بسمه تعالی

ضمیمه 1

فشم شناسنامه خذمت دستگاه اجشایی
 -1ػٌَاى خذهت :ارائه مجوز احداث باغ گیاهان دارویی

 -2شٌبسِ خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :معاونت امور باغبانی

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کشبٍسصی
ششح خذهت

 -4هشخصبت خذهت

ًَع خذهت

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:
ًحَُ آؿبص خذهت
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

ثشای احذاث ثبؽ گیبّبى داسٍیی ،هتقبضی ثبیذ ثِ سبصهبى جْبد کشبٍسصی استبى هشاجؼِ ًوَدُ ٍ پس اص عی هشاحل
ٍ هذاسک ٍ تبئیذ عشح تَجیْی ثِ ثبًک هشاجؼِ ًوَدُ ٍ تسْیالت هَسد ًظش سا دسیبفت ًوَدُ ٍ اقذام ثِ کشت هی
ًوبیذ.
خذهت ثِ شْشًٍذاى ()G2C
عمًم مردم
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حبکویتی ٍ حوبیتی
شْشستبًی
شْشی
استبًی
هٌغقِ ای
هلی
هبلیبت  کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبػی
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّب
گَاّیٌبهِ
ٍ
هذاسک
سبیش
ٍفبت
ثبصًشستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هشخص
سبیش... :
تشخیص دستگبُ
افساد حقیقی  :شٌبسٌبهِ ،کبست هلی ،تصَیش شٌبسٌبهِ ،تصَیش هذسک تحصیلی فبسؽ التحصیالى سشتِ ّبی
کشبٍسصی ،تصَیش کبست پبیبى خذهت آقبیبى
تصَی ثبت شرکت،تصًیر آگُی ريزوامٍ رسمی ،تصًیر اساسىامٍ
س
افشاد حقَقی :
تائیذیٍ اجازٌ کشت گیاَان داريیی از مىابع طبیعی ،تائیذیٍ مجاز بًدن کشت گیاَان داريیی از مًسسٍ
تحقیقات جىگل َا ،مراتع ي آبخیسداری کشًر ،مستىذات مالکیت یا اجارٌ وامٍ معتبر ريی زمیه،پرياوٍ
معتبر بُرٌ برداری آب یا استعالم از ادارٌ امًر آبفا ،ارائٍ طرح تًجیُی
ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

بىذ الف ي ج مادٌ  145قاوًن بروامٍ پىجم تًسعٍ

ّ2000کتبس سبالًِ خذهت گیشًذگبى دس :هبُ
آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى
هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت :هجَص  2 :هبُ هؼشفی ًبهِ تسْیالت  :یک ّفتِ
فصل
هبُ
یکجبس ثشای ّویشِ ثستگی ثِ ًَع گیبّبى داسٍیی داسد یک سبلِ تب دائوی ثبس دس:
تَاتش
سبل
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسک ،دسیبفت هجَص احذاث یب توذیذ
تؼذاد ثبس هشاجؼِ حضَسی
پشداخت ثصَست الکتشًٍیک
شوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلؾ(هجبلؾ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى
...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى ثصَست استبًی

ً -6حَُ
دستشسی ثِ
خذهت

 -5جضییبت خذهت

فصل

سبل

ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

سسبًِ استجبعی خذهت

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )


ؿیشالکتشًٍیکی

ؿیشالکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
ػٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
 جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش :دسیبفت تبئیذیِ
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
ؿیش
الکتشًٍیکی
ثشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

استؼالم اص هَسسِ تحقیقبت جٌگل ّب،
هشاتغ ٍ آثخیضداسی کشَس
استؼالم اص هٌبثغ عجیؼی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی) هصبحجِ تلَیضیًَی سادیَیی
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :هصبحجِ دس جشایذ تخصصی ٍ شْشستبًی
ؿیشتخصصی
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى( :پبیلَت استبى کشهبًشبُ)
ػٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
 جْت احشاص اصبلت فشد
 هلی
 جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ) ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

هجبص ثَدى کشت گیبّبى داسٍیی



هجبص ثَدى کشت گیبّبى داسٍیی



 -9ػٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

-8استجبط خذهت ثب سبیش
دستگبّْبی دیگش

اداره آبفا شهرستان

استعالم بهره
برداری آب

 -1هجَص احذاث ثبؽ گیبّبى داسٍیی
 -2اسائِ هؼشفی ًبهِ ثشای اخز تسْیالت ثبًکی
-3
....

ثشخظ
online
دستِای
()Batch

ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هجلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

متقاضی

ارائه مدارک و طرح
توجیهی به سازمان جهاد
کشاورزی استان

تائید مدارک
و طرح

خیر

بله
مراجعه به بانک جهت
دریافت تسهیالت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هیتشا هجذصادُ عجبعجبئی
فشصاًِ پَسیب ًژاد
هْشًَش هیشفتبح
ػلی اهبهی صادُ
سیذهْذی شفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشثَط:

43059000-3822
43059000-3826
43059000 -3899

m.majdzadeh@agri-jahad.org

هؼبٍى دفتش اهَس گلخبًِ ّب ،گیبّبى داسٍیی ٍ قبسچ
سئیس گشٍُ گیبّبى داسٍیی
هسئَل فٌبٍسی اعالػبت
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

81362032
81363285
81363282

pouria-farzaneh162@yahoo.com

m.mirfattah@gmail.com
m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

کبسشٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسشٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

لیست اطالعات مجوصهای حقیقی ،حقوقی و دولتی دس وصاستخانه /ساصمان ......

فشآینذ مجوص

توضیحات
غیش

سدیف

تائیذیٍ اجازٌ کشت گیاَان داريیی از مىابع طبیعی ،تائیذیٍ مجاز بًدن کشت گیاَان داريیی از مًسسٍ تحقیقات

صذوس مجوص احذاث باغ گیاهان داسویی

بند ج ماده  145برنامه پنجم

استعالم از ادارٌ امًر آبفا ،ارائٍ طرح تًجیُی

جىگل َا ،مراتع ي آبخیسداری کشًر ،مستىذات مالکیت یا اجارٌ وامٍ معتبر ريی زمیه،پرياوٍ معتبر بُرٌ برداری آب یا

داسویی

1

عنوان مجوص

نوع مجوص

افشاد حقیقی  :شٌبسٌبهِ ،کبست هلی ،تصَیش شٌبسٌبهِ ،تصَیش هذسک تحصیلی فبسؽ التحصیالى سشتِ ّبی کشبٍسصی ،تصَیش کبست
پبیبى خذهت آقبیبى
افشاد حقَقی  :تصَی ثبت شرکت،تصًیر آگُی ريزوامٍ رسمی ،تصًیر اساسىامٍ

مذت اعتباس
بسته به طشح

-

حقیقی



معاونت اموس باغبانی

 2ماه

حقوقی

صی
دولتی

اختصا

ک*

مشتش

الکتش
الکتش
ونیک
ونیک
ی
ی



(سوص /ساعت)

مجوص



اسائه مجوص احذاث باغ گیاهان

هذاسک هَسد ًیبص
هستٌذات قبًًَی
(هصَثِ ،ثخشٌبهِ ،آییي ًبهِ)

(سیال)



صذوس

ناظش

فشآینذ مجوص
متقاضی مجوص

فشآینذ

مشاجع

صمان تقشیبی
هضینه

فشم شماسه یک

اسائه مجوص احذاث باغ گیاهان
داسویی

معشفی نامه تسهیالت بانکی

بند الف ماده  145برنامه پنجم

زمیه،پرياوٍ معتبر بُرٌ برداری آب یا استعالم از ادارٌ امًر آبفا ،ارائٍ طرح تًجیُی

مًسسٍ تحقیقات جىگل َا ،مراتع ي آبخیسداری کشًر ،مستىذات مالکیت یا اجارٌ وامٍ معتبر ريی

افشاد حقیقی  :شٌبسٌبهِ ،کبست هلی ،تصَیش شٌبسٌبهِ ،تصَیش هذسک تحصیلی فبسؽ التحصیالى سشتِ ّبی کشبٍسصی،
تصَیش کبست پبیبى خذهت آقبیبى
افشاد حقَقی  :تصَی ثبت شرکت،تصًیر آگُی ريزوامٍ رسمی ،تصًیر اساسىامٍ
تائیذیٍ اجازٌ کشت گیاَان داريیی از مىابع طبیعی ،تائیذیٍ مجاز بًدن کشت گیاَان داريیی از

بسته به طشح

-







معاونت اموس باغبانی

 1هفته



فشم شماسه دو
نوع فشآینذ
سدیف

1
2
3
4
5
6
7
8

عنوان دستگاه استعالم
شونذه

فشآینذ مجوص

مواسد استعالم

سایش

با رکش نام **

***

مذاسک موسد
نیاص

دفتش تجاست و اموس سشمایه

تائیذیه واسدات و

گزاسی

صادسات

اداسه منابع طبیعی

مجاص بودن

معشفی نامه معاونت

صادسات

اموس باغبانی

نامه تائیذیه

مذت اعتباس

هضینه
(سیال)

صمان انجام
کاس
(سوص /ساعت)

توضیحات
الکتشونیکی

غیش الکتشونیکی

موسدی

-

یک سوصه

غیشالکتشونیکی

موسدی

-

یک سوصه

غیشالکتشونیکی

