بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :تشکیل و ارائه خدمات از طریق صندوق های ملی

 -2شناسه خدمت

محصولی حمایت از سرمایه گذاری به تشکل های ملی غیردولتی در

10321112131

نام دستگاه اجرایی :سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان-مدریت امور باغبانی
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد کشاورزی

مدارک لازم برای انجام
خدمت

دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،بخشی از منابع خود را که در چارچوب
بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه
صندقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور
قرار دهد .مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می شود و این صندوق ها ارائه تسهیلات کم بهره به
اعضای خود در شرکتهای تعاونی می دهند.
خدمت به شهروندان ()G2C
تولیدکنندگان ،تشکلهای ملی غیردولتی حوزه
خدمت به کسب و کار ()G2B
باغبانی
خدمت به دیگردستگاه های
دولتی()G2G
تصدی گری
حاکمیتی
روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
ملی
مالیات  کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
سلامت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :
تشخیص دستگاه
افراد حقیقی  :شناسنامه ،کارت ملی ،عضویت تعاونی
افراد حقوقی  :اساسنامه و جواز تاسیس تشکل ملی غیردولتی

شرح خدمت

قوانین و مقررات بالادستی

بند ی ماده  341قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 24تشکل ملی و بالغ بر  23333شرکت تعاونی تولیدی روستایی کشاورزی
فصل سال
خدمت گیرندگان در :ماه
 2روز
سال
فصل
ماه
بار در:
یکبار
ارائه درخواست و مدارک ،دریافت تسهیلات
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن بصورت استانی

 -2نحوه
دسترسی به
خدمت

 -5جزییات خدمت

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

 -0ارائه دهنده
خدمت

حوزه باغبانی

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

پرداخت بصورت الکترونیک


الکترونیکی

غیرالکترونیکی

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
 ملی
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی
شهرستانی
سایر:
استعلام
استعلام الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

برخط
online

نام سامانه های دیگر

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان( :پایلوت استان کرمانشاه)
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری
بخش کشاورزی

نام سامانه های دستگاه

خ
د
م
ت

1
ار
ت
با
ط

تشکیل صندوق و نظارت بر عملکرد

فیلدهای

مبلغ

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی

با
س
ا
ی
ر
د
س
ت
گ
ا
ه
ه
ا
ی

نام دستگاه دیگر

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
 استانی
شهرستانی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

الکترونیکی

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

د
ی
گ
ر

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

برخط
online
دستهای
()Batch

دیگر

موردتبادل

(درصورت
پرداخت
هزینه)

است ،استعلام توسط:

 -9عناوین
فرایندهای خدمت

 دستگاه
مراجعه کننده

 -1تشکیل صندوق ملی محصولات حمایت از سرمایه گذاری
-2ارائه تسهیلات کم بهره به اعضای شرکت های تعاونی عضو صندوق فعالان حوزه
-0پرداخت یارانه بخش باغبانی به باغبانی عضو صندوق
....

 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
354-00229011

پست الکترونیک:
tbsb@sb-agrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و تجهیز شبکه
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

