
 

 

 1398عملکرد استان خراسان رضوی از محل عواید شکار سال 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

1 

 پارک ملی تندوره

 مرمت و بازسازی پاسگاه محیطبانی تیوان

 مرمت و بازسازی پاسگاه محیطبانی شکرآب  2

 تهیه بسته های آموزشی و تجهیزات برای مدارس ) جوامع محلی(  3

 تکمیل پاسگاه محیطبانی قره چغه قوچان 4

5 

 سرخس 

 تجهیز پاسگاه محیطبانی المتو

 در محیطبانی المتو ننصب تقویت کننده آنت 6

 تعمیرات خودرو و موتورسیکلت  7

 خرید موتور سیکلت 8

 تهیه بسته های آموزشی و تجهیزات برای مدارس ) جوامع محلی(  9

 محیطبانی حیدری گازرسانی و لوله کشی  10

11 

 سرخس 

 تعویض پنجره های پاسگاه های محیطبانی 

 موتور برق برای پاسگاه های محیطبانی دستگاه  2تامین  12

 الستیک خرید  تعمیرات خودرو و 13

 خرید تجهیزات پاسگاه ها 14

 تهیه بسته های آموزشی و تجهیزات برای مدارس ) جوامع محلی(  15

 تکمیل،تعمیر و مرمت محیطبانی علیک 16

 دستگاه اطفاء حریق دمنده 17

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 18

 ایر  8،863،000،000 جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398عملکرد استان مرکزی از محل عواید شکار سال 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 لوازم مصرفی محیط بانی تامین  هفتادقله  1

 لوله کشی گاز پاسگاه هفتادقله  هفتادقله  2

 تعمیر موتور سیکلت های مناطق  هفتادقله  3

 تعمیر خودرو های عملیاتی هفتادقله  4

 خرید انشعابات محیطبانی چنار هفتادقله  5

 باتری بیسیم تامین و خرید  هفتادقله  6

 الستیک تراکتور پاسگاه هفتاد قلهخرید  هفتادقله  7

 حلقه 20الستیک خودرو پیکاپ پاسگاه ها خرید  هفتادقله  8

 رنگ آمیزی پاسگاه هفتاد قله  هفتادقله  9

 کمک به محیط بانان هفتادقله  10

 اه اطفاء حریق دمندهخرید یک دستگ هفتادقله  11

 تعمیر دیوار ساختمان پاسگاه ورین  هفتادقله  12

 کمک به جوامع محلی هفتادقله  13

 محیط بانان و مامورین اجرائیکمک به  14

 ایر  5،214،000،000 جمع کل 

 

 

 

 1398عملکرد استان کهگیلویه و بویر احمد از محل عواید شکار سال  

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

1 

 دنا

    آموزشی های بسته خرید و تهیه

2 

،  تراکتور  دستگاه 2 و خودرو دستگاه 3 نگهداری و تعمیر  بانی،  محیط بازسازی و مرمت

کششی ،   چرخدار  تانکر  و پاش  سم پمپ دستگاه 2 تاپ،پرینتر،خرید لب دستگاه یک خرید

 سوزی آتش مهار جهت

 دستگاه اطفاء حریق دمنده 3

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 4

 ایر  2،010،000،000 جمع کل 



 

 

 1398سال عملکرد استان خراسان شمالی از محل عواید شکار  

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 کمک هزینه تجهیز کتابخانه عمومی روستای زاری )جوامع محلی(  سالوک 1

 سالوک 2
و   ی زاریهاروستامشارکت و همکاری در جهت تکمیل زیرساخت های محیط زیستی 

 توی 

 روستای چهاربرج  مشارکت در تکمیل فضای آموزشی  سالوک 3

 برای منطقه موتور سیکلت تریلدستگاه  2خرید  سالوک 4

 تامین تجهیزات پاسگاه های محیطبانی سالوک 5

 برای پاسگاه های منطقه دستگاه دوربین مداربسته با تجهیزات 3خرید  سالوک 6

 های محیط بانی دستگاه موتور سیکلت 14تعمیر  سالوک 7

 جهت پاسگاه سر محیطبانی دستگاه کامپیوتر با متعلقات کاملخرید یک  سالوک 8

 دستگاه اطفاء حریق دمندهخرید یک  سالوک 9

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 

 ایر  2،838،000،000 جمع کل 

 

 

 

 1398عملکرد استان اصفهان از محل عواید شکار سال 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 بازسازی پارک ملی قمیشلو تامین ملزومات حفاظتی، مرمت و  قمیشلو 1

 و عمرانی شورای اسالمی روستاهای قمیشلو  محیط زیستی برنامه های آموزشی قمیشلو 2

 خرید موتور سیکلت پناهگاه حیات وحش موته موته  3

 تکمیل، مرمت و بازسازی ساختمان های محیط بانی پناهگاه حیات وحش موته موته  4

 عمرانی شورای اسالمی روستاهای رباط ترک و هستیجان موتهبرنامه های آموزش و  موته  5

 فاء حریق دمندهطدستگاه اخرید یک  اصفهان  6

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 7

 ایر  2،570،000،000 جمع کل 

 



 

 

 

 

 

 1398از محل عواید شکار سال   کرمانعملکرد استان 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 خودروهای حفاظتی   GPSخرید سیم کارت جهت  کرمان  1

 خرید دستگاه علف بر کرمان  2

 مشارکت در تکمیل زیرساخت های محیط زیستی استان  کرمان  3

 تعمیر ترانس برق پارک ملی خبر کرمان  4

 دستگاه اطفاء حریق دمندهخرید یک  کرمان  5

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 6

 ایر  730،000،000 جمع کل 

 

 

 1398عملکرد استان آذربایجان غربی از محل عواید شکار سال 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 ویژه دانش آموزان )جوامع محلی(  محیط زیستی بسته های آموزشیتهیه  کبودان 1

 پارک ملی  اعالن و هشدار برایتابلوهای خرید کبودان 2

 کوالک بدنه قایق خرید  کبودان 3

 پاژن کبودان خودروی تعمیر  کبودان 4

 تعمیر موتورسیکلت و چهارچرخ  کبودان 5

 سرشماری  قوچ و میش تامین هزینه  کبودان 6

 انتقال گوزن زرد از جزیره اشک به رشکان تامین هزینه  کبودان 7

 تعمیر و تجهیز ساختمان های محیط بانی کبودان 8

 سرشماری گوزن زرد و قوچ و میش تامین هزینه  کبودان 9

 تله زنده گیری شغال تامین خرید  کبودان 10



 دستگاه اطفاء حریق دمندهخرید یک  کبودان 11

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 12

 ایر  6،260،000،000 جمع کل 

 

 

 

 1398عملکرد استان یزد از محل عواید شکار سال 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 )جوامع محلی(  محیط زیستی  آموزشتامین و تهیه بسته های  یزد 1

 جلوگیری از خسارت حیات وحش  یزد 2

 برای خودروهای ماموریتی و اجرائی  خرید الستیک یزد 3

 خودرو   خرید لوازم یدکیتامین  یزد 4

 تکمیل و تجهیز پاسگاه محیط بانی خاتم  خاتم 5

 تجهیز پاسگاه محیط بانی تفتتکمیل و  تفت 6

 تکمیل و تجهیز پاسگاه محیط بانی مهریز مهریز  7

 تکمیل و تجهیز پاسگاه محیط بانی میبد میبد 8

 جهت مامورین اجرائی خرید موتور سیکلت یزد 9

 دستگاه اطفاء حریق دمندهخرید یک  یزد 10

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 11

 ایر  6،738،000،000 جمع کل 

 

 

 1398عملکرد استان خراسان جنوبی از محل عواید شکار سال 

 نوع هزینه کرد منطقه ردیف 

 خراسان جنوبی  1

تهیه بسته های آموزشی، کمک به محصور سازی مزارع، باغات، آغل دام جهت  

پیشگیری از خسارت حیات وحش )تامین فنس( و کمک به تجهیز مساجد و اماکن  

 مذهبی وتقویت همیاران محلی 

 تامین تجهیزات محیط بانی و حفاظتی یگان خراسان جنوبی  2

 تامین لوازم یدکی و تجهیزات خودرو مناطق خراسان جنوبی  3

 تعمیر وبازسازی پاسگاه های محیط بانی خراسان جنوبی  4



 دستگاه اطفاء حریق دمندهخرید یک  خراسان جنوبی  5

 تحت مدیریت  مستند از وضعیت مناطق فیلم تهیه خراسان جنوبی  6

 کمک به محیط بانان و مامورین اجرائی 7

 ایر  4،300،000،000 جمع کل 

 

 


