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بسمه تعالی

گردش کار مجوزهاي صادره در بخش

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي  

صدور جواز تاسیس



٢

( صدور جواز تاسیس واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي در قالب کدهاي آیسیک مربوطه : عنوان  –1

)1پیوست شماره 

چک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي در چارچوب سیاستهاي صنعتی کشور توسعه و حمایت از صنایع کو: هدف  -2

و ایجاد هماهنگی هاي الزم در ارائه خدمات جهت سرمایه گذاري در امر احداث واحدهاي صنعتی 

جواز تاسیس مجوزي استکه براساس دستورالعملهاي موجود به موجب آن متقاضی میتواند با رعایت : تعریف  –3

ت مربوطه نسبت به شروع کارهاي اجرائی و نصب ماشین آالت اقدام نمایدضوابط و مقررا

لی کشرایط 

: اشخاص حقیقی 

تابعیت دولت دولت جهوري اسالمی ایران-

سال تمام 18حداقل سن -

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم-

:اشخاص حقوقی 

)مرتبط با نوع فعالیت(اساسنامه   -

و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور ارائه آگهی تاسیس  -

:مراحل و شرح اقدامات 
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به متقاضی در شرکتهاي خدمات مشاوره اي) پیوست ( ارائه اطالعات پایه و فرمهاي درخواست  –1

)پیوست (ارائه مدارك شخصی متقاضیان  –2

تشکیل پرونده در شرکتهاي خدمات مشاوره اي –3

صدور جواز تاسیس طرحهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي مراحل
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به متقاضی در شرکتهاي خدمات مشاوره اي) پیوست ( ارائه اطالعات پایه و فرمهاي درخواست  –1

انجام مشاوره اولیه  –2

)پیوست (ارائه مدارك شخصی متقاضیان   - 3

)پیوست(اخذ استعالم هاي مورد نیاز   –4

ل پرونده در شرکتهاي خدمات مشاوره ايتشکی –5

ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی کشاورزي  –6

بررسی پرونده و ارجاع به شرکتهاي خدمات مشاوره اي واجد شرایط جهت تهیه طرح  –7

بررسی و تائید نهائی در سازمان نظام مهندسی –8

جهت  )مدیریت صدور پروانه ها(زمان جهادکشاورزيارسال پرونده به معاونت برنامه ریزي اقتصادي سا –9

صدور جوازتاسیس

:توصیه

به جهت وجود امکانات زیربنائی در شهرکهاي صنعتی و طوالنی بودن روند واگذاري زمین و بعضا عدم واگذاري  

زمین از طریق مدیریت امور اراضی پیشنهاد میگردد محل اجراي طرح در یکی از شهرکهاي صنعتی منطقه 

./.نتخاب گرددا

مراحل صدور جواز تاسیس
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تکمیل پرونده

3پیوست شماره 

ارائهشرکت خدمات مشاوره اي فنی مهندسی کشاورزي 
اطالعات پایه ، فرمها به متقاضی توسط شرکت خدمات

مشاوره اي و انجام مشاوره اولیه  

اخذ استعالمها

ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسی

وره اي جهت تهیه طرحارجاع به شرکت خدمات مشا

بررسی و تائید در سازمان نظام مهندسی

پروانه هاارسال به مدیریت صدور 

صدور جواز تاسیس

متقاضی
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مدارك مورد نیاز

اشخاص حقیقی: الف 

فتوکپی شناسنامه- 

فتوکپی کارت پایان خدمت- 

فتوکپی مدرك تحصیلی- 

4*3یک قطعه عکس - 

اشخاص حقوقی: ب 

)اساسنامه شرکت ، شرکتنامه ، روزنامه رسمی(رکت فتوکپی مدارك ش - 

فتوکپی شناسنامه مدیر عامل - 

یک قطعه عکس از مدیر عامل- 

4پیوست 
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چنانچه محل اجراي طرح در شهرکها یا نواحی صنعتی زیر نظر  شرکت شهرکهاي صنعتی : الف 

:باشد 

شهرك صنعتی مورد نظر  استعالم از شرکت شهرکها در خصوص امکان واگذاري زمین در    –

متقاضی

چنانچه محل اجراي طرح در زمینهاي شخصی یا واگذاري از طرف مدیریت امور اراضی : ب 

:باشد

ارائه کروکی زمین مورد نظر –1

استعالم از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مربوطه   ،  استعالم از مدیریت امور اراضی  –2

غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی  ، حسب مورد استعالم از  شهرستان   ، استعالم از معاونت

اداره کل دامپزشکی استان

بسمه تعالی
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یک واحد تولیدي                                                            خواهشمند است مطابق فرم درخواست ذیل با ارائه طرح جهت اخذ جواز تاسیس احداث      
موافقت فرمائید

مشخصات                        - 1
نوع مسئولیت در مدرك و رشته تحصیلیشناسنامه. ش نام پدرنام خانوادگینامردیف

طرح

تعداد اعضاتاریخ ثبتشماره ثبتنوع شرکتنام شرکت

نشانی محل اجراي طرح  -2

مالحظاتروستابخششهرستاناستان
اصفهان

:مشخصات کلی طرح –3
میزان اشتغالزائی     -
تعداد نیروي متخصص مورد نیاز              نفر    -
اضی یا متقاضیان                               میلیون ریالمیزان سرمایه گذاري توسط متق  -
میلیون ریال)                            تسهیالت بانکی( میزان سرمایه گذاري توسط بانک   -
مدت زمان اشتغال بکار در طول سال               روز  -
:آدرس  –4

نام و نام خانوادگی                                                                                                                                               
امضاء و تاریخ                                                                                                                                                      

شرکت خدمات مشاوره اي فنی مهندسی کشاورزي 

متقاضي

متقاضیان
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پرسشنامه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي 

منظور تسریع در کار و جلوگیري از اتالف وقت و انجام هزینه هاي اضافه مقتضی است سؤاالت ب
./.مشروحه ذیل صادقانه و بطور کامل و جامع تکمیل گردد

.علت انتخاب این رشته از صنعت از جانب شما چیست ؟ توضیح فرمائید-1س 

. صورتی بوده است ؟ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم  اگر سابقه اي در این زمینه دارید بیان کنید به چه- 2س
)ارائه مدارك و مستندات (

. شغل فعلی خود و دیگر شرکاء را بطور جداگانه ذکر فرمائید- 3س

.بیان کنید با ذکر آمار آیا در مورد وضعیت بازار و نیاز جامعه به تولیدات شما مطالعه کرده اید یا خیر؟- 4س

. انتخابی شما داخلی است یا خارجی ، اگر خارجی است از چه کشورهائی قابل تامین است آیا  تکنولوژي- 5س

راي طرح مورد نظر به چه میزان است ؟ جبه نظر شما حدود سرمایه الزم جهت ا- 6س

میزان آورده و سرمایه (. از اعتبار فوق جهت سرمایه گذاري چه میزان آن توسط شما قابل تامین است- 7س
)درصد سرمایه الزم جهت اجراي طرح  20ي متقاضی حداقل گذار
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د آیا شما توان مالی کافی جهت اجراي طرح را نباشچنانچه تخصیص وام بانکی به طرح شما مقدور - 8س
دارید یا خیر ؟

محل اجراي طرح را کجا پیش بینی کرده اید ؟ به چه دلیل ؟ - 9س

پساب صنعتی است ؟ براي دفع اصولی آن بگونه اي که به محیط  ه نوعکارخانه مورد نظر شما داراي چ- 10س
زیست آسیب نرساند چه تمهیداتی بکار می برید ؟ 

آیا تاکنون جواز تاسیس در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی و یا سایر فعالیتهاي بخش کشاورزي ، - 11س
. آن مثبت است موارد ذکر شود امکانات ، تسهیالت از سازمان دریافت کرده اید یا خیر چنانچه پاسخ

 برابر مبلغ سرمایه گذاري 5/1به میزان  ت بانکی راالآیا توان ارائه وثیقه الزم جهت دریافت تسهی - 12س
) مدارك و مستندات(دارید یا خیر 

.شماره تلفن و آدرس خود را جهت تماس مرقوم فرمائید- 13س 
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تمدید جواز تاسیس

تمدید جواز تاسیس واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي: عنوان  –1

بمنظور ادامه فعالیت هاي ساخت و ساز و نصب ماشین آالت: هدف  –2

تمدید جواز تاسیس مجوزي است که در صورت پیشرفت طرح و انجام مراحل : تعریف –3

ساختمان و شروع عملیات اجرائی ظرف واگذاري زمین  ، تهیه نقشه هاي اجرائی ، اخذ پروانه 

مدت یکسال به دارنده جواز تاسیس داده میشود

مراحل و شرح عملیات  –4

پیوست ( ارائه درخواست تمدید توسط دارنده جواز تاسیس به شرکت خدمات مشاوره اي: الف 

)1شماره 

شاوره اي ارائه گزارش تخصصی در خصوص میزان پیشرفت طرح توسط کارشناس خدمات م: ب 

سازمان جهادکشاورزي پروانه هايارسال به مدیریت صدور: ج 
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فرآیند صدور تمدید جواز تاسیس

شروع

ارائه درخواست تمدید به شرکت خدمات فنی مشاوره اي

گزارش پیشرفت کارتوسط شرکت خدمات مشاوره اي

تائید سازمان نظام مهندسی کشاورزي

روانه هاپارسال به مدیریت صدور 

ریال 50000اخذ حق تمبر به مبلغ 

جواز تاسیس تمدید
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بسمه تعالی 

دارنده جواز تاسیس شماره                                                                                       اینجانبان / نظر به اینکه اینجانب 

ناحیه                                                       / یک واحد تولید                                                      در روستاي جهت احداث /      /           مورخ       

شهرستان                                     در گذشته بدالیل ذیل نتوانستم به تعهدات خود عمل نمایم خواهشمند است با 

گزارش پیشرفت طرح در گذشته بپیوست . دیگر موافقت فرمائید   سالیکید جواز تاسیس فوق به مدتتمد

.میباشد

:دالیل تاخیر 

1–

2–

امضاء                 

تاریخ 

شرکت خدمات مشاوره اي نظریه کارشناس تخصصی 
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پروانه بهره برداري

پروانه بهره برداري طرحهاي صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي: وان  عن –1

توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي در چارچوب سیاستهاي صنعتی : هدف  –2

کشور و ایجاد هماهنگی هاي الزم در ارائه خدمات در جهت سرمایه گذاري در امر احداث واحدهاي صنعتی

پروانه بهره برداري مجوزي است که پس از تکمیل طرح و احداث ساختمانها ، نصب ماشین آالت و : تعریف  –3

اداره جات ذیربط بمنظور فعالیت تولیدي دائمی به دارنده جواز تاسیس تجهیزات ، پس از تائید 

داده میشود

مراحل و شرح اقدامات –4

وانه بهره برداري توسط متقاضی و ارائه به شرکت ارائه درخواست و تکمیل فرم صدور پر: الف 

)فرم پیوست ( خدمات مشاوره اي 

بازدید و ارائه گزارش از وضعیت طرح: ب 

در صورت تکمیل عملیات ساختمانی ، نصب ماشین آالت و تجهیزات ، محوطه سازي ، حداقل : ج 

.، استعالم از اداره جات ذیربط انجام میگیرد% 90بمیزان 

 پروانه هايصورت تائید استعالم  ، ارسال مدارك بهمراه گزارش به  مدیریت صدور  در: د 

سازمان جهادکشاورزي استان 
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مراحل صدور پروانه بهره برداري

ارائه فرم درخواست وتکمیل فرم مربوطه
توسط متقاضی به شرکت خدمات مشاوره اي

گزارش  بازدید       بررسی 

سازمان نظام مهندسی کشاورزي تائید

در صورت تکمیل بودن طرح استعالم از 
ادارات ذیربط

تائید و ارسال به مدیریت 
پروانه هاصدور

ریال100000اخذ حق تمبر به مبلغ 

صدور پروانه بهره برداري
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مورخ     توسعه پروانه شماره       / داراي جواز تاسیس       شرکت/ احتراما اینجانب 

ناحیه                              با توجه به اینکه / در زمینه                                                          واقع در شهرستان                                  روستاي 

.اختمانی ، نصب ماشین آالت و تجهیزات خط تولید و سایر امور مربوطه را طبق جدول زیر انجام گردیده است عملیات س

تقاضاي بازدید و صدور پروانه بهره برداري دارم

میزان عملکردتعهدات براساس مجوزنوع عملیاتردیف
وضعیت زمین1
تامین آب2
تامین برق3
بانکی میزان اخذ تسهیالت4
5

ت 
ملیا

ع
نی

تما
اخ

سالن تولیدس
انبارها

اداري و کارگري
محوطه سازي6
خرید و نصب ماشین آالت و تجهیزات خط تولید7
تامین مواد اولیه8
ثبت شرکت9

تولید آزمایشی10
اقدامات انجام گرفته در رابطه با دفع فاضالب و 11

ضایعات

میزان واقعی پیشرفت فیزیکی                درصد

میزان تولید واقعی                             در سال                           

نام و نام خانوادگینفر در سال     اشتغال واقعی                

تاریخ و امضاء                   
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موافقت با توسعه طرح

موافقت با توسعه طرح: عنوان  : 1

توسعه در جهت ایجادو اجراي ظرفیت هاي تولیدي جدید منطبق با طرح قبلی:  هدف   –2

پتانسیل هاي طرح در  توسعه طرح مجوزي است که پس از اخذ پروانه بهره برداري با  توجه به: تعریف   - 3

.جهت تولیدات جدید صادر میگردد

:مراحل و شرح اقدامات  –4

سازمان جهادکشاورزي پروانهارائه درخواست متقاضی مبنی بر توسعه فعالیتهاي جدید به مدیریت صدور : الف 

مراجعه به شرکتهاي مشاوره اي جهت اخذ استعالم از دستگاههاي ذیربط: ب 

جیهیارائه طرح تو: ج 

پروانه هاارسال طرح و تائید استعالم به مدیریت صدور : د 
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مراحل صدور توسعه طرح

یت صدور مجوزبه مدیرارائه درخواست 

مراجعه به شرکت خدمات مشاوره اي 
جهت اخذ استعالم از ادارات ذیربط

طرح چکیده تهیه

ارسال به مدیریت صدور 
پروانه ها

صدور مجوز طرح 
توسعه

اخذ حق تمبر به مبلغ 
ریال 100000


