فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :صدور مجوز فعاليتهاي تنوع زيستي از قبيل برپايي نمايشگاه،كارگاه
تاكسيدرمي،باغ وحش و
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت09490014041:
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

خدمت به كسب و كار ()G2B

شرح خدمت:
واردات و صادرات  ،ورود و خروج جانوران و گياهان زنده و غيرزتده و اجزاي آنها و همچنين فسيل و رستني ها
شرح :انجام استعالمات الزم از دفتر تخصصي و در نهایت صدور مجوز

مدارک مورد نیاز:
اصل مدارک شناسایي افراد حقيقي و حقوقي براي احراز هویت دراداره کل استان براي تشکيل پرونده ضروریست
در خصوص اتباع خارجي ( ارائه کپي پاسپورت و معرفي نامه )ودرخصوص آژانس هاي گردشگري ( ارائه مجوز فعاليت گردشگري متخذه از سازمان ميراث فرهنگي )
اسناد و مدارک واردات و صادرات  ،نام علمي و مشخصات کامل گونه یا گونه ها  ،در صورتي که گونه جزو ضمائم کنوانسيون  CITESبا شد ارائه اسناد قانوني.
دفترچه شناسایي شکارچيان  ،مجوز حمل سالح  ،کارت ملي و

جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

حداكثر سه ماه
ساعات اداري در ستاد و در ادارات كل استانها
بر اساس نوع درخواست متفاوت
مبلغ(مبالغ)
متفاوت بر اساس دستورالعمل نرخ ها متفاوت
است

شماره حساب (هاي) بانکي

...
نحوه دسترسي به خدمت

اينترنتي (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونيکي با كليک روي نماد كاربر را هدايت كند)

پست الکترونيک:

(آدرس پست الکترونيک خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با متقاضي)

تلفن گويا يا مركز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا با كليک روي نماد نمايش داده شود)

تلفن همراه

(پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه)

پيام كوتاه (شماره سامانه پيامکي ارائه خدمت در صورت وجود با كليک روي نماد نمايش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

(ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)

 -واردات و صادرات  ،ورود و خروج جانوران و گياهان زنده و غيرزتده و اجزاي آنها و همچنين فسيل و رستني ها

ارائه درخواست
توسط متقاضي

اداره کل حفاظت
محيط زیست استان

تأیيد استان

بررسي توسط استان

رد درخواست و
اعالم به متقاضي

سازمان (اداره کل حفاظت
و مدیریت شکار و صيد

بررسي توسط اداره کل حفاظت و
مدیریت شکار و صيد و در صورت نياز
اخذ استعالمات از دفاتر ستادي سازمان

رد درخواست

قبول درخواست و
صدور مجوز

اعالم به متقاضي
و اداره کل استان

ثبت در سامانه گمرک و دریافت کد
رهگيري و ارائه آن به اداره کل و متقاضي

