لیست خدمات

عنوان خدمت

صدور مجوزها و پروانه
های امور دامپروری
()10121112111

عنوان زیرخدمت

شناسه خدمت

ساماندهی دامداری های
روستائی  ،عشایری و غیرصنعتی

10121112111

صدور شناسنامه زنبورداری

10121112111

صدور شناسه و شناسنامه دام

10121112112

صدور مجوزها و پروانههای
دامپروری صنعتی و نیمهصنعتی

10121112110

صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد
ژنی

10121112114

صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای
مرغ مادر تخمگذار

10121112115

صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای
مرغ مادر گوشتی

10121112116

صدور مجوز صادرات محصوالت
اصلی دام و طیور

10121112117

صدور مجوز صادرات و واردات انواع
دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی

10121112111

صدور و تمدید مجوز تاسیس
دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

10121112119

صدور و تمدید پروانه بهره برداری
دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

10121112111

صدور و تمدید مجوز توسعه
دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

10121112111

انتقال مجوز تاسیس دامپروری
صنعتی و نیمه صنعتی

10121112112

ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره
برداری دامپروری صنعتی و نیمه
صنعتی
صدور و تمدید پروانه های
بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه
صنعتی
صدور و تمدید مجوز بهسازی و
نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه
صنعتی
مجوز تغییر کاربری دامپروری
صنعتی و نیمه صنعتی

10121112110
10121112114
10121112115
10121112116

نحوه ارائه خدمت

صدور مجوزها و پروانه
های امور دامپروری
()10121110111

صدور مجوزها و پروانه
های امور دامپروری
()10121114111

صدور مجوزها و پروانه
های امور باغبانی
()10121115111

پروانه تأسیس و بهره برداری
آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور

10121110111

صدور مجوز فعالیت مراکز DHI

10121110111

آموزش و نظارت بر فعالیت مأمورین
شبکه تلقیح مصنوعی

10121114111

بررسی و تأیید نقشه های جایگاه
دام واحدهای صنعتی بزرگ

10121114111

تأییدیه استفاده از معافیت گمرکی
تجهیزات دامپروری وارداتی

10121114112

تخصیص سهمیه سوخت

10121114110

حمایت از بهینه سازی مصرف
سوخت در واحدهای مرغداری

10121114114

حمایت فنی و مالی و تعیین
سهمیه برخی از اقالم نهاده ها و
خوراک دام و طیور

10121114115

خدمات حمایتی زنبور عسل

10121114116

ارائه مجوز احداث باغ زعفران

10121115111

ارائه مجوز احداث باغ گیاهان
داروئی

10121115111

تأییدیه معافیت گمرکی واردات
تجهیزات و ماشین آالت باغبانی

10121115112

تأییدیه واردات و صادرات محصوالت
باغی (انواع میوه ها  ،گیاهان
داروئی و زینتی  ،اندام های
تکثیری و نهاده ها و )...
بأییدیه بالمانع بودن احداث واحد
باغ مادری و کشت باغات گیاهی
به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و
نهال
احداث باغ دیم در اراضی شیب دار

صدور مجوزها و پروانه
های امور باغبانی
()10121116111

پروانه تأسیس  /بهره برداری
واحدهای گلخانه ای کوچک
مقیاس
ارائه معرفی نامه برای دریافت
تسهیالت و اعتبارات در اجرای طرح
های حوزه امور باغبانی

10121115110

10121115114

در جال پیگیری
در جال پیگیری
10121116111

تشکیل و ارائه خدمات از طریق
صندوق های ملی محصولی
حمایت از سرمایه گذاری به تشکل
های ملی غیردولتی در حوزه
باغبانی
پیشنهاد و تدوین استانداردهای
محصوالت باغی برای سازمان های
استاندارد ایران
ارائه خدمات فنی  ،تخصصی
کاشت  ،داشت  ،برداشت و پس از
برداشت محصوالت باغی
حمایت و تشویق تولیدکنندگان
حوزه باغبانی برای بیمه کردن
محصوالت  ،تجهیزات و اماکن
تولیدی
تائیدیه معرفی نامه طرح های
اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی به
صندوق توسعه ملی برای دریافت
تسهیالت
برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی بهرهبرداران باغبانی
کشور
ارائه معرفینامه برای دریافت
تسهیالت بانکی (سرمایه در
گردش و بلندمدت)
خدمات حمایتی امور
زراعی به بهره برداران
()10121117111

صدور مجوزها و پروانه
های مراکز ارائه خدمات
زراعی
()10121111111

صدور مجوزهای امور آب و
خاک ()10121119111

خدمات حمایتی امور آب و
خاک به بهره برداران
()10121191111

10121116111

10121116112
10121116110

10121116114

10121116115

10121116116
10121116117

توزیع بذر

10121117111

ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال
تکنولوژی های جدید کشت

10121117111

ایجاد و توسعه تشکلهای خدمات
مکانیزاسیون کشاورزی

10121111111

صدور مجوز فعالیت شرکتهای
تامین و تولید بذر

10121111111

صدور گواهی استاندارد ماشین
آالت و ادوات نوین

10121111112

صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم
آبیاری

10121119111

صدور مجوز عرضه محصوالت برای
تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن

10121119111

مجوز عرضه محصوالت برای
واردکنندگان لوازم آبیاری

10121119112

طراحی و اجرای سامانههای نوین
آبیاری

10121191111

تجهیز و نوسازی اراضی زیر
سدهای مخزنی و بندهای
انحرافی مستقل

10121191111

صدور مجوز صادرات و
واردات حوزه کشاورزی
(10121191111

خدمات حمایتی و
تسهیالتی به بهره برداران
بخش کشاورزی
()10121192111

صدور مجوز و پروانه های
صنایع تبدیلی و تکمیلی
بخش کشاورزی
()10121190111

بازسازی و نوسازی قنوات

10121191112

اجرای شبکههای فرعی آبیاری
زهکشی

10121191110

اجرای عملیات آب و خاک در عرصه
تشکل های کشاورزی

10121191114

تامین آب کشاورزی از طریق پروژه
های کوچک آبی

10121191115

پوشش ژئوممبران استخرهای
ذخیره آبی

10121191116

ساماندهی اجرای طرح زهکشی
زیرزمینی

10121191117

تعیین نیاز آبی محصوالت باغی و
زراعی (سند ملی الگوی مصرف
بهینه آب کشاورزی)

10121191111

صدور مجوز صادرات کاالهای
کشاورزی

10121191111

صدور مجوز واردات کاالهای
کشاورزی

10121191111

صدور معافیتهای مالیاتی
تجهیزات و ماشینآالت خطوط تولید
دارای گواهی عدم ساخت داخل از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
معرفی بهرهبرداران جهت دریافت
تسهیالت بانکی و اعتباری (تملک-
داراییها و سرمایه در گردش)
مدیریت توزیع سوخت در
زمینه بهرهبرداری کشاورزی
(سوخت چاه های آب کشاورزی)

10121191112

10121192111
10121192111

صدور مجوز تأسیس صنایع تبدیلی
و غذائی بخش کشاورزی

شناسه خدمت
ندارد

اصالحیه حواز تأسیس صنایع
تبدیلی و غذائی بخش کشاورزی

شناسه خدمت
ندارد

تمدید جواز تأسیس صنایع تبدیلی
و غذائی بخش کشاورزی

شناسه خدمت
ندارد

ابطال جواز تأسیس صنایع تبدیلی و
غذائی بخش کشاورزی

شناسه خدمت
ندارد

صدور پروانه بهره برداری صنایع
تبدیلی و غذائی بخش کشاورزی

شناسه خدمت
ندارد

صدور المثنی پروانه بهره برداری
صنایع تبدیلی و غذائی بخش
کشاورزی
اصالحیه پروانه بهره برداری صنایع
تبدیلی و غذائی بخش کشاورزی
ابطال پروانه بهره برداری صنایع
تبدیلی و غذائی بخش کشاورزی
صدور مجوز توسعه صنایع تبدیلی و
غذائی بخش کشاورزی

شناسه خدمت
ندارد
شناسه خدمت
ندارد
شناسه خدمت
ندارد
شناسه خدمت
ندارد

