بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٌَاى ذسهت :پروانه هرتعذاری (چرای دام) و رسیذگی به شکایات

 -2ضٌبسِ ذسهت
( ایي فیلس تَسظ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی کطَض تکویل هی ضَز).

ًبم زستگبُ اجطایی :سازهاى جنگل ها،هراتع و آبخیسداری کشور

ًبم زستگبُ هبزضٍ :ظاضت جْبز کطبٍضظی
ضطح ذسهت

هجَظی است کِ ثب زض ًظط گطفتي ظطفیت هطتغ فصل چطا هست ٍ سبثقِ ثْطُ ثطزاضی ثِ ًبم ضرص ٍاجس ضطایظ
ثطای تؼلیف زام زض یک زٍضُ ثبتَجِ ثِ ػطف هحل زض یک هطتغ یب هحسٍزُ هطرص صبزض هی ضَز ٍ ثِ ضکبیبت
افطاز شی ًفغ ضسیسگی هی ضَز.
ذسهت ثِ ضْطًٍساى ()G2C
بهره برداران عرفی صاحب نسق
 ذسهت ثِ کست ٍ کبض ()G2B
ذسهت ثِ زیگطزستگبُ ّبی زٍلتی()G2G

هبّیت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍیساز هطتجظ ثب :حفظ هٌبثغ
پبیِ (آة ،ذبک ٍ پَضص
گیبّی)
ًحَُ آغبظ ذسهت

حبکویتی
 هلی
آهَظش
تَلس
تبسیسبت ضْطی

 -4هطرصبت ذسهت

ًَع ذسهت

هساضک الظم ثطای اًجبم
ذسهت

ًَع هربعجیي

 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

هربوطه

هٌغقِ ای
هبلیبت
سالهت
اظزٍاج
ثیوِ

تصسی گطی
 استبًی
کست ٍ کبض

ضْطی
تبهیي اجتوبػی

ثبظًطستگی

هساضک ٍ گَاّیٌبهِّب

تقبضبی گیطًسُ ذسهت فطاضسیسى ظهبًی هطرص
سبیط... :
 تطریص زستگبُ
افطاز حقیقی  :ضٌبسٌبهِ ،کبضت هلی
افطاز حقَقی  :ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت

 ضْطستبًی
ثجت هبلکیت
سبیط
ٍفبت

ضذساز ضٍیسازی هطرص

صذور  :درخواست کتبی-استشهادیه هحلی هبنی بر ری نفع بودى در هرتع(علف چرو-).....گسارش و صورتجلسه
اکیپ هویسی هرتع سنذ ,هذرک قذیوی دال بر ری نفع بودى در هرتع(علف چرو).......
توذیذ  :درخواست کتبی
اصالح  :درخواست کتبی-گسارش و صورتجلسه اکیپ هویسی هرتع
ابطال  :درخواست کتبی یا گسارش اداره هنابع طبیعی و آبخیسداری شهرستاى
رسیذگی به اعتراضات  :سوابق دال بر داهذاربودى هتقاضی و هذارک هورد تائیذ اداره کل هنابع طبیعی و آبخیسداری استاى
و اداره هنابع طبیعی و آبخیسداری شهرستاى.

قَاًیي ٍ هقطضات ثبالزستی

صسٍض ٍتوذیذو اصالح :دستورالعول ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از هراتع به هنظور چرای دام باستناد
تبصره یک هاده سه قانوى حفاظت و بهره برداری از جنگلها و هراتع به شواره 9590/41هورخ  81/10/1سازهاى
جنگل ها،هراتع و آبخیسداری کشور
ابطال  :دستورالعول ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از هراتع به هنظور چرای دام به شواره 9590/41هورخ
 81/10/1سازهاى جنگل ها،هراتع و آبخیسداری کشور-تبصره یک هاده  3قانوى حفاظت و بهره برداری از جنگلها
و هراتع
رسیذگی به اعتراضات  :بنذ  42و  49فصل دوم دستورالعول ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از هراتع به
هنظور چرای دام به شواره 9590/41هورخ 81/10/1سازهاى جنگل ها،هراتع و آبخیسداری کشور

 -5جعییبت ذسهت

آهبض تؼساز ذسهت گیطًسگبى

ً 616000فط ثطای توسیس ذسهت گیطًسگبى زض:

هبُ

فصل

سبل

هتَسظ هست ظهبى اضایِ ذسهت:

تَاتط
تؼساز ثبض هطاجؼِ حضَضی
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیبل) ثِ

صسٍض یکجبض ثطای ّویطِ توسیس سبلی یکجبض اصالح ٍ اثغبل ٍ ضسیسگی ثِ ضکبیبت هَضزی
سبل
فصل
هبُ
 . . .ثبض زض:
هجلغ(هجبلغ)

ضوبضُ حسبة (ّبی) ثبًکی

پطزاذت ثصَضت الکتطًٍیک

ذسهت گیطًسگبى

صذور و توذیذ :تبصره  1هاده 47

ذعاًِ زاضی کل زض استبى

قانوى تنظین بخشی از هقررات هالی
دولت هی باشذ بر هبنای
ساالنه پر علف چرا توسط سازهاى
هحاسبه و به استانها ابالغ هی گردد.
هعادل یک در هسار ارزش هتوسط یک واحذ
داهی
واحذ داهی :هر راس گوسفنذ یک واحذ
داهی و سایر داهها برحسب آى هحاسبه هی
شود.
یک واحذ داهی در سال  93هعادل 4.600
ریال هی باشذ.

...
آزضس زقیق ٍ هستقین ذسهت زض ٍثگبُ زض صَضت الکتطًٍیکی ثَزى ّوِ یب ثرطی اظ آى
www.

زض هطحلِ زضذَاست ذسهت

غیطالکتطًٍیکی

هطحلِ تَلیس ذسهت
(فطایٌس زاذل زستگبُ
یب اضتجبط ثب زیگط
زستگبُ ّب )

 -1ضکبیت ثِ صَضت
فطزی ٍ  -2ضکبیت
ثِ صَضت جوؼی

الکتطًٍیکی
غیطالکتطًٍیکی

تلفي ّوطاُ (ثطًبهِ کبضثطزی)
اضسبل پستی
پیبم کَتبُ

ایٌتطًتی (هبًٌس ٍثگبُ زستگبُ)
پست الکتطًٍیک
تلفي گَیب یب هطکع توبس
زفبتط پیطرَاى
ضوبضُ قطاضزاز ٍاگصاضی ذسهبت ثِ زفبتط پیطرَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ زفبتط پیطرَاى
سبیط(ثبشکطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ ثِ زستگبُ:
جْت احطاظ اصبلت فطز
هلی
جْت احطاظ اصبلت هسضک
استبًی
ًجَز ظیطسبذت اضتجبعی هٌبست
ضْطستبًی
سبیط:
ایٌتطاًتی (هبًٌس ایٌتطاًت زاذلی زستگبُ یب) ERP
ایٌتطًتی (هبًٌس زضگبُ زستگبُ)
سبیط (ثبشکطًحَُ زستطسی)
پست الکتطًٍیک
شکط ضطٍضت
هطاجؼِ
حضَضی

الکتطًٍیکی

هویعی ثِ هطاتغ)

شکط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

ً -6حَُ زستطسی ثِ ذسهت

شکط ضطٍضت هطاجؼِ حضَضی

زض هطحلِ اعالع ضسبًی ذسهت

ًبم سبهبًِ هطثَط ثِ ذسهت زض صَضت الکتطًٍیکی ثَزى ّوِ یب ثرطی اظ آى:
ضسبًِ اضتجبعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تلفي ّوطاُ (ثطًبهِ کبضثطزی)
ایٌتطًتی (هبًٌس ٍثگبُ زستگبُ)
الکتطًٍیکی
اضسبل پستی
پست الکتطًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هطکع توبس
سبیط(ثبشکطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ ثِ زستگبُ:
جْت احطاظ اصبلت فطز
غیطالکتطًٍیکی
هلی
جْت احطاظ اصبلت هسضک
زض فصل تؼلیف
استبًی
ًجَز ظیطسبذت اضتجبعی هٌبست
یک هبُ قجل اظ
ضْطستبًی
سبیط :صسٍض اعالػیِ تَسظ ازاضُ کل
ػعیوت ّیبت
هٌبثغ عجیؼی ٍ آثریعزاضی استبى (زض فصل
ّبی هویعی ثِ
تؼلیف یک هبُ قجل اظ اػعام ّیبت ّبی
هطاتغ

اضائِ ضکبیت ٍ توسیس یب اصالح

زضهطحلِ اضائِ ذسهت

ثطذظ
online

 -7اضتجبط ذسهت ثب سبیط سبهبًِ ّب
(ثبًکْبی اعالػبتی) زض زستگبُ

ًبم سبهبًِ ّبی زیگط

-8اضتجبط ذسهت ثب سبیط زستگبّْبی زیگط

ًبم سبهبًِ ّبی زستگبُ
زیگط

فیلسّبی
هَضزتجبزل

استؼالم الکتطًٍیکی اگط استؼالم غیطالکتطًٍیکی
هجلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(زضصَضت
پطزاذت
ّعیٌِ)
ثطذظ
online
زستِای
()Batch

ًبم زستگبُ زیگط

 -9ػٌبٍیي
فطایٌسّبی ذسهت

شکط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

غیطالکتطًٍیکی

ایٌتطًتی (هبًٌس ٍثگبُ زستگبُ)
پست الکتطًٍیک
تلفي گَیب یب هطکع توبس
زفبتط پیطرَاى
ضوبضُ قطاضزاز ٍاگصاضی ذسهبت ثِ زفبتط پیطرَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ زفبتط پیطرَاى
سبیط(ثبشکطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ ثِ زستگبُ:
جْت احطاظ اصبلت فطز
هلی (ضکبیت پس اظ صسٍض)
جْت احطاظ اصبلت هسضک
استبًی (پطٍاًِ)
ًجَز ظیطسبذت اضتجبعی هٌبست
ضْطستبًی
سبیط :زضیبفت پطٍاًِ ٍ پبسد ثِ ضکبیبت
استؼالم
استؼالم الکتطًٍیکی
فیلسّبی هَضزتجبزل
غیط
الکتطًٍیکی
زستِای
()Batch

الکتطًٍیکی

تلفي ّوطاُ (ثطًبهِ کبضثطزی)
اضسبل پستی
پیبم کَتبُ

زستگبُ
هطاجؼِ کٌٌسُ
زستگبُ
هطاجؼِ کٌٌسُ
زستگبُ
هطاجؼِ کٌٌسُ
زستگبُ
هطاجؼِ کٌٌسُ
زستگبُ
هطاجؼِ کٌٌسُ

 -1صسٍض پطٍاًِ چطای زام
 -2ضسیسگی ثِ اػتطاضبت ٍ ضکبیبت پطٍاًِ چطای زام
-3
....

ً -10وَزاض اضتجبعی فطایٌسّبی ذسهت

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی تکویل کٌٌسُ فطم:
ػال احسي پَض
آقبی جؼفطی
ذبًن سؼیسػصط
آقبی ػلی اهبهی ظازُ
سیسهْسی ضفیؼی قصط
فْیوِ عبّطی ضاز

تلفي:
22488468
23563512
23563323
81362032
81363285
81363282

پست الکتطًٍیک:
a-ahssanpour@yahoo.com
disfan68@yahoo.com
tahavol.ifro@gmail.com
m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحس هطثَط:
کبضضٌبس اهَض اقتصبزی زفتط اهَض هطتغ
هؼبٍى ًَسبظی سبظهبى جٌگل
رئیس گروه بهبود مديريت و فرآيندها سبظهبى جٌگل
هسیط اصالح ٍ ثْجَز فطآیٌسّب

کبضضٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَز فطآیٌسّب
کبضضٌبس اصالح ٍ ثْجَز فطآیٌسّب

لیست اطالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

(رٍز /ساعت)

غیر



سازهاى جٌگلْا،هراتع ٍ آبخیسداری کشَر

یک سال تا هعترضیي بیایٌذ

عٌَاى هجَز
ردیف

صذٍر

هربوطه

زستَضالؼول ضَاثظ ٍ ضطایظ ثْطُ ثطزاضی صحیح اظ هطاتغ ثِ هٌظَض چطای زام ثبستٌبز تجصطُ یک هبزُ سِ قبًَى
حفبظت ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ جٌگلْب ٍ هطاتغ ثِ ضوبضُ 9590/41هَضخ  81/10/1سبظهبى جٌگل ّب،هطاتغ ٍ آثریعزاضی
کطَض

1

و رسیذگی به شکایات

ًَع هجَز

زضذَاست کتجی-استطْبزیِ هحلی هجٌی ثط شی ًفغ ثَزى زض هطتغ(ػلف چطٍ-).....گعاضش ٍ صَضتجلسِ اکیپ هویعی
هطتغ سٌس ,هسضک قسیوی زال ثط شی ًفغ ثَزى زض هطتغ(ػلف چطٍ).......

هذت اعتبار



یک فصل چرا

حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

هشترک *

الکترًٍیک
الکترًٍیک
ی
ی



دارد (یک در ّسار ارزش هتَسط یک ٍاحذ داهی)

هجَز

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز
(ریال)

پروانه هرتعذاری (چرای دام)

هساضک هَضز ًیبظ
هستٌسات قبًًَی
(هصَثِ ،ثرطٌبهِ ،آییي ًبهِ)

ّسیٌِ



فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی
هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

سازهاى جٌگلْا  ،هراتع ٍ آبخیسداری

یک ّفتِ

سازهاى جٌگلْا  ،هراتع ٍ

یک هاُ



سازهاى جٌگلْا ،هراتع ٍ




آبخیسداری کشَر

زضذَاست کتجی-گعاضش ٍ صَضتجلسِ اکیپ
هویعی هطتغ

یک ٍاحذ داهی)

زضذَاست کتجی یب گعاضش ازاضُ هٌبثغ
عجیؼی ٍ آثریعزاضی ضْطستبى

2

توذیذ

3

اصالح

4

ابطال

زستَضالؼول ضَاثظ ٍ ضطایظ ثْطُ ثطزاضی صحیح اظ هطاتغ ثِ هٌظَض چطای زام زستَضالؼول ضَاثظ ٍ ضطایظ ثْطُ ثطزاضی صحیح اظ هطاتغ ثِ زستَضالؼول ضَاثظ ٍ ضطایظ ثْطُ ثطزاضی صحیح اظ
ثبستٌبز تجصطُ یک هبزُ سِ قبًَى حفبظت ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ جٌگلْب ٍ هطاتغ ثِ هٌظَض چطای زام ثبستٌبز تجصطُ یک هبزُ سِ قبًَى حفبظت ٍ هطاتغ ثِ هٌظَض چطای زام ثِ ضوبضُ 9590/41هَضخ
ضوبضُ 9590/41هَضخ  81/10/1سبظهبى جٌگل ّب،هطاتغ ٍ آثریعزاضی کطَض ثْطُ ثطزاضی اظ جٌگلْب ٍ هطاتغ ثِ ضوبضُ 9590/41هَضخ  81/10/1سبظهبى جٌگل ّب،هطاتغ ٍ آثریعزاضی
 81/10/1سبظهبى جٌگل ّب،هطاتغ ٍ آثریعزاضی کطَض
کطَض-تجصطُ یک هبزُ  3قبًَى حفبظت ٍ ثْطُ
ثطزاضی اظ جٌگلْب ٍ هطاتغ

زضذَاست کتجی

داهی)

یک سبل(یک در ّسار ارزش هتَسط یک ٍاحذ

به استانها ابالغ هی گردد

یک سبل(یک در ّسار ارزش هتَسط

ابالغ هی گردد

ساالنه حق علف چرا توسط سازهاى هحاسبه و به استانها
ساالنه حق علف چرا توسط سازهاى هحاسبه و

-

باشذ.

تبصره  1هاده  47قانوى تنظین بخشی ازهقررات



آبخیسداری کشَر





ًذارد

تبصره  1هاده  47قانوى تنظین بخشی از هقررات هالی دولت هی

کشَر




هالی دولت هی باشذ.







سَهیي بار ابطال دائن

دٍبار اخطار (ابالغ رسوی) ٍ

*اگط هطاحل هجَظ زاضای فطآیٌس هطتطک ثب زیگط زستگبُ ّب ٍ ًیبظهٌس تجبزل زازُ ثب آًْب است ،فطم ضوبضُ ً 2یعتکویل ضَز



