بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خذمت دستگاه اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :صذير گًاَی مستثىیات

 -2ضٌبسِ خذهت

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

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخػبت خذهت

ًَع خذهت

هٌظَس غذٍس ٍ اسائِ گَاّی ای است کِ ثِ اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی کِ صهیي ّبی صساػی ٍ ثبغبت ،خبًِ ّبی
سٍستبئی ٍ تبسیسبت آى ّب ثِ هحذٍدُ اسٌبد هبلکیت جٌگل ّب ٍ هشاتغ تب قجل اص تػَیت قبًَى هلی ضذى جٌگل
ّبی کطَس هػَة  ٍ 1341اغالحبت ثؼذی آى ،احذاث ضذُ ثبضذ.
خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
اشخاص حقیقی ي حقًقی ایراوی ي غیرایراوی کٍ
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
تًسط یکی از دستگاٌ َای ديلتی یا دفاتر اسىاد
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G
رسمی برای استعالم مراجعٍ کىىذ.
ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

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

تػذی گشی
استبًی

حبکویتی
هبّیت خذهت
 ضْشستبًی
ضْشی
هٌغقِ ای
هلی
سغح خذهت
کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبػی
هبلیبت
سالهت
آهَصش
تَلذ
سٍیذاد هشتجظ ثب :حفظ هٌبثغ
پبیِ(آة ،خبک ٍ پَضص گیبّی)
سبیش
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب ٍفبت
ثبصًطستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
ًحَُ آغبص خذهت
تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخع
سبیش... :
تطخیع دستگبُ
افشاد حقیقی  :ضٌبسٌبهِ ،کبست هلی
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
افشاد حقَقی  :ثبت شرکت،مذارک مًسسیه شرکت ،مذارک الزم مبىی بر ومایىذگی از طرف شخض
حقًقی یا يکالتىامٍ قاوًوی جُت پیگیری
ارائٍ وامٍ استعالم از دستگاٌ ديلتی مبىی بر دریافت گًاَی مستثىیات – ارائٍ وقشٍ رقًمی شذٌ (UTM
) معتبر از وقشٍ برداران مجاز ،مذارک مالکیت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی
مادٌ  31آئیه وامٍ اجرایی قاوًن ملی شذن ي مادٌ 13
قاوًن حفاظت ي بُرٌ برداری از جىگلُا ي مراتع کشًر ي اصالحات بعذی

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

خذهت گیشًذگبى دس :هبُ
 7سٍص
سبل
فػل
هبُ
ثشای ّش ثبس استؼالم . . .ثبس دس:
یکجبس
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسک ،دسیبفت پبسخ استؼالم ،اسائِ ًقطِ
پشداخت ثػَست الکتشًٍیک
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)

ثػَست استبًی
تؼشفِ سبصهبى ًظبم هٌْذسی
کطبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی (تْیِ
ًقطِ)

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس غَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى ثػَست استبًی
(اداسُ کل استبى هشثَعِ)Frw.org.ir/
سبهبًِ غذٍس گَاّی هستثٌیبت
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

ً -6حَُ
دستشسی ثِ
خذهت

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

فػل

سبل

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

الکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

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 اغبلت فشد
جْت احشاص اغبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :اسائِ گَاّی هستثٌیبت
فیلذّبی هَسدتجبدل

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

ثشخظ
online
مسکه ي شُرسازی

شُرداری

8
اس
ت
ثب
ط

ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ

خ
د
ه
ت

جُاد کشايرزی

هحذٍدُ قبًًَی اساضی هسکي ٍ ضْشسبصی
هحذٍدُ قبًًَی اساضی هَات ٍ اغالحبت اسضی
هحذٍدُ قبًًَی ٍ حشین ضْشّب
فیلذّبی

هجلغ

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی

ثب
س
ا
ی
س
د
س
ت
گ
ا
ّ
ّ
ا
ی

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

اسائِ ًقطِ

د
ی
گ
س

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اغبلت فشد
هلی
جْت احشاص اغبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
 دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى( :پبیلَت استبى کشهبًطبُ)
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
 جْت احشاص اغبلت فشد
هلی
 جْت احشاص اغبلت هذسک
استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ) ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

باوک

دسخَاست استؼالم

دفترخاوٍ اسىاد رسمی

دسخَاست استؼالم

ادارٌ ثبت اسىاد ي امالک

دسخَاست استؼالم ثجتی
هحل
دسخَاست استؼالم هحل

محیط زیست

دسخَاست استؼالم ػذم
هغبیشت ثب هقشسات
صیست هحیغی
دسخَاست استؼالم هحل

مسکه ي شُرسازی

 -9ػٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

شُرداری

-1
-2
-3
....

ثشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتجبدل

(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استؼالم تَسظ:

 دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگبُ
 هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
 هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگبُ
 هشاجؼِ کٌٌذُ

ً -11وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
حویذسضب گلَی
آقبی جؼفشی
خبًن سؼیذػػش
ػلی اهبهی صادُ
سیذهْذی ضفیؼی قػش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
23563541
23563512
23563323
81362132
81363285
81363282

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

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
هؼبٍى دفتش هویضی ٍ حذ ًگبسی اساضی
هؼبٍى ًَسبصی سبصهبى جٌگل
رئیس گريٌ بُبًد مذیریت ي فرآیىذَا سبصهبى جٌگل
هذیش اغالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

کبسضٌبس هسئَل اغالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسضٌبس اغالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

فرآینذ مجوز

غیر

سازمان جنگلها،مراتع و آبخیسداری کشور

 7روز

صذورگواهی

ردیف

طذير گًاَی مستثىیات

قاوًن حفاظت ي بُرٌ برداری از جىگلُا ي مراتع کشًر ي اصالحات بعذی

مادٌ  31آئیه وامٍ اجرایی قاوًن ملی شذن ي مادٌ 13

شذٌ ( ) UTMمعتبر از وقشٍ برداران مجاز ،مذارک مالکیت

ارائٍ وامٍ استعالم از دستگاٌ ديلتی مبىی بر دریافت گًاَی مستثىیات – ارائٍ وقشٍ رقًمی

شخض حقًقی یا يکالتىامٍ قاوًوی جُت پیگیری

افشاد حقیقی  :ضٌبسٌبهِ ،کبست هلی
افشاد حقَقی  :ثبت شرکت،مذارک مًسسیه شرکت ،مذارک الزم مبىی بر ومایىذگی از طرف

مذت اعتبار
 2ماه

-

حقیقی

(ریال)



حقوقی

دولتی



اختصاصی

مشترک *

الکترونیک
الکترونیک
ی
ی




(روز /ساعت)

مجوز



توضیحات

صذور

ناظر

فرآینذ مجوز
عنوان مجوز

نوع مجوز

1

هذاسک هَسد ًیبص
هستٌذات قبًًَی
(هػَثِ ،ثخطٌبهِ ،آییي ًبهِ)

هسینه



فرآینذ

مراجع

زمان تقریبی
متقاضی مجوز

فرم شماره یک

