
 
 

  :اطالعات، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

  صدور دفترچه شناسایی شکارچیان اعم از ساچمه زنی و یا گلوله زنی:  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 -ن محالتیخیابا -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 - 2ه وپروانه اداره کل واحد صدور دفترچ :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

  از ساچمه زنی و یا گلوله زنیدفترچه شناسایی شکارچیان اعم صدور  :عنوان کامل مجوز ) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوزیا پروانه صادره) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر -1

  

هیئت  19/5/1381ه مورخه  26903ت/20901مصوبه و  ارسالیمطابقت با  دستورالعمل 

  مقررات مالی دولت  قانون تنظیم بخشی 64ماده موضوع آیین نامه اجرایی وزیران 

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 تمام رخ جدید  3*4قطعه عکس  3 )1

 مصوبه دولتبه مبلغ مندرج در صاحب حساب  بانکی  اصل فیش )2

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی  )3

 ل فرم مربوطه تکمی )4

به این اداره جهت ارسال مدارك بصورت کامل دولت  مراجعه به باجه هاي پستی و دفاتر پیشخوان  )5

  کل

 اصل وتصویر مجوز حمل سالح شکاري معتبر )1

ه مورخه  26903ت/20901ارائه نسخه صاحب حساب فیش بانکی در اجراي مصوبه  )2

  هیئت وزیران 19/5/1381

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

  شماره حساب  کد بانک ملی  )ریال(مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

تکمیل مدارك در باجه هاي پستی و یا دفاتر پیشخوان 

  استان

  ریال 55000:دفترچه هاي ساچمه زنی 

  ریال 165000:دفترچه هاي ساچمه زنی 

  

  2170602195009  )سیبا(ملی



 
 
 

  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب

 
 
 
 

 
 

 :سایر اطالعات تکمیلی

 پس ازارائه مدارك توسط متقاضی روز پنج حداکثر:رجع صدورحداکثر زمان تصمیم گیري وپاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست م -

 در یک سال دفترچه 1500:فعالیت تعدادمجوز یا پروانه  -

 سال  3از تاریخ صدور به مدت : دوره اعتبار پروانه -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ور دفترچه شناسایی شکارچیان اعم از ساچمه زنی و یا گلوله زنیصد:  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي مجوز   -3
  11/06/91تاریخ 

   3از  2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  سازمان دریافت کننده  نوع خروجی  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

1  
تشکیل پرونده در واحدهاي 

  پستی و دفاتر پیشخوان استان
  مداركارائه   روز 3

رات پست و یا دفاتر ااد

  پیشخوان

ارسال مدارك به اداره کل 

  ست استانحفاظت محیط زی
  اداره کل حفاظت محیط زیست استان

  مدارك تکمیل شده استانی  روز 2  و صدور دفترچه بررسی پرونده  2

واحد صدور دفترچه وپروانه 

اداره کل حفاظت محیط 

  زیست

  متقاضی  دفترچهصدور 



  مدارك تایید

 
 

  :پروانه/ نمودار اجراي مراحل صدور مجوز) ج

 

  ور دفترچه شناسایی شکارچیان اعم از ساچمه زنی و یا گلوله زنیصد :نمودار اجراي مراحل صدور مجوزیا پروانه صادره  - 4
  11/06/91تاریخ 

   3از  3صفحه 

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

  

  

  متقاضی

  

  

   

  جنوبیخراسان  اداره کل حفاظت محیط زیست

  معاون فنی

   چیانشکارشناسایی واحد صدور دفترچه 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  بانک

  

 

  

  و مدارك رخواست ارائه د

 تر پیشخوانابه واحد پستی ویا دف

 دولت

نقص مدارك وعودت به 

 واحد فرستنده مرسوله

 آغاز کار

 بایگانی

 واحد صدورارجاع به 

 دفترچه صدور

 اداره کلتوسط 

 استان

 
توسط پرونده بررسی 

 کارشناس

نسخه صاحب حساب ( پرداخت فیش

فیش بانکی به همراه سایر مدارك به 

 پست تحویل می شود

 تصمیم گیري

 پایان کار


