بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت:طشاحی ٍ اجشای ساهاًِ ًَیي آتیاسی

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد وطاٍسصی خشاساى جٌَتی -هذیشیت اب ٍ خان ٍ اهَس فٌی

ًام دستگاُ هادسٍ:صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

فرآیىذ اجرای ساماوٍ وًیه آتیاری

ًَع خذهت

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

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
هلی
تَلذ

هٌغقِ ای
هالیات

آهَصش

تْشُ تشداساى

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13121191111

تصذی گشی
استاًی
کسة ٍ کاس

شْشی
تاهیي اجتواعی

سٍستایی
ثثت هالکیت

 -4هشخصات خذهت

س
ال
ه
ت
اصدٍاج

تاسیسات شْشی

تاصًشستگی

هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا

ٍفات

سایش

تیو
ُ
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

تقاضای گیشًذُ خذهت
تشخیص دستگاُ

سخذاد سٍیذادی هشخص

فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :

 -سٌذ هالىیت صهیي ،دسخَاست هتماضی

 افشاد حمیمیضٌاسٌاهِ  واست هلی 
واست پایاى خذهت یا هؼافیت دائن 
ػىس – تصَیش آخشیي هذسن تحصیلی
 افشاد حمَلی هذاسن هَسسیي ضشوت
ثثت ضشوت



اساسٌاهِ ضشوت(جْت هتماضیاى حمَلی)
آخشیي تغییشات سٍصًاهِ سسوی
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

ضشح ٍظایف هؼاًٍت آب ٍ خان ٍ صٌایغ  ،،اتالغیِ ضواسُ  121/04961هَسخ ٍ 90/5/7صیش هحتشم
جْاد وطاٍسصی«ًظام اجشایی تَسؼِ ساهاًِ ّای ًَیي آتیاسی تحت فطاس»
 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ
هثلغ(هثالغ)
ًذاسد
...

 . . .تاس دس:
شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www. swid.maj.ir

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

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

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت
ًام ساهاًِ ّای دیگش

ساصهاى جْاد وطاٍسصی استاى( هذیشیت
آب ٍ خان ٍ اهَس فٌی ٍ هٌْذسی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

الکتشًٍیکی

اسائِ دسخَاست وتثی ٍ هذاسن تِ هذیشیت جْاد وطاٍسصی ضْشستاى یا دفتش
خذهات فٌی ٍ هطاٍسُ ای  ،هؼشفی تِ تاًه ػاهل یا صٌذٍق حوایت اص سشهایِ
گزاسی تخص وطاٍسصی جْت ػمذ لشاسداد ،صَستجلسِ تحَیل هَلت ٍ لطؼی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ً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)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
الکتشًٍیکی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

هؼاًٍت اهَس صساػت
هؼاًٍت اهَس تاغثاًی
ساصهاى تحمیمات ،آهَصش ٍ تشٍیج
وطاٍسصی

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

ضشوتّای هطاٍس ٍ
پیواًىاس ٍ خذهات فٌی

اعالعات جاهع
شثکِ ساهاًِّای
ًَیي آتیاسی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ضشوت خذهات فٌی ٍ
هطاٍسُ ای

اعالعات جاهع
شثکِ ساهاًِ
ّای ًَیي آتیاسی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
-0

هشاجؼِ تِ هذیشیت جْاد وطاٍسصی ضْشستاى ٍ تىویل فشم دسخَاست تَسط هتماضی
 -2استؼالم هالىیت ٍ تاصدیذ واسضٌاس ریشتط اص هحل اجشای طشح

-3خصَصی:اًتخاب هطاٍس داسای ستثِ ٍ صالحیت هطاتك هادُ  8ایي ًظام اجشایی جْت هطالؼِ ٍ طشاحی
 -3دٍلتی(:اتالؽ تِ هطاٍس جْت هطالؼِ ٍ طشاحی)
 -4اًجام آصهایطات آب ٍ خان ًمطِ تشداسی ٍ تىویل دفتشچِ طشح ٍ اسسال تِ وویتِ فٌی

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -5هؼشفی ضشوتّای هجشی داسای ستثِ ٍ صالحیت هطاتك هادُ  8ایي ًظام اجشایی ،تِ هتماضی جْت اًتخاب ٍ ػمذ لشاسداد تَسط ایطاى ٍ
دسخَاست هؼشفی ضشوت ًاظش اص هذیشیت آب ٍ خان ٍ اهَس فٌی ٍ هٌْذسی ساصهاى
-6خصَصی:هؼشفی تِ هذیشیت ضؼة اص طشیك هؼاًٍت تشًاهِسیضی ٍ اهَس التصادی  /صٌذٍق حوایت
-6دٍلتی :هؼشفی تِ تاًه ػاهل  /صٌذٍق حوایت
 -7تطىیل پشًٍذُ تشای هتماضی ٍ پشداخت اػتثاس تش اساس گضاسضات پیطشفت واس طی هشاحل اجشایی واس هَسد تائیذ ضشوت ًاظش ٍ اػالم
پشداختّای اًجام ضذُ تِ هذیشیت آب ٍ خان ٍ اهَس فٌی ٍ هٌْذسی
 -7تطىیل پشًٍذُ تشای هتماضی ٍ پشداخت اػتثاس تش اساس گضاسضات پیطشفت واس طی هشاحل اجشایی واس هَسد تائیذ ضشوت ًاظش ٍ اػالم
پشداختّای اًجام ضذُ تِ هذیشیت آب ٍ خان ٍ اهَس فٌی ٍ هٌْذسی
 -8دسیافت گضاسضات پیطشفت واس هشاحل اجشایی ،دسیافت گضاسضات ًظاستی ٍ اػالم تالهاًغ تَدى پشداخت تِ تاًه /صٌذٍق
 -9دسیافت گضاسش آهادگی هجشی تشای تحَیل هَلت پشٍطُ ٍ تائیذ ضشوت ًاظش ٍ اًجام ّواٌّگیّای الصم توٌظَس تحَیل هَلت پشٍطُ(تحَیل
لطؼی پشٍطُ پس اص یىسال اص تحَیل هَلت تا تَجِ تِ تائیذ ضشوت ًاظش)
-01تحَیل هَلت ٍ یا لطؼی پشٍطُ تِ هتماضی دس حضَس سایش واسضٌاساى ٍ اػالم تِ تاًه  /صٌذٍق حوایت توٌظَس تالهاًغ تَدى پشداخت تحَیل
هَلت ٍ لطؼی پشٍطُ (دسیافت گَاّی آهَصش هْاستی اص هتماضی لثل اص تحَیل لطؼی)

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ضشٍع

مراجعٍ تٍ مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان ي تنمیل فرم درخًاست تًسط متقاضی
متقاضی
استعالم مالنیت ي تازدیذ مارشىاس ریرتط از محل اجرای طرح
مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان
خصًصی

ديلتی

اًجام هغالعِ ٍ عشاحی

اوتخاب مشاير دارای رتثٍ ي صالحیت مطاتق مادٌ  8ایه

اتالغ تٍ مشاير جُت مطالعٍ ي طراحی

وظام اجرایی جُت مطالعٍ ي طراحی
متقاضی

مذیریت آب ي خاك ي امًر فىی ي مُىذسی

اوجام آزمایشات آب ي خاك وقشٍ ترداری ي تنمیل دفترچٍ طرح ي ارسال تٍ ممیتٍ فىی
مشاير
اوجام اصالحات ي ارسال مجذد تٍ ممیتٍ فىی خیر

آیا عشح هَسد تائیذ است؟

مشاير

تلٍ

معرفی شرمتَای مجری دارای رتثٍ ي صالحیت مطاتق مادٌ  8ایه وظام اجرایی ،تٍ متقاضی جُت اوتخاب ي عقذ قرارداد
تًسط ایشان ي درخًاست معرفی شرمت واظر از مذیریت آب ي خاك ي امًر فىی ي مُىذسی سازمان
مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان
معرفی تٍ مذیریت شعة از طریق معايوت تروامٍریسی ي

معرفی تٍ تاول عامل  /صىذيق حمایت

مذیریت آب ي خاك ي امًر فىی ي مُىذسی سازمان

مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان

امًر اقتصادی  /صىذيق حمایت

تشنیل پريوذٌ ترای متقاضی ي پرداخت اعتثار تر اساس

تشنیل پريوذٌ ترای متقاضی ي پرداخت اعتثار تر اساس

گسارشات پیشرفت مار طی مراحل اجرایی مار مًرد تائیذ

گسارشات پیشرفت مار طی مراحل اجرایی مار مًرد تائیذ

شرمت واظر ي اعالم پرداختَای اوجام شذٌ تٍ مذیریت

شرمت واظر ي اعالم پرداختَای اوجام شذٌ تٍ مذیریت

آب ي خاك ي امًر فىی ي مُىذسی
تاول  /صىذيق حمایت

آب ي خاك ي امًر فىی ي مُىذسی
تاول  /صىذيق حمایت

دریافت گسارشات پیشرفت مار مراحل اجرایی ،دریافت گسارشات وظارتی ي اعالم تالماوع تًدن پرداخت تٍ تاول /صىذيق
مذیریت آب ي خاك ي امًر فىی ي مُىذسی سازمان /مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان
دریافت گسارش آمادگی مجری ترای تحًیل مًقت پريشٌ ي تائیذ شرمت واظر ي اوجام َماَىگیَای الزم تمىظًر تحًیل
مًقت پريشٌ(تحًیل قطعی پريشٌ پس از ینسال از تحًیل مًقت تا تًجٍ تٍ تائیذ شرمت واظر)
مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان
تحًیل مًقت ي یا قطعی پريشٌ تٍ متقاضی در حضًر سایر مارشىاسان ي اعالم تٍ تاول  /صىذيق حمایت تمىظًر تالماوع
تًدن پرداخت تحًیل مًقت ي قطعی پريشٌ (دریافت گًاَی آمًزش مُارتی از متقاضی قثل از تحًیل قطعی)
مذیریت جُاد مشايرزی شُرستان
پایاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:اقای ششفی تلفي-15632227111 :
3

پست الکتشًٍیک:
info@kjagrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:هذیشیت اب ٍ خاک ٍ اهَس فٌی

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ جُادکشايرزی -دفتر تًسعٍ ساماوٍ َای وًیه آبیاری

ردیف

حقیقی

ضشح ٍظایف هؼاًٍت آب ٍ خان ٍ صٌایغ

هحصَالت ضشوت

ّای ًَیي آتیاسی ،تؼْذًاهِ هحضشی تشای تضویي

هشوضی آتیاسی ّای هَضؼی تَسط دفتش تَسؼِ ساهاًِ

جْت ستثِ تٌذی دس تَلیذ تجْیضات ایستگاُ وٌتشل

هىاًیضاسیَى وطاٍسصی ،تىویل ٍ اسائِ فشم اسصضیاتی

ایشاى یا گَاّی آصهَى ویفیت اص هشوض تَسؼِ

اسائِ گَاّی استاًذاسد هؼتثش اص ساصهاى هلی استاًذاسد

یذ

تمذ

اصالح

3

وذارد

2

حقًقی

تجُیسات آتیاری

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هشتشک تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم شواسُ ً 2یضتکویل شَد

*

مىىذگان لًازم ي

ديلتی

محصًالت ترای تًلیذ

مجًز
(ريز/
ساعت)

*

*

1

اختصاصی

وامٍ)

مشترک *

بخشىامٍ ،آییه

فرآیىذ
الکتريویکی

صذير

مذت اعتبار

(مصًبٍ،

مجًز

فرآیىذ مجًز

قاوًوی

(ریال)

صذير

واظر

تقریبی

غیر الکتريویکی

صذير مجًز عرضٍ

مذارک مًرد ویاز

متقاضی مجًز

فرآیىذ

مراجع

زمان

تًضیحات

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات

َسیىٍ

فرم شمارٌ یک

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم

***

مذارک مًرد
ویاز

با رکر وام

مذت اعتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

**
1

آتیاسی ٍصاست صٌؼت ،هؼذى
ٍ تجاست

پشٍاًِ
تْشُ
تشداسی
تَلیذ
لَاصم ٍ
تجْیشات
آتیاسی

2

هذیشیت آب ٍ خان ٍ اهَس
فٌی ٍ هٌْذسی استاى

ػولىشد
ضشوت

** ًام استعالم دس تَضیحات دسج شَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاشذ اعالعات آى دس تَضیحات دسج شَد

غیر الکتريویکی

تًضیحات

