سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
اطالع رسانی خدمات بدون شناسه خدمت
عنوان خدمت :صدور مجوز تکثیر و پرورش زالوی طبی
نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

 خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
 -1هدف از ارائه این خدمت توجيه و آشنايي مقدماتي متقاضيان از نحوه ارائه مجوز به این خدمت
 -2د امنه عملکرد ارائه این خدمت  ،محدوده جغرافيائی و تقسيمات سياسی استان اصفهان می باشد.
مدارک مورد نياز:
مدارک شخصی شامل:
مدارک شناسایی متقاضی و مواردی که نظام مهندسی از طریق کارشناسان خدمات مشاوره غير دولتی در سطح استان اعالم ميدارد
مدارك آب و زمين جهت طرح های تكثير و پرروش زالوی طبی
ارائه مدارک مستدل در خصوص مالکيت زمين و حق برداشت آب (چاه  ،چشمه و قنات)
در مورد چاه های کشاورزی  ،ارائه پروانه جاه معتبر
در مورد چشمه  ،موافقت سازمان آب منطقه ای
در مورد قنوات  ،ارائه رضایت نامه حق آبه بران
جدول مربوط به طرح های تكثير و پرورش زالوی طبی بر اساس دستورالعمل سازمان شيالت ايران:
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سایر توضيحات:
* عرضه زالوی توليدی جهت مصارف پزشكي  ،بهداشتی و آرايشی مستلزم اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشكی)
می باشد
* صادرات زالوهای پرورشی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشكي و سازمان غذا و دارو می باشد
* فروش و يا صادرات زالوهای توليدی با رعايت كليه ضوابط به عهده شخص توليد كننده می باشد و سازمان های دولتی هيچگونه
مسئوليتی در اين قبال نحواهند داشت

* ظرفیت اعالم شده در جدول مذکور با توجه به شرایط اجرای طرح ،اهلیت و مهارت متقاضی و نوع سیستم پرورش که اجرا مینماید با ارائه طرح فنی بانظر مدیریت شیالت
قابل تغییر (قابل افزایش )میباشد

* در حال حاضر هيچ دستور العملی در خصوص واحدهايی كه در محيط های خانگی با آب شهری فعاليت می نمايند و يا قصد دارند
در اين محيط ها فعاليت خود را آغاز نمايند  ،صادر نگرديده است.
قوانين و مقررات باالدستی:
 -1قانون حفاظت منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران
 -2دستورالعمل های صادره از سوی سازمان شيالت ایران

جزئيات خدمت

 -3قانون نظام جامع دامپروری کشور
متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

 2الی  3ماه

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه در ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

 2بار

هزینه ارائه خدمت (ریال) به

مبلغ (مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

-

-

نحوه دسترسی به خدمت

خدمت گيرندگان:



اینترنتی:



پست الکترونيک:



تلفن گویا یا مرکز تماس:



تلفن همراه:



پيام کوتاه:



دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:
جهت مشاهده و تکميل فرم ثبت پيشنهاد و شکایت از خدمت روی آدرس زیر کليک فرمائيد
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10888
نحوه دسترسی به فرم نظرسنجی از خدمت:
جهت مشاهده و تکميل فرم نظرسنجی از خدمت روی آدرس زیر کليک فرمائيد
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10887
افراد پاسخگوی خدمت  /زیرخدمت:
آقای مهندس محمدرضا عباسی33113346 :
33113323
خانم مهندس افسانه توکلی:
33113323
آقای مهندس فرهمند :

نمودار مراحل دریافت خدمت  /زیرخدمت:

درخواست متقاضی در سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سماک)

بررسی شرکت خدمات مشاوره ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به شرایط متقاضی و دریافت مدارک

تکمیل پرونده و ارائه به شرکت

بازدید کارشناس شرکت و مدیریت شیالت از طرح و امکانات متقاضی و بررسی
شرایط کار و تکمیل فرم های بازدید کارشناسی و تائید

ارائه کلیه مدارک تکمیل شده توسط شرکت به مدیریت شیالت استان جهت بررسی های الزم

تائید مدیریت شیالت استان و ارجاع پرونده به شرکت جه ت بارگذاری و ثبت مدارک متقاضی در سامانه صدور پروانه
و معرفی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت صدور موافقت اصولی

معرفی متقاضی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان
نظام دامپزشکی جهت دریافت موافقت اصولی بهداشتی

صدور موافقت اصولی توسط سازمان نظام دامپزشکی

اخذ استعالمات الزم جهت صدور پروانه تاسیس توسط شرکت خدمات مشاوره ای

در صورت مثبت بودن استعالمات معرفی متقاضی به مدیریت شیالت استان و سپس ارجاع متقاضی به سازمان
نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی جهت دریافت پروانه تاسیس

معرفی متقاضی با کلیه مدارک از طرف سازمان نظام مهندسی  ...به نظام دامپزشکی جهت دریافت پروانه تاسیس بهداشتی

ارائه طرح توجیهی و نقشه های اجرائی توسط متقاضی به مدیریت شیالت استان جهت تائید و صدور پروانه
تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی

بعد از ساخت طرح براساس نقشه های تائید شده و بازدید شرکت و تکمیل فرم و تائید مدیریت شیالت استان  ،ارجاع به
سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی جهت صدور پروانه بهره برداری

