فرآیند افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری٭ ( فرم شماره )8
متقاضی

شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی
 -1اخذ فرم درخواست و تکمیل آن توسط متقاضی (فرم شماره)8 -1
 -2دریافت و ثبت درخواست و تشکیل پرونده توسط شرکت
 -3ارائه اصل مجوز توسعه (برای واحدهایی که دارای مجوز توسعه می باشند).
 -4استعالم از سازمان نظام دامپزشکی شهرستان (برای واحد هایی که فاقد مجوز توسعه می باشند)(فرم شماره )7-5
 - 5بازدیدکارشناس ازمحل پروژه و در صورت اضافه شدن ظرفیت و اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات به طور کامل  ،تطبیق
پروژه با ضوابط فنی و نقشه تایید شده و تهیه گزارش(فرم شماره )3-2-....
 -6استعالم محیط زیست در ظرفیت پیشنهادی
 -7ارائه نقشه تاییدشده (درمرحله مجوز توسعه) یا برداشت از وضعیت موجود(برای فاقدین نقشه یا کسانی که مطابق نقشه تایید شده اجرا ننموده اند)
 -8ارائه اصل پروانه بهره برداری معتبر
 -9تکمیل پرونده و معرفی متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی (فرم شماره )8 -2
در صورت موافقت

معرفی به امور اراضی جهت
تغییر کاربری زمین اضافه شده
(فرم شماره)8-4

درصورت
درصورت افزایش مساحت نسبت به
مساحت زمین مندرج در پروانه

عدم تایید

نظام مهندسی کشاورزی
 -بررسی و کنترل مدارک

درصورت عدم موافقت

اعالم نواقص به متقاضی جهت
رفع آن یا عدم تایید و بایگانی
(فرم شماره )8 -3

درصورت تایید و تکمیل

معرفی و ارسال مدارک مورد نیاز به سازمان نظام دامپزشکی جهت افزایش ظرفیت پروانه بهداشتی بهره برداری (فرم شماره )8 -5
درصورت تایید

ارائه تصویر پروانه بهداشتی افزایش یافته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط متقاضی

افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی

ارسال رونوشت به سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت شهرستان

تحویل پروانه بهره برداری افزایش یافته به متقاضی

٭این فرایند مخصوص متقاضیانی است که :
 واحد آنها در ظرفیت جدید تکمیل و دارای مجوز توسعه می باشند و یا تاسیسات موجود کامل و اضافه تر از ظرفیت پروانه می باشد.(تبصره :واحدهایی که فاقد مجوز توسعه می باشند منوط به رعایت ضوابط و شرایط زمان ،توسعه داده خواهند شد)
 در واحدهای گاوداری شیری ارائه مدارک مالکیت زراعی متناسب با ظرفیت افزوده شده الزامی است. -در واحدهای گوسفنداری و بز داشتی ارائه مدارک مرتع یا مالکیت زمین زراعی متناسب با ظرفیت افزوده شده الزامی است.

