بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

مستند اطالعرسانیربای زریخدمات مستقررد میزخدمت

کد فرم - 12- 1 :ت

عنوان خدمت :صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

شناسه13021193000 :

عنوان زیر خدمت :مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

شناسه13021193100 :

گردش کار و مراحل انجام خدمت:
 - 1بارگزاری موافقت اولیه و جوابهای استعالمات انجام شده و وارد نمودن  utmمحل اجرای طرح توسط کارشناس صدور
 - 2ارجاع به کارشناس معین جهت بررسی
 - 3ارجاع به کارشناس شهرستان جهت تایید مشخصات و پر کردن و بارگذاری فرم مربوطه
 - 4ارجاع دوباره به کارشناس معین
 - 5ارجاع به رئیس اداره جهت بررسی نهایی
 - 6ارجاع به مدیریت صنایع جهت بررسی نهایی
 - 7ارجاع به رئیس سازمان جهت بررسی و تأیید نهایی
 - 8ارجاع به کارشناسی صدور جهت چاپ مجوز
 - 9ارسال به صورت دستی جهت تائید رئیس سازمان
مدارک و مستندات مورد نیاز:
 - 1اصل موافقت اولیه
 - 2جواب استعالمهای صورت گرفته در مرحله موافقت اولیه
 Utm - 3و کروکی محل اجرای طرح
استعالم های مورد نیاز:
 - 1استعالم از امور اراضی در صورت زراعی بودن زمین/در غیر اینصورت استعالم از شهرک صنعتی و یا بنیاد مسکن
 - 2استعالم از محیط زیست
 - 3استعالم از اداره کار
 - 4استعالم از امور آب
 - 5استعالم از معاونت غذا و دارو (در صورت نیاز)
 - 6استعالم دامپزشکی (در صورت نیاز)
پرداخت هزینه ریالی برای انجام خدمت (مبلغ – شماره حساب):
تمبر مالیاتی به مبلغ  100000ریال
مدت زمان ارائه خدمت:
 3روز
نام و نام خانوادگی و شماره تماس متصدیان انجام خدمت:
 - 1بهزاد تاژانی  31974536کارشناس معین
 - 2الهام صادقی  31974526رئیس اداره بررسی و نظارت
 - 3پرویز تومرائی  31974536مدیر صنایع تبدیلی و غذایی
 - 4نکیسا بادفر  31974526کارشناس صدور جواز
 - 5کارشناس شهرستان مربوطه

گروه نوسازی وتحولاداری

بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

مستند اطالعرسانیربای زریخدمات مستقررد میزخدمت

کد فرم - 12- 2 :ت

عنوان خدمت :صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

شناسه13021193000 :

عنوان زیر خدمت :مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

شناسه13021193101 :

گردش کار و مراحل انجام خدمت:

 - 1ثبت نام متقاضی در سامانه  www.eagri.majو انتخاب گزینه صدور پروانه بهرهبرداری
 - 2تحو یل استعالمات الزم به ارباب رجوع
 - 3ارجاع به رئیس اداره جهت بررسی اولیه
 - 4ارجاع به مدیریت صنایع جهت بررسی
 - 5ارجاع به کارشناس صدو ر جهت بارگذاری استعالمات مربوطه
 - 6ارجاع به کارشناس معین
 - 7ارجاع به کارشناس شهرستان مربوطه جهت پرکردن فرم و بارگذاری در سامانه
 - 8ارجاع به کارشناس معین جهت بررسی نهایی
 - 9ارجاع به رئیس اداره جهت بررسی نهایی
 - 10ارجاع به مدیریت صنایع جهت تایید نهایی
 - 11ارجاع به ریاست سازمان جهت تولید نهایی
 - 12ارجاع به کارشناس صدور جهت چاپ مجوز
 - 13ارسال بص ورت دستی جهت تائید رئیس سازمان

مدارک و مستندات مورد نیاز:
 - 1تغییر کاربری زمین موردنظر در غیر اینصورت قرارداد شهرک و یا پاسخ استعالم بنیاد مسکن
 - 2پاسخ استعالم از اداره کار
 - 3پاسخ استعالم از محیطزیست
 - 4پاسخ استعالم از اداره بهداشت
 - 5پاسخ استعالم از امور آب
 - 6پایان کار ساختمان

استعالم های مورد نیاز:
 - 1استعالم امور اراضی/شهرک صنعتی/بنیاد مسکن
 - 2استعالم اداره کار
 - 3استعالم محیطزیست
 - 4استعالم امور آب
 - 5استعالم اداره بهداشت

پرداخت هزینه ریالی برای انجام خدمت (مبلغ – شماره حساب):
تمبر مالیاتی به مبلغ  10000ریال

مدت زمان ارائه خدمت:
 3روز

نام و نام خانوادگی و شماره تماس متصدیان انجام خدمت:
 - 1بهزاد تاژانی  31974536کارشناس معین
 - 2الهام صادقی  31974526رئیس اداره بررسی و نظارت
 - 3پرویز تومرائی  31974536مدیر صنایع تبدیلی و غذایی
 - 4نکیسا بادفر  31974526کارشناس صدور جواز
 - 5کارشناس شهرستان مربوطه

گروه نوسازی وتحولاداری

بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

مستند اطالعرسانیربای زریخدمات مستقررد میزخدمت

کد فرم - 12- 3 :ت

عنوان خدمت :صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

شناسه13021193000 :

عنوان زیر خدمت :مجوز طرح توسعه و شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

شناسه13021193102 :

گردش کار و مراحل انجام خدمت:
 - 1ثبت نام در سامانه پنجره خدمات الکترونیک و بارگذاری پروانه بهرهبرداری
 - 2ارائه استعالمات مورد نیاز
 - 3ارجاع به کارشناس معین و وارد نمودن  utmمحل اجرای طرح
 - 4ارجاع به رئیس اداره جهت بررسی
 - 5ارجاع به کارشناس صدور مجوز
 - 6ارجاع به کارشناس شهرستان مربوطه جهت کارشناسی
 - 7ارجاع به کارشناس معین
 - 8ارجاع به رئیس اداره جهت تأیید نهایی
 - 9ارجاع به مدیریت صنایع جهت اظهارنظر نهایی
 - 10ارجاع به رئیس سازمان جهت تایید نهایی
 - 11ارجاع به کارشناس صدور جهت چاپ
 - 12ارسال بصورت دستی جهت تائید رئیس سازمان

مدارک و مستندات مورد نیاز:
 - 1اصل پروانه بهرهبرداری
 - 2مدارک احراز هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی

استعالم های مورد نیاز:
 - 1امور اراضی/شهرک صنعتی/بنیاد مسکن
 - 2محیط زیست
 - 3اداره کار
 - 4بهداشت (در صورت نیاز)
 - 5اداره آب
 - 6دامپزشکی (در صورت نیاز)

پرداخت هزینه ریالی برای انجام خدمت (مبلغ – شماره حساب):
تمبر مالیاتی به مبلغ  100000ریال

مدت زمان ارائه خدمت:
 3روز

نام و نام خانوادگی و شماره تماس متصدیان انجام خدمت:
 - 1بهزاد تاژانی  31974536کارشناس معین
 - 2الهام صادقی  31974526رئیس اداره بررسی و نظارت
 - 3پرویز تومرائی  31974536مدیر صنایع تبدیلی و غذایی
 - 4نکیسا بادفر  31974526کارشناس صدور جواز
 - 5کارشناس شهرستان مربوطه

گروه نوسازی وتحولاداری

بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

مستند اطالعرسانیربای زریخدمات مستقررد میزخدمت

کد فرم :ب – ش T -

عنوان خدمت :صدور مجوزها و پروانههای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
عنوان زیر خدمت :موافقت اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
گردش کار و مراحل انجام خدمت:
 - 1ثبت نام متقاضی در سامانه www.eagri.maj.ir
 - 2ارجاع به کارشناس معین جهت بررسی طرح و مدارک اولیه
 - 3ارجاع به رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرحها
 - 4ارجاع به مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی
 - 5ارجاع به کارشناس صدور مجوز جهت چاپ نهایی
 - 6تحویل موافقت اولیه به همراه استعالمات مربوطه به متقاضی
مدارک و مستندات مورد نیاز:
اشخاص حقیقی - 1 :عکس  - 2 3*4اصل شناسنامه  - 3اصل کارت ملی  - 4اصل کارت پایان خدمت
اشخاص حقوقی - 1 :لوگوی شرکت  - 2اساسنامه  - 3آگهی ثبت شرکت  - 4آگهی تأسیس شرکت  - 5آگهی آخرین تغییرات  - 6کارت ملی مدیر عامل - 7
پایان خدمت مدیر عامل
که توسط متقاضی در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک بارگذاری میشود.
استعالم های مورد نیاز:
 - 1استعالم امور اراضی ،شهرک صنعتی ،بنیاد مسکن
 - 2استعالم محیط زیست
 - 3استعالم اداره کار
 - 4استعالم معاونت غذا و دارو
 - 5استعالم دامپزشکی در صورت نیاز
پرداخت هزینه ریالی برای انجام خدمت (مبلغ – شماره حساب):
مدت زمان ارائه خدمت:
 3روز
نام و نام خانوادگی و شماره تماس متصدیان انجام خدمت:
 - 1بهزاد تاژانی  31974536کارشناس معین
 - 2الهام صادقی  31974526رئیس اداره بررسی و نظارت
 - 3پرویز تومرائی  31974536مدیر صنایع تبدیلی و غذایی
 - 4نکیسا بادفر  31974526کارشناس صدور جواز

گروه نوسازی وتحولاداری

