بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -2شناسه خدمت  10321232132و

 -1عنوان خدمت :صادرات و واردات آبزیان

10321232131

نام دستگاه اجرایی :سازمان شیالت ایران
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد کشاورزی

 -1مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 -5جزییات
خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

آمار تعداد خدمت گیرندگان

این خدمت  7فرآیند به شرح ذیل را در بر میگیرد :
 صدور مجوز صادرات آبزیان صید شده به اتحادیه اروپایی با تایید این نکته که این محموله صید غیر مجازوقاچاق نمی باشد).(IUU
 صدور مجوز صادرات خاویار و ماهیان خاویاری .CITES صدور جواز صنایع تبدیلی آبزیان در پروسه مکاتبات اداری استان های متقاضی به سازمان شیالت و بررسیطرح های فنی و توجیهی در کارگروه کمیته فنی شیالت مرکز پس از بررسی اعالم می گردد.
فرآیند صدور مجوز واردات آبزیان زنده جهت دریافت  VIPاز سازمان دامپزشکی کشور صورت می پذیردو بهمنظور نظارت فنی و تجاری و تولید و تنظیم بازار در کشور انجام می شود (در مراحل قبل از ورود و زمان ورود به
کشور).
فرآیند صدور مجوز صادرات آبزیان زنده جهت دریافت  VIPاز سازمان دامپزشکی کشور صورت می پذیرد و بهمنظور نظارت فنی و تجاری و تولید و تنظیم بازار در کشور انجام می شود (در مراحل قبل از صدور و زمان صدور
از کشور).
 صدور مجوز نگهداری ماهی زنده به منظور خرده فروش در جایگاه های ویژه به منظور فروش روزانه در مراکزتفرجگاهی و ایستگاهی با هدف گسترش مصرف آبزیان و امنیت غذایی کشور.
 صدور مجوزهای موافقت اصولی  ،ساخت و بهره برداری از مرکز بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان به صورتبهداشتی و رعایت اصول فنی عرضه – حمل – تخلیه وبارگیری با رعایت نظارت های سازمان های ذیربط.
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

 -0ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
سالمت مالیات
آموزش
تولد
بازنشستگی مدارک و گواهینامهها
سایر
وفات
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
شناسنامه – کارت ملی – مدارک ثبت شرکت و روزنامه رسمی-کارت پایان خدمت -
قانون و آئين نامه اجرائی حفاظت از بهره برداري ازمنابع آبزي مصوب شماره /04321ت 02941هـ
مورخ  0321/3/01مجلس شوراي اسالمی ایران ،ماده 01قانون افزایش بهروري بخش كشاورزي و منابع
طبيعی –بندهاي ب-ت-ث-ج-چ-ح ماده یك آئين نامه اجرایی قانون تمركز وظایف و اختيارات مربوط
به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب شماره /010112ت29494هـ مورخ 0394/04/1
 ،قانون اروپایی شماره 0111/4111
برای هر فرآیند تعداد متفاوت است.

ماه

فصل

سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار برای همیشه

در:

ماه

فصل

سال

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی

مبلغ(مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیک

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک
https://epl.irica.ir

 -2نحوه دسترسی به خدمت

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت
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نام سامانه های دیگر
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غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
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
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :دریافت اصل مجوز
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

نبودزیرساخت ارتباطی مناسب بین ستاد و مراکز استانی تابعه

ا
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غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
الکترونیکی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

برخط
online

دستهای
()Batch

غیر
الکترونیکی

سامانه مدیریت آبزی پروری
سامانه پایش شناورها ،مزارع و صنایع
شیالتی
سامانه مدیریت صید
سامانه مدیریت اعطای تسهیالت
سامانه مدیریت صادرات و واردات آبزیان

 -9عناوین فرایندهای خدمت

-8ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

سازمان دامپزشکی
گمرک
اداره كل محيط زیست

 -1ارائه درخواست رسمی
 -2ثبت درخواست و تکمیل مدارک
 -0تایید مدارک ارائه شده
 -1استعالمات و بررسی
 -5بازدید کارشناسی
 -2صدور مجوز
....

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگراستعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:

