بسمه تعالی

ضمیمه 1

فزم شناسنامه خذمت دستگاه اجزایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :احداث باغ زعفران

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی-هذسیت اهَس تاؿثاًی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

تشای احذاث تاؽ صػفشاى ،هتقاضی تایذ تِ ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى هشاجؼِ ًوَدُ ٍ پس اص عی هشاحل ٍ
هذاسک ٍ تائیذ عشح تَجیْی اقذام تِ کشت هی ًوایذ.
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
عمًم مردم
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی ٍ حوایتی
 شْشستاًی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ
افشاد حقیقی  :تصَیش شٌاسٌاهِ ،تصَیش کاست هلی ، ،تصَیش هذسک تحصیلی فاسؽ التحصیالى سشتِ ّای
کشاٍسصی ،تصَیش کاست پایاى خذهت آقایاى
افشاد حقَقی  :تصَیش ثبت شرکت،تصًیر آگهی ريزوامٍ رسمی ،تصًیر اساسىامٍ
درخًاست  ،مستىدات قاوًوی مالکیت یا اجارٌ وامٍ معتبر زمیه ،ارائٍ طرح تًجیهی
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13121185111

بىد الف ي ج مادٌ  541قاوًن بروامٍ پىجم تًسعٍ

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ّ3111کتاس ساالًِ
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت :یک هاُ
فصل
هاُ
تاس دس:
یکثاس تشای ّویشِ
تَاتش
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسک ،دسیافت هجَص
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلؾ(هثالؾ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى تصَست استاًی

سال
پشداخت تصَست الکتشًٍیک

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) هصاحثِ تلَیضیًَی سادیَیی
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

 -5جضییات خذهت

خذهت گیشًذگاى دس :هاُ

فصل

سال

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت هجَص
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
ؿیش
الکتشًٍیکی



ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی


ؿیشالکتشًٍیکی
الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى کشهاًشاُ)
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی

هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

 -1هجَص احذاث تاؽ صػفشاى
 -2دسیافت هؼشفی ًاهِ تسْیالت تاًکی

-3
....
ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

احذاث باغ سعفزان

هشاجؼِ هتقاضی تِ هذیشیت جْاد کشاٍسصی
استاى

تاصدیذ اص هحل ٍ تقاضای اسائِ هذاسک ٍ هستٌذات
هالکیت ،اجاسُ ًاهِ ،هٌاتغ تاهیي آب.

تشسسی عشح تَجیْی ٍ اسسال تِ ساصهاى جْاد
کشاٍسصی استاى

تشسسی عشح اص ًظش تَجیِ اقتصادی ٍ فٌی ٍ دس
صَست تاییذ قشاس گشفتي دس لیست اًتظاس
گیشًذگاى ٍام

صذٍس هَافقت کشت صػفشاى دس هحذٍدُ تؼییي
شذُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
ػلی سضا دسُ کی

تلفي:
15632227111
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
هذسیت اهَس تاؿثاًی

لیست اطالعات مجوسهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وسارتخانه /ساسمان ......

ردیف

بىدج مادٌ  541قاوًن بروامٍ پىجم تًسعٍ

ارائه مجوز احداث باغ

اخذ مجوس

تًجیهی

درخًاست  ،مستىدات قاوًوی مالکیت یا اجارٌ وامٍ معتبر زمیه ،ارائٍ طرح

افشاد حقیقی  :تصَیش شٌاسٌاهِ ،تصَیش کاست هلی ، ،تصَیش هذسک تحصیلی فاسؽ التحصیالى
سشتِ ّای کشاٍسصی ،تصَیش کاست پایاى خذهت آقایاى
افشاد حقَقی  :تصَیش ثبت شرکت،تصًیر آگهی ريزوامٍ رسمی ،تصًیر اساسىامٍ

 8سال

-

حقیقی



معاونت امور باغبانی

یک ماه

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشتزک *

الکتزونیکی

غیز الکتزونیکی

مذت اعتبار

مجوس

فزآینذ مجوس

توضیحات



(روس /ساعت)

عنوان مجوس

نوع مجوس

1

زعفران

هذاسک هَسد ًیاص




صذور

ناظز

فزآینذ مجوس
هشینه
هستٌذات قاًًَی
(هصَتِ ،تخشٌاهِ ،آییي ًاهِ)

(ریال)

فزآینذ

مزاجع

سمان تقزیبی
متقاضی مجوس

فزم شماره یک

