
 خدمت:زیرخدمت/  2شناسه

13011207102 

 :1خدمتزیرخدمت/عنوان 
 شرکت سهامی زراعی تاسیس و راه اندازی 

 :3خدمتنوع  
 ( خدمت به شهروندانG2C (    خدمت به کسب و کار (G2B (     یهای دولتخدمت به دیگر دستگاه(G2G ( 

 :4خدمت ی دسترسی بهنحوه
در میزخدمت حضوری   مراجعه به واحدهای داخلیحضوری با    الکترونیکی   )نیمه الکترونیکی )ترکیبی از حضوری و الکترونیکی 

  )در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(: 5ی خدمتمدت زمان ارائه
 یک هفته

 :6انجام خدمت جهتمدارک مورد نیاز 
نتایج مطالعات امکان سنجی توسط  -4و ارزیابی فنی استان،  گزارش بازدید -3معرفی نامه استان، -2تقاضای کتبی متقاضیان، -1

صورتجلسه تعیین کمیته  -6برگ محضری واگذاری حق بهره برداری از عوامل تولید به شرکت توسط بهره برداران،  -5مشاور فنی، 

اساسنامه  -10جلسه مجمع، صورت -9آگهی دعوت مجمع عمومی،  -8صورتجلسه ارزیابی منابع و عوامل تولید،  -7ارزیابی منابع، 

 -14نقل و انتقال سهام،  مصوبات هیئت مدیره برای -13صورتجلسه هیئت مدیره شرکت.  -12آگهی تاسیس شرکت،  -11شرکت، 

 گواهی حصر وراثت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی -15تقاضای کتبی سهامدار برای انتقال سهام، 

 7و موضوع پرداخت)ریال(  مبلغ 8بانکی شماره حساب/ پرداختی نحوه
 هزینه)های(
 ارائه خدمت 

 ندارد ندارد

  
 دارد  :9هااستعالم

 :مستقیم شماره تماس
33452292 

 :10ی خدمتدهنده مسئول اصلی ارائه
 اداره آموزش 

 آقای میر محسنی

  :11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 
 و وبگاه سازمان بخش اطالع رسانی خدمت در میز خدمت حضوری

http://semnan.corc.ir/ 
 قسمت میز خدمت الکترونیک

 : 12خدمت مرتبط با سامانه)های(و آدرس  نام

 شکایات: یی ارائهرویه

 :13مرتبط با خدمتهای نامهو آیین راتقوانین و مقرّ
هیات وزیران، قانون تجارت،قانون  7/12/90( ، اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 3/2/52 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی)مصوب

های راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آالت و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت 

(،قانون گسترش 8/8/52ی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد)مصوب سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستای

(،الیحه قانونی اصالح بعضی از موارد قانونی گسترش کشاورزی در قطب های 5/3/54کشاورزی در قطب های کشاورزی)مصوب 

قانون تشکیل  17عی و تعاونی های تولید موضوع ماده (،آیین نامه اجرایی تشکیل شورای امور شرکت های سهامی زرا17/9/58کشاورزی)مصوب

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین  8شورای حل اختالف موضوع ماده  (، آیین نامه اجرایی28/12/91شرکت های سهامی زراعی)مصوب

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،  3نامه اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزی در شرکت های سهامی زراعی موضوع ماده 

اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی (، آیین نامه 14/4/55آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی)مصوب

قانون  3(،دستور العمل آیین نامه ماده 9/4/87قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)مصوب  11(، آیین نامه اجرایی ماده 1385و اقتصادی)مصوب 

قانون  8عاون روستایی ایران(، دستور العمل آیین نامه ماده هیئت مدیره سازمان مرکزی ت 26/12/92تشکیل شرکت های سهامی زراعی)مصوب 
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(،دستورالعمل تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت های 8/9/93و ابالغ  28/8/93تشکیل شرکت های سهامی زراعی)تایید مدیریت امور حقوقی 

یئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت های سهامی زراعی، دستورالعمل استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضای ه

سهامی زراعی و وظایف هیئت رئیسه مجمع شرکت های سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاری مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه 

اساسنامه شرکت سهامی  8و  43مواد قانون تشکیل شرکت های زراعی و  9،10،19استفاده از عواید سهام در شرکت های سهامی زراعی)موضوع مواد 

زراعی(،دستورالعمل شرکت های تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معامالت شرکت های سهامی 

 2زراعی)به استناد تبصره ماده زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید در شرکت های سهامی 

(،دستورالعمل سیاستگزاری،برنامه ریزی و نظارت بر وصول و مصرف اعتبارات آموزشی 7/12/90تصویب نامه هیئت وزیران مصوب 7الی  2قانون و بند 

 (17/6/93اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستاییو سهامی زراعی)مصوب 
  :14االت متداولسؤبه  پاسخ

 :15)فلوچارت( ی خدمتایند ارائهفر 
)  زا   ( یعارز یماهس تکرش  ی  ت راک  ا نا   ارم

 ورش
ناتسا هب یبتک تساو رد

نایضاقتم

یجسناکما تاعلاطم
رواشم

مادقا و یری ی  و سسوم تئیه لیکشت
ناتسا

 لباقم رد دو  یضارا زا قلطم و   اد هداقتسا قح یراذگاو
هنا رتفد رد تکرش هب ماهس

نایضاقتم

A

یلب

 تبث هرامش م عا و عبانم یبایزرا ته  زوجم رودص
ناتسا هب تقوم

رتفد

 یعارز یماهس تکرش لیکشت و لاسکی تدمب لیکشت ییاهن زوجم رودص
رتفد

 تسا دییات دروم ایآ
رواشم

 هب )لاسکی رابتعا تدم(هیلوا زوجم رودص
 و یبایزرا هورگراک زا تساو رد و ناتسا
 تکراشم و ی نهرف و یعامت ا یجنسناکما

یعامت ا طیارش یگدامآ رب ینیم یداتس
رتفد

 روضح اب یعامت ا و ینف یلام ا یسررب
تکرش لیکشت نایضاقتم یمامت

رتفد

 نایضاقتم تساو رد هارمه هب ناتسا همان تساو رد
یرادرب هرهب یاهما ن رتفد هب هقطنم

ناتسا

 ،یطیحم تا ح م  احل هب ینف یبایزرا و ینادیم یسررب
 و تارودقم و  ا  و  آ ل اسم و یزرواشک و ینف ،یمیلقا

نایضاقتم تساو رد دییات و ینف یاهلیسنات 
رتفد



 نامزاس دییات و ه وبرم یاهمرف لیمکت و یدنب ماهس و یبایزرا
ناتسا ییاتسور نواعت

ناتسا

عمجم هب یفرعم و یعارز یماهس  اهتکرش یاهلمعلاروتسد ،همانساسا ،نوناق تیاعر اب  زراب و هریدم تئیه یاهادیدناک ییاسانش
ناتسا

ناتسا هب یفرعم و لماعریدم ییاهن  ا تنا و دییات
تکرش هریدم تئیه

ماهس تقوم هگرب رودص و یعارز یماهس تکرش ناکرا نییعت و یمومع عمجم لیکشت
تکرش

یعارز یماهس یاهتکرش تبث  وص م رتفد رد تکرش ییاهن تبث
رتفد

 تکرش یلم هسانش دک رودص
یعارز یماهس

رتفد

نایا 

)  زا   ( یعارز یماهس تکرش  ی  ت راک  ا نا   ارم

A

یدنب ماهس و اه یبایزرا دییات و یسررب
ناتسا

 رکذلا  وف تادنتسم یمامت هارمهب یبایزرا جیاتن ی ک و لصا لاسرا
یرادرب هرهب یاهما ن رتفد هب

ناتسا

 سیسات یهگآرودص
رتفد

یهگآ رودص و تبث ته  رتفد هب اهلمعلاروتسد اب قباطم تادنتسم و  رادم لاسرا
ناتسا

عمجم رد رتفد هدنیامن روضح ته  رتفد هب عمجم یهگآ لاسرا
تکرش

یمومع عمجم لیکشت یهگآ
سسوم تئیه

ینف تیح ص یسررب ته  رتفد هب یبا تنا لماعریدم یفرعم
ناتسا

یمومع عمجم لیکشت زوجم رودص
رتفد

 دییات و هریدم تئیه  ا تنا ،هسل  روتسد لماش یهگآ رودص
یمومع عمجم یارب یمومع عمجم طسوت یبایزرا

تکرش

 
 
 
 

 سیف علیان                    ی فرم:  نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
                                  4داخلی   33456948                                               شماره تماس: 

 احسان عباسپور                                                            ی فرم: )مدیر/ معاون(  نام و نام خانوادگی تأیید کننده
 33452291                                                                            شماره تماس:

 

 


