شناسه خدمت/8 :حEN- CO/

نام سازمان :اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
نام روند :صدور پروانه هاي شكار و صيد

تاريخ تهيه:

سازمانها ،شركتها و دستگاههاي مرتبط :امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان ،ارتش جمهوري اسالمي
نام يا عنوان مسؤول روند :معاونت نظارت و پايش اداره كل
مخاطبان:

 قشر عالقه مند به محيط زيست

 نوجوانان و جوانان

نام و امضاي تأييدكننده :ايمان بابادي

 دارندگان سالح شكاري مجوزدار در تمام سطوح جامعه

 كارجويان  كارفرمايان  واحدهاي توليدي  صنايع كوچك  صنايع بزرگ

 كارمندان  كارگران  اصناف  كشاورزان  فرهنگيان  دانش آموزان  دانشجويان  گردشگران
توزيع جغرافيايي مخاطبان

 حوزه استحفاظي استان اصفهان شامل مناطق چهارگانه و مناطق آزاد

 مناطقي از شهرستان اصفهان  شهرستان اصفهان  شهرستانهاي استان اصفهان  روستاهاي استان اصفهان
ميزان آشنايي و دسترسي مخاطبان به اينترنت

 آشنايي و دسترسي مناسب  آشنايي مناسب و دسترسي محدود  عدم آشنايي و دسترسي
به طور متوسط اين روند چه ميزان متقاضي مراجعه كننده به سازمان در روز دارد؟
 يك الي  05مراجعه در روز  05 الي  055مراجعه در روز  055 الي  055مراجعه در روز  بيش از  055مراجعه در روز
انجام اين روند به طور ميانگين نياز به چند بار مراجعه متقاضي به سازمان دارد؟
 يكبار

 يك الي  0بار  0 الي  05بار

 بيش از  05بار

آيا نرم افزار ،پايگاه اطالعاتي و يا سيستم اتوماسيوني در انجام اين روند استفاده مي شود؟  بلي  خير

 نام سيستم يا بانك اطالعاتي
 شركت توليد كننده سيستم
 زبان برنامه نويسي
 پايگاه داده استفاده شده
 كاراكتر ست فارسي
خصوصيات روند

 امكان حذف مراجعه حضوري به سازمان  امكان كاهش مراجعات حضوري به سازمان  مناسب جهت ارائه از طريق اينترنت
 مناسب جهت ارائه از طريق پيشخوانهاي دولت  نياز به واريز وجه به حساب سازمان  مفيد بودن اطالع رساني پيشرفت روند از طريق
 امكان انجام روند از طريق

SMS

 امكان انجام روند از طريق تلفن گويا  امكان ارائه از طريق دفاتر  ICTروستايي

طبقه بندي كلي روند

 قابليت الكترونيكي شدن بصورت كامل

 در صورت الكترونيكي شدن نياز به رسيدگي به ازاي هر متقاضي را ندارد

 قابليت افزايش سرعت و رسيدگي با الكترونيكي كردن برخي مراحل
 فاقد ارزش الكترونيكي شدن

 قابليت پيگيري روند بصورت الكترونيك

 فقط به منظور اطالع رساني

اصالحات روند

 يكبار

 دوبار

 سه بار

 چهار بار

 بيشتر

آيا فلوچارت اين روند موجود مي باشد؟ اگر براي تهيه اين روند از نمونه  ISOآن استفاده شده است شماره سريال آن را ذكر كنيد.
بلي 

خير 

تاريخ به روز رساني روند

شماره سريال ISO

SMS

تاريخ تهيه:

نام سازمان :اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
نام روند :صدور پروانه هاي شكار و صيد

سازمانها ،شركتها و دستگاههاي مرتبط :امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان  ،ارتش جمهوري اسالمي
نام يا عنوان مسؤول روند :معاونت نظارت و پايش اداره كل

نام و امضاي تأييدكننده:

ايمان بابادي

عنوان  :صدور پروانه هاي شكار و صيد

هدف :

 .0بهره برداري بهينه از پتانسيل موجود استان .
 .2تأمين بخشي از درآمدهاي مالي.
 .3شناسايي متخلفين شكار و صيد.
.
دامنه عملكرد :حوزه استحفاظي استان اصفهان شامل مناطق چهارگانه و مناطق آزاد
تعاريف  :تعديل وحوش و حيوانات زيانكار ،احياي گونه هاي در حال انقراض و نهايتاً تأمين مناسبات زيست محيطي
شرايط كلي :
صدور پروانه جهت شكار و صيد:
الف) آبزيان

ج) سم داران

ب) پرندگان

-

جزئيات شرايط در پروانه صادره قيد خواهد شد.

-

بهاي صدور هر پروانه بشرح ذيل قابل واريز به حساب  1250000100007سيبا نزد شعب ملي در سراسر كشور مي باشد.

 .0پروانه شكار پرنده:

 00555ريال

 .2پروانه صيد ماهي تك قالب:

 00555ريال

 .3پروانه صيد ماهي قزل آال:

 05555ريال

 .0پروانه صيد بلدرچين :

 055555ريال

 .0پروانه شكار خرگوش:

 0055555ريال

.6پروانه خوك وحشي

 355555ريال

مدت زمان انجام كار:

 -ظرف مدت يك ساعت

مراحل و شرح اقدامات :

 .0مراجعه به اداره كل حفاظت محيط زيست .
 .2ارائه جواز حمل سالح.
 .3واريز بهاي پروانه مورد درخواست به حساب مربوطه .
 .0ارائه مدارك مورد نياز.
 .0صدور پروانه توسط مسئول مربوطه.
 .6مهر و امضاي پروانه از سوي رئيس واحد صادر كننده.

مدارک مورد نياز( :شامل فرمها و شماره سريال فرمها)

 .0ارائه جواز حمل سالح.
 .2دفترچه شكار و صيد.
 .3دو قطعه عكس.
 .0تصوير شناسنامه و جواز حمل سالح هر كدام يك برگ.
 .0فيش پرداختي بانك.

توضيحات  :اگر اصطالح يا مشخصه قابل توضيحي در روند هست معني آن را توضيح دهيد.

فرمهاي روند و فلوچارت به اين فرم پيوست گردد.

شروع

متقاضي
درخواست پروانه به اداره كل حفاظت محيط زيست
اداره كل حفاظت محيط زيست
ارجاع به واحد صدور پروانه
متقاضي
ارائه فيش بانكي

واحد صدور پروانه

بررسي مدارك مورد نياز
واحد صدور پروانه
صدوره پروانه شكارو صيد
رئيس واحد صدور پروانه اداره كل
مهر و امضاي پروانه

پايان

