فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت :صذير مجًز اوتقال حيًاوات
وًع خذمت:

شىاسٍ خذمت12021120112

خذمت تٍ شُريوذان ()G2C

خذمت تٍ دیگردستگاٌ َای ديلتی()G2G

خذمت تٍ کسة ي کار ()G2B

شرح خذمت :صذير مجًز اوتقال حيًاوات

جسیيات خذمت

مذارک مًرد وياز::مذارک مثثتٍ مثىی تر مالکيت گًوٍ ي مجًز حمل ي وگُذاری گًوٍ صادرٌ از ادارٌ کل استان یا دفتر حفاظت ي مذیریت حيات يحش
تًضيح :وقل ي اوتقال حيًاوات تطًر معمًل ماتيه تاغَای يحش ،پروذگان ي مراکس وگُذاری از حيًاوات ي تطًر کلی مراکس ي ياحذَای دارای مجًز اوجام
میگيرد ي تيه افراد حقيقی تطًر معمًل متصًر ومی تاشذ.
متًسظ مذت زمان ارایٍ خذمت:

یک َفتٍ

ساعات ارائٍ خذمت:
تعذاد تار مراجعٍ حضًری

يقت اداری

َسیىٍ ارایٍ خذمت(ریال) تٍ
خذمت گيروذگان

یک تار
مثلػ(مثالػ)
تر اساس دستًرالعمل متفايت است

شمارٌ حساب (َای) تاوکی
]تکميل گردد[

...

وحًٌ دسترسی تٍ خذمت

ایىتروتی (پيًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت تصًرت الکتريويکی تا کليک ريی وماد کارتر را َذایت کىذ)
پست الکتريويک( :آدرس پست الکتريويک خذمت جُت پاسخگًیی یا ارتثاط تا متقاضی)
aasgharzadeh@doe.ir
تلفه گًیا یا مرکس تماس( :در صًرت يجًد ارائٍ شمارٌ مرکس تماس یا تلفه گًیا تا کليک ريی وماد ومایش دادٌ شًد)

تلفه َمراٌ

22871702

(پيًوذ دریافت تروامٍ کارتردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)

پيام کًتاٌ (شمارٌ ساماوٍ پيامکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد تا کليک ريی وماد ومایش دادٌ شًد)
دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پيشخًان خذمات (ليست تازشًوذٌ یا پيًوذ آدرس دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پيشخًان ارائٍ خذمت)

ومًدار مراحل دریافت خذمت/زیرخذمت (پيًست)

 :1ارسال درخواست متقاظي به
اداره كل استان مزبوطه

 2بزرسي توسط كارشناسان
استان (باسديد در صورت لشوم)

ارسال به دفتزحفاظت و مديزيت
حيات وحش (درصورت تاييد
استان)

جايگاه مورد تاييد نمي باشد

اػالم به متقاظي جهت رفغ نقص و يا
اصال ح جايگاه

بررسی اولیه گروه سامانذهی و در صورت
تاییذ ،استعالم و اجماع نظر با دفاتر
وگروههای تخصصی مرتبط

اصالح جايگاه

ػدم رفغ مشكل

اجماع نظزات

مكان و واحد مورد نظز به
منظور نقل و انتقال مورد تاييد
مي باشد.

مكان و واحد مورد نظز به منظور
نقل و انتقال مورد تاييد نمي
باشد.

صدور مجوس

ػدم صدور مجوس

توضیح:
نقل و انتقاالت حيات وحش بطور مؼمول مزبوط به باغهای وحش و
پزندگان و مزاكش مجاس نگهداری مي باشد و بطور كلي تفويط و صزفا
گونه های حمايت شده ،در مؼزض خطز انقزاض و گونه های مشمول
كنوانسيون  CITESدر ستاد و صزفا پس اس اطمينان اس قانوني و مجاس
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بودن حصول جانوران وحشي اقدام ميپذيزد.

