بسمٍ تؼالی

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجراییضمیمٍ 1
 -2ضٌبسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:غذٍس هجَص اًتقبل قغؼی اساضی ٍاگزاس ضذُ

 -4هطخػبت خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :سبصهبى جٌگلْب ،هشاتغ ٍ آثخیضداسی
ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبدکطبٍسصی
ضشح خذهت

اًتقبل سٌذ هبلکیت ثِ هجشی عشح

ًَع خذهت

خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ کست ٍ کبس()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

حبکویتی
سٍستبیی
ضْشستبًی
هٌغقِ ای
هلی
کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبػی
هبلیبت
آهَصش سالهت
تَلذ
ثبصًطستگی هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب
سبیش
ٍفبت
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهبًی هطخع
تقبضبی گیشًذُ خذهت
سبیش... :
تطخیع دستگبُ
دسخَاست هتقبضی – پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی – اخز استؼالم اص ٍاحذّبی هشتجظ ثب عشح (هحیظ صیست،
سبصهبًویشاثفشٌّگیَگشدضگشی،اداسّکلشاَّضْشسبصیً،یشٍیبًتظبهیج.ا.ا(دس هٌبعق هشصی)ٍ  – )...هفبغب حسبة اجَس
ٍ ثْبی ػشغِ – تکویل فشم ػَاهل ًظبستی
دستَسالؼول ضشایظ ٍ ضَاثظ ٍاگزاسی اساضی هلی ٍ دٍلتی (هَاد  32 ٍ 31آییي اجشایی الیحِ اغالح الیحِ ٍ
احیبء اساضی هػَثِ ضَسای اًقالة  ،هبدُ  84قبًَى ٍغَل ثشخی دسآهذّبی دٍلت هػَة  – 1375هبدُ ٍ 46
 54قبًَى ثَدجِ سبلْبی 74 ٍ 73

ًحَُ آغبص خذهت
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت

55خذهت گیشًذگبى دس:
آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى
هتَسظ هذتضهبًبسایِ خذهت:
یک ّفتِ
سبل
فػل
هبُ
 . . .ثبس دس:
یکجبس ثشای ّویطِ
تَاتش
تؼذادثبس هشاجؼِ حضَسی
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسک– اسائِ فیص ٍاسیضی – حضَس ثْوشاُ اػضب ّیبت تقَین اساضی ٍ اسصیبثی دس صهیي –
تٌظین سٌذ هبلکیت ٍ هجبیؼِ ًبهِ دس دفتش اسٌبد سسوی
پشداخت ثػَست الکتشًٍیک
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى
ًذاسد
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس غَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
www.
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس غَست 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
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اغبلت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اغبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش :پیگیشی حضَسی
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

کلیِ هجشیبى عشحْبیی کِ صهیي ثِ آًْب ٍاگزاس ضذُ
است.
تػذی گشی
استبًی

هبُ

 -5جضییبت خذهت

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

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

فػل

سبل

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

سبصهبى جْبدکطبٍسصی استبى
هؼبًٍت اهَس دام
سبصهبى ضیالت
سبصهبى داهپضضکی
سبصهبى اهَس اساضی
ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
ًبم دستگبُ دیگش
دیگش

اداسُ ثجت اسٌبد ٍ اهالک
استبى

تکویل فشم ػَاهل ًظبستی
غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی
تٌظین سٌذ هبلکیت اساضی هَات
استؼالم الکتشًٍیکی اگشاستؼالهغیشالکتشًٍیکیبست،
هجلغ
فیلذّبی
استؼالم تَسظ:
(دسغَست
هَسدتجبدل
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگبُ
تؼشفِ
هشاجؼْکٌٌذُ
تٌظین سٌذ
ثشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استجبعخذهتجبسبیش
دستگبّْبی دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
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 :تٌظین سٌذ هبلکیت ٍ هجبیؼِ
ًبهِ دس دفتش اسٌبد سسوی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
غیش
الکتشًٍیکی
ثشخظ
online

 -7استجبعخذهتجبسبیشسبهبًْْب (ثبًکْبی
اعالػبتی) دسدستگبُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ّوشاّی ثب اػضبء ّیئت تقَین – اسصیبثی فیص ٍاسیضی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
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:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی

 -9ػٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

کبًَى کبسضٌبسبى سسوی
دادگستشی

تقَین ٍ اسصیبثی

اداسُ کل هحیظ صیست

ًبییذیِ ثالهبًغ
ثَدى

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

ضشکت آة هٌغقِ ای

پشٍاًِ ثْشُ
ثشداسی چبُ

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

سبصهبى غٌؼت ،هؼذىٍ ،
تجبست

پشٍاًِ ثْشُ
ثشداسی

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

سبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ
گشدضگشی

ًبییذیِ ثالهبًغ
ثَدى

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

اداسُ کل ساُ ٍ ضْشسبصی

ًبییذیِ ثالهبًغ
ثَدى

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

ًیشٍی اًتظبهی ج.ا.ا

ًبییذیِ ثالهبًغ
ثَدى دس ًَاحی
هشصی

دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

تؼشفِ

-1
-2

-3
....
ً -15وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبهًَبهخبًَادگیتکویلکٌٌذّفشم :جبٍیذ فقیِ

تلفي272 :

پستبلکتشًٍیکe-n-g-:
javid134684@yahoo.com

ٍاحذهشثَط:کبسضٌبس هسئَل
ثشًبهِ سیضی

لیست اطالػات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ج.م.آ

مذت اػتبار

ج.م.آ

تؼرفٍ

*

*

*

*

ردیف

2

د

ی

د

م

ت

1

اًتقبل قغؼی اساضی ٍاگزاس ضذُ
جْت اجشای عشح ثِ اضخبظ
حقیقی ٍ حقَقی قجل اص سبل
1385

اوتقال قطؼی سىذ

دسخَاست هتقبضی – پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی – اخز
استؼالم اص ٍاحذّبی هشتجظ ثب عشح (هحیظ
صیست،
سبصهبًویشاثفشٌّگیَگشدضگشی،اداسّکلشاَّضْش
سبصیً،یشٍیبًتظبهیج.ا.ا(دس هٌبعق هشصی)ٍ – )...
هفبغب حسبة اجَس ٍ ثْبی ػشغِ – تکویل فشم
ػَاهل ًظبستی

سازمان

مجًز

(مصًبٍ ،بخشىامٍ ،آییه وامٍ)

ػىًان مجًز

وًع

مستىذات قاوًوی

دستَسالؼول ضشایظ ٍ ضَاثظ ٍاگزاسی اساضی
هلی ٍ دٍلتی (هَاد  32 ٍ 31آییي اجشایی الیحِ
اغالح الیحِ ٍ احیبء اساضی هػَثِ ضَسای
اًقالة  ،هبدُ  84قبًَى ٍغَل ثشخی دسآهذّبی
دٍلت هػَة  – 1375هبدُ  54 ٍ 46قبًَى
ثَدجِ سبلْبی 74 ٍ 73

حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

مشترک *

استان)

یک َفتٍ

مىابغ

فرآیىذ مجًز

الکتريویکی

ح

ال

ص

ا

ي

غ

ل

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

طبیؼی

*
(ادارٌ کل

تًضیحات

4

(ريز /ساػت)

مجًز

غیر الکتريویکی

3

َسیىٍ
مذارک مًرد ویاز

 6ماٌ

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز
(ریال)

فرآیىذ

مراجغ

زمان تقریبی
متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

ػىًان دستگاٌ استؼالم
شًوذٌ

مذیریت امًر اراضی

مًارد استؼالم

سایر

با رکر وام **

***

تىظیم سىذ مالکیت
اراضی امًات

مذارک مًرد
ویاز

مؼرفی وامٍ

مذت اػتبار

وامحذيد

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/

الکتريوی

ساػت)

کی

وذارد

یک َفتٍ

تؼرفٍ

یک َفتٍ

غیر الکتريویکی

تؼرفٍ

یک َفتٍ

غیر الکتريویکی

تؼرفٍ

یک َفتٍ

غیر الکتريویکی

تؼرفٍ

یک َفتٍ

غیر الکتريویکی

تؼرفٍ

یک َفتٍ

غیر الکتريویکی

یک َفتٍ

غیر الکتريویکی
غیر الکتريویکی
غیر الکتريویکی

اداسُ ثجت اسٌبد ٍ اهالک
استبى
کبًَى کبسضٌبسبى سسوی
دادگستشی
اداسُ کل هحیظ صیست

تٌظین سٌذ
تقَین ٍ اسصیبثی

مؼرفی وامٍ

ًبییذیِ ثالهبًغ ثَدى

مؼرفی وامٍ

ضشکت آة هٌغقِ ای

پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی چبُ

مؼرفی وامٍ

پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی

مؼرفی وامٍ

وامحذيد

ًبییذیِ ثالهبًغ ثَدى

مؼرفی وامٍ

وامحذيد

تؼرفٍ

ًبییذیِ ثالهبًغ ثَدى
ًبییذیِ ثالهبًغ ثَدى
دس ًَاحی هشصی

مؼرفی وامٍ

وامحذيد

تؼرفٍ

یک َفتٍ

مؼرفی وامٍ

وامحذيد

تؼرفٍ

یک َفتٍ

سبصهبى غٌؼت ،هؼذىٍ ،
تجبست
سبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ
گشدضگشی
اداسُ کل ساُ ٍ ضْشسبصی
ًیشٍی اًتظبهی ج.ا.ا

دستگاٌ
تؼرفٍ
دستگاٌ
وامحذيد
تؼرفٍ
دستگاٌ

غیر الکتريویکی

غیر الکتريویکی

مؼرفی وامٍ

تؼرفٍ

تًضیحات

** ًبم استؼالم دس تَضیحبت دسج ضَد*** اگش ًَع فشآیٌذ سبیش هی ثبضذ اعالػبت آى دس تَضیحبت دسج ضَد

