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  پروانه بهره برداري انواع گلخانه، قارچ - 4

 
 
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

  

  پروانه بهره برداي انواع گلخانه، قارچ: اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1
  29/04/89تاریخ 

  3از   1صفحه 

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

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

  2227101-4: شماره تلفن و نمابر) ج – 1

 www.kj-agrijahad.ir: (E-Mail)آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د- 1

  22213499: مدیریت باغبانی تلفن: رسیدگی کننده به موضوع نام و شماره تلفن واحد یا قسمت) هـ - 1

  آقاي محمد حسن شبانی - آقاي منوچهر شایسته: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2

  برداري انواع گلخانه، قارچپروانه بهره : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب-2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت جمهوري اسالمی- 1

 کارت پایان خدمت-2

  اشخاص حقوقی اساسنامه و اخرین تغییرات-3

  

  داشتن پروانه تاسیس  - 1

  احداث تاسیسات طبق طرح توجیهی و کارشناسی  -2

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  اساسنامه جهت افراد حقوقی و آخرین تغییرات - 1

  سال تمام  18حداقل  -2 

  داشتن کارت پایان خدمت  -3

داشتن شرایط محیط زیست در تولید و موارد بهداشتی از دانشکده 

  علوم پزشکی 

  :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  پروانه بهره برداري

_  _  _  _  
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  

پروانه بهره برداري انواع :   صدور مجوز یا  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله  /مراحل اجراي -3

  گلخانه، قارچ

تاریخ 

29/04/89  

  3از   2صفحه  

کد 

  مرحله
  عنوان مرحله

زمان 

  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد 

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان /واحد 

دریافت 

  کننده

1  
درخواست متقاضی جهت 

  صدور پروانه بهره برداري
  پرونده تکمیلی  اشخاص  درخواست  روز 1

واحد باغبانی 

جهاد کشاورزي 

  شهرستان

1  
بررسی مدارك و بازدید از 

  محل وتکمیل پرونده
  پرونده تکمیلی  -  -  روز 7

باغبانی مدیریت  

سازمان جهاد 

  کشاورزي

1  
بررسی پرونده و طرح در 

  کمیسیون
  مدیریت باغبانی  پرونده  روز 15

تأیید یا عدم 

  تأیید

مدیریت باغبانی 

سازمان جهاد 

  کشاورزي

  روز 3  پروانه بهره برداري  2
پروانه بهره 

  برداري
  مدیریت باغبانی

پروانه بهره 

  برداري
  رئیس سازمان

  
  :تکمیلی از جمله سایر اطالعات 

  یکسال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
  روز 26: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست  •
  مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی:  مرجع صدور •
  سال متفاوت می باشددر طول هر : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  •
  
  

  

 

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

http://www.pdffactory.com


          sk.ir-www.investin             دمات  رما   ذاری   اسان   و یو د  رخا   تاد       Page ٣ 
 

 
  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

پروانه بهره برداري انواع گلخانه، : نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  -4
  قارچ

   29/04/89تاریخ 
   3از   3صفحه 

  مرحله
  سازمان/واحد

  1مرحله 
  

  2مرحله
 

  
  

  متقاضی
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

مدیریت جهاد 
  کشاورزي شهرستان

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  

سازمان  جهاد 
  کشاورزي  استان 

  
  
  
  
  
  

    

  

 بایگانی

 بایگانی

 عدم تایید

 عدم تایید  

درخواست متقاضی و ارائه استعالمات 
پروانه بهره برداري جهت صدور 

 اع گلخانه وقارچ هاي خوراکیانو

 پایان

 شروع

از تاسیسات بررسی پرونده و بازدید 
 احداثی 

بهره برداري انواع  صدور پروانه
 لخانه و قارچ گ

بررسی پرونده و 
ون یطرح در کمیس

 صدور پروانه استان
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