بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :غسٍر هجَسّا ٍ پزٍاًِ ّای غٌایع تثسیلی ٍ تکویلی ترص  -2ضٌبسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

ًبم دستگبُ اجشایی :هؼبًٍت آة ،خبک ٍ صٌبیغ کطبٍسصی -دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
ضشح خذهت:

صذٍس جَاص تبسیس ،اصالحیِ جَاص تبسیس ،توذیذ جَاص  ،اثغبل جَاصّ ،وچٌیي صذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،الوثٌی
پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،اصالحیِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ٍ اثغبل پشٍاًِ ثشُ ثشداسی ٍ .صذٍس هجَص عشح تَسؼِ ثِ هٌظَس
ضشٍع یک فؼبلیت صٌؼتی هشتجظ ثب صٌبیغ تجذیلی ٍ تکهیلی ثخص کطبٍسصی
ثْشُ ثشداساى
خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
 خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

تصذی گشی
حبکویتی
سٍستبیی
ضْشی
استبًی
هٌغقِ ای
هلی
هبلیبت کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبػی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سبیش
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب ٍفبت
ثبصًطستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخص
سبیش... :
تطخیص دستگبُ

 -4هطخصبت خذهت

ًَع خذهت

ًحَُ آغبص خذهت

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

کطاٍرسی

هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت

افشاد حقَقی  :ثثت ضزکت،هسارک هَسسیي ضزکت  ،اساسٌاهِ ضزکت،آذزیي تغییزات رٍسًاهِ رسوی
افزاز حقیقی  :ضٌاسٌاهِ ،کارت هلی ،کارت پایاى ذسهت یا هعافیت زائن
جَاس تاسیس  :زرذَاست هتقاضی  ،هطرع کززى هحل اجزای طزح  ،طزح تَجیْی ،ارائِ اسٌاز هالکیت سهیي ٍ
اجارُ ًاهِ هعتثز ،اذذ کلیِ استعالم ّای السم(ازارُ کل هحیط سیست استاى ،ضزکت آب ٍ فاضالب استاى ،ازارُ
کل تزق استاى ،ازراُ گاس  ،ازارُ کل ًظارت تز هَاز غذایی استاى یا ازارُ کل زاهپشضکی استاى حسة هَرز ،
هسیزیت اهَر اراضی استاى ،هٌاتع طثیعی ،ازارُ کل راُ ٍ ضْزساسی استاى ،ساسهاى هیزاث فزٌّگی( هَارز ذاظ)
اغالحیِ ی جَاس تاسیس  :زرذَاست هتقاضی  ،اذذ کلیِ استعالم ّای السم حسة هَرز(ازارُ کل هحیط سیست
استاى ،ضزکت آب ٍ فاضالب استاى ،ازارُ کل تزق استاى ،ازارُ گاس ،ازارُ کل ًظارت تز هَاز غذایی استاى یا
ازارُ کل زاهپشضکی استاى  ،هسیزیت اهَر اراضی استاى ،هٌاتع طثیعی ،ازارُ کل راُ ٍ ضْزساسی استاى )
توسیسجَاس تاسیس  :زرذَاست هتقاضی ،اذذ کلیِ استعالم ّای السم کِ اعتثار آى پایاى یافتِ است
اتطال جَاس ًاسیس  :زرذَاست کتثی ،اًقضای تارید اعتثار ٍ عسم اًجام عولیات ساذتواًی ٍ پیطزفت فیشیکی
طزح
پزٍاًِ تْزُ تززاری  :جَاس تاسیس یا هَافقت تا طزح تَسعِ ،زرذَاست کتثی ،تکویل فزم پزسطٌاهِ پزٍاًِ تْزُ
تززاری ،اذذ کلیِ استعالم ّای السم (ازارُ کل هحیط سیست استاى ،ازارُ کل کار ٍ اهَر اجتواعی ،ازارُ کل
ًظارت تز هَاز غذایی  ،آضاهیسًی ،تْساضتی ٍ آرایطی استاى یا ازارُ کل زاهپشضکی استاى(حسة هَرز ازارُ)

صذٍس الوثٌی پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی  :دسخَاست کتجی ،دٍ ًَثت آگْی ثال اػتجبس ثَدى پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی قجلی دس
سٍصًبهِ ُ ای کثیشاالاًتطبس ،اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی(ثشای هَاسد هخذٍش ٍ ًبخَاًب )
اصالحیِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی  :دسخَاست کتجی ،سِ ٍضؼیت صیش
الف ) تغییش ًبم  :آگْی تغییش ًبم دس سٍصًبهِ سسوی  ،اجبسُ ًبهِ هؼتجش (دس صَست استیجبسی ثَدى) ،اصل پشٍاًِ
ثْشُ ثشداسی ،استؼالم اص ثبًک ػبهل
ة ) تغییش هبلکیت  :هذاسک سسوی هحضشی هجٌی ثش اًتقبل ٍاحذ صٌؼتی ،اجبسُ ًبهِ هؼتجش (دس صَست استیجبسی
ثَدى)  ،اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،استؼالم اص ثبًک ػبهل
ج ) تغییش هکبى  :هَافقت سبصهبى جْبد کطبٍسصی استبى (هجذا ٍ هقصذحست هَسد) دس صَستی کِ تغییش هکبى ًیاص
ثِ اخز صهیي ،احذاث ثٌب ،تبسیسبت ٍ  ....داضتِ ثبضذ اسائِ اسٌبد ٍ هذاسک هشثَط ثِ جَاص تبسیس الضاهی است، .
اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی  :دسخَاست کتجی (اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی) ،حکن قغؼی هشاجغ ریصالح قضایی ٍ
ّیات ّای اًتظاهی ،عسم فعالیت تػَرت  2سال ،تسٍیي گشارش تَجیْی کاهل هثٌی تز زالیل لغَ پزٍاًِ

قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى

هجَس تَسعِ  :دسخَاست کتجی ،عشح تَجیْی ،پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی اسائِ اسٌبد ٍ هذاسک هشثَط ثِ جَاص تبسیس،
اخز کلیِ استؼالم ّبی الصم
هجَس تاسیس ،توسیس،اغالحیِ ٍ اتطال آى :هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی -اتالغیِ ضوارُ
 20/5581هَرخ ٍ 1384/4/5سیز جْاز کطاٍرسی :ضَاتط غسٍر ٍ توسیس جَاس تاسیس ٍاحسّای غٌایع
کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی
پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،صذٍس الوثٌی ،توسیس،اغالحیِ ٍ اتطال آى ٍ غسٍر هجَس تَسعِ  :هازُ  8قاًَى تطکیل
ٍسارت جْاز کطاٍرسی -اتالغیِ ضوارُ  20/28724هَرخ ٍ 1386/8/13سیز جْاز کطاٍرسی :ضَاتط
غسٍر ٍ توسیس پزٍاًِ تْزُ تززاری ٍاحسّای غٌایع کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی
تؼذاد کل جَاصّبی صبدسُ تب کٌَى16400 :

 -5جضییبت خذهت

تؼذاد کل پشٍاًِ ّبی صبدسُ تب کٌَى4503 :
هتَسظ هجَصّبی صبدسُ دس سبل513 :
هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد ثبس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ

هتَسظ پشٍاًِ ّبی ثْشُ ثشداسی دس سبل141 :
صذٍس جَاص تبسیس  15سٍص کبسی ٍ ثشای صذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی اص صهبى دسیبفت فشم ّب ٍ هذاسک حذاکثش 15
سٍص کبسی
سبل
فصل
هبُ
 . . .ثبس دس:
یکجبس ثشای ّویطِ
 2ثبس  -1اسائِ هذاسک یب دسخَاست  2دسیبفت هجَص یب پشٍاًِ
پشداخت ثصَست الکتشًٍیک
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت

تبسیس  :ثٌذ  11تجصشُ ریل هبدُ
خذهت گیشًذگبى
 46قبًَى اصالح هبلیبتْبی هستقین
هصَة سبل  1380هجلغ صذ ّضاس
سیبل
توذیذ جَاص تبسیس :ثٌذ  11تجصشُ ثِ صَست استبًی ػول هیطَد
ریل هبدُ  46قبًَى اصالح
هبلیبتْبی هستقین هصَة سبل
 1380هجلغ پٌجبُ ّضاس سیبل
ثْشُ ثشداسی :تصَیت ًبهِ 108 18154خضاًِ یب سبصهبى اهَس اقتصبدی
ٍ داسایی استبى
هَسخ ّ 1364/4/3یبت ٍصیشاى
108خضاًِ یب سبصهبى اهَس اقتصبدی
الوثٌی ثْشُ ثشداسی :تصَیت ًبهِ
ٍ داسایی استبى
 18154هَسخ ّ 1364/4/3یبت
ٍصیشاى
ثصَست استبًی ػول هی ضَد
عشح تَسؼِ : :ثٌذ  11تجصشُ ریل
هبدُ  46قبًَى اصالح هبلیبتْبی
هستقین هصَة سبل  1380هجلغ
صذ ّضاس سیبل
اثغبل جَاص تبسیس ً :ذاسد
اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسیً :ذاسد
اصالحیِ تبسیسً :ذاسد
اصالحیِ ثْشُ ثشداسیً :ذاسد
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
www.maj.ir/portal/home/default.aspx..
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آىٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
 جْت احشاص اصبلت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
 جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
 ضْشستبًی
سبیش:
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ثصَست استبًی ػول هی ضَد

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
غیش
الکتشًٍیکی


استؼالم اص سبیش دستگبُ ّبی ریشثظ

ازارُ کل کار ٍ تأهیي
اجتواعی
ازارُ کل هحیط سیست
استاى،
ضزکت آب ٍ فاضالب
استاى،
ازارُ کل ًظارت تز هَاز
غذایی  ،آضاهیسًی،
تْساضتی ٍ آرایطی استاى،
ازارُ کل زاهپشضکی استاى
ازارُ کل تزق استاى،

ازارُ گاس

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

هجَص اضتغبل ثِ
کبس
استؼالم هحل
استؼالم هحل ٍ
هجَص ثْشُ ثشداسی
هجَص ثْذاضتی
ثْشُ ثشداسی
هجَص ثْذاضتی
حَصُ دام
تبییذ ٍ هجَص
هحل تبسیس ٍ
ثْشُ ثشداسی
تبییذ ٍ هجَص
هحل تبسیس ٍ
ثْشُ ثشداسی

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هجلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
 دستگبُ
ثشخظ
online
دستِای
()Batch

ًبم دستگبُ دیگش

-8استجبط خذهت ثب سبیش دستگبّْبی دیگش

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

ثشخظ
online

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

اخز استؼالهْبی الصم

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

الکتشًٍیکی

 -7استجبط خذهت ثب سبیش سبهبًِ ّب
(ثبًکْبی اعالػبتی) دس دستگبُ

ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ یب
استجبط ثب دیگش دستگبُ ّب )

ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)

هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

ازارُ هسیزیت اهَر اراضی
استاى،
ازارُ کل راُ ٍ ضْزساسی
استاى) ،

 -9ػٌبٍیي فشایٌذّبی خذهت

هٌاتع طثیعی

 -1جَاص تبسیس
 -2اصالحیِ جَاص تبسیس
 -3توذیذ جَاص تبسیس
 -4اثغبل جَاص تبسیس
 -5پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
 -6الوثٌی پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
 -7اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
 -8اصالحیِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
 -9هجَص تَسؼِ

استؼالم کبسثشی
اساضی یب تغییش
کبسثشی اساضی
تبییذ ٍ هجَص
هحل تبسیس ٍ
دستشسی
استؼالم هحل

 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ جَاص تبسیس صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

جواز تاسیس

صذٍس جَاص
تبسیس

دسخَاست
هتقبضی

هطخص کشدى هحل اجشای
عشح
عشح تَجیْی
اسائِ اسٌبد هبلکیت صهیي ٍ اجبسُ ًبهِ هؼتجش
اخز کلیِ استؼالم ّبی الصم

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ اصالحیِ جَاص تبسیس صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

اصالحیِ جَاص تبسیس

اصالحیه جواز
تاسیس

دسخَاست هتقبضی

اخز کلیِ استؼالم ّبی الصم حست هَسد

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ توذیذ جَاص تبسیس صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

توذیذ جَاص تبسیس

تمدید جواز
تاسیس

دسخَاست هتقبضی
اخز کلیِ استؼالم ّبیی کِ اػتجبس آى پبیبى یبفتِ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذاثغبل جَاص تبسیس صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

اثغبل جَاص تبسیس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

ابطال جواز
تاسیس

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

دسخَاست کتجی

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی

پروانه بهره
برداری

دسخَاست کتجی

جَاص تبسیس یب هَافقت ثب عشح تَسؼِ
تکویل فشم پشسطٌبهِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
اخز کلیِ استؼالم ّبی الصم

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ الوثٌی پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

الوثٌی پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی

المثنی پروانه
بهره برداری

دسخَاست کتجی
دٍ ًَثت آگْی ثال اػتجبس ثَدى پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی قجلی دس سٍصًبهِ
ّبی کثیش الٌتطبس
اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ( ثشای هَاسد هخذٍش ٍ ًبخَاًب)

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ اصالحیِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

دسخَاست کتجی ثشای تغییش ًبم

اصالحیِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی

اصالحیه پروانه
بهره برداری

دسخَاست کتجی ثشای تغییش هبلکیت

دسخَاست کتجی ثشای تغییش هکبى

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی

ابطال پروانه
بهره برداری

دسخَاست کتجی( اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی)

حکن قغؼی هشاچغ ریصالح قضبیی ٍ ّیئتْبی اًتظبهی
ػذم فؼبلیت ثصَست  2سبل
تذٍیي گضاسش تَجیْی کبهل هجٌی ثش دالیل لغَ پشٍاًِ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
ًوَداس فشآیٌذ هجَص تَسؼِ صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی ثخص کطبٍسصی

مجوز توسعه

دسخَاست کتجی

هجَص تَسؼِ

عشح تَجیْی
پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
اسائِ اسٌبد ٍ هذاسک هشثَط ثِ جَاص تبسیس
اخز کلیِ استؼالم ّبی الصم

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هجیذ اسذاللْی
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
0263-6791141
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:
دفتش اهَس صٌبیغ کطبٍسصی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی
هشکض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

ردیف

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

مجًز
حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

مشترک *

الکتريویکی

الکتريویکی

غیر

صذير

کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی

:ضَاتط غسٍر ٍ توسیس جَاس تاسیس ٍاحسّای غٌایع

اتالغیِ

ضوارُ  20/5581هَرخ ٍ 1384/4/5سیز جْاز کطاٍرسی

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی-

یکسال

دارد





(ريز /ساعت)

غیشالکتشًٍیکی

1

جواز تاسیس

زرذَاست هتقاضی  ،هطرع کززى
هحل اجزای طزح  ،طزح تَجیْی ،ارائِ
اسٌاز هالکیت سهیي ٍ اجارُ ًاهِ هعتثز،
اذذ کلیِ استعالم ّای السم (ازارُ کل
هحیط سیست استاى ،ازراُ گاس ،ضزکت
آب ٍ فاضالب استاى ،ازارُ کل تزق
استاى ،ازارُ گاس ،ازارُ کل ًظارت تز هَاز
غذایی استاى ،یا ازارُ کل زاهپشضکی
استاى حسة هَرز  ،هسیزیت اهَر اراضی
استاى ،هٌاتع طثیعی  ،ازارُ کل راُ ٍ
ضْزساسی استاى هیزاث فزٌّگی (هَارز
ذاظ )

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

فرآیىذ مجًز

مجًز

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

(ریال)

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

تًضیحات

عىًان مجًز

وًع

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

َسیىٍ

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

غیشالکتشًٍیکی

یکسال

دارد



یکسال

دارد



تمذیذ

کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی
اصالح

کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی

:ضَاتط غسٍر ٍ توسیس جَاس تاسیس ٍاحسّای غٌایع

اتالغیِ

:ضَاتط غسٍر ٍ توسیس جَاس تاسیس ٍاحسّای غٌایع

3

اصالحیٍ جًاز تاسیس

ضوارُ  20/5581هَرخ ٍ 1384/4/5سیز جْاز کطاٍرسی

اتالغیِ هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی-

2

تمذیذ جًاز تاسیس

ضوارُ  20/5581هَرخ ٍ 1384/4/5سیز جْاز کطاٍرسی

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی-

غیشالکتشًٍیکی

0



زرذَاست هتقاضی  ،اذذ کلیِ استعالم
ّای السم حسة هَرز (ازارُ کل هحیط
سیست استاى ،ضزکت آب ٍ فاضالب
استاى ،ازارُ کل تزق استاى ،ازارُ گاس،
ازارُ کل ًظارت تز هَاز غذایی استاى
یاازارُ کل زاهپشضکی استاى  ،هسیزیت
اهَر اراضی استاى ،هٌاتع طثیعی ،ازارُ
کل راُ ٍ ضْزساسی استاى )



زرذَاست هتقاضی ،اذذ کلیِ استعالم ّای السم
کِ اعتثار آى پایاى یافتِ است

ابطال

5

پرياوٍ بُرٌ برداری

صذير

کطاٍرسی

کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی
ٍاحسّای غٌایع کَچک تثسیلی ٍ تکویلی

کطاٍرسی :ضَاتط غسٍر ٍ توسیس پزٍاًِ تْزُ تززاری

ضوارُ  20/28724هَرخ ٍ 1386/8/13سیز جْاز

4

ابطال جًاز تاسیس

ترص

:ضَاتط غسٍر ٍ توسیس جَاس تاسیس ٍاحسّای غٌایع

ضوارُ  20/5581هَرخ ٍ 1384/4/5سیز جْاز کطاٍرسی

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی -اتالغیِ

دارد

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی -اتالغیِ

وذارد

جَاس تاسیس یا هَافقت تا طزح تَسعِ،
زرذَاست کتثی ،تکویل فزم پزسطٌاهِ
پزٍاًِ تْزُ تززاری ،اذذ کلیِ استعالم
ّای السم (ازارُ کل هحیط سیست
استاى ، ،ازارُ کل کار ٍ اهَر اجتواعی،
ازارُ کل ًظارت تز هَاز غذایی ،
آضاهیسًی ،تْساضتی ٍ آرایطی استاى یا
ازارُ کل زاهپشضکی استاى حسة هَرز



زرذَاست کتثی



اص صهبى دسیبفت فشم ّب ٍ هذاسک  15سٍص کبسی

غیشالکتشًٍیکی



غیشالکتشًٍیکی



ترص کطاٍرسی

توسیس پزٍاًِ تْزُ تززاری ٍاحسّای غٌایع کَچک تثسیلی ٍ تکویلی

 20/28724هَرخ ٍ 1386/8/13سیز جْاز کطاٍرسی :ضَاتط غسٍر ٍ

6

المثىی پرياوٍ بُرٌ برداری

المثىی

7

اصالحیٍ پرياوٍ بُرٌ برداری

اصالح

تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی

پزٍاًِ تْزُ تززاری ٍاحسّای غٌایع کَچک

ٍسیز جْاز کطاٍرسی :ضَاتط غسٍر ٍ توسیس

اتالغیِ ضوارُ  20/28724هَرخ 1386/8/13

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی-

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی -اتالغیِ ضوارُ

دسخَاست کتجی ،سِ ٍضؼیت صیش
الف ) تغییش ًبم  :آگْی تغییش ًبم دس سٍصًبهِ سسوی  ،اجبسُ ًبهِ هؼتجش (دس صَست استیجبسی
ثَدى) ،اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،استؼالم اص ثبًک ػبهل
ة ) تغییش هبلکیت  :هذاسک سسوی هحضشی هجٌی ثش اًتقبل ٍاحذ صٌؼتی ،اجبسُ ًبم ُ هؼتجش
(دس صَست استیجبسی ثَدى)  ،اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،استؼالم اص ثبًک ػبهل
ج ) تغییش هکبى  :هَافقت سبصهبى جْبد کطبٍسصی استبى (هجذا ٍ هقصذحست هَسد ) دس
صَستی کِ تغییش هکبى ًیبص ثِ اخز صهیي ،احذاث ثٌب ،تبسیسبت ٍ  ....داضتِ ثبضذ اسائِ اسٌبد
ٍ هذاسک هشثَط ُة جَاص تبسیس الضاهی است  ، .اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی

دارد

دارد

غیشالکتشًٍیکی



غیشالکتشًٍیکی






ابطال

تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍر سی

پزٍاًِ تْزُ تززاری ٍاحسّای غٌایع کَچک

ٍسیز جْاز کطاٍرسی :ضَاتط غسٍر ٍ توسیس

اتالغیِ ضوارُ  20/28724هَرخ 1386/8/13

تًسعٍ

تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍرسی

پزٍاًِ تْزُ تززاری ٍاحسّای غٌایع کَچک

ٍسیز جْاز کطاٍرسی :ضَاتط غسٍر ٍ توسیس

اتالغیِ ضوارُ  20/28724هَرخ 1386/8/13

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی-

دارد

هازُ  8قاًَى تطکیل ٍسارت جْاز کطاٍرسی-

وذارد




*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک ثب دیگش دستگبُ ّب ٍ ًیبصهٌذ تجبدل دادُ ثب آًْب است ،فشم ضوبسُ ً 2یضتکویل ضَد



غیشالکتشًٍیکی

9

مجًز تًسعٍ

دسخَاست کتجی ،عشح تَجیْی ،پشٍاًِ ثْشُ
ثشداسی اسائِ اسٌبد ٍ هذاسک هشثَط ثِ جَاص
تبسیس ،اخز ک لیِ استؼالهْبی الصم



غیشالکتشًٍیکی

8

ابطال پرياوٍ بُرٌ برداری

دسخَاست کتجی (اصل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی )،
حکن قغؼی هشاجغ ریصالح قضایی ٍ ّیات
ّای اًتظاهی  ،عسم فعالیت تػَرت 2
سال ،تسٍیي گشارش تَجیْی کاهل
هثٌی تز زالیل لغَ پزٍاًِ

فرم شمارٌ دي
وًع فرآیىذ
ردیف

فرآیىذ مجًز

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

1

ازارُ کل کار ٍ تأهیي
اجتواعی

2

ازارُ کل هحیط سیست
استاى،

3

ضزکت آب ٍ فاضالب استاى،

4

ازارُ کل ًظارت تز هَاز
غذایی  ،آضاهیسًی ،تْساضتی
ٍ آرایطی استاى،

5

ازارُ کل زاهپشضکی استاى

6

ازارُ کل تزق استاى،

7

ازارُ گاس

8

ازارُ هسیزیت اهَر اراضی
استاى،

9

ازارُ کل راُ ٍ ضْزساسی
استاى) ،

10

هٌبثغ عجیؼی

مذارک مًرد
مًارد استعالم

سایر

با رکر وام **

***

ویاز

** ًبم استؼالم دس تَضیحبت دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سبیش هی ثبضذ اعالػبت آى دس تَضیحبت دسج ضَد

مذت اعتبار

َسیىٍ
(ریال)

زمان اوجام
کار
(ريز /ساعت)

تًضیحات
الکتريویکی

غیر الکتريویکی

