
 

  مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

  :اطالعات، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف
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  11/06/91تاریخ 

   3از  1صفحه 

  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی :عنوان مرجع صادر کننده)الف  – 1

    9717733313کدپستی  -65پالك -خیابان محالتی -بیرجند: نشانی و کدپستی) ب -1

  4421563 نمابر -4421560- 62: شماره تلفن و نمابر) ج-1

  E-Mail:(www.birjandzist.ir - info@birjandzist.ir( آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د-1

  4421560اداره کل   واحد حیات وحش و آبزیان :: نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع)هـ  -1

  آقاي بهمن مودي: کارشناس مسئول امور حیات وحش و آبزیان. خانم راضیه دري گیو و آقاي مسعود روانان:ارشناسانک :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع) ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی:  عنوان کامل مجوز) الف  -2

  : هشرایط الزم مجوزیا پروانه صادر) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران-1

  اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور- 2 

  دارا بودن دانش و توانایی فنی الزم در زمینه هاي  مربوط به حیات وحش و مدیریت نمایشگاه به تشخیص کمیته فنی-3

  شکار و صید  حسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه تخلفات-4

دش /5055به استناد مصوبه شماره (مطابقت با  دستورالعمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی 

  )شورایعالی اداري 28/1/1373مورخ

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوزیا پروانه صادره ) ج  - 2

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  ا نامه کتبی متقاضیتقاض -1

  ارایه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر -2

  ارایه طرح توجیهی -3

  گزارش کارشناسی -1

 فیش بانکی  -2

 ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی  -3

 تعهد محضري  -4

  استان ینظریه صریح کارشناس -5

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوزیا پروانه صادره ) د - 2

  شماره حساب  کد بانک ملی  )ریال(یافتیمبلغ در  عنوان مراحل

  2170602194000  )سیبا(ملی  بررسیپس از حفاظت محیط زیست  برابر اعالم سازمان  )بازدید(حق الزحمه کارشناسی



 
 
 

  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب

 
 

 
 

 دائم مشروط به رعایت تعهدات متقاضی         : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت - 

ارائه مدارك کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و  از سوي متقاضی، از زمان 2در صورت  ارائه مدارك و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله : حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی از تاریخ ثبت  - 

 .ده روز خواهد بود) بدون احتساب مدت زمان اعالم نظریه سازمان حفاظت محیط زیست( پاسخگویی در این اداره کل 

 -: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال - 

 -: تعداد درخواست - 
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  11/06/91تاریخ 

   3از  2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  سازمان دریافت کننده  جینوع خرو  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

1  

  
  اقدام و بررسی

  یک ساعت
و یا استعالم توسط ارائه در خواست 

  متقاضی
  متقاضی

دریافت درخواست یا استعالم 

  توسط  معاونت فنی
  معاونت فنی اداره کل

  امور حیات وحش و آبزیان واحد  بررسی نامه توسط کارشناس  معاونت فنی  دریافت در خواست متقاضی  یک روز

2  
بازدید، بررسی کارشناسی و 

  تکمیل پرونده

  هفتهیک 

  تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

  ارائه طرح توجیهی

توسط  اخذ نظر سایر دستگاهها

  متقاضی

  متقاضی

اعالم نظریه کارشناس مبنی بر 

استقرار یا عدم استقرار واحد 

مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید 

توسط و مدارك تکمیل شده 

  متقاضی

امور حیات وحش و س مسئول کارشنا

  آبزیان

  مدارك تکمیل شده استانی  یک ماه
اداره کل حفاظت محیط 

  زیست

حفاظت محیط نظریه سازمان  اخذ

  زیست

  سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و 

  صید

3  
  صدور مجوز

  
  یک روز

  

  اخذ تعهد محضري از متقاضی

و  دریافت حق الزحمه کارشناسی

  ارائه فیش

  

  

  متقاضی
  متقاضی  صدور مجوز 



 
 
 

      :پروانه/ نمودار اجراي مراحل صدور مجوز) ج
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   3از 3صفحه 

  صدور مجوز  بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  اقدام و بررسی  

  

  

  متقاضی

  

  

   

  ن جنوبیخراسا اداره کل حفاظت محیط زیست

  معاون فنی

   امور حیات وحش و آبزیان

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  حفاظت محیط زیستسازمان 

  دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار وصید

  

 

  

  ارائه درخواست متقاضی

 اخذ دستور مدیریت

، بازدید تعیین وقت بازدید

و ارایه پرسشنامه  میدانی

 زیست محیطی به متقاضی

  

 عدم تطابق با ضوابط

 آغاز کار

تعهد محضري و پرداخت حق 

 الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

 اعالم به متقاضی

 بایگانی

 ارجاع به معاون فنی

  

  مطابق با ضوابط

صدور مجوز 

 اداره کلتوسط 

 استان

ارجاع به واحد حیات وحش و 

مه بررسی اولیه نا  آبزیان

 توسط کارشناس

  حفاظت محیط زیست سازمان اخذ تاییدیه

 

  ارائه طرح توجیهی

  اخذ نظریه سایر دستگاهها

 یست محیطیتکمیل پرسشنامه ز

 توسط متقاضی

  ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس 

 مسئول و معاون فنی

 پایان کار



 
 
 


