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  پروانه شکارانتفاعی خرگوش وتشی::  اطالعات مرجع صادر کننده مجوزیا پروانه فعالیت اقتصادي  - 1
  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

  4421560 - 2واحد صدور دفترچه وپروانه اداره کل  :نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع)هـ  -1

  بهمن مودي: کارشناس مسئول حیات وحش وآبزیان - مسعود روانان  :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع) ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  )خرگوش وتشی(پروانه شکارانتفاعی صدور پروانه شکار : عنوان کامل مجوز ) الف  - 2

  :م مجوزیا پروانه صادرهشرایط الز) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  معتبر  ساچمه زنی دارا بودن مجوز حمل سالح- 1

  حسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه تخلفات  شکار و صید- 2

  .صادر می شود صرفا جهت متقاضیان اقلیتهاي مذهبی و مسلمانان غیر شیعهپروانه شکار خرگوش و تشی   - 3

قانون حفاظت  8و ماده 3و شرایط ماده  ون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی ااز سوي مع سالیانه ارسالیبا  دستورالعمل  مطابقت

  .وبهسازي محیط زیست

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 مام رخ جدید ت 2*3قطعه عکس  2

  فیش بانکی صاحب حساب نسخه اصل 

 معتبر ساچمه زنی شکارچیان اسلحه  دفترچه شناسایی 

  معتبرساچمه زنی  تصویر  پشت ورو برابر اصل شده مجوز حمل سالح 

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

  حسابشماره   کد بانک ملی  )ریال(مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  استان دولت  تکمیل مدارك در باجه هاي پستی و یا دفاتر پیشخوان
ارسال پس از حفاظت محیط زیست  برابر اعالم سازمان

  دستورالعمل
  2170602193002  )سیبا(ملی



 
 
 
 

  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب

 
 

 
 
 

 
 :سایر اطالعات تکمیلی

 یا دفاتر پیشخوان دولت به این اداره کلپست پس ازارائه مدارك توسط  روز دوحداکثر :حداکثر زمان تصمیم گیري وپاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور -

 مورد 50 حدود:وز یا پروانه در طول یک سالتعدادمج -

 .بسته به دستورالعمل شکار در طول فصل شکار متغیر میباشد: دوره اعتبار پروانه -
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  11/06/91تاریخ 

   3از  2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  سازمان دریافت کننده  نوع خروجی  ندهواحد ارائه کن  نوع ورودي

1  

  

تشکیل پرونده در واحدهاي 

  پستی و دفاتر پیشخوان استان
  مداركارائه   روز 2

رات پست و یا دفاتر ااد

  دولت پیشخوان

ارسال مدارك به اداره کل 

  حفاظت محیط زیست استان
  اداره کل حفاظت محیط زیست استان

2  
و صدور پروانه  بررسی پرونده

  گوش و تشیشکار خر
  مدارك تکمیل شده استانی  روز 2

واحد صدور پروانه اداره کل 

  استان حفاظت محیط زیست
  متقاضی  خرگوش وتشی صدور پروانه



       

  :پروانه/ نمودار اجراي مراحل صدور مجوز) ج

  

 

  صدور پروانه انتفاعی خرگوش و تشی :نه صادره نمودار اجراي مراحل صدور مجوزیا پروا - 4
  11/06/91تاریخ 

   3از 3صفحه 

  صدور مجوز  بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  اقدام و بررسی  سازمان                           مرحله/واحد

  

  

  متقاضی

  

  

   

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 

  جنوبی

  معاون فنی

  د صدور پروانه شکار واح

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  بانک

  

 

  

  

  ارائه درخواست و مدارك متقاضی

به واحد پستی ویا دفتر پیشخوان 

 دولت

نقص مدارك وعودت به واحد 

 فرستنده مرسوله

 کار آغاز

 بایگانی

 ارجاع به واحد صدور

  تاییدمدارك

صدور پروانه 

توسط اداره کل 

 استان

 

بررسی پرونده توسط 

 کارشناس

  

  پرداخت فیش

 

 تصمیم گیري

 پایان کار




