بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ اهَس فٌاٍسی ّای هکاًیضُ کطاٍسصی
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى جْادکطاٍسصی استاى اغفْاى – هعاًٍت تْثَد تَلیذات گیاّی
ضشح خذهت

تسْیالت تاًکی تِ هٌظَس حوایت اص سشهایِ گزاساى ٍ استقاء کوی ٍ کیفی سغح تَلیذ  ،اضتغال صائی  ،افضایص
تْشُ ٍسی  ،کاّص ّضیٌِ ّای تَلیذ ٍ ّوچٌیي حوایت اص تَلیذکٌٌذگاى ٍ تْشُ تشداساى تخص کطاٍسصی
تَلیذکٌٌذگاى ٍ تْشُ تشداساى هتقاضی اخز تسْیالت
█ خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
تاًکی
█ خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

█ حاکویتی
هٌغقِ ای
هلی
█ سٍستایی
█ ضْشی
هالیات █ کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
█ تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیع دستگاُ
 -1فشم تکویل ضذُ دسخَاست تسْیالت تاًکی  ،کپی کاست هلی  ،آگْی سٍصًاهِ سسوی  ،کپی هشتَط تِ ثثت
ضشکت
 -2اسائِ اساسٌاهِ ضشکت ٍ آگْی آخشیي تغییشات غشفا تشای اضخاظ حقَقی
 -3هذاسک اختػاغی حَصُ ّای دام  ،تَلیذات گیاّی  ،ضیالت ٍ آتضیاى  ،عیَس ٍ گلخاًِ
قاًَى تشًاهِ تَسعِ اقتػادی ٍ اجتواعی  ،قَاًیي تَدجِ سٌَاتی  ،قَاًیي کسة ٍ کاس

ًَع خذهت

 -4هطخػات خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت :تسْیالت تاًکی ٍ اعتثاسی تَسعِ هکاًیضاسیَى (تولک
داسائی ّا)

 -2ضٌاسِ خذهت

تػذی گشی
█ استاًی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

 -5جضییات خذهت

خذهت گیشًذگاى دس:
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت 45 :سٍص
تَاتش
سال
فػل
هاُ
 . . .تاس دس:
█ یکثاس تشای ّویطِ
اسائِ دسخَاست ٍ اسائِ هذاسک الصم
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
پشداخت تػَست الکتشًٍیک
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
ساهاًِ ثثت ًام هتقاضی www.rrbf.maj.ir
ساهاًِ سغذ ٍ ًظاست تَسظ ٍصاست جْادکطاٍسصی www.tbanki.maj.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
█ ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
█ الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

هاُ

فػل

سال

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
█ جْت احشاص اغالت فشد
هلی
█ جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
█ ضْشستاًی
سایش:
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی

ًام دستگاُ دیگش

هعاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ اهَس
اقتػادی ساصهاى

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

ساهاًِ ثثت ًام ٍ
دسخَاست تسْیالت
تاًکی

اعالعات
دسخَاست کٌٌذُ ٍ
ًَع دسخَاست

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

█ غیشالکتشًٍیکی

اسسال لیست هتقاضیاى تِ هذیشیت ضعة تاًک

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

█ غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

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

█ الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

█ غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

█ الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

█ غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
█ جْت احشاص اغالت فشد
هلی
█ جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
█ ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
█ ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
█ جْت احشاص اغالت فشد
هلی
█ جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
█ سایش (تارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی
پست الکتشًٍیک

█

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

تاًک کطاٍسصی (عاهل)

-

هشکض تَسعِ هکاًیضاسیَى
کطاٍسصی

ساهاًِ هشکض تَسعِ
هکاًیضاسیَى کطاٍسصی

-1
-2
-3
....

فْشست ٍ هثلغ
تسْیالت
دسخَاستی
فْشست
فشٍضٌذگی ّای
هجاص ٍ لیست
قیوت

█ دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

█

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
شروع فرآیند
ارائه درخواست کتبی به مركز جهاد كشاورزي محل فعالیت

سد

بررسی صالحیت متقاضی
توسط مركز جهاد كشاورزي

پایان

تأییذ
معرفی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و ارائه مدارک الزم

تأییذ

سد

بررسی صالحیت متقاضی در
میز خدمت

پایان

ثبت نام در سامانه
رصد درخواست الکترونیکی و تأیید آن توسط مدیریت
جهادکشاورزی شهرستان
معرفی به سازمان و تطبیق مدارک توسط اداره
امور فناوری های مکانیزه
معرفی به مدیریت امور سرمایه گذاری
معرفی به مدیریت شعب بانک کشاورزی استان
معرفی به شعبه شهرستان

سد

بررسی تضامین و وثایق مورد
نظرتوسط بانک کشاورزی

پایان

تأییذ
پرداخت  %20سهم آورده متقاضی به حساب بانک کشاورزی
پرداخت تسهیالت و واریز مبلغ به حساب شرکت تولید یا
وارد کننده موضوع پیش فاکتور
تحویل و تحول ماشین یا ادوات موضوع پیش فاكتور با
حضور كارشناس شعبه

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :هْذی عثذضشیف
اغفْاًی

تلفي37913094 :

پست الکتشًٍیک:

پایان فرآیند

ٍاحذ هشتَط :اداسُ فٌاٍسی ّای هکاًیضُ

