فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت  :صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 09490014041:
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
-4صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی
شرح: :ارائه درخواست متقاضی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان -بررسی درخواست و رفع نواقص و تأیید در استان -ارسال به زیر مجموعه معاونت محیط زیست طبیعی
در سازمان مرکزی جهت طی شدن مراحل ستادی – درصورت تأیید در معاونت ،صدور مجوز احداث کارگاه از سوی اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید به نام اداره کل
استان مربوطه – صدور مجوز به نام متقاضی از سوی اداره کل استان.

مدارک مورد نیاز:
اصل مدارک شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای احراز هویت دراداره کل استان برای تشکیل پرونده ضروریست
در خصوص اتباع خارجی ( ارائه کپی پاسپورت و معرفی نامه )ودرخصوص آژانس های گردشگری ( ارائه مجوز فعالیت گردشگری متخذه از سازمان میراث فرهنگی )
اسناد و مدارک واردات و صادرات  ،نام علمی و مشخصات کامل گونه یا گونه ها  ،در صورتی که گونه جزو ضمائم کنوانسیون  CITESبا شد ارائه اسناد قانونی.
دفترچه شناسایی شکارچیان  ،مجوز حمل سالح  ،کارت ملی و

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)

-4دیاگرام مراحل اداري صدور مجوز احداث كارگاه تاكسيدرمي

ارائه درخواست
توسط متقاضی

اداره کل حفاظت
محیط زیست استان

تأیید استان
بررسی اولیه توسط استان شامل تطابق با
ضوابط استقرار و کنترل عدم سوء
پیشینه در زمینه های زیست محیطی و
بازدید کارشناسی از محل

رد درخواست و
اعالم به متقاضی

سازمان (اداره کل حفاظت
و مدیریت شکار و صید

ارائه مدارک به دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر
ژنتیکی جهت بررسی و اخذ آزمون مهارت

مردود شدن متقاضی در
آزمون و اعالم به اداره کل
حفاظت

قبولی در آزمون و
اعالم به اداره کل
حفاظت

اعالم به متقاضی
و اداره کل استان

صدور مجوز

