بسمه تعالی
((فرم درخواست بازديد طبيعت گردان ايراني از مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محيط زيست استان سمنان))

اداره كل حفاظت محيط سيست استان سمنان
سالم عليىن  ،احتطاهب ايٌجبًت

سطپطست گطٍُ ثب ضوبضُ هلي

ثِ ضطح ليست ٍ هطرصبت هططٍحِ شيل زضذَاست ثبظزيس اظ هٌغمِ

ثِ اتفبق

ًفط

ضا زاضم ذَاّطوٌس است الساهبت الظم ضا هجصٍل فطماييس .

 - 1ليست ثبظزيس وٌٌسگبى اظ هٌغمِ:
ضزيف
1
2

ضوبضُ هلي

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي

 - 2تعساز ٍ ًَع ٍسيلِ ًمليِ :
ضوبضُ ضْطثبًي

ًَع ٍسيلِ ًمليِ

ضزيف
1
2
* ضعبيت وليِ ضئًَبت اذاللي ٍ اسالهي * حساوثط ذَزضٍ ضبسي ثلٌس جْت ثبظزيس اظ هٌغمِ تحت هسيطيت زض ّط ضٍظ  2زستگبُ هيثبضس
* ٍضٍز اعفبل ًَ ،ضتي يبزگبضی  ،ثِ ّوطاُ زاضتي حيَاًبت اّلي ٍ آظاض ضسبًسى ثِ حيبت ٍحص هوٌَع است
* ضعبيت ضَاثظ هسيطيت پسوبًسّب ٍ پسبة ّبی حبصلِ * ضعبيت وليِ ضَاثظ ٍ همطضات ٍ هالحظبت ظيست هحيغي
 - 3هسيط ٍ تبضيد ٍضٍز ٍ ذطٍج اظ هٌغمِ :
تبضيد ذطٍج :
تبضيد ٍضٍز :
هسيط ذطٍج :
هسيط ٍضٍز :
* هسيط ّبی عجيعت گطزی صطفب زض ظٍى عجيعت گطزی گستطزُ ٍ هتوطوع
هوٌَع هي ثبضس.

تعييي ضسُ است  * .ذطٍج ثبظزيسوٌٌسگبى اظ هسيط عجيعت گطزی

* ّطگًَِ البهت ٍ اسىبى عجيعت گطاى زض ذبضج اظ لصط ثْطام (زض هحسٍزُ سيبُ وَُ پبضن هلي وَيط هطوعی) هوٌَع هي ثبضس.
اهضبء:

توبس
:
ضوبضُ ٍ آزضس

تذكز  :ثط اسبس هصَثِ ضوبضُ /262767ت ُ44528/هَضخ ّ 91/12/29يئت هحتطم ٍظيطاى زض ذصَظ آييي ًبهِ اجطايي لبًَى اذص ٍضٍزی اظ ثبظزيسوٌٌسگبى
هٌبعك تحت حفبظت هحيظ ظيست ،وليِ ثبظزيس وٌٌسگبى پس اظ هَافمت اهحيظ ظيست ٍ لجل اظ ٍضٍز ثِ هٌبعك هي ثبيست تب اعالع ثبًَی تعطفِ ثبظزيس هٌبعك ضا ثِ
ضوبضُ حسبة  2170602955002ثبًه هلي ايطاى ٍاضيع ًوبيٌسٍ .ضٍز ٍ ثبظزيس صطفب ثب زض زست زاضتي فيص ٍاضيعی هطثَعِ اهىبى پصيط هي ثبضس.

ورودی بزای باسديد كنندگان ايزانی بز اساس مصوبه مذكور
ه
هشينه
ٍضٍزی ّط زستگبُ ذَزضٍ  50/000ضيبل
ُ
-

ٍضٍزی ّط ًفط سطًطيي يب پيبزُ  10/000ضيبل
ُ
-

 -ثِ اظای ّط ضٍظ تَلف ٍ استفبزُ اظ هْوبًسطا ٍ سبذتوبى  200/000ضيبل

 -ثِ اظای ّط ضٍظ تَلف ٍ استفبزُ اظ ووپيٌگ ّب  100/000ضيبل

ٍضٍزی ثطای زاًطجَيبى ٍ زاًص آهَظاى ثب اضائِ هعطفي ًبهِ اظ هطاوع آهَظضي هطثَعِ؛ ًصف ثْبی تعييي ضسُ (ًين ثْب) هي ثبضس
ُ
* ثْبی ثليظ
* ثبظزيس وٌٌسگبى پبضن هلي وَيط هطوعی وِ صطفب لصس اسىبى ٍ البهت زض لصط ثْطام ضا زاضًس ،ثِ زليل ٍاگصاضی هسيطيت ثٌبی تبضيري ثِ ثرص
ٍضٍزيِ هٌبعك ضا پطزاذت ًوَزُ ٍ العاهي ثِ پطزاذت حك تَلف ثِ حسبة زٍلت

ذصَصي ،صطفأ

ًساضًسّ .عيٌِ ّبی اسىبى ٍ البهت زض لصط ثْطام تٍسط ثرص ذصَصي تعييي ٍ

زضيبفت هي ضَز * .البهت ٍ اسىبى زض هطوع سفيس آة زض پبضن هلي وَيط هطوعی هٌَط ثِ پطزاذت تعطفِ زٍلتي ثطاثط هصَثِ فَق هي ثبضس .

نحوه ارسال وپيگيزی درخواست:
* لغفب پس اظ تىويل فطم آى ضا اهضبء ًوَزُ ٍ ثب ضوبضُ ّبی ظيط زٍضًگبض ٍ پيگيطی ًوبييس
* هتمبضيبى ثبظزيس اظ پبضن هلي وَيط هطوعی :

 -تلفي زٍضًگبض ٍ پيگيطی02334236660 :

* هتمبضيبى ثبظزيس اظ پبضن هلي تَضاى :

 -تلفي زٍضًگبض ٍ پيگيطی02332673955 :

* هتمبضيبى ثبظزيس اظ پٌبّگبُ حيبت ٍحص ذَش ييالق  -تلفي پيگيطی  ٍ 02332222067 :زٍضًگبض 02332222047 :
* هتمبضيبى ثبظزيس اظ هٌغمِ حفبظت ضسُ پطٍض( ثسٍى البهت ضجبًِ )  :تلفي زٍض ًگبض ٍ پيگيطی02333624090 :
* تجصطُ  :هتمبضيبى ثبظزيس اظ هٌغمِ حفبظت ضسُ پطٍض ثب البهت ضجبًِ ضٍظی ثبيس فطم ّبی تىويلي ذَز ضا ثِ ضوبضُ ّبی  0233373801اضسبل ٍ اظ
عطيك ضوبضُ  02333373800پيگيطی ًوبيٌس .

