عنوان خذمت  :غذٍس جَاص تاسیس هشاکض رخیشُ ساصی کاال
مقررات مورد عمل
مذارک مورد نیبز و فرم هبی مورد عمل

(بخشنبمه هب و

مراحل انجبم کبر

دستورالعمل هب )
ضشایظ ػوَهی هتقاضیاى تِ هٌظَس دسیافت جَاص
(تشاساس دستَسالؼول
تاسیس
ضَاتظ غذٍس جَاص تاسیس
ضخع حقیقی
ٍ تْشُ تشداسی تاسیسات
–  -1تاتؼیت دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى -2
رخیشُ ساصی )دستَسالؼول
حذاقل سي  18توام  -3داسا تَدى کاست پایاى
ضَاتظ غذٍس جَاص تاسیس
خذهت یا هؼافیت دائن
ٍ تْشُ تشداسی تاسیسات
ضخع حقَقی
رخیشُ ساصی  -قَاًیي ٍ
ثثت ًام دسساهاًِ -2هشاجؼِ تِ
 - 1اساسٌاهِ  -2اسایِ آگْی تاسیس ٍ آگْی
هقشسات غذٍس اًثاس:
ساصهاى جْت تحَیل هذاسک-3
آخشیي تغییشات دس سٍصًاهِ سسوی کطَس -3
اًثاسّایی تا کاستشی
تشسسی هذاسک ٍ اسسال استؼالم
تشخَسداسی هذیش ػاهل اص ضشایظ تٌذ 5-1
تجاسی کِ داسای حذاقل
ّا -4تشسسی استؼالم ّا ٍ تاییذ
هتقاضیاًی کِ دسای ضشایظ هٌذسج دس هادُ  5ایي
 2000هتش هکؼة حجن
ًْایی -5دسغَست تاییذ ًْایی
دستَسالؼول ّستٌذ هی تایست هشاحل صیش سا جْت
ًگْذاسی کاال تِ غَست
غذٍس جَاص اص عشیق ساهاًِ تا
دسیافت هجَص تاسیس یا تَسؼِ تاسیسات عی
هسقف تاضذ .تثػشُ
تاییذ سیاست ساصهاى
ًوایٌذ.
سشدخاًِ:سشدخاًِ ّایی تا
 - 1دسیافت ٍ تکویل فشم ضواسُ 1
حجن هفیذ ًگْذاسی تیص
اص  4000هتش هکؼة سا
 - 2عشح تَجیْی فٌی  ،اقتػادی  ،هالی
ضاهل هی ضَدسشدخاًِ
 - 3کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی
ّای هطوَل ایي
 - 4کپی کاست پایاى خذهت یا هؼافیت دائن ٍیژُ
دستَسالؼول ًیض سشدخاًِ
آقایاى
ّایی تا ظشفیت تاالی
 - 5اساسٌاهِ ضشکت (الصم است هشتثظ تا

مذت

واحذ

زمبن

ارائه

انجبم کبر

کننذه

سِ ّفتِ

اداسُ
تاصسگاًی
داخلی

مسئول واحذ
ارائه کننذه
خذمت و
شمبره تمبس

سیاٍش سلیواى
پَس09141403603

کبرشنبسبن

محل استقرار

ریربط و

واحذ ارائه

شمبره تمبس

کننذه خذمت

هشین خَاسصهی
09144482610

ساختواى ضْیذ
تاکشی سٍتِ سٍی
هیذاى آصادی
(ساصهاى غٌؼت ،
هؼذى ٍ تجاست)

زمبن
مراجعه

دس کلیِ
ساػات اداسی

6
7
8
9

فؼالیت هشتَعِ جْت اسایِ خذهات اًثاسداسی
تاضذٍ .یژُ اضخاظ حقَقی
 سٌذهالکیت هلک هَافقت اٍلیِ ساصهاى ّای غٌایغ ٍ هؼادىیا جْاد کطاٍسصی استاى ّا
 آگْی تاسیس ٍ آگْی آخشیي تغییشاتسٍصًاهِ سسوی کطَس (ٍیژُ اضخاظ حقَقی)
 فیص تاًکی تِ هثلغ یکػذ ّضاس سیال تتثتغذٍس جَاص ٍ هثلغ ّ 50000ضاس سیال تاتت
توذیذ تِ استٌاد تٌذ  11تثػشُ ریل هادُ 46
قاًَى اغالح هالیات ّای هستقین هػَب
سال 1380
شنبسنبمه خذمبت:

1000تي هی تاضٌذ

ثسوِ تعبلی

ضویوِ 1

فرم شٌبسٌبهِ خذهت دستگبُ اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:غذٍس جَاص تاسیس اًثاس /سشدخاًِ
ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست استاى آرستایجاى غشتی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست
ضشح خذهت

تَسؼِ ٍ حوایت اص ایجاد تاسیسات رخیشُ ساصی جْت ًگْذاسی اص هحػَالت کطاٍسصی  ،غٌؼتی  ٍ ،تاصسگاًی تا
ّذف تَسؼِ فؼالیت خذهات اًثاسداسی ٍ کاّص ضایؼات ٍ ّ ٍ.........وچٌیي ضکل گیشی ّواٌّگی ّای الصم دس
اسایِ خذهات تِ هَقغ ٍ هَثش ٍ تسْیل سشهایِ گزاسی دس احذاث تاسیسات رخیشُ ساصی تَسظ هتقاضیاى

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
هلی
آهَصش
تَلذ

هتقاضیاى دسیافت غذٍس جَاص تاسیس اًثاس /سشدخاًِ
اضخاظ حقیقی  /حقَقی

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

متػذی گشی
 استاًی
هٌغقِ ای
هالیات  کسة ٍ
سالهت

ضْشی
تاهیي اجتواػی

سٍستایی
ثثت هالکیت

کاس
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا

 -4هطخػات خذهت

ًحَُ آغاص خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع

ٍفات

سایش

تاسیسات ضْشی
 تقاضای گیشًذُ
خذهت
سایش... :
تطخیع دستگاُ
ضشایظ ػوَهی هتقاضیاى تِ هٌظَس دسیافت جَاص تاسیس
ضخع حقیقی
–  -1تاتؼیت دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى  -2حذاقل سي  18توام  -3داسا تَدى کاست پایاى خذهت یا هؼافیت
دائن
ضخع حقَقی
 - 2اساسٌاهِ  -2اسایِ آگْی تاسیس ٍ آگْی آخشیي تغییشات دس سٍصًاهِ سسوی کطَس -3تشخَسداسی هذیش ػاهل
اص ضشایظ تٌذ 5-1
هتقاضیاًی کِ دسای ضشایظ هٌذسج دس هادُ  5ایي دستَسالؼول ّستٌذ هی تایست هشاحل صیش سا جْت دسیافت هجَص
تاسیس یا تَسؼِ تاسیسات عی ًوایٌذ.
- 10دسیافت ٍ تکویل فشم ضواسُ 1
- 11عشح تَجیْی فٌی  ،اقتػادی  ،هالی
- 12کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی
- 13کپی کاست پایاى خذهت یا هؼافیت دائن ٍیژُ آقایاى
- 14اساسٌاهِ ضشکت (الصم است هشتثظ تا فؼالیت هشتَعِ جْت اسایِ خذهات اًثاسداسی تاضذٍ .یژُ اضخاظ
حقَقی
- 15سٌذهالکیت هلک
- 16هَافقت اٍلیِ ساصهاى ّای غٌایغ ٍ هؼادى یا جْاد کطاٍسصی استاى ّا
- 17آگْی تاسیس ٍ آگْی آخشیي تغییشات سٍصًاهِ سسوی کطَس (ٍیژُ اضخاظ حقَقی)
- 18فیص تاًکی تِ هثلغ یکػذ ّضاس سیال تتثت غذٍس جَاص ٍ هثلغ ّ 50000ضاس سیال تاتت توذیذ تِ استٌاد تٌذ
 11تثػشُ ریل هادُ  46قاًَى اغالح هالیات ّای هستقین هػَب سال 1380

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

(تشاساس دستَسالؼول ضَاتظ غذٍس جَاص تاسیس ٍ تْشُ تشداسی تاسیسات رخیشُ ساصی )دستَسالؼول ضَاتظ
غذٍس جَاص تاسیس ٍ تْشُ تشداسی تاسیسات رخیشُ ساصی  -قَاًیي ٍ هقشسات غذٍس اًثاس :اًثاسّایی تا کاستشی
تجاسی کِ داسای حذاقل  2000هتش هکؼة حجن ًگْذاسی کاال تِ غَست هسقف تاضذ .تثػشُ سشدخاًِ:سشدخاًِ
ّایی تا حجن هفیذ ًگْذاسی تیص اص  4000هتش هکؼة سا ضاهل هی ضَدسشدخاًِ ّای هطوَل ایي دستَسالؼول
ًیض سشدخاًِ ّایی تا ظشفیت تاالی 1000تي هی تاضٌذ.

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی

هاُ

 3خذهت گیشًذگاى دس:
ّ3فتِ
یکثاس تشای ّویطِ
 3تاس جْت پیگیشی اسٌاد هذاسک تا صهاى اخز هجَص
هثلغ(هثالغ)

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

فػل

.یک تاس دس:

هاُ

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

فػل

سال

پشداخت تػَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى _
www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الکتشًٍیکی



غیشالکتشًٍیکی

درخواست صدور جواز تاسیس و
ارائه اسنادو مدارک
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیى هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
رکش ضشٍست هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) اص عشیق تواس تلفٌی تا ٍاحذ ریشتظ
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :مراجعه به سازمان جهت ارائه ضْشستاًی
رکش ضشٍست هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت

سایش :تکمیل اسناد و مدارک و
تحویل به کارشناس مربوطه(جهت
تکمیل پرونده)

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

ادازه بسق

ادازه گاش

آب و فاضالب

_

_

_

شهسدازی

_

بهداشت

_

فیلذّای هَسدتثادل

مجوش اجسای تاسیسات انشعاب
بسق

مجوش اجسای تاسیسات گاش

تشخظ
online

ًام ساهاًِ
ّای دستگاُ
دیگش

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
 دستگاُ
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

تشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا
استثاط تا دیگش دستگاُ
ّا )

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)

هتقاضی
 دستگاُ
هتقاضی

زسانی
مجوش تاسیسات منوط به
انشعاب آب
مجوش ساخت و احداث
مجوش احساش شسایط نگهدازی
سسدخانه /انباز بسای فسآوزده
های گوشتی و......

 دستگاُ
هتقاضی
 دستگاُ
هتقاضی
 دستگاُ
هتقاضی



_
تایید کلیه شسایط و ضوابط

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

ساشمان استاندازد و تحقیقات

 دستگاُ
هتقاضی

بهداشتی و ایمنی و......

بسزسی اسناد واصله اش سوی متقاضی به ساشمان
پیگیسی و بسزسی استعالمات
پس اش اخر تاییدیه اش ساشمان های ذیسبط و دزیافت سایس مدازک ساشمان باشزگانی مکلف است حداکثس ظسف مدت دو هفته نسبت به صدوزپسوانه بهسه
بسدازی اقدام نماید

ً- 19وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
- 20
صدوز جواش تاسیس انباز  /سسدخانه

بررسی اسناد واصله
از سوی متقاضی به
سازمان

پیگیسی و بسزسی استعالمات

استعالم اش ادازه بسق  ،آب  ،گاش ،
شهسدازی  ،استاندازی و......

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :هشین خَاسصهی

تلفي32772041:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَط :اداسُ تاصسگاًی داخلی

هذت اعتجبر

ردیف

حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصبصی

هشترک *

*

*

*

*
هعبًٍت

تَسعِ

ثبزرگبًی

صٌعت

تجبرت

ثبزرگبًی
تَسعِ

هعبًٍت

صذٍر

ثرداری تبسیسبت رخیرُ

توذیذ

سبزی

ثْرُ ثرداری تبسیسبت رخیرُ سبزی

دستَرالعول ضَاثط صذٍر جَاز تبسیس ٍ

دستَرالعول ضَاثط صذٍر

اقذاهبت اجرایی

هتقبضیبى هٌَط ثِ

حست درخَاست

تجبرت

*
جَاز تبسیس ٍ ثْرُ

آگْی تبسیس

 -6جَاز سبخت  -7هَافقت اٍلیِ -8

اسبسٌبهِ شرکت  -5سٌذ هبلکیت هلک

پبیبى خذهت یب هعبفیت دائن -4

کپی شٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی -3کپی کبرت

طرح تَجیْی فٌی  ،اقتصبدی  ،هبلی -2

*

*

*

صٌعت

 7رٍز

هعذى ٍ

 21رٍز

سردخبًِ

الکترًٍیکی

هعذى ٍ

جَاز تبسیس اًجبر /

غیر الکترًٍیکی

داخلی

یک سبل

داخلی

تَضیحبت

آییي ًبهِ)

سبزهبى ،

2

(هصَثِ ،ثخشٌبهِ،

 1سبل

(رٍز /سبعت)

هجَز

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قبًًَی

سبزهبى ،

1

هذارک هَرد ًیبز

(ریبل)

صذٍر

ًبظر

فرآیٌذ هجَز

ّسیٌِ

هتقبضی هجَز

فرآیٌذ

هراجع

زهبى تقریجی

داخلی

تجبرت

*
هعبًٍت

تَسعِ

*

*

داخلی

تَسعِ

هعبًٍت

هعذى ٍ
صٌعت

تجبرت

اصالح

4

لغَ

رخیرُ سبزی

تبسیس ٍ ثْرُ ثرداری تبسیسبت

دستَرالعول ضَاثط صذٍر جَاز

در صَرت درخَاست هتقبضی

3

سبزی

ثرداری تبسیسبت رخیرُ

جَاز تبسیس ٍ ثْرُ

دستَرالعول ضَاثط صذٍر

ٍ.....

سَخت  ،کبّش ظرفیت

زیرثٌب  ،ثرق ف آة ،

هرثَط ثِ هتراز زهیي ،

تبسیس ثرای تغییرات

صذٍر اصالح جَاز

_

سبزهبى ،

سِ رٍز

ثبزرگبًی

*

صٌعت

*

هعذى ٍ

ّ 3فتِ

*

*

سبزهبى ،
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ثبزرگبًی

*

فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهبى اًجبم
ردیف

عٌَاى دستگبُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سب

استعالم

یر

ثب رکر ًبم

***

هذارک هَرد
ًیبز

هذت اعتجبر

ّسیٌِ

کبر

(ریبل)

(رٍز/
سبعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

**
1

ادارُ ثرق

2

ادارُ گبز

3

آة ٍ فبضالة

4

شْرداری

تبییذُ اًشعبة
ثرق

ًبهِ رسوی
سبزهبى جْت
استعالم ٍاحذ
رخیرُ سبزی

تبییذُ اًشعبة
گبز

سبزهبى جْت

دسغَست تخػیع
خذهات تشای ٍاحذ
رخیشُ ساصی  ،استفادُ
اص خذهات هزکَس

رخیرُ سبزی

تالهاًغ هی تاضذ .

ًبهِ رسوی

دسغَست تخػیع
خذهات تشای ٍاحذ
رخیشُ ساصی  ،استفادُ
اص خذهات هزکَس
تالهاًغ هی تاضذ

ًبهِ رسوی
استعالم ٍاحذ

تبییذیِ
اًشعبة آة

سبزهبى جْت
استعالم ٍاحذ
رخیرُ سبزی

تبییذیِ جَاز
کبرثری

دسغَست تخػیع
خذهات تشای ٍاحذ
رخیشُ ساصی  ،استفادُ
اص خذهات هزکَس
تالهاًغ هی تاضذ

ًبهِ رسوی
سبزهبى جْت
استعالم ٍاحذ
رخیرُ سبزی

دسغَست تخػیع
خذهات تشای ٍاحذ
رخیشُ ساصی  ،استفادُ
اص خذهات هزکَس
تالهاًغ هی تاضذ

*

غیرالکترًٍیکی

*

غیرالکترًٍیکی

 7رٍز
*

*

غیرالکترًٍیکی

غیرالکترًٍیکی

تَضیحبت

5

داهپسشکی

6

سبزهبى استبًذارد

تبییذیِ شرایط
ًگْذاری هَاد
پرٍتئیٌی

ًبهِ رسوی
سبزهبى جْت
استعالم ٍاحذ
رخیرُ سبزی

تبییذیِ کلیِ

ًبهِ رسوی

شرایط

سبزهبى جْت

ثْذاشتی ٍ

استعالم ٍاحذ

ایوٌی ٍ......

رخیرُ سبزی

دسغَست تخػیع
خذهات تشای ٍاحذ
رخیشُ ساصی  ،استفادُ
اص خذهات هزکَس
تالهاًغ هی تاضذ
دسغَست تخػیع
خذهات تشای ٍاحذ
رخیشُ ساصی  ،استفادُ
اص خذهات هزکَس
تالهاًغ هی تاضذ

*

*
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 7رٍز

غیرالکترًٍیکی

غیرالکترًٍیکی

