بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :پرياوٍ بُرٌ برداری از محصًالت فرعی جىگل يمرتع

 -2ضٌبسِ خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :سازمان جىگل َا،مراتع ي آبخیسداری کشًر

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخصبت خذهت

ًَع خذهت

عشحی است ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسی صحیح ٍ ثِ هَقغ اص ػشصِ ّبی هٌبثغ عجیؼی ثِ هٌظَس استفبدُ اص هحصَالت
فشػی جٌگل ٍ هشتغ ثِ هتقبضیبى صبحت ػشف داسای هجَص ثْشُ ثشداسی هؼتجش دادُ هی ضَد.
خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
صاحبان عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر
 خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G
ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

تصذی گشی
حبکویتی ٍ حوبیتی
هبّیت خذهت
 ضْشستبًی
ضْشی
 استبًی
هٌغقِ ای
هلی
سغح خذهت
هبلیبت کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبػی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سٍیذاد هشتجظ ثب :حفظ هٌبثغ پبیِ
(آة ،خبک ٍ پَضص گیبّی)
سبیش
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب ٍفبت
ثبصًطستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخص
ًحَُ آؿبص خذهت
سبیش... :
 تطخیص دستگبُ
افشاد حقیقی  :ضٌبسٌبهِ ،کبست هلی
هذاسک الصم ثشای اًجبم
افشاد حقَقی  :ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت
خذهت
کبست پشٍاًِ چشا یب هصَثِ یب دفتشچِ عشح هشتؼذاسی
صذير  :درخًاست کتبی ،طرح بُرٌ برداری از محصًالت فرعی جىگلی ي مرتعی (مصًبٍ کمیتٍ فىی استان)،گسارش بازدیذ
فىی کارشىاس ادارٌ مىابع طبیعی ي آبخیسداری شُرستان
تمذیذ  :درخًاست کتبی ،طرح بُرٌ برداری از محصًالت فرعی جىگلی ي مرتعی(مصًبٍ کمیتٍ فىی استان)،گسارش بازدیذ
فىی کارشىاس ادارٌ مىابع طبیعی ي آبخیسداری شُرستان،سًابق فیش َای ياریسی بُرٌ مالکاوٍ
اصالح  :درخًاست کتبی ،طرح بُرٌ برداری از محصًالت فرعی جىگلی ي مرتعی(مصًبٍ کمیتٍ فىی استان)،گسارش بازدیذ
فىی کارشىاس ادارٌ مىابع طبیعی ي آبخیسداری شُرستان،سًابق فیش َای ياریسی بُرٌ مالکاوٍ
ابطال  :گسارش بازدیذ فىی کارشىاس ادارٌ مىابع طبیعی ي آبخیسداری شُرستان،ابالغ مصًبٍ کمیتٍ فىی ادارٌ کل مىابع
طبیعی ي آبخیسداری استان

قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

صذٍس  :تبصرٌ7مادٌ3قاوًن حفاظت ي بُرٌ برداری از جىگلُا ي مراتع کشًربا اصالحات بعذی آن
ابالغ مصًبٍ کمیتٍ فىی ادارٌ کل مىابع طبیعی ي آبخیسداری استان،قرارداد بُرٌ برداری از محصًالت فرعی
جىگلی ي مرتعی
تمذیذي اصالح ي ابطال  :مادٌ3قاوًن حفاظت ي بُرٌ برداری از جىگلُا ي مراتع کشًربا اصالحات بعذی آن

آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد ثبس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

فصل  سبل
هبُ
 353خذهت گیشًذگبى دس:
صذٍس ّوشاُ ثب تْیِ عشح  6هبُ ،صذٍس ّوشاُ عشح هصَة  2هبُ
توذیذ ،اصالح ٍ اثغبل ّشکذام یکوبُ
یک ثبس دس:
 یکجبس ثشای ّویطِ
( 2ثبس) اسائِ تقبضبًبهِ ٍ هذاسک ،دسیبفت پشٍاًِ
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلؾ(هجبلؾ)
تمذیذ ي اصالح  :بُرٌ مالکاوٍ (بُای حسبة خضاًِ داسی استبى
پایٍ ي فرآيردٌ َای جىگلی ي مرتعی َرسال
تًسط يزارت جُاد کشايرزی تعییه می گردد)
سال  %51 ، 33کل سرمایٍ

...

هبُ

فصل

 سبل

پشداخت ثصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ًذاسد
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
ؿیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش :دس صَست ػذم اهکبى ثْشُ ثشداسی
رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

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

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

ؿیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :دسیبفت پشٍاًِ
فیلذّبی هَسدتجبدل
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
 جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
 جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
 ضْشستبًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
ؿیش
الکتشًٍیکی

ثشخظ
online

الکتشًٍیکی

اعالع سسبًی هی ضَد

دستِای
()Batch

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت

ًذاسد

-8استجبط خذهت ثب سبیش دستگبّْبی دیگش

دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 -1صذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی از محصًالت فرعی جىگل يمرتع

 -9ػٌبٍیي فشایٌذّبی
خذهت

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)

-2توذیذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی از محصًالت فرعی جىگل يمرتع
-3اصالح پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی از محصًالت فرعی جىگل يمرتع
 -4اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی از محصًالت فرعی جىگل يمرتع

 -5صذٍس گَاّی حول ٍ ًقل هحصَالت فشػی جٌگل ٍ هشتغ
 -6ثبصسسی ٍ کٌتشل هحوَلِ ّبی جٌگلی ٍ هشتؼی

ً -13وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
ػال احسي پَس
آقبی جؼفشی
خبًن سؼیذػصش
آقبی ػلی اهبهی صادُ
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
22488468
2356351
2
2356332
3
81362332
81363285
8136328
2

پست الکتشًٍیک:
a-ahssanpour@yahoo.com
disfan68@yahoo.com
tahavol.ifro@gmail.com

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
کبسضٌبس اهَس اقتصبدی دفتش اهَس هشتغ
هؼبٍى ًَسبصی سبصهبى جٌگل
رئیس گروه بهبود مديريت و فرآيندها سبصهبى جٌگل
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

کبسضٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسضٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

(ريز /ساعت)

آییه وامٍ)

غیر

حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

مشترک *

الکتريویک
الکتريویک
ی
ی



سازمان جىگلُا،مراتع ي آبخیسداری کشًر

با تُیٍ طرح  6ماٌ َمراٌ طرح مصًب  2ماٌ


تجصشُ7هبدُ3قبًَى حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتغ کطَسثب اصالحبت ثؼذی آى
اثالؽ هصَثِ کویتِ فٌی اداسُ کل هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی استبى،قشاسداد ثْشُ ثشداسی اص هحصَالت
فشػی جٌگلی ٍ هشتؼی

دسخَاست کتجی ،عشح ثْشُ ثشداسی اص هحصَالت فشػی جٌگلی ٍ هشتؼی،گضاسش ثبصدیذ فٌی
کبسضٌبس اداسُ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی ضْشستبى

یک سالٍ

وذارد



ردیف

پرياوٍ بُرٌ برداری از محصًالت

صذير

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

مذت اعتبار

مجًز

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

َسیىٍ



صذير

واظر

فرآیىذ مجًز
(ریال)

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی
متقاضی مجًز

1

فرعی جىگل يمرتع

فرم شمارٌ یک

تمذیذ

هبدُ3قبًَى حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتغ کطَسثب اصالحبت ثؼذی آى

دسخَاست کتجی ،عشح ثْشُ ثشداسی اص هحصَالت فشػی جٌگلی ٍ هشتؼی
گضاسش ثبصدیذ فٌی کبسضٌبس اداسُ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی ضْشستبى
سَاثق فیص ّبی ٍاسیضی ثْشُ هبلکبًِ

یک سالٍ

بُرٌ مالکاوٍ



3

اصالح

هبدُ3قبًَى حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتغ
کطَسثب اصالحبت ثؼذی آى

دسخَاست کتجی ،عشح ثْشُ ثشداسی اص هحصَالت فشػی
جٌگلی ٍ هشتؼی
گضاسش ثبصدیذ فٌی کبسضٌبس اداسُ هٌبثغ عجیؼی ٍ
آثخیضداسی ضْشستبى
سَاثق فیص ّبی ٍاسیضی ثْشُ هبلکبًِ

یک سالٍ

بُرٌ مالکاوٍ







سازمان جىگلُا،مراتع ي آبخیسداری کشًر
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سازمان جىگلُا،مراتع ي آبخیسداری کشًر



سازمان جىگلُا،مراتع ي آبخیسداری کشًر

لغً

هبدُ3قبًَى حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتغ کطَسثب اصالحبت
ثؼذی آى

گضاسش ثبصدیذ فٌی کبسضٌبس اداسُ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی ضْشستبى
اثالؽ هصَثِ کویتِ فٌی اداسُ کل هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی استبى

یک سالٍ

وذارد







4

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک ثب دیگش دستگبُ ّب ٍ ًیبصهٌذ تجبدل دادُ ثب آًْب است ،فشم ضوبسُ ً 2یضتکویل ضَد



