بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:بازسازی ونوسازی قنات

 -4هطخصات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی -مدیریت اب و خاک و امور فنی

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کطاٍسصی
ضشح خذهت

تاصساصی ٍ ًَساصی قٌَات کطَس

ًَ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
سٍستایی
ضْشی
هٌغقِ ای
هلی
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَصش سالهت
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هطخص
سایش... :
تطخیص دستگاُ
دسخَاست کتثی ،هؼشفی ًوایٌذُ هتقاضیاى ،حق آتِ یا هجَص آب هؼتثش اص ٍصاست ًیشٍ حسة هَسد ،تائیدیه نماینده

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

بهره برداران تخص کطاٍسصی

تصذی گشی
 استاًی
کسة ٍ کاس

بودن فرد مورد نظر متقاضیان از شورای اسالمی روستا یا مرکس خدمات جهاد کشاورزی دهستان ،اسناد مالکیت
قنات و اراضی کشاورزی

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

موافقتنامه طرح نوسازی ،بازسازی قنوات به شماره طبقه بندی  91025104قانون بودجه سنواتی

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

سال
فصل
هاُ
 . . .خذهت گیشًذگاى دس:
تش حسة ٍسؼت ٍ حجن پشٍطُ ٍ ٍجَد هٌاتغ اػتثاسی کافی هذت صهاى پشٍطُ دس اسٌاد هٌاقصِ تؼشیف هی گشدد
سال
فصل
هاُ
 . . .تاس دس:
یکثاس تشای ّویطِ
حسة لضٍم
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)

هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321193132

تَاتش
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

پشداخت سْن هطاسکتی تْشُ تشداساى

حساب اػالهی تَسظ هذیشیت ّای آب ٍ خاک
ساصهاًْای جْاد کطاٍسصی تِ تْشُ تشداساى

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

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

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

 الکتشًٍیکی
غیشالکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تشخظ
online

-8
استثاعخذهتثا
سایش
دستگاّْای
دیگش

تشخظ
online

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

هثلغ
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استؼالم الکتشًٍیکی
دستِای
()Batch

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا
(تاًکْای اعالػاتی) دسدستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 ضْشستاًی
 سایش :فؼالیت ػوشاًی ٍ صیشتٌایی
استؼالم غیش
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش
ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 ضْشستاًی
سایش:
 ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)  ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) :فاکس ،پست
 پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

اگشاستؼالهغیشالکتشًٍیکیاست،
استؼالم تَسظ:

مرکس خدمات کشاورزی

دهستان(داخلی)
مدیریت جهاد کشاورزی

شهرستان(داخلی)
مدیریت آب و خاک و امور
فنی مهندسی

دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ

تاًک اعالػاتی
قٌَات
تاًک اعالػاتی
قٌَات
تاًک اعالػاتی
قٌَات

دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

استان(داخلی)
شورای اسالمی روستا

تاًک اعالػاتی
قٌَات

بانک عامل کشاورزی

تاًک اعالػاتی
قٌَات

صندوق توسعه ملی

تاًک اعالػاتی
قٌَات

-1
-2
-3
....

غیشالکتشٍ
ًیکی دس
ًظش
گشفتِ ضذ
غیشالکتشٍ
ًیکی دس
ًظش
گشفتِ ضذ
غیشالکتشٍ
ًیکی دس
ًظش
گشفتِ ضذ

دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ

دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ

دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ

ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
} { EMBED PBrush

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:اقای ضشفی تلفي-35632227131 :
3

پست الکتشًٍیک:
info@kjagrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:هذیشیت اب ٍ خاک ٍ اهَس فٌی

