بسمه تعالی

ضمیمه 1

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

 -2شٌاسِ خذهت

ً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 گیاّاى داسٍیی ،هتقاضی تایذ تِ ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى هشاجؼِ ًوَدُ ٍ پس اص عی هشاحل
ٍ هذاسک ٍ تائیذ عشح تَجیْی تِ تاًک هشاجؼِ ًوَدُ ٍ تسْیالت هَسد ًظش سا دسیافت ًوَدُ ٍ 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
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ
افشاد حقیقی  :شٌاسٌاهِ ،کاست هلی ،تصَیش شٌاسٌاهِ ،تصَیش هذسک تحصیلی فاسؽ التحصیالى سشتِ ّای
کشاٍسصی ،تصَیش کاست پایاى خذهت آقایاى
افشاد حقَقی  :تصَیش ثبت شرکت،تصًیر آگُی ريزوامٍ رسمی ،تصًیر اساسىامٍ
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 هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321185131

بىذ الف ي ج مادٌ  541قاوًن بروامٍ پىجم تًسعٍ

ّ2333کتاس ساالًِ خذهت گیشًذگاى دس :هاُ
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت :هجَص  2 :هاُ هؼشفی ًاهِ تسْیالت  :یک ّفتِ
فصل
هاُ
یکثاس تشای ّویشِ تستگی تِ ًَع گیاّاى داسٍیی داسد یک سالِ تا دائوی تاس دس:
تَاتش
سال
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسک ،دسیافت هجَص احذاث یا توذیذ
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
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

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

فصل

سال

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

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


ؿیشالکتشًٍیکی

ؿیشالکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای 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 تائیذیِ
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
ؿیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

استؼالم اص هَسسِ تحقیقات جٌگل ّا،
هشاتغ ٍ آتخیضداسی کشَس
استؼالم اص هٌاتغ عثیؼی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) هصاحثِ تلَیضیًَی سادیَیی
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :هصاحثِ دس جشایذ تخصصی ٍ شْشستاًی
ؿیشتخصصی
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
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

هجاص تَدى کشت گیاّاى داسٍیی



هجاص تَدى کشت گیاّاى داسٍیی



 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

اداره آبفا شهرستان

استعالم بهرهبرداری
آب

 -1هجَص احذاث تاؽ گیاّاى داسٍیی
 -2اسائِ هؼشفی ًاهِ تشای اخز تسْیالت تاًکی
-3
....

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

متقاضی

ارائه مدارک و
طرح تىجیهی به
سازمان جهاد
کشاورزی استان

خیر

تائید
مدارک
و طرح
بله
مراجعه به
بانک جهت
دریافت تسهیالت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
ػلی سضا دسُ کی

تلفي:
35632227131
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
هذسیت اهَس تاؿثاًی

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

فشآینذ مجوص

توضیحات

(سوص /ساعت)

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  541برنامه 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  :شٌاسٌاهِ ،کاست هلی ،تصَیش شٌاسٌاهِ ،تصَیش هذسک تحصیلی فاسؽ التحصیالى سشتِ ّای کشاٍسصی ،تصَیش کاست
پایاى خذهت آقایاى
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

-

مجوص




صذوس

ناظش

فشآینذ مجوص
(سیال)

اسائه مجوص احذاث باغ گیاهان

هذاسک هَسد ًیاص
هستٌذات قاًًَی
(هصَتِ ،تخشٌاهِ ،آییي ًاهِ)

هضینه



فشآینذ

مشاجع

صمان تقشیبی
متقاضی مجوص

فشم شماسه یک

اسائه مجوص احذاث باغ گیاهان
داسویی

معشفی نامه تسهیالت بانکی

بند الف ماده  541برنامه 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

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

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

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

