بسمه تعالی

((فرم ردخواست بازديد طبيعت گردان ارياني از مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محيط زيست استان سمنان))
اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان
سالم عليكم
به اتفاق
سرپرست گروه با شماره ملي
احتراما اينجانب
را دارم خواهشمند است اقدامات الزم را مبذول فرماييد .
درخواست بازديد از منطقه
 -1ليست بازديد كنندگان از منطقه
شماره ملي
نام و نام خانوادگي
رديف
1
2

نفر به شرح ليست و مشخصات مشروحه ذيل

 -2تعداد و نوع وسيله نقليه
شماره شهرباني
نوع وسيله نقليه
رديف
1
2
** حداكثر خودرو شاسي بلند جهت بازديد از پارک ملي كوير مركزی  2دستگاه باشد
 -3مسير و تاريخ ورود و خروج از منطقه
تاريخ خروج :
تاريخ ورود :
مسير خروج :
مسير ورود :
*** مسير های طبيعت گردی صرفا در زون طبيعت گردی گسترده و متمركز تعيين شده است.
*** خروج بازديدكنندگان از مسير طبيعت گردی ممنوع مي باشد.
*** هرگونه اقامت و اسكان طبيعت گران در خارج از قصر بهرام (در محدوده سياه كوه پارک ملي كوير مركزی) ممنوع مي باشد.
امضاء
شماره تماس:
تذکر  :بر اساس مصوبه شماره /262767ت44528/ه مورخ  91/12/29هيئت محترم وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي قانون اخذ ورودی از بازديدكنندگان مناطق
تحت حفاظت محيط زيست ،كليه بازديد كنندگان پس از موافقت اين اداره كل و قبل از ورود به مناطق مي بايست تا اطالع ثانوی تعرفه بازديد مناطق را به شماره شبا
 IR980100004071006001820748و شناسه حساب  313006071140000001401202955002واريز نمايند .ورود و بازديد صرفا با در دست
داشتن فيش واريزی مربوطه امكان پذير مي باشد.

هزینه ورودیه برای بازدید کنندگان ایرانی بر اساس مصوبه مذکور
 وروديه هر دستگاه خودرو  50/000ريال وروديه هر نفر سرنشين يا پياده  10/000ريال به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسرا و ساختمان  200/000ريال به ازای هر روز توقف و استفاده از كمپينگ ها  100/000ريال**** بهای بليط وروديه برای دانشجويان و دانش آموزان با ارائه معرفي نامه از مراكز آموزشي مربوطه؛ نصف بهای تعيين شده (نيم بها) مي باشد.
*** بازديد كنندگان پارک ملي كوير مركزی كه صرفا قصد اسكان و اقامت در قصر بهرام را دارند ،به دليل واگذاری مديريت بنای تاريخي به بخش خصوصي ،صرفأ وروديه
مناطق را پرداخت نموده و الزامي به پرداخت حق توقف به حساب دولت ندارند .هزينه های اسكان و اقامت در قصر بهرام توسط بخش خصوصي تعيين و دريافت مي شود.
*** اقامت و اسكان در مركز سفيد آب در پارک ملي كوير مركزی منوط به پرداخت تعرفه دولتي برابر مصوبه فوق مي باشد.

نحوه ارسال وپیگیری درخواست
 لطفا پس از تكميل فرم آن را امضاء نموده و به شماره تماس های  02333373813-02333373801دورنگار فرماييد.جهت پيگيری درخواست خودحسب مورد با شماره های ذيل تماس بگيريد:
 اداره كل02333373803-5 :داخلي 137 اداره پارک ملي كوير02334236660 : اداره پارک ملي توران02332673955 : منطقه حفاظت شده پرورنمايندگي محيط زيست شهرستان مهديشهر02333624090 : -خوش ييالق اداره محيط زيست شهرستان شاهرود02332222067:

