مدارک الزم برای صدور پروانه شکار پرندگان در سال 8931
 -1اصل دفترچه معتبر شناسایی شکارچیان
 -2یک قطعه عکس 3*4
 -3کپی برابر با اصل(با مهر اداره پست) جواز حمل سالح (اصل جواز به رویت مامور پست برسد).
 -4رسید پرداخت مبلغ  8220000ریال به حساب شماره ( 6099004008380493شبا  /IR 011111114100110111711017شناسه
واریز  )301110100141121411411117110411نزد بانک مرکزی (پرداخت با دستگاه  POSدر باجه پست و ارائه رسید پرداخت صرفا
مخصوص صاحب حساب قابل قبول می باشد).
 -1فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه.
مدارک الزم برای صدور دفترچه شناسایی شکارچیان(صرفا شکارچیان بومی)
 -1کپی شناسنامه(صفحه اول)
 -2کپی کارت ملی(پشت و رو)
 -3فرم تکمیل شده درخواست دفترچه شناسایی
 -4کپی برابر با اصل(با مهر اداره پست) جواز حمل سالح (اصل جواز به رویت مامور پست برسد).
 -1دو قطعه عکس 3*4
 -0اصل دفترچه قدیمی
 -0رسید پرداخت مبلغ  99000ریال برای سالح ساچمه زنی و  849000ریال برای سالح گلوله زنی به حساب شماره
( 6099004008380493شماره شبا  /IR 011111114100110111711017شناسه واریز )311110100141121411411117110411
نزد بانک مرکزی
شرایط صدور پروانه شکار پرندگان در سال 8931
 -1روزهای مجاز شکار صرفا دو روز در هفته و روزهای پنج شنبه و جمعه میباشد.
 -2مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا تاریخ  70/7/31میباشد.
 -3پرندگان مجاز برای شکار شامل کبک معمولی ،بلدرچین ،کبوتر چاهی ،کبوتر کوهپایه  ،کبوتر جنگلی و باقرقره شکم سیاه می باشد.
 -4تعداد مجاز شکار در هر روز مجموعا چهار قطعه می باشد.
 -1شکار پرندگان آبزی و کنار آبزی در سالجاری ممنوع میباشد.
 -0صدور پروانه صرفا برای متقاضیان بومی است و هر شخص میتواند در طول فصل صرفا یک عدد پروانه دریافت نماید.
 -0پروانه شکار برای اتباع خارجی(مقیم و غیر مقیم) و افراد غیر بومی صادر نمیشود.
 -0پروانه شکار برای افراد متخلف(دارای محرومیت شکار و یا دارای پرونده مفتوحه) صادر نمیشود.
 -7صدور پروانه و دفترچه شناسایی از طریق پست انجام میشود.
 -11مالک بومی بودن :تولد در استان ،اسناد اقامت در استان شامل سند منزل مسکونی یا اجاره نامه با کد رهگیری ثبت شده در سامانه ثبت
معامالت امالک و مستغالت کشور از  4سال قبل()71

