس ٍ توذیذ هَافقت اصَلی
 -2صذٍس ٍ توذیذ هجَص تاسیس
-3صذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی
 -4صذٍس ٍ توذیذ هجَص تَسعِ
 -5اًتقال هجَص تاسیس
 -6اتغال هَافقت اصَلی  ،هجَص تاسیس ٍ پشٍاًِ تْشُ تشداسی
 -7صذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ ّای تْذاشتی
 -8صذٍس هجَص تْساصی ٍ ًَساصی
 -9توذیذ هجَص تْساصی ٍ ًَساصی
 -10هجَص تغییش کاستشی

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

نمودار فرآیند صدور موافقت اصولی دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

نمودار فرآیند صدور پروانه بهره برداری دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

نمودار فرآیند صدور مجوز تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

نمودار فرآیند صدور مجوز توسعه دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی
شروع
ارائه درخواست به مدیریت شهرستان
متقاضی
بازدید مشترک از محل طرح
نظام مهندسی شهرستان و دامپسشکی
طرح و بررسی درخواست
نظام مهندسی شهرستان

خیر

آیا موافقت
میشود؟

اعالم به متقاضی

پایان

بلی

ارسال مدارک به نظام مهندسی شهرستان
نظام مهندسی شهرستان
طرح و بررسی درخواست
نظام مهندسی شهرستان

خیر

آیا موافقت
میشود؟

اعالم به متقاضی
پایان
از طریق مدیریت

بلی

شهرستان

ارائه پاسخ مثبت استعالمها به همراه طرح توجیهی نظام مهندسی شهرستان
متقاضی
صدور مجوز توسعه واحدهاي دام و طیور و ارسال آن به شهرستان
نظام مهندسی شهرستان
پایان

نمودار فرآیند تمدید صدور مجوز توسعه دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

انتقال مجوز تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

شروع
ارائه درخواست نظام مهندسی شهرستان
متقاضی
دریافت و بررسی مدارک نقل و انتقال
نظام مهندسی شهرستان

خیر

آیا پیشرفت فیسیکی باالي
 %05است؟

اعالم به متقاضی

پایان

بلی

ارسال مدارک به مدیریت صدور مجوزها و پروانههاي استان
نظام مهندسی شهرستان
طرح و بررسی درخواست
نظام مهندسی شهرستان

آیا موافقت میشود؟

خیر

اعالم به متقاضی
پایان

از طریق نظام مهندسی
بلی

صدور مجوز انتقال
نظام مهندسی شهرستان
پایان

شهرستان
شهرستان

نمودار فرآیند ابطال مجوز تاسیس واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند صدور مجوز بهسازی و نوسازی واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند تمدید موافقت اصولی واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند تمدید صدور مجوز بهسازی و نوسازی واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند تمدید صدور مجوز تاسیس واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي05632227101:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات داهی

