بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:اسایِ هعشفی ًاهِ تشی تْشُ هٌذی اص تسْیالت

 -2شٌاسِ خذهت

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13021206106

ًام دستگاُ اجشایی :ستاد :سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی-مدیریت امور شیالت و آبسیان

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد وشاٍسصی
ششح خذهت

ایي خذهات عوذتا بِ هٌظَس دسیافت تسْیالت باًکی ٍ جزب تسْیالت هشبَطِ بِ پشٍطُ ّای ضیالتی جْت
تَسعِ ایجاد ٍ هکاًیضاسیَى فعالیت ّا دس ساستای افضایص تَلیذ دس اب ّای داخلی ٍ ساحلی ٍ افضایص صیذ دس
اب ّای ساحلی هیباضذ
بِ هٌظَس تحقق ایي اّذاف ًسبت بِ تْیِ تفاّن ًاهِ ٍ هَافقت ًاهِ با هعاًٍت ساُ بشدی ٍ ّواٌّگی با ٍصاست
جْاد کطاٍسصی ٍ تلفیق هٌابع با باًک عاهل جْت اخز تسْیالت هصَب اقذام هیگشدد کِ ًْایتا جْت اخز
تحصیل اعتباس جذٍل تَصیع اًساًی تْیِ ٍ بِ اداسُ ضیالت استاًْا جْت جزب ابالغ هیگشدد
هَاسد پَضص جْت صیش بخص ابضیاى ٍ ضیالت
فعالیت ّای ابضی پشٍسی (تکثیش ٍ پشٍسش هاّیاى گشهابی – سشر ابی –هیگَ –هاّیاى –صیٌتی – خاٍیاسی –ٍپشٍسش هاّی دس قفس)-صیذ ٍ صیادی (ًَساصی ٍ خشیذ تجْیضات ضٌاٍس )
تجْیض ٍ تکویل ًاٍگاى حول ٍ ًقل ٍ ًگِ داسی ابضیاىایجاد فعالیت ّای ابضی پشٍسیتجْیض ٍ ًَساصی هشاکض عشضِ بْذاضتی ابضیاىاستاى ٍ هعشفی هتقاضی بعذ اس تاهیي اعتباس اص هٌابع اعتباسی استاًی ٍ هلی بِ باًک عاهل اًجام هیگیشد

ًَع خذهت

 خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

تصذی گشی
حاوویتی
 سٍستایی
 شْشی
 استاًی
 هٌغمِ ای
 هلی
هالیات وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
 تماضای گیشًذُ
خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ

ًحَُ آغاص خذهت

هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت

ًَع هخاعثیي

 -4هشخصات خذهت

-دسخَاست تسْیالت ابتذا اص طشیق هتقاضیاى دس استاى با هشاجعِ بِ اداسات کل ضیالت استاى ٍ ساصهاى جْاد

ضٌاسٌاهِ – کاست هلی – کاست پایاى خذهت – سٍصًاهِ سسوی ثبت ضشکت – دسخَاست کتبی هتقاضی – طشح
تَجیْی فٌی ٍ اقتصادی – گضاسش کاسضٌاساى فٌی ضیالتی – تعییي لیست ادٍٍات ٍ تجْیضات هَسد ًظش
هتقاضی اص لیست فشٍ ضٌذگاى هجاص دس سایت هشکض هکاًیضاسیَى کطاٍسصی

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

ً288فش خذهت گیشًذگاى دس هاُ
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5
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ی
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ت

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

-

ًاهِ هشوض تَسعِ هیىاًیضاسیَى وشاٍسصی تِ شواسُ 555/04/800هَسخ 93/03/26هَضَع اتلغیِ ٍصیش جْاد
وشاٍسصی تِ شواسُ 5489/20هَسخ 93/02/31
فصل

سال 1392

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

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

یه ساعت تا یه سٍص
فصل
یىثاسدس هاُ
حذالل دٍ تاس
هثلغ(هثالغ)

سال
شواسُ حساب (ّای) تاًىی

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.tbanki.maj.ir

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

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

روش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
 الىتشًٍیىی  ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى وشهاًشاُ)
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
 جْت احشاص اصالت هذسن
غیشالىتشًٍیىی
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
الىتشًٍیىی
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تاروشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی
پست الىتشًٍیه

ًثَد صیش ساخت استثاعی هٌاسة تیي ستاد ٍ هشاوض استاًی تاتعِ
غیشالىتشًٍیىی

دسهشحلِ اسائِ خذهت




ًام دستگاُ دیگش

بانک ها عامل
صٌذٍق تَسعِ هلی

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای
خذهت

اداسُ شیالت هذیشیت جْاد
وشاٍسصی شْشستاى
اداسُ ول هذیشیت شیالت
استاى
هشوض تَسعِ هىاًیضاسیَى
وشاٍسصی
-1اسایِ دسخَاست ٍ ثثت
-2تىویل هذاسن ٍ تشسسی
-3تاییذ هذاسن

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

ثثت دسخَاست
تسْیالت
ثثت دسخَاست
تاییذیِ واسشٌاسی
تاییذیِ دسخَاست
لیست فشٍشٌذگاى

استعالم الىتشًٍیىی اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

تشخظ
online

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

ًام ساهاًِ ّای دیگش

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
استعالم
استعالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی
دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

-4استعالهات ٍ تاییذ صالحیت
-5صذٍس هعشفی ًاهِ
وام و وام خاوىادگی تکمیل کىىدي فرم :مهدی سعیدی

تلفه:
-50172223050
7

پست الکتروویک :
info@kjagrijahad.ir

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
} { EMBED PBrush

واحد مربىط :مدیریت امىر شیالت و
آبزیان

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:خذهات تَسعِ تاصاس اتضیاى ضیالت

 -2ضٌاسِ خذهت

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13021206100

ًام دستگاُ اجشایی :سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی-مدیریت امور شیالت و آبسیان

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کطاٍسصی
ضشح خذهت

صذٍس هجَص صادسات ابضیاى صیذ شذُ بِ اتحادیِ اسٍپایی با تاییذ ایي ًکتِ کِ ایي هحوَلِ صیذ غیش هجاص ٍلاچاق ًویباشذ ()iuu
-عٌَاى ایي هجَص گَاّی صیذ هطابك لاًَى 8002-5001اسٍپایی هیباشذ

 -4هطخصات خذهت

صذٍس جَاص صٌایع تبذیلی ابضیاى دس پشٍسِ هکاتبات اداسی استاى هتماضی بِ ساصهاى شیالت ٍ بشسسی طشحّای فٌی ٍ تَجیْی دس کاسگشٍُ کویتِ فٌی شیالت هشکض پس اص بشسسی اعالم هیگشدد
فشایٌذ صذٍس هجَص ٍاسدات ابضیاى صًذُ جْت دسیافت vipاص ساصهاى دام پضشکی کشَس صَست هیپزیشد ٍ بِهٌظَس ًظاست فٌی ٍ تجاسی ٍ تَلیذ ٍ تٌظین باصاس دس کشَس اًجام هیشَد (دس هشاحل لبل اص ٍسٍد ٍ صهاى ٍسٍد
بِ کشَس )
صذٍس هجَص ًگِ داسی هاّی صًذُ بِ هٌظَس خَسدُ فشٍشی دس جایگاّْای ٍیژُ بِ هٌظَس فشٍش سٍصاًِ دسهشاکض تفشجگاّْی ٍ ایستگاّی با ّذف گستشش هصشف ابضیاى ٍ توٌیت غزایی کشَس
صذٍس هجَصّای هَافمت اصَلی ساخت ٍ بْشُ بشداسی اص هشکض بْشُ بشداسی اص هشکض ابضیاى بِ صَستبْذاشتی ٍ سعایت اصَلی فٌی عشضِ –حول –تخلیِ ٍ باسٍسی با سعایت ًظاستْای ساصهاًْای ریشبط

ضمیمه 1

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
 هلی
تَلذ

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

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

تَلیذکٌٌذگاى ٍ تْشُ تشداساى اخز تسْیالت

تصذی گشی
 استاى
کسة ٍ کاس

هٌغقِ ای
سالهت
آهَصش

 ضْشی
تاهیي اجتواعی

 سٍستایی
ثثت هالکیت

هالیا
ت
تاسیسات ضْشی

تاصًطستگی

تیوِ

اصدٍا
ج
فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا

ًحَُ آغاص خذهت

 تقاضای گیشًذُ
خذهت
تطخیص دستگاُ

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

شٌاسٌاهِ – کاست هلی – هذاسن ثبت ششکت ٍ سٍصًاهِ سسوی – کاست پایاى خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

تشای ّش فشایٌذ تعذاد هتفاٍت است
 14سٍص

-5
جضییا
ت
خذهت

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش... :

-

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

ٍفات

سایش

قاًَى ٍ اییي ًاهِ اجشایی حفاظت اص تْشُ تشداسی اص هٌاتع اتضی هصَب ضواسُ /12340ت  ُ17925هَسخ
1378/3/18هجلس ضَسا اسالهی ایشاى هادُ  16قاًَى افضایص تْشُ ٍسی تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتع عثیعی
تٌذّای ب-ت-ث-ج-چ-ح هادُ یک اییي ًاهِ اجشایی قاًَى توشکض ٍظایف ٍ اختیاسات هشتَط تِ تخص
کطاٍسصی دس ٍصاست جْاد کطاٍسصی هصَب ضواسُ /181557ت  ُ49292هَسخ 1392/12/6قاًَى اسٍپایی
ضواسُ 2008/1005
هاُ

فصل

سال

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

سال
فصل
هاُ
 . . .تاس دس:
یکثاس تشای ّویطِ
اسائِ دسخَاست تشای ّش عشح یکثاس دس صَست اتوام عشح تقاضای هجذد پزیشفتِ هی ضَد ،هذاسک ٍ دسیافت
هعشفی ًاهِ
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)

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

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ً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)
 الکتشًٍیکی  ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
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
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
 الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى( :پایلَت استاى کشهاًطاُ)
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.tbanki.maj.ir

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

الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :اسائِ هعشفی ًاهِ
فیلذّای هَسدتثادل

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

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

غیشالکتشًٍیکی

ًثَد صیش ساخت استثاعی هٌاسة تیي ستاد ٍ هشاکض استاًی تاتعِ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

هعاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ اهَس اقتصادی
دستگاُ

هَافقت ًاهِ قشاسداد عاهلیت

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ 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) اتَهاسیَى اداسی
پست الکتشًٍیک



سامانه ثبت درخواست تسهیالت



اعالعات دسخَاست کٌٌذُ ٍ ًَع دسخَاست

بانکی

اداسُ کل هٌاتع اتخیضداسی
ٍ عثیعی

هجَص صادسات ٍ
ٍاسدات
استعالم هحیظ
صیست
استعالم هٌاتع
عثیعی

اداري کل اراضی استان

استعالم اراضی

گمرک
اداره کل محیط زیست

9
ع
ًا
ٍ
ی
ى

-1اسایِ دسخَاست سسوی

ف
سا
ی
ً
د
ّ
ا
ی

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

اداره کل اب و فاضالب
منطقه ای

استعالم تْشُ
تشداسی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاي
مراجعً کىىدي

خ
د
ه
ت

سازمان دام پسشکی

هجَص تْذاضتی

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)
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-2ثثت دسخَاست ٍ تکویل هذاسک
-3تاییذ هذاسک اسایِ ضذُ
 -4استعالم ٍ تشسسی
-5تاصدیذ کاسضٌاسی
 -6صذٍس هجَص
وام و وام خاوىادگی تکمیل کىىدي فرم :مهدی سعیدی

تلفه:
7-50172223050

پست الکتروویک :
info@kjagrijahad.ir

واحد مربىط :مدیریت امىر شیالت و
آبزیان

بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت:صذٍس هجَص اتضی پشٍسی

ًام دستگاُ اجشایی :سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی-مدیریت امور شیالت و آبسیان
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کطاٍسصی
ضشح خذهت

ًَع خذهت
 -4هطخصات خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت
13021205100

دس ایي خذهت کلیِ هشاحل دسخَاست صذٍس توذیذ هجَص ّای اتضی پشٍسی کِ ضاهل گًَِ ّای هختلف دس ضشایظ هختلف
هحیغی پشٍسش هییاتٌذ صَست هیگیشد فؼالیتْای کِ دس ایي خذهت قشاس هیگیشًذ ػثاستٌذ اص
صذَر َ تمذیذ مُافقت اصُلی مجُز تاسسی بٍري برداری مجُز تُسعً مجُز وُسازی َ بٍسازی تمذیذ
مجُز وُسازی َ بٍسازی برای استخر دَ مىظُري کشاَرزی پرَرش ماٌی در استخر رخیري اب
کشاَرزی پرَرش ماٌیان زیىتی تُلیذ بچً ماٌٍی پرَرش ماٌیان گرم ابی َ سرد ابی پرَرش ماٌی در
قفس َ میگُ ٌمچىیه دَ فرایىذ باز سازی رخایر ابسیان اب ٌای تحت حاکمیت َ فرایىذ تامیه َ ارایً بچً
ماٌی مراکس پرَرشی کشُر
اجرتا یفرایىذٌای صذَر مجُزٌای ایه خذمت طبق مادي  5قاوُن وظام جامع دام پرَری کشُر بر عٍذي
سازمان وظام مٍىذسی َ مىابع طبیعی کشُر قرار گرفتً است
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خ خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ
دٌّذُ خذهت

ضمیمه 1

هاّیت خذهت
سغح خذهت

حاکویتی
هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

تصذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
آهَصش

ضْشی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواػی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًطستگی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسک ٍ
گَاّیٌاهِّا
سخذاد سٍیذادی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

سٍستایی
ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

ضٌاسٌاهِ – کاست هلی -کاست پایاى خذهت – هذاسک ثثت ضشکت سٍصًاهِ سسوی دسخَاست کتثی –تاصدیذ کاسضٌاسی –
کپی سٌذ هالکیت اب ٍ صهیي یا اجاسُ ًاهِ سسوی –کپی اخشیي هذسک تحصیلی-پشٍاًِ تْذاضتی هَافقت اصَلی اداسُ کل
دام پضضکی
ضشح ٍظایف ساصهاى ضیالت ایشاى دستَس الؼول اجشایی هادُ  5قاًَى ًظام دام پشٍسی کطَس (صذٍس هجَص ّا ٍ پشٍاًِ ّای
دام پشٍسی ّای صٌؼتی ٍ ًیوِ صٌؼتی ) اتالؿیِ ضواسُ 318/020هَسخ  ٍ 91/01/1اصالحیِ اى
فصل

هاُ

سال

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

531هجَص دس ضص هاِّ سال :96

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 20سٍص کاسی

تَاتش

یکثاس تشای ّویطِ اها اگش هتقاضی فؼالیت خَد سا ضشٍع ًکٌذ هجَص صادسُ تاعل خَاّذ ضذ یک تاس دس:
سال
فصل

هاُ

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

هثلؾ(هثالؾ)
عثق تثصشُ  3هادُ  2قاًَى افضایص
تْشُ ٍسی تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتغ
عثیؼی اتالؿیِ 23579/020هَسخ
ٍ93/8/21صیش جْاد کطاٍسصی ّش سال
ّضیٌِ تؼشفِ جذیذ اتالؽ هیطَد ٍ ّش
کذام فشایٌذّا ّضیٌِ خَدضاى سا داسًذ

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

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

ً -6حَُ
دستشسی
تِ خذهت

 -5جضییات خذهت

تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:

www.
سامانه یکپارچه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

ؿیشالکتشًٍیکی

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

الکتشًٍیکی

ؿیشالکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ تلفي گَیا یا هشکض تواس
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 :دسیافت اصل هجَص ّای صادسُ
استؼالم ؿیش
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

-8استثاط خذهت
تا سایش
دستگاّْای
دیگش

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

هثلؾ
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استؼالم الکتشًٍیکی
تشخظ
online

ساصهاى دام پضضکی

پشٍاًِ تْذاضت هَافقت اصَلی

دستِای
()Batch

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

ًثَد صیش ساخت استثاعی هٌاسة تیي ستاد ٍ هشاکض استلٌی تاتؼِ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
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
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
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:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

هشاحل خذهت

دستِای
()Batch

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
است ،استؼالم تَسظ:

ساصهاى اب استاًْا

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

اداسُ کل گوشک
ساصهاى ًظام هٌْذسی
کطاٍسصی
-1اسایِ دس خَاست کتثی
 -2ثثت دسخَاست ٍ تکویل هذاسک

هجَصّای تْشُ
تشداسی اب
هجَص ٍاسدات تچِ
هاّی
هجَص تاسیس ٍ
تْشُ تشداسی

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

-3تاییذ هذاسک اسایِ ضذُ
 -4استؼالهات ٍ تشسسی
-5تاصدیذ کاسضٌاسی
-6صذٍس هجَص
ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :هْذی
سؼیذی

تلفي3-05632227101 :

پست الکتشًٍیکinfo@kj-:
agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط :هذیشیت اهَس ضیالت ٍ
آتضیاى

