فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت  :نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در

شناسه خدمت 09490014041:

معرض خطر انقراض رده هایEN, CR

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در معرض خطر انقراض رده هایEN, CR

مدارک مورد نیاز:
نام علمی و مشخصات کامل گونه يا گونه ها

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

حداکثر سه ماه
ساعات اداری در ستاد و در ادارات کل استانها
بر اساس نوع درخواست متفاوت
مبلغ(مبالغ)
متفاوت بر اساس دستورالعمل نرخ ها متفاوت
است

شماره حساب (های) بانکی

...
نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)

پست الکترونیک:

(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

تلفن همراه

(پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)

پیام کوتاه (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

(لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت)

دیاگرام نحوه برخورد با جانوران وحشي کشف و ضبط شده

کشف  ،ضبط و بازيابی
گونه های رده ENوCR

اداره کل حفاظت محيط
زيست استان

تائيده اداره کل
دامپزشكی

سازمان (اداره کل حفاظت و
مديريت شكار و صيد)

بررسی توسط اداره کل
حفاظت و اخذ استعالم دفتر تنوع
زيستی و حيات وحش

صدور مجوز مبني بر:
-1نگهداری در يكی از مراکز ذيصالح
 -2رهاسازی
 -3معدوم سازی
 - 4عودت به کشور مبدأ

