اعالعیٍ ثبت وبم صسيض پطياوٍ عبزی ضکبض پطوسٌ يحطی ذطکی ظی
بب تًجٍ بٍ زستًضالعمل ضمبضٌ  97/400/32255مًضخ  97/8/21سبظمبن حفبظت محیظ ظیست
بسیه يسیلٍ بٍ اعالع کلیٍ متقبضیبن پطياوٍ ضکبض پطوسٌ يحطی ذطک ظی ي زفتطچٍ ضىبسبیی
ضکبضچیبن می ضسبوس ازاضٌ کل حفبظت محیظ ظیست استبن سمىبن اظ تبضید ايل آشض مبٌ سبل
جبضی وسبت بٍ ضطيع صسيض پطياوٍ ضکبض پطوسٌ يحطی ذطکی ظی

بب َمکبضی ازاضٌ پست اقسام

ذًاَس ومًز  .لصا متقبضیبن ياجس ضطایظ می تًاوىس پس اظ مطاجعٍ بٍ سبیت محیظ ظیست استبن
سمىبن ي مغبلعٍ ی قًاویه ي زستًضالعمل َبی مطبًعٍ  ،شضایظ ثبت وبم ي مساضک ي مستىسات مًضز
ویبظ بب مطاجعٍ بٍ مطاکع  ICTضيستبیی  ،زفبتط پستی ي بب اضائٍ مساضک (تکمیل ي امضبی فطم تعُس
وبمٍ  -اصل جًاظ حمل سالح سبچمٍ ظوی معتبط  -اصل زفتطچٍ ضتبسبیی ضکبضچیبن سبچمٍ ظوی
معتبط ي تعسازی عکس پطت وًیسی ضسٌ ي فیص َبی ببوکی مطبًط بٍ زفتطچٍ ضىبسبیی ضکبضچیبن
ي پطياوٍ ضکبض ي صیس ) وسبت بٍ ثبت وبم اقسام ومبیىس.
مالحضبت الظم االجطا:
- 1متقبضیبن ببیس فطم تعُسوبمٍ ضا اظ عطیق ببجٍ َبی پستی یب سبیت محیظ ظیست استبن سمىبن
زضیبفت  ،تکمیل ي زض محل ببجٍ پستی بب امضب ي اثط اوگطت تبییس ومبیهز .
- 2ثبت وبم فقظ اظ عطیق مطاکع

 ICTضيستبیی  ،زفبتط پستی ضُطی ي ضيستبیی قببل اوجبم است ي

ياجسیه ضطایظ  ،زفتطچٍ ي پطياوٍ َبی صبزضٌ ضا اظ عطیق پست زضیبفت ذًاَىس ومًز

 .لصا

ذًاَطمىس است اظ مطاجعٍ حضًضی بٍ ازاضات محیظ ظیست زض سطاسط استبن ذًززاضی گطزز .
بٍ مطسًلٍ َبیی کٍ فبقس َط یک اظمساضک ي مستىسات اعالمی بًزٌ یب وبقص اضسبل ضًز تطتیب اثط
- 3
زازٌ ورًاَس ضس ي مسئًلیت َط گًوٍ ضطض مبزی ي معىًی بطعُسٌ متقبضی ذًاَس بًز .
- 4مساضک ي مستىسات مًضز ویبظ بطای ثبت وبم ي سبیط ضطایظ ي العامبت ثبت وبم بٍ پیًست مًجًز می
ببضس .

ضطایظ ثبت وبم پطياوٍ عبزی پطوسگبن يحطی ذطکی ظی استبن سمىبن
 - 1زاضته اصل جًاظ حمل سالح ضىاضی ساچمٍ ظوی وٍ زاضای اعتثاض است ( تطای وپی یا تصًیط جًاظ حمل سالح  ،پطياوٍ صازض ومی ضًز )

تثصشُ  -1تشای جَاصّای حول سالحی وِ تاسیخ اػتثاس آًْا ووتش اص فصل ضىاس (تا تاسیخ  )97/10/30تاضذ صشفا پشٍاًِ تا هْلت تاسیخ اػتثاس جَاص
حول سالح صادس خَاّذ ضذ.
تثصشُ  -2تشای داسًذگاى جَاص حول هَلت سالح ٍ داسًذگاى جَاص حول سالح ػطایش پشٍاًِ ضىاس صادس ًوی گشدد.
 - 2اضائٍ زفتطچٍ ضىاسایی ضىاضچیان ( ساچمٍ ظوی )

تثصشُ  -دس صَست ًذاضتي دفتشچِ ٍ یا اتوام اػتثاس آى دس صَست اسسال هذاسن اص طشیك دفاتش پستی دفتشچِ صادس هی گشدد .
 - 3ضىاض چیاوی وٍ زاضای ساتمٍ ورلف ضىاض ي صیس می تاضىس ي یا پطيوسٌ آوان زض مطاجع لضایی مفتًح می تاضس حك ثثت وام وساضوس  .دس صَست ثثت
ًام دس ّش هشحلِ ٍ همطغ صهاًی تا احشاص ساتمِ تخلف ضىاس ٍ صیذ یا ٍجَد پشًٍذُ تخلف هفتَح ضوي ػذم صذٍس پشٍاًِ ٍ یا اتطال پشٍاًِ صادسُ
ّضیٌِ ّای پستی هشتَطِ تِ آًاى هستشد ًخَاّذ ضذ ٍ حك ّیچگًَِ اػتشاضی ًخَاٌّذ داضت .
 - 4تا تَجِ تِ احتوال هحذٍدیت تؼذاد پشٍاًِ ّای ضىاس ٍ صیذ دس صَست لضٍم ًسثت تِ لشػِ وطی هتماضیا ى الذام خَاّذ ضذ فلزا

ثثت وام جُت

زضیافت پطياوٍ ضىاض ي صیس زض زفاتط پستی تٍ مىعلٍ صسيض پطياوٍ ومی تاضس .

تزوش ّ :ضیٌِ ثثت ًام هتماضیاى تِ ّیچ ػٌَاى لاتل استشداد ًوی تاضذ  .دس خصَظ ّضیٌِ ّای هتشتة تشای فیص ّای ٍاسیضی ٍفك همشسات
الذام خَاّذ ضذ .
 - 5ضىاس دس هحذٍدُ ّای هٌاطك چْاسگاًِ ضاهل حفاظت ضذُ  ،پاسن هلی  ،پٌاّگاُ حیات ٍحص  ،آثاس طثیؼی

– هلی  ،ضىاس هوٌَع

(پاضن ملی

وًیط – شذیطٌ گاٌ ظیست وطٌ ي مجمًعٍ مًضز حفاظت ذاضتًضان – پىاَگاٌ حیات يحص ذًش ییالق – مىغمٍ حفاظت ضسٌ پطيض ي اتط ي مىاعك

ضىاض ممىًع ذىاض – سفیس وًٌ آضسه – عالً ي ضیطتىس – تپال ي چاٌ ضیطیه) ٍ صیستگاُ ّای حساس ٍ هحذٍدُ ّای ضىاسگاّی خاظ ( صیستگاُ
گضٍش ٍ سشحش دس ضْشستاى آساداى  ،صیستگاُ دضت چلین ٍ وٌِْ دُ ٍ جادُ افتش اهام صادُ ػثذا  ...ضْشستاى سشخِ  ،صیستگاُ تٌگِ صًذاى ٍ سشتٌذ
ٍ هسیش والسیض شّشستاى داهغاى ) ّوچٌیي هحذٍدُ ّای ًظاهی ٍ یا اهالن خصَصی ٍ هحذٍدُ ّای هسىًَی استاى هوٌَع هی تاضذ ٍ ضىاض
صطفا زض مىاعك ضىاضگاٌ َای آظاز استان تا زاضته پطياوٍ ضىاض پطوسٌ ذطىی ظی زض ولیٍ ضُطستان َای استان ي تىُا زض ضيظَای پىج ضىثٍ ي
جمعٍ تالماوع است .
 - 6پطياوٍ َای ضىاض پطوسٌ صازضٌ اظ عطیك پست تٍ آزضس متماضی اعالمی اظ سًی آوُا اضسال ذًاَس گطزیس .
 - 7پطياوٍ صازضٌ زض استان سمىان صطفا جُت ضىاض پطوسگان ذطىی ظی غیط حمایت صازض گطزیسٌ ي ضىاض پطوسگان آب ظی ي وىاض آب ظی تا ایه
پطياوٍ ممىًع است.
 - 8ضىاض فمظ زض زي ضيظ پایان َفتٍ ي تٍ تعساز  4لغعٍ اظ پطوسگان غیط حمایت ضسٌ ذطىی ظی می تاضس
 - 9زاضوسٌ پطياوٍ ضىاض پطوسٌ اظ تاضید اعالم َط گًوٍ محسيزیت یا ممىًعیت ضىاض پطوسٌ يحطی مىجملٍ تطيظ تیماضی اظ سًی محیظ ظیست مجاظ ب ٌ
ضىاض پطوسٌ ومی تاضس ي زض صًضت لعيم تىا تٍ ممتضیات تُساضتی ي امىیتی احتمال تغییط زض ضًاتظ زستًضالعمل َا يجًز ذًاَس زاضت .
 - 10ضىاض پطتسگان حمایت ضسٌ ي پطوسگان غیط ذطىی ظی ممىًع است ي فمظ ضىاض وثه ي تیًُ وثًتط ي تالطلطٌ مجاظ می تاضس
 - 11ثثت وام ي وام ذاوًازگی ي ضماضٌ تلفه َمطاٌ ي آزضس زلیك ي وس پستی تط ضيی پاوت اظ سًی متماضیان العامی است
*ولیٍ اعالعات مطتًعٍ تٍ ضىاض ي صیس اظ عطیك پطتال ایه ازاضٌ ول تٍ آزضس  www.semnan.doe.irلاتل مطاَسٌ می تاضس .

مساضک مًضز ویبظ جُت زضیبفت پطياوٍ ضکبض ي صیس پطوسٌ ذطکی ظی
 - 1تىمیل ي تاییس فطم تعُس وامٍ متماضیان زضیافت پطياوٍ ضىاض پطوسٌ ( زض تاجٍ پستی )
 - 2اصل جًاظ حمل سالح زاضای اعتثاض
تثصشُ  -1تشای جَاصّای حول سالحی وِ تاسیخ اػتثاس آًْا ووتش اص فصل ضىاس (تا تاسیخ  )97/10/30تاضذ صشفا پشٍاًِ تا هْلت تاسیخ اػتثاس جَاص حول سالح
صادس خَاّذ ضذ.
تثصشُ  -2تشای داسًذگاى جَاص حول هَلت سالح ٍ داسًذگاى جَاص حول سالح ػطایش پشٍاًِ ضىاس صادس ًوی گشدد.
 - 2اصل زفتطچٍ ضىاسایی ضىاضچی زاضای اعتثاض
 – 3یه تا سٍ لغعٍ عىس  3*4جسیس تمام ضخ پطت وًیسی ضسٌ ( تِ اصای دسیافت پشٍاًِ تشای ّش یه اص گشٍّْای سِ گاًِ یه لطؼِ
ػىس هَسد ًیاص است )
 -4اصل فیص ياضیعی ( صطفا وسرٍ مطتًط تٍ صاحة حساب ) تٍ مثلغ  900/000ضیال تٍ حساب ضماضٌ 2170602952008
تاوه ملی ( سیثا ) تا وام ازاضٌ ول حفاظت محیظ ظیست استان سمىان .
تثصشُ  :1گشٍُ ّای لاتل ضىاس سِ گاًِ:
الف) وثَتش چاّی  ،وثَتش وَّپایِ ٍ جٌگلی تا ّضیٌِ پشٍاًِ  900/000 :سیال
ب) وثه ٍ تیَْ تا ّضیٌِ پشٍاًِ  900/000 :سیال
ج) تالشلشُ ضىن سیاُ ٍ ضىن سفیذ تا ّضیٌِ پشٍاًِ  900/000 :سیال
تثصشُ ّ :2ش هتماضی ٍاجذ ضشایط هی تَاىد ّش سِ گشٍُ پشًذگاى لاتل ضىاس سا دسخَاست ًوایذ ٍ تشای ّش گشٍُ هثلغ  900/000سیال تِ حساب فَق الزوش
ٍاسیض ًوایذ (جوؼا  2/700/000سیال تشای هتماضیاى ّش سِ گشٍُ ) هطشٍط تِ آًىِ پشٍاًِ هشتَط تِ گشٍُ پشًذگاى لاتل ضىاس الف تا ج سا دس استاى دیگشی
دسیافت ًىشدُ تاشًذ .
تثصشُ  : 3صذٍس پشٍاًِ صشفا تشای فیص ّای ّ 90ضاس تَهاًی لاتل پزیشش تَدُ ٍ تشای ّش پشٍاًِ تِ صَست جذاگاًِ ٍاسیض گشدد ضوٌا تاسیخ صذٍس فیص ّا
هشتَط تِ سال  1397تاضذ.
تصوط  :متماضی ( صاحثان جًاظ حمل سالح) ذًز ضاسا تایس تا مطاجعٍ تٍ زفاتط پستی مساضن ي مستىسات ضا تىمیل ي فطم َای
مطتًعٍ ضا وامل ي زض پطت فیص َای ياضیعی وًع ي گطيٌ پطياوٍ َای زضذًاستی ( اظ گطيَُای سٍ گاوٍ )ضا اعالم ومایىس .
 -6زي عسز پاوت  A5جُت اضسال مساضن ي زضیافت پطياوٍ ضىاض يصیس ( زض تاجٍ پستی )
مساضک مًضز ویبظ جُت زضیبفت زفتطچٍ ضىبسبیی ضکبضچیبن
تا تَجِ تِ ایٌىِ جْت صذٍس پشٍاًِ ضىاس ٍ صیذ داضتي دفتشچِ ضٌاسایی هؼتثش ضىاسچی الضاهی است  .لزا هتماضیاًی وِ فالذ دفتشچِ ضٌاسایی هؼتثش تَدُ یا
هْلت اػتثاس آى اتوام یافتِ است هی تایست ّوضهاى تا اسائِ هذاسن جْت صذٍس پشٍاًِ ًسثت تِ اسائِ هذاسن هشتَط تِ صذٍس دفتشچِ ضٌاسایی ٍ پشداخت
ّضیٌِ تِ ضشح ریل الذام ًوایٌذ  .تذیْی است صذٍس دفتشچِ صشفا هٌَط تِ اسسال اصل ولیِ هذاسن اػالهی اص سَی هحیط صیست هی تاضذ .
 - 1اضسال اصل جًاظ حمل سالح ضىاضی ( ساچمٍ ظوی )
تثصشُ  -1تشای جٍاصّای حول سالحی وِ تاسیخ اػتثاس آًْا ووتش اص فصل ضىاس (تا تاسیخ  )97/10/30تاضذ صشفا پشٍاًِ تا هْلت تاسیخ اػتثاس جَاص حول سالح
صادس خَاّذ ضذ.
تثصشُ  -2تشای داسًذگاى جَاص حول هَلت سالح ٍ داسًذگاى جَاص حول سالح ػطایش پشٍاًِ ضىاس صادس ًوی گشدد.
 - 2ياضیع مثلغ  55000ضیال تٍ حساب  2170602958007سیثا تاوه ملی تطای زضیافت زفتطچٍ ضىاسایی ضىاضچیان (سالح
ساچمٍ ظوی )

((تعُذ وامٍ مربًط بٍ متقاضیان دریافت پرياوٍ پروذٌ خشکی زی استان سمىان سال))97
ایىجاوب :وام:
محل تًلذ :
تلفه مىسل :

وام خاوًادگی:
دیه :

شغل:

تلفه محل کار:

شمارٌ دفترچٍ شىاسایی شکارچیان:

کذ ملی:

وام پذر :
میسان تحصیالت :

تاریخ تًلذ:

وًع سالح :
آدرس ي پست الکتريویک:

شمارٌ شىاسىامٍ:
کذ پستی:

تلفه َمراٌ:

شمارٌ جًاز حمل سالح:

شُر مًردتقاضا:

:

متعُذ می گردم تا وسبت بٍ رعایت مًارد ریل در خصًص دریافت پرياوٍ شکار پروذگان ي اجرای بروامٍ شکار اقذام ي در صًرت عذم رعایت مفاد ریل ي عذم صحت اطالعات
شخصی  ،محیط زیست حق دارد يفق مقررات ي ضًابط با ایىجاوب برخًرد ومایذ .

* -هتعْذ هی گزدم کلیِ ضَا ثط  ،همزرات  ،دستَرالعول ّب ٍ اخجبر طبدرُ ثِ رٍس طبدرُ اس هحیط سیست را اس طزیك سبیت ادارُ کل هحیط سیست استبى سوٌبى
پیگیزی ٍ اجزا ًوبین
* -هتعْذ هی گزدم در طَرت اعالم ّز گًَِ هحذٍدیت ٍ هوٌَعیت هٌجولِ ثیوبری آًفلَ آًشای فَق حبد پزًذگبى اس سَی هحیط سیست اس اداهِ شکبر اهتٌبع ٍرسم
* -هتعْذ هی گزدم کِ لجل اس اجزای ّز ثزًبهِ سفز شکبر ًخست ثب هزاجعِ ثِ سبیت هحیط سیست استبى سوٌبى اس ٍضعیت هحذٍدیت ٍ یب هوٌَعیت شکبر پزًذگبى
ٍحشی آگْی السم را کست ًوبین تب در طَرت اعالم هوٌَعیت یب هحذٍدیت اس اداهِ شکبر اهتٌبع ٍرسم
* -متعْذ هی گزدم ضوي رعبیت لَاًیي ٍ ضَاثط حول سالح شکبری ( عذم تحَیل سالح یِ غیز ٍ  )...اس ثِ ّوزاُ داشتي ّز گًَِ سالح یب هْوبت غیز هجبس خَدداری
ٍرسیذُ ٍ طزفب سالح ٍ هْوبت هٌذرج در پزٍاًِ را ثِ ّوزاُ داشتِ ثبشن ( ثِ ّوزاُ داشتي سالح ّبی گلَلِ سًی  ،جٌگی ٍ خفیف ٍ هْوبت هزثَطِ ٍ حتی فشٌگ ّبی
چبر پبرُ سبچوِ سًی ٍ  ....هوٌَع هی ثبشذ )
* -هتعْذ هی گزدم کلیِ هحذٍدیت ّبی سهبًی ٍ هکبًی اعالم شذُ اس سَی هحیط سیست استبى سوٌبى را رعبیت کزدُ ٍ اس شکبر در سکًَت گبّْبی ا ًسبًی  ،اهالن
خظَطی  ،هشارع ٍ ثبغبت خَدداری ًوبین ٍ هسئَلیت ٍ عَالت ّز گًَِ شکَائیِ احتوبلی هتَجِ ایٌجبًت هی ثبشذ
* -هتعْذ هی گزدم در طَرت هَاجِ ثب عَاهل هحیط سیست هکلف ثِ ّوکبری جْت ثبسرسی اس خَدرٍ ٍ کٌتزل هذارن ٍ هستٌذات ثبشن ٍ در طَرت توزد ٍ یب عذم
ّوکبری ادارُ کل هحیط س یست استبى هجبس ثِ اثطبل پزٍاًِ ایٌجبًت خَاّذ ثَد
* -هتعْذ هی گزدم اس ٍرٍد ثِ هٌبطك تحت هذیزیت ٍ شکبر هوٌَع هحیط سیست ٍ سیستگبّْبی آساد حسبس اعالهی اس سَی هحیط سیست استبى اجتٌبة ًوَدُ ٍ د ر
طَرت ثزٍس ثزاثز لبًَى ثب ثٌذُ رفتبر شَد
* -هتعْذ هی گزدم تب ٍفك ضَاثط ٍ همزرات شکبر ٍ طیذ ّ ،وچٌیي دستٍرالعول ّبی هزثَطِ الذام ٍ هطب ثك هٌذرجبت پزٍاًِ شکبر ٍ طیذ عول ًوبین (رعبیت حذ
هجبس تعذاد شکبر پزًذُ خشکی سی غیز حوبیت شذُ در ّز سفزٍ)...
* -هتعْذ هی گزدم هسئَلیت ّز گًَِ ًمض  ،جعل  ٍ ،یب ثذلی ٍ غیز هجبس ثَدى هذارن ٍ هستٌذات ارسبلی را ثز عْذُ گزفتِ ٍ در طَرت عذم طذٍر دفتزچِ  ،یب
پزٍاًِ  ،یب عذم استزداد ّشیٌِ ّبی هزثَطِ اعتزاضی ًذاشتِ ثبشن
* -هتعْذ هی گزدم کِ ّیچگًَِ سبثمِ تخلف شکبر ٍ طیذ ٍ یب پزًٍذُ در ایٌخظَص در سطح کل کشَر ٍفك لَاًیي ٍ همزرات شکبر ٍ طیذ ًذاشتِ ٍ در طَرت اثجبت
تخلف یب ٍجَد ّز گًَِ پزًٍذُ  ،هحیط سیست هجبس است ًسجت ثِ اثطبل پزٍاًِ ایٌجبًت الذام ًوَدُ ٍ ایٌجبًت ضوي لجَل عَالت لبًًَی آى ًسجت ثِ ّشیٌِ ّبی
طَرت گزفتِ ًیش ادعبیی ًخَاّن داشت .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتمبضی اهضبء ٍ اثز اًگشت

ایه قسمت تًسط ياحذ حقًقی محیط زیست اقذام میشًد  :ثز اسبس ثزرسی لیست هتخلفیي شکبر ٍ طیذ  ،هتمبضی ثب هشخظبت فَق الذکز
تخلف می باشذ .
تًضیح :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضب

فاقذ سابقٍ

