تسوِ تؼالی

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجراییضویوِ 1

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْادوطاٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
حفاظت اص هٌاتغ عثیؼی
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

سسیذگی تِ گضاسضات هشدهی ٍ دسخَاستْای هشدم دس چاسچَب هاهَسیت ّای یگاى هطتول تش پیص آگاّی ٍ
وطف حشیك ،تخشیة ٍ تصشف اساضی هلی ،جلَگیشی اص ٍسٍد دام غیشهجاص ،هواًؼت اص لاچاق چَب ،هواًؼت اص
لاچاق گیاّاى داسٍیی ،اعفاء حشیك ،وطف ٍ ضٌاسایی وَسُ ّای غیشهجاص رغال ،خلغ یذ اساضی هتصشفِ ،گطت ٍ
هشالثت اص ػشصِ ّای جٌگل ،هشتغ ،تیاتاى ٍ جٌگلْای ساحلی حشّا ،گطت ٍ تجسس َّایی حشیك(پْثاد ٍ
ّلیىَپتش) ،پشداصش ٍ تحلیل دادُ ّای اللیوی دسیافت ضذُ اص ساصهاى َّاضٌاسی.
هطاٍساى ٍ پیواًىاساى ،تؼاًٍی ّا ٍ اصٌاف هٌاتغ
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
عثیؼی ،هجشیاى ٍ تْشُ تشداساىّ ٍ ،ویاساى عثیؼت.
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:ضثىِ وسة اعالػات هشدهی حفاظت اص جٌگل ٍ هشتغ ٍ
سسیذگی تِ آى

 -2ضٌاسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

تصذی گشی
استاًی

حاوویتی
سٍستایی
ضْشستاًی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَصش سالهت
تَلذ
تاصًطستگی هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
سایش
ٍفات
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیص دستگاُ
صالحیت ٍ ستثِ اص ساصهاى ًظام هٌْذسی وطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ٍ ساصهاى تٌظین همشسات سادیَیی ٍ ساصهاى
ًظام هٌْذسی ساختواى.
تش اساس ضشح ٍظایف ساصهاى ج.م.آ ٍ لاًَى حفاظت ٍ تْشُ تشداسی اص جٌگلْا ٍ هشاتغ.
هاُ

فصل

سال

ً 29934فشخذهت گیشًذگاى دس:
حذالل یه سٍص ٍ حذاوثش  3هاُ
فصل
هاُ
 3تاس دس:
یىثاس تشای ّویطِ
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسن ،دسیافت هَافمت
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
ًذاسد

سال
پشداخت تصَست الىتشًٍیه

www.yeganhefazat.frw.org.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
Yegan1384@yahoo.com
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
سایش(تاروشًحَُ دستشسی) حضَسی ٍ هىتَب
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

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

غیشالىتشًٍیىی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی
تشخظ
online

-8
استثاعخذهتثاسایش
دستگاّْای
دیگش

تاًه جاهغ صهیي
ساهاًِ َّضوٌذ 1554
تاًه اعالػات حفاظت
ًام دستگاُ دیگش

اساهی هتخلفیي ٍ جشائن هشتَعِ
دسیافت گضاسضات
اساهی هخثشیي ٍ ّویاساى
فیلذّای
ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
هَسدتثادل
دیگش

استؼالم الىتشًٍیىی اگشاستؼالهغیشالىتشًٍیىیاست،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا
(تاًىْای اعالػاتی) دسدستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

گضاسضات تخشیة ٍ تصشف

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

غیشالىتشًٍیىی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تاروشًحَُ دستشسی) ساهاًِ َّضوٌذ 1554
پست الىتشًٍیه

ًیشٍی اًتظاهی ٍ ًظاهی

لَُ لضائیِ
ساصهاى َّاضٌاسی
هذیشیت تحشاى استاًذاسی
ٍصاست وطَس
 -1پیص آگاّی ٍ وطف حشیك
 -2تخشیة ٍ تصشف اساضی هلی

115

گطت ٍ تجسس
َّایی حشیك،
اعفاء حشیك،
استمای اهٌیت
سسیذگی تِ
تخلفات خلغ یذ
دادُ ّای
َّاضٌاسی
اعفاء حشیك

دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ

دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -3جلَگیشی اص ٍسٍد دام غیشهجاص
 -4هواًؼت اص لاچاق چَب
 -5هواًؼت اص لاچاق گیاّاى داسٍیی
 -6اعفاء حشیك
 -7وطف ٍ ضٌاسایی وَسُ ّای غیشهجاص رغال
 -8خلغ یذ اساضی هتصشفِ
 -9گطت ٍ هشالثت اص ػشصِ ّای جٌگل ،هشتغ ،تیاتاى ٍ جٌگلْای ساحلی حشّا
 -15گطت ٍ تجسس َّایی حشیك(پْثاد ٍ ّلیىَپتش)
 -11پشداصش ٍ تحلیل دادُ ّای اللیوی دسیافت ضذُ اص ساصهاى َّاضٌاسی
ً -15وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًاهًَاهخاًَادگیتىویلىٌٌذّفشم :ػلی تذیغ ًیا

تلفي:
52632318554

پستالىتشًٍیه:
alibadinia@ya
hoo.com

ٍاحذهشتَط :سییس عشح ٍ تشًاهِ

لیست اطالػات هجَزّای حمیمی ،حمَلی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ج.م.آ

ردیف

تخشٌاهِ ،آییي

هجَز
حمیمی

حمَلی

دٍلتی

اختصاصی

هشترن *

حریك َّایی

گشت ٍ

تجسس ٍ اطفاء

حفاظت

 3لاًَى

تثصرُ ریل هادُ

رتثِ ٍ صالحیت

ریال

*

هٌاتغ طثیؼی

ػرصِ ّای
چَب گیاّاى دارٍیی

گشت ٍ

هرالثت از
هواًؼت از لاچاق

لاًَى حفاظت
لاًَى حفاظت

لضاییِ

پیشیٌِ

ػذم سَء
ػذم سَء پیشیٌِ

پٌجاُ هیلیارد ریال

*

4

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشن تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

*

اًتظاهی ٍ لَُ

*

ج.م.آ

*

هوَْر تِ هْر ًیرٍی

ّشتاد هیلیارد

ریال ٍ ّلیىَپتر

ریال

*

*

*

ّشتاد هیلیارد

پْثاد دُ هیلیارد

*

*

()Standby

ساالًِ

ى

ساالًِ

3

1سال

سازها

ساالًِ

2

ضثىِ وسة اعالػات هشدهی
حفاظت اص جٌگل ٍ هشتغ ٍ
سسیذگی تِ آى

1سال

الىترًٍیىی

1

1سال

(رٍز /ساػت)
غیر الىترًٍیىی

ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَتِ،

هذت اػتثار

ػٌَاى هجَز

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجغ

زهاى تمریثی

فرآیٌذ هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات لاًًَی

هذارن هَرد ًیاز

هتماضی هجَز

فرم شوارُ یه

*

فرم شوارُ دٍ
ًَع فرآیٌذ
ردیف

ػٌَاى دستگاُ استؼالم
شًَذُ

1

ًیشٍی اًتظاهی ٍ ًظاهی

هَارد استؼالم

سایر

تا رور ًام **

***

گطت ٍ تجسس َّایی
حشیك ،اعفاء حشیك،
استمای اهٌیت

2

لَُ لضائیِ

فرآیٌذ هجَز
هذارن هَرد ًیاز

درخَاست تواس

هذت

ّسیٌِ

زهاى اًجام وار

اػتثار

(ریال)

(رٍز /ساػت)

یىسالِ

ًذارد

ساالًِ

تَضیحات
الىترًٍیىی

غیر الىترًٍیىی

الىترًٍیىی ٍ غیرالىترًٍیىی

تلفٌی/
الىترًٍیىیً /اهِ
هىاتثِ ٍ تشىیل

حسة

اتطال توثر ٍ

حسة هَرد

سسیذگی تِ تخلفات خلغ
یذ

پرًٍذُ

هَرد

وارشٌاسی

پرًٍذُ

پرًٍذُ

رسوی

دادُ ّای َّاضٌاسی

غیرالىترًٍیىی

دادگستری
3
4

ساصهاى َّاضٌاسی
هذیشیت تحشاى استاًذاسی
ٍصاست وطَس

اعفاء حشیك

تفاّن ًاهِ

ساالًِ

ًذارد

ساالًِ

الىترًٍیىیَغیرالىترًٍیىی

تواس

ساالًِ

ًذارد

ساالًِ

الىترًٍیىیَغیرالىترًٍیىی

5

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

