بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خذمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت :پبسخ بِ استعالم طشحْبی عوَهی ٍ عوشاًی ،هعبدى
دس عشصِ ّبی هٌببع طبیعی
ًبم دستگبُ اجشایی :سبصهبى جٌگل ّب،هشاتع ٍ آبخیضداسی کشَس

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کشبٍسصی
ششح خذهت

دس ساستبی تَجیِ اقتصبدی داشتي عشحْبی عوَهی ٍ عوشاًی ٍ هعبدى سبصهبى جٌگلْب ،هشاتع ٍ آثخیضداسی ثِ
ثشسسی اسصش اقتصبدی عشح ّبی هزکَس هی پشداصد ٍ ضوي ثشآٍسد خسبست ثِ دًجبل یبفتي ثْتشیي ششایظ ثب
کوتشیي هیضاى خسبست دس ایي گًَِ عشح ّب هی ثبشذ.
خذهت ثِ شْشًٍذاى ()G2C
متقاضیان طرح َای عمًمی ،عمراوی ،معادن
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب :عوَهی ٍ

حبکویتی ٍ حوبیتی
هٌغقِ ای
هلی
سالهت
آهَصش
تَلذ

 -4هشخصبت خذهت

ًَع خذهت

عوشاًی

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2شٌبسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

تصذی گشی
استبًی
هبلیبت  کست ٍ

شْشی
تبهیي اجتوبعی

کبس
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب

ًحَُ آغبص خذهت
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت

سٍستبیی
ثجت هبلکیت
ٍفبت

سبیش

ثبصًشستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هشخص
سبیش :استعالم دستگبُ ّبی دٍلتی
تشخیص دستگبُ
افشاد حقیقی  :شٌبسٌبهِ ،کبست هلی
افشاد حقَقی  :ثبت شرکت،مذارک مًسسیه شرکت ،مذارک الزم مبىی بر ومایىذگی از طرف شخص
حقًقی یا يکالتىامٍ قاوًوی جُت پیگیری
 -1معادن :
 وامٍ استعالم پی جًیی از يزارت صىعت ،معذن ي تجارت وامٍ استعالم اکتسشاف از يزارت صىعت ،معذن ي تجارت ي طرح معذن کايی (َمراٌ وقشٍ محذيدٌمًرد تقاضا)
 وامٍ استعالم بُرٌ برداری از يزارت صىعت ،معذن ي تجارت ي مجًز اکتشاف -2طرح عمًمی ي عمراوی :
 -وامٍ استعالم دستگاٌ َای اجرایی برای اجرای پريژٌ ،طرح تفصیلی اجرای پريژٌ ي وقشٍ اجرایی

قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

 -1طشح ّبی عوَهی ٍ عوشاًی
 اصَل  45 ٍ 54قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة  ٍ 1541اصالح 1531 سٌذ چشن اًذاص بیست سبلِ جوَْسی اسالهی ایشاى دس افق  1555هصَة 1515 سیسبتْبی کلی ًظبم جوَْسی اسالهی ایشاى دس بخش هٌببع طبیعی ٍ کشبٍسصی هصَة 1515(هَاد  191 ٍ 111 ،144 ،151،151فصل سَم)قبًَى بشًبهِ پٌجن تَسعِ جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة 1519 بٌذ "ط" ٍ "ک" هبدُ  1قبًَى هذیشیت خذهبت کشَسی هصَة 1513 بٌذ ة هبدُ  ٍ 11هبدُ  15قبًَى افضایش بْشُ ٍسی بخش کشبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی هصَة 1519 بٌذ "د" هبدُ  51قبًَى حفبظت ٍ بْشُ بشداسی اص جٌگل ّب ٍ هشاتع کشَس هصَة  1553یب اصالحبت بعذی تبصشُ  1هبدُ  1قبًَى حفظ ٍ حوبیت اص هٌببع طبیعی ٍ رخبیش جٌگلی کشَس هصَة 1511 قبًَى تٌظین بخشی اص هقشسات هبلی دٍلت هصَة  ٍ 1511 ٍ 1515اصالحیِ هبدُ  5اص بشًبهِ جبهع صیبًت اص جٌگل ّبی شوبل کشَس هصَة ّ 1511یبت دٍلت ضَابط صیست هحیطی فعبلیت ّبی هعذًی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى ٍ آییي ًبهِ اسصیببی اثشات صیست هحیطی طشح ّب ٍپشٍطُ ّبی بضسگ تَلیذی ،خذهبتی ٍ عوشاًی هصَة ّ 1595یبت ٍصیشاى
 هَاد  ٍ 11 ٍ 1آییي ًبهِ اجشایی آى اص قبًَى حفبظت ٍ بْسبصی هحیط صیست هصَة  ٍ 1545اصالحیِ 1511 قبًَى هسئَلیت هذًی قبًَى هجبصات اسالهی دستَسالعول هشبَط بِ ضَابط ٍ ششایط ٍاگزاسی حق بْشُ بشداسی اص اساضی هلی ٍ دٍلتی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى -1هعبدى :
 اصَل  45 ٍ 54قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة  ٍ 1541اصالح 1531 سٌذ چشن اًذاص بیست سبلِ جوَْسی اسالهی ایشاى دس افق  1555هصَة 1515 سیسبتْبی کلی ًظبم جوَْسی اسالهی ایشاى دس بخش هٌببع طبیعی ٍ کشبٍسصی هصَة 1515قبًَى بشًبهِ پٌجن تَسعِ جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة ( 1519هَاد  191 ٍ 111 ،144 ،151،151فصل سَم) بٌذ "ط" ٍ "ک" هبدُ  1قبًَى هذیشیت خذهبت کشَسی هصَة 1513 قبًَى افضایش بْشُ ٍسی بخش کشبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی کشَس قبًَى حفظ ٍ حوبیت اص هٌببع طبیعی ٍ رخبیش جٌگلی کشَس هصَة 11قبًَى حفبظت ٍ بْشُ بشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتع کشَس هصَة  ٍ 1553اصالحبت بعذی قبًَى هعبدى هصَة  ٍ 1511قبًَى اصالح قبًَى هعبدى هصَة  ٍ 1595آییي ًبهِ اجشایی هشبَطِ دستَسالعول هشبَط بِ ضَابط ٍ ششایط ٍاگزاسی حق بْشُ بشداسی اص اساضی هلی ٍ دٍلتی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى ضَابط صیست هحیطی فعبلیت ّبی هعذًی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى ٍ آئیي ًبهِ اسصیببی اثشات صیست هحیطی طشح ّب ٍپشٍطُ ّبی بضسگ تَلیذی ،خذهبتی ٍ عوشاًی هصَة ّ 1595یبت ٍصیشاى
 -هصَبِ سیبست ّبی دٍلت دس هَسد صیبًت اص جٌگل ّبی شوبل کشَس 1515

 -5جضییبت خذهت

آهبس تعذاد خذهت گیشًذگبى
هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد ثبس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

عوَهی ٍ عوشاًی  1111استعالم دس سبل ،هعذى  11111استعالم دس سبل
فصل سبل
خذهت گیشًذگبى دس :هبُ
هعذى  2 :هبُ عشح ّبی عوَهی ٍ عوشاًی  3 :هبُ
ثشای ّش ثبس استعالم . . .ثبس دس:
یکجبس ثشای ّویشِ
اسائِ ًبهِ استعالم ٍ هذاسک
شوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)
-

هبُ

فصل

پشداخت ثصَست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الکتشًٍیکی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)

سبل

سسبًِ استجبعی خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

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

غیشالکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی) اسسبل هکبتجبت الکتشًٍیکی (اتَهبسیَى اداسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
غیش
الکتشًٍیکی
ثشخظ
online

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

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

-8استجبط خذهت
ثب سبیش
دستگبّْبی
دیگش

ثشخظ
online
دستِای
()Batch

ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی
دستگبُ دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

هجلغ
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استعالم الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

اگش استعالم
غیشالکتشًٍیکی است،
استعالم تَسظ:

ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ

--

تجبست

 -9عٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

سبیش دستگبُ ّبی اجشایی

 -1پبسخ ثِ استعالم عشح ّبی عوَهی ٍ عوشاًی
 -2پبسخ ثِ استعالم هعبدى دس عشصِ ّبی هٌبثع عجیعی

-3
....
ً -11وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

پی جَیی ،اکتشبف،
ثْشُ ثشداسی
اهکبى اجشای پشٍطُ ٍ
ججشاى خسبست

 %15دس هشحلِ
اکتشبف ٍ  %12دس
هشحلِ ثْشُ ثشداسی
هغبثق آئیي ًبهِ
اجشایی ثٌذ ة هبدُ
12

 دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
 هشاجعِ کٌٌذُ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هْشداد اکجشیبى
آقبی جعفشی
خبًن سعیذعصش
علی اهبهی صادُ
سیذهْذی شفیعی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
23563295
23563512
23563323
81362132
81363285
81363282

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

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
سئیس گشٍُ عشحْبی عوَهی ٍ عوشاًی
هعبٍى ًَسبصی سبصهبى جٌگل
رئیس گريٌ بُبًد مذیریت ي فرآیىذَا سبصهبى جٌگل
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

کبسشٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسشٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

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

فرآینذ مجوز

(روز /ساعت)

مذت اعتبار

مجوز

ردیف

غیر

حقیقی

حقوقی

صی
دولتی

اختصا

ک*

مشتر

دستگاه های اجرایی کشور ،سازمان جنگلها،مراتع و آبخیسداری کشور

سه ماه

نامحذود

-



پاسخ به استعالم عمومی و عرمانی

 -دستَسالعول هشبَط بِ ضَابط ٍ ششایط ٍاگزاسی حق بْشُ بشداسی اص اساضی هلی ٍ دٍلتی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى

 -قبًَى هسئَلیت هذًی -قبًَى هجبصات اسالهی

 -هَاد  ٍ 11 ٍ 1آییي ًبهِ اجشایی آى اص قبًَى حفبظت ٍ بْسبصی هحیط صیست هصَة  ٍ 1545اصالحیِ 1511

پشٍطُ ّبی بضسگ تَلیذی ،خذهبتی ٍ عوشاًی هصَة ّ 1595یبت ٍصیشاى

 -ضَابط صیست هحیطی فعبلیت ّبی هعذًی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى ٍ آییي ًبهِ اسصیببی اثشات صیست هحیطی طشح ّب ٍ

 -هبدُ  5اص بشًبهِ جبهع صیبًت اص جٌگل ّبی شوبل کشَس هصَة ّ 1511یبت دٍلت

 -قبًَى تٌظین بخشی اص هقشسات هبلی دٍلت هصَة  ٍ 1511 ٍ 1515اصالحیِ

 -تبصشُ  1هبدُ  1قبًَى حفظ ٍ حوبیت اص هٌببع طبیعی ٍ رخبیش جٌگلی کشَس هصَة 1511

 -بٌذ "د" هبدُ  51قبًَى حفبظت ٍ بْشُ بشداسی اص جٌگل ّب ٍ هشاتع کشَس هصَة  1553یب اصالحبت بعذی

 -بٌذ ة هبدُ  ٍ 11هبدُ  15قبًَى افضایش بْشُ ٍسی بخش کشبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی هصَة 1519

 -بٌذ "ط" ٍ "ک" هبدُ  1قبًَى هذیشیت خذهبت کشَسی هصَة 1513

(-هَاد  191 ٍ 111 ،144 ،151،151فصل سَم)قبًَى بشًبهِ پٌجن تَسعِ جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة 1519

 -سیسبتْبی کلی ًظبم جوَْسی اسالهی ایشاى دس بخش هٌببع طبیعی ٍ کشبٍسصی هصَة 1515

 -سٌذ چشن اًذاص بیست سبلِ جوَْسی اسالهی ایشاى دس افق  1555هصَة 1515

اصَل  45 ٍ 54قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة  ٍ 1541اصالح 1531

عشصِ ّبی هٌببع طبیعی

الکتر
الکتر
ونیک
ونیک
ی
ی

عوَهی ٍ عوشاًی ،هعبدى دس

1

مجوز



توضیحات

پبسخ بِ استعالم طشحْبی

نوع



وامٍ استعالم
دستگاٌ َای
اجرایی برای
اجرای پريژٌ،
طرح تفصیلی
اجرای پريژٌ ي
وقشٍ اجرایی

(ریال)

صذور

ناظر

فرآینذ مجوز
هسینه

متقاضی مجوز

فرآینذ

مراجع

زمان تقریبی
عنوان مجوز

هذاسک هَسد ًیبص
هستٌذات قبًًَی
(هصَثِ ،ثخشٌبهِ ،آییي ًبهِ)

فرم شماره یک



عوَهی ٍ عوشاًی ،هعبدى دس
عشصِ ّبی هٌببع طبیعی

پاسخ به استعالم معادن

 -هصَبِ سیبست ّبی دٍلت دس هَسد صیبًت اص جٌگل ّبی شوبل کشَس 1515

هحیطی طشح ّب ٍ پشٍطُ ّبی بضسگ تَلیذی ،خذهبتی ٍ عوشاًی هصَة ّ 1595یبت ٍصیشاى

 -ضَابط صیست هحیطی فعبلیت ّبی هعذًی هصَة ّ 1515یبت ٍصیشاى ٍ آئیي ًبهِ اسصیببی اثشات صیست

ٍصیشاى

 -دستَسالعول هشبَط بِ ضَابط ٍ ششایط ٍاگزاسی حق بْشُ بشداسی اص اساضی هلی ٍ دٍلتی هصَة ّ 1515یبت

 -قبًَى هعبدى هصَة  ٍ 1511قبًَى اصالح قبًَى هعبدى هصَة  ٍ 1595آییي ًبهِ اجشایی هشبَطِ

-قبًَى حفبظت ٍ بْشُ بشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتع کشَس هصَة  ٍ 1553اصالحبت بعذی

 -قبًَى حفظ ٍ حوبیت اص هٌببع طبیعی ٍ رخبیش جٌگلی کشَس هصَة 11

 -قبًَى افضایش بْشُ ٍسی بخش کشبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی کشَس

 -بٌذ "ط" ٍ "ک" هبدُ  1قبًَى هذیشیت خذهبت کشَسی هصَة 1513

-قبًَى بشًبهِ پٌجن تَسعِ جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة ( 1519هَاد  191 ٍ 111 ،144 ،151،151فصل سَم)

 -سیسبتْبی کلی ًظبم جوَْسی اسالهی ایشاى دس بخش هٌببع طبیعی ٍ کشبٍسصی هصَة 1515

 -سٌذ چشن اًذاص بیست سبلِ جوَْسی اسالهی ایشاى دس افق  1555هصَة 1515

 -اصَل  45 ٍ 54قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى هصَة  ٍ 1541اصالح 1531

 -وامٍ استعالم بُرٌ برداری از يزارت صىعت ،معذن ي تجارت ي مجًز اکتشاف

تقاضا)

 وامٍ استعالم پی جًیی از يزارت صىعت ،معذن ي تجارت -وامٍ استعالم اکتسشاف از يزارت صىعت ،معذن ي تجارت ي طرح معذن کايی (َمراٌ وقشٍ محذيدٌ مًرد

نامحذود

-





دستگاه های اجرایی کشور ،سازمان جنگلها،مراتع و آبخیسداری کشور

 2ماه

پبسخ بِ استعالم طشحْبی

