يصاست جُبد کشبيسصی
سبصمبن جىگلُب ،مشاتغ ي آبخیضداسی کشًس
مؼبيوت آبخیضداسی ،امًس مشاتغ ي بیبببن
دفتش امًس مشاتغ

شیًٌ وبمٍ فىی ي اجشایی
ضًابط ي ششایط بُشٌ بشداسی اص مشاتغ کشًس
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باستناد تبصره 1ماده  3قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشورمصوب 1346/5/30واصالحات بعدی آن و قانون اصالح
تبصره یک ماده  47قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1387/12/14مجلس شورای اسالمی و ماده  10آئین نامو
اجرائی مصوبو  91/1/20ىیات وزیران ،این شیوه نامو تهیو و ابالغ می گردد.

فصل ايل:
تؼبسیف:
ٔ- 1شتى :ايٓ است اص ٔطدش  ٚغیش ٔطدش
اِف ) ٔشتى غیش ٔطدش  :صٔیٙی است ايٓ اص و ٚ ٜٛدأ ٝٙیب صٔیٗ ٔسكص و ٝدس فػُ زشا ،داسای
پٛضطی اص ٘جبتبت يّٛف ٝای خٛدس ٚثٛد ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝسبثم ٝزشا ،يشفب ٔشتى ضٙبخت ٝضٛد .اساؾی و ٝآیص
صسايتٙذ ِٛٚ ،آ٘ى ٝداسای پٛضص ٘جبتبت خٛدس ٚثبضٙذ ٔطٕ َٛتًشیف ٔشتى ٘یستٙذ.
ة)ٔشتى ٔطدش  :اٌش ٔشتى داسای دسختبٖ خٍّٙی خٛدس ٚثبضذ ٔ،شتى ٔطدش ٘بٔیذٔ ٜی ضٛد
ٔ،طشٚـ ثش آ٘ى ٝضدٓ دسختبٖ ٔٛخٛد دس ٞش ٞىتبس ،دس ضٕبَ اص ضٛص ٜآستبسا تب ضٛصٌّ ٜیذاغی ثیص اص
پٙدبٔ ٜتش ٔىًت  ٚدس سبیش ٔٙبقك ایشاٖ ثیص اص ثیست ٔتش ٔىًت ٘جبضذ.
ٔ- 2شاتى ییاللی ضٕبَ وطٛسٔ :شاتى دأ ٝٙضٕبِی اِجشص ضذفبغُ آستبسا تب ٌّیذاغی اص استفبو 2400
ٔتش ث ٝثبال.
- 3خٍّٟٙبی ضٕبَ :خٍّٟٙبی ٘بضی ٝخضسی (ٞیشوب٘ی) و ٝث ٝغٛست ٘ٛاس ثبسیىی ث ٝق)800 ( َٛ
ویّٔٛتش  ٚيشؼ (  )20تب (  )70ویّٔٛتش اص خٍّ ٝتب استفبو (

ٔ )2400تشی اص سكص دسیب،

ضذفبغُ آستبسا دس غشة تب ٌّیذاغی دس ضشق دأ ٝٙضٕبِی سضت ٝو ٜٛاِجشص سا ضبُٔ ٔی ضٛد.
- 4خ ٍُٙدست وبضت  :خٍّٙی است وٙٔ ٝطبء قجیًی ٘ذاضت ٚ ٝث ٝدست ا٘سبٖ ایدبد ضذ ٜثبضذ .
ٙٔ- 5بقك ثطشا٘یٙٔ :بقمی و ٝثب تٛخ ٝث ٝس٘ٚذ تخشیجی ٔٙبثى قجیًی ،پبیذاسی تِٛیذ دسآٖ اص دست
سفت ٚ ٝاستٕشاس ثٟش ٜثشداسی اص آٟ٘ب ٔٛخت صیبٖ ٞبی فشاٚاٖ التػبدی  ٚاختٕبيی  ٚصیست
ٔطیكی ثٙٔ ٝبثى پبی( ٝآة ،خبن  ٚپٛضص ٌیبٞی) ٔی ٌشدد.
ٔ- 6شتى سٚستبییٔ :شتى اقشاف سٚستب است و ٝيشفبً ٔٛسد ثٟش ٜثشداسی دأٟبی سٚستبئیبٖ لشاسٔی
ٌیشد  ٚتٛسف ٞیئت ٞبی ٕٔیضی ٔشاتى تًییٗ ٔ ٚطخع ٔی ٌشدد.
ٔ- 7شتى ئٕٛی :وّیٔ ٝشاتى ث ٝخضء ٔشاتى سٚستبیی ،و ٝاص سٛی ٞیبت ٕٔیضی ٔشتى خٟت
اضخبظ ضمیمی  ٚضمٛلی پشٚا٘ ٝزشای داْ غبدس ٔی ٌشدد.
ٚ- 8اضذ دأیٞ :ش سأس ٌٛسفٙذ یه ٚاضذ دأی ٔطسٛة ٔی ٌشدد سبیش اضطبْ ثب تٛخ ٝث٘ ٝیبص
يّٛف ٝای آٟ٘ب دس ٔمبیس ٝثب ٌٛسفٙذ ٔطبسجٔ ٝی ٌشد٘ذ.
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ثض :یه ٚاضذ دأی ،ضتشٌ ٚب ٚدٚسي ٚ 6 :اضذ دأیٌ ،ب ٚثٔٛیٚ 4 :اضذ دأیٌ ،بٔٚیصٚ 7 :اضذ
دأی ،است  ٚسبیش اضطبْٚ 5 :اضذ دأی
تجػش٘ : ٜتبج ٌٛسفٙذ  ٚثض اص  4تب ٔ 6بٍٞی ًٔبدَ ( 0/5پٙح دٚ ) ٓٞاضذ دأی ٔٛسد ٔطبسج ٝلشاس
ٔی ٌیشد.
- 9نشفیت زشا :ضذاوثش تًذاد ٚاضذ دأی و ٝدس ٔشتى ٔطخع  ٚدس ٔذت ًٔیٗ ٔی تٛا٘ذ ثٟشٜ
ثشداسی ٕ٘بیذٔ ،طشٚـ ث ٝآ٘ى ٝثٙٔ ٝبثى پبی( ٝآة ،خبن ٌ ٚیبِ )ٜكٕ ٝای ٚاسد ٘طٛد.
 - 10لشق ٔشاتى :ثٙٔ ٝهٛس ضفبنت خبن  ٚخٌّٛیشی اص فشسبیص خبن  ٚثب ٞذف افضایص
پٛضص ٌیبٞی ٔشاتى ا٘دبْ ٔی ٌیشدٞ .ش ٌ ٝ٘ٛزشای داْ دس ٔٙبقك لشق ضذٕٛٙٔ ٜو ٔی ثبضذ.
ْٔ- 11یضی ٔشتىٔ :دٕٛي ٝالذأبت ٔشثٛـ ث ٝتًییٗ ٔطذٚد ٜيشفی ،تًییٗ نشفیت زشا  ٚضٙبسبیی
ٔشتًذاس ری غالش ثشای ايكبی پشٚا٘ ٝزشا
ٞ- 12یئت ٕٔیضی ٔشتى :تًذادی اص وبسضٙبسبٖ ٔدشة  ٚفٙی و ٝدس ٞش استبٖ تٛسف اداس ٜوُ ٔٙبثى
قجیًی  ٚآثخیضداسی استبٖ تًییٗ  ٚثب اثالٌ  ٚضشش ٚنبیف ٔطخع ٚنیفٕٔ ٝیضی ٔشتى سا ثٝ
يٟذ ٜداس٘ذ.
- 13پشٚا٘ ٝزشای دأْ :دٛصی و ٝثب دس ٘هش ٌشفتٗ نشفیت زشا ،فػُ زشأ ،ذت  ٚسبثم ٝثٟشٜ
ثشداسی ثٙبْ اضخبظ ٚاخذ ضشایف (ٔشتًذاس) ثشای تًّیف داْ دس یه دٚس ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝيشف
ٔطُ دس یه ٔشتى ثب ٔطذٚدٔ ٜطخع تٛسف اداس ٜوُ (ٞیئت ٕٔیضی ) پس اص اتٕبْ ٕٔیضی
ٔشتى غبدس ٔی ٌشدد.
ٔ- 14شتًذاس :ضخع ضمیمی یب ضمٛلی داس٘ذ ٜپشٚا٘ ٝزشای داْ یب ٔدشی قشش ٔشتًذاسی

ٔی

ثبضذ.
- 15قشش ٔشتًذاسی :سٙذی ٔطتُٕ ثش ٔدٕٛي ٝفًبِیت ٞبی ٔشثٛـ ث ٝضفم ،اضیب ،اغالش ،تٛسًٝ
 ٚثٟش ٜثشداسی ثٟی ٝٙاص ٔشاتى و ٝدس لبِت ثش٘بٔ ٝصٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ًٔیٗ ٘ ٚیض پیـص ثیٙی ضدٓ
يٕـّیبت  ٚثشآٚسد ٞضی ٚ ٝٙدسآٔذ ،تٟی ٚ ٝث ٝتأییذ ٚصاست خٟبد وطبٚسصی(سبصٔبٖ)ٔی سسذ.
- 16سبٔبٖ يشفیٔ :طذٚدًٔ ٜیٙی اص يشغٞ ٝبی ٔٙبثى قجیًی ٔی ثبضذ و ٝث ٝقٛس يشفی تٛسف یه
یب زٙذ ثٟش ٜثشداس ٔٛسد ثٟش ٜثشداسی لشاس ٔی ٌیشد.
ٔ- 17شتًذاس يطبیشیٔ :شتًذاسی است و ٝخضء ٘هبْ خبظ اختٕبيی يطبیشی ثٛد ٚ ٜداسای
پشٚا٘ ٝزشای داْ ،لشاسداد اخشای قشش ٔشتًذاسی  ٚیب ٔذاسن ٔثجت ٝثٟش ٜثشداسی ٔشتى اص اداسٜ
وُ ٔٙبثى قجیًی ثبضذ  ٚثشای تًّیف دأٟبیص وٛذ ٔی وٙذ.
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- 18سٚستبئی دأذاس :دأذاسی است و ٝدس سٚستب سبوٗ ثٛد ٚ ٜدأذاسی فًبِیت تىٕیّی ٚی ٔی
ثبضذ  ٚخٟت زشای دأٟبیص و ٝوٕتش اص ٚ 10اضذ دأی ٔدبص خٛاٞذ ثٛد اص ٔشاتى سٚستبئی
استفبدٔ ٜی ٕ٘بیذ.
ٌ- 19شٞ ٜٚبی  : ٍٕٗٞث ٝتًذادی اص ثٟش ٜثشداساٖ ریطك یه سبٔبٖ يشفی اقالق ٔی ضٛد و ٝاص
٘هش تًذاد داْ ٔدبص ث٘ ٓٞ ٝضدیه ثبضٙذ
- 20داْ ٔدبص :تًذاد ٚاضذ دأی است و ٝثشاثش نشفیت زشایی ٔشتى تٛسف ٞیبت ٕٔیضی تًییٗ ٚ
دس صٔبٖ ٔطخع ٚاسد ٔشتى ٌشدد.
- 21سبصٔبٖ ٙٔ :هٛس اص سبصٔبٖ ،سبصٔبٖ خٍّٟٙب ٔ،شاتى  ٚآثخیضداسی وطٛس ٔی ثبضذ.
- 22اداس ٜوُٙٔ :هٛس اداس ٜوُ ٔٙبثى قجیًی  ٚآثخیضداسی استبٖ ٔی ثبضذ.
- 23تٙسیك :تًییٗ ٔ ٚطخع ٕ٘ٛدٖ ٔطذٚد ٜثٟش ٜثشداسی فشد یب ٌشٞٚی اص ثٟش ٜثشداساٖ ریطك دس
ٔشاتًی و ٝتٛسف ٞیبت ٞبی ٕٔیضی  ٚدس غٛست ؾشٚست تٛسف ٞیبت ٔٙتخت ٔذیش وُ
(پس اص ٕٔیضی ) دس سبٔبٖ ٞبی ٔطبيی غٛست ٔی ٌیشد.
ٚ- 24اضذ التػبدی :سكطی اص ٔشتى و ٝاص ٘هش التػبدی ٘یبصٞبی ًٔیطتی یه خب٘ٛاس ثٟش ٜثشداس اص
ٔشتى سا دس ضذ ٔتٛسف تبٔیٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜيّٛفٛٔ ٝسد ٘یبص ٚ 230اضذ دأی سا دس یه فػُ زشا
تبٔیٗ ٕ٘بیذ.تًذاد ٚاضذ دأی ٔزوٛس ثب تٛخ ٝث ٝضشایف صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی لبثُ تًذیُ است.
تبصشٌ :دسغٛستیى ٝتًبسیف لب٘٘ٛی خذیذی ٚؾى ٌشدد آٖ تًبسیف ٔالن يُٕ خٛاٞذ ثٛد.
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فصل ديم
ششایط ػمًمی:
- 1استفبد ٜاص ٔشاتًی و ٝثشای آٖ قشش ٔشتًذاسی تٟی ٚ ٝتػٛیت ٘طذ ٜاست ثشای تًّیف داْ ٔستّضْ
اخز پشٚا٘ ٝزشای داْ اص ســبصٔبٖ ( اداس ٜوُ) ٔی ثبضذ.
تبصشٌ یکٛٔ :اسدی و ٝثبیذ دس پشٚا٘ ٝزشای داْ لیذ ٌشدد :
 ضٕبس ٚ ٜتبسیخ غذٚس پشٚا٘ٝ ٘بْ ٔشتى (ٔطّی  ٚپالن ثجتی) ٔطذٚد ٜخغشافیبئی ٔسبضت ٔشتى فػُ ٔ ٚذت ثٟش ٜثشداسی نشفیت زشا دس فػُ ثٟش ٜثشداسی ٔطخػبت ثٟش ٜثشداساضخبظ ضمیمی (٘بْ ٘ ،بْ خب٘ٛادٌی ٘،بْ پذس ،ضٕبس ٜضٙبسٙبٔ، ٝوذّٔی )
اضخبظ ضمٛلی (٘بْ  ٚضٕبس ٜثجت ،ضٙبسّٔ ٝی )
 تًذاد داْ ٔدبص ٔشتى  ٚتًذاد س ٟٓداْ ٔدبص ٞش ثٟش ٜثشداس غیش لبثُ ا٘تمبَ ثٛدٖ پشٚا٘ ٝزشای داْ ثذٔ ٖٚدٛص اداس ٜوُ دس غٛست فٛت داس٘ذ ٜپشٚا٘ ٝزشای داْ ،یىی اص ٚسّاث لب٘٘ٛی ٔیتٛا٘ذثبوست ٚوبِت ٔطؿشی یب ٔػبِطٝثب سبیش ٚساث ضذاوثش نشف ٔذت د ٚسبَ پشٚا٘ ٝزشای داْ دسیبفت ٕ٘بیذ.
 تٕذیذ سبال٘ ٝپشٚا٘ ٝزشا ٚپشداخت ضمٛق  ٚيٛاسؼ لب٘٘ٛیتجػش ٜد :ٚپشٚا٘ ٝزشای داْ ثبیذ ث ٝأؿبء ٔذیش وُ ( ثذ ٖٚتفٛیؽ اختیبس ) ثشسذ
تجػش ٜس : ٝپشٚا٘ ٝزشای داْ ثبیذ ٕٟٔٛس ثٟٔ ٝشثشخست ٝاداس ٜوُ  ٚداسای ثش زست اغبِت  ٚضٕبسٜ
سشیبَ ثبضذ.
- 2اداس ٜوُ ٔىّّف است وّیٔ ٝشاتًی و ٝتب پبیبٖ سبَ  1358پشٚا٘ ٝزشای داْ آٖ غبدسٌشدیذ ٚ ٜیب
داسای سبثمٕٔ ٝیضی است٘ ،سجت ث ٝتدذیذ ٕٔیضی آٖ الذاْ ٕ٘بیٙذ.
تبصشٌ :اداس ٜوُ دس غٛست ؾشٚست ٔی تٛا٘ٙذ ٘سجت ث ٝتدذیذ ٕٔیضی ٔشاتًی و ٝثًذ اص سبَ
تبسیخ  1369/3/29پشٚا٘ ٝزشای داْ آٖ غبدس ضذ ٜالذاْ ٕ٘بیٙذ.
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- 3پشٚا٘ ٝزشای داْ ثشای اضخبظ ،پس اص اضشاص ضشایف ٔمشس دس ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝتٛسف ٞیأت ٕٔیضی،
ٚاص قشیك اداس ٜوُ غبدس ٔی ٌشدد.
ٕٔ- 4یضی ٔشتى  ٚغذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ ثشای ٞش ٔشتى ،ثب سيبیت ثٙذ  2فمف ثشای یىجبس

ا٘دبْ

خٛاٞذ ضذ.
- 5ثب ا٘دبْ ٕٔیضی ٞش ٔشتى  ٚلكًیت یبفتٗ آٖ وّی ٝپشٚا٘ٞ ٝبی زشای داْ ٔ ٚدٛصٞبی غبدس ٜلجّی
ٕٞبٖ ٔشتى ثبقُ  ٚاص دسخ ٝايتجبس سبلف ٔی ٌشدد.
تبصشٌ :اداسٌ کل قبل اص تحًیل پشياوٍ چشای دام خذیذّّٔ ،ضْ ث ٝدسیبفت پشٚا٘ ٝزشای لجّی  ٚاثكبَ آٖ
ٚؾجف دس سٛاثك ٔیجبضٙذ.
ٕٔ- 6یضی دس ٔشاتًی وٙٔ ٝدش ث ٝاً٘مبد لشاسداد اخشای قشش ٔشتًذاسی ضذ ٜاستٕٛٙٔ ،و ٔی ثبضذ.
تبصشٌ یک  :اداسٌ کل مکلف است تب تؼییه تکلیف اػتشاضبت ياسدٌ بٍ اقذامبت َیئت َبی ممیضی
 ،اص اوؼقبد قشاداد اجشای طشح مشتؼذاسی خًدداسی ومبیذ .
تبصشٌ دي  :پس اص اً٘مبد لشاسداد اجشای طشح مشتؼذاسی  ،دس غٛستیى ٝافشاداديبئی دس قشش ٔشتًذاسی
داضت ٝثبضٙذ  ٚایٗ ٔٛؾٛو ٔٛسد تبئیذ اداس ٜوُ  ٚسؾبیت حذاقل دي سًم ٔشتًذاساٖ (ثب تٙهیٓ الشاس ٘بٔ ٝاص
قشیك دفتشخب٘ ٝسسٕی) لشاس ٌیشد ،اداس  ٜوُ ٔی تٛا٘ٙذ پس اص وسش داْ ٔدبص ٔشتًذاساٖ ٔٛافك ،اسبٔی افشاد
خذیذ سا دس قشش ٔٙهٛس ٔ ٚذاسن پش٘ٚذ ٜسا اغالش ٕ٘بیٙذ.
- 7اداس ٜوُ پس اص دسیبفت ٌضاسش ٞیأت ٕٔیضی ثب سيبیت ٔفبد ثٙذٞبی
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ٔٛنف ث ٝغذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ ثٙبْ ٔشتًذاس  ٚیب ٔشتًذاساٖ ٔی ثبضذ.
- 8اضخبظ ضمیمی  ٚضمٛلی ثب تٛخ ٝث ٝسٛاثك لجّی ٔ ٚذاسن ٔثجتٛٔ ٝسد تبییذٞیبت ٕٔیضی ٔشتى ٔی
تٛا٘ٙذ دس ٔشاتى ٔتًذدی پشٚا٘ ٝزشای داْ دسیبفت ٕ٘بیٙذ.
 - 9پشٚا٘ ٝزشای داْ دس ٔشاتى سٚستبیی ثٙبْ ضٛسای اسالٔی غبدس ٔی ٌشدد.
تبصشٌ:دس غٛست يذْ تطىیُ ضٛسای اسالٔی ،ا٘طالَ ضٛسا ٚیب تجذیُ سٚستب ث ٝضٟش ،پشٚا٘ ٝزشای داْ ثٙبْ
ٕ٘بیٙذ ٚ ٜیب ٕ٘بیٙذٌبٖ دأذاساٖ غبدس خٛاٞذ ضذ.
- 10پشٚا٘ٞ ٝبی زشای داْ ثشای ٞش ٔشتى خٟت یه دٚس ٜثٟش ٜثشداسی غبدس  ٚتب صٔب٘ی و ٝثش اسبس
لٛا٘یٗ اص دسخ ٝايتجبس سبلف ٘طذ ٜثب پشداخت ضمٛق  ٚيٛاسؼ لب٘٘ٛی لبثُ تٕذیذ  ٚداسای ايتجبس
ٔی ثبضذ.
تجػش :ٜدس غٛست يذْ پشداخت ثٛٔ ٝلى ضمٛق  ٚيٛاسؼ لب٘٘ٛی تٕذیذ پشٚا٘ ٝزشای داْٚ ،سٚد داْ ثٝ
ٔشتى غیشٔدبص ٔطسٛة  ٚثشاثش ثٙذ  6اص فػُ س ْٛثب ٔتخّف سفتبس خٛاٞذ ضذ.
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- 11ثٟش ٜثشداسی اص ٔشتى تٛسف ضشوت ٞبی ٚاثست ٝث ٝدِٚت  ،ثب٘ه ٞب  ٚسبیش ٟ٘بد ٞبی لب٘٘ٛی (٘هیش
ثٙیبد ٔستؿًفبٖ  ٚخب٘جبصاٖ ،سبصٔبٖ اتىب ،ثٙیبد تًب ٖٚسپبٔ )... ٚ ٜطٕ َٛایٗ ضی٘ ٜٛبٔٔ ٝی ثبضذ.
- 12دس غٛستیى ٝنشفیت زشا ثیص اص تًذاد داْ ٔٛخٛد ٔشتًذاساٖ ریطك ثبضذ ٕ٘ی تٛاٖ فشد ضمیمی ٚ
یب ضمٛلی دیٍشی سا ٚاسد ٔشتى ٕ٘ٛد.
- 13دس ٔشاتًی و ٝثٟش ٜثشداس یب تٕبْ ثٟش ٜثشداساٖ اص ٔشتًذاسی ا٘ػشاف داد ،ٜیب وّی ٝپشٚا٘ٞ ٝبی زشای
داْ اثكبَ ضٛد ٚ ،یب ٔشاتًی وٛٔ ٝسد ٕٔیضی لشاس ٌشفت ٚ ٝفبلذ ثٟش ٜثشداس لب٘٘ٛی ثبضذ(ث ٝتطخیع
ٞیئت ٕٔیضی  ٚثب تٙهیٓ غٛستدّسٔ )ٝشتى ثالًٔبسؼ ٔی ٌشدد ،اداس ٜوُ ٔىّف است پس اص تٟیٝ
قشش ٔشتًذاسی ٘سجت ث ٝتًییٗ ٔشتًذاس یب ٔشتًذاساٖ ثش اسبس ؾٛاثف اثالغی دفتش أٛس ٔشاتى الذاْ
ٕ٘بیذ.
تبصشٌ یک :دس اخشای ایٗ ثٙذٞ ،ضیٞ ٝٙبی ٔتًّم ٝتٟی ٝقشش ٔشتًذاسی اص ٔدشی ٚاخذ ضشایف دسیبفت  ٚثٝ
ضسبة خضا٘ٚ ٝاسیض خٛاٞذ ضذ.
تبصشٌ دي :وّیٔ ٝشاتًی و ٝدس ٘بضی ٝخٞ ٍُٙبی ضٕبَ وطٛس لشاس ٌشفت ٝا٘ذ( ٔٛؾٛو ثٙذ  3فػُ ا ) َٚپس
اص ثالًٔبسؼ ضذٖ دس اختیبس اداس ٜوُ خٟت ٔذیشیت ٔٛسد ٘هش لشاس ٔی ٌیشد.
- 14ثٟش ٜثشداسی اص ٔشاتًی و ٝسبصٔبٖ (اداس ٜوُ) لشق ايالْ ٔی ٕ٘بیذ ،ثب ضفم ضمٛق ثٟش ٜثشداساٖ
ریطك ،پس اص اتٕبْ دٚس ٜلشق ،ثش اسبس قشش ٔشتًذاسی ثٕٞ ٝبٖ ثٟش ٜثشداساٖ ٚاٌزاس خٛاٞذ ضذ.
ٕٔ- 15یضی  ٚغذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ دس خٍّٟٙبی ضٕبَ ،رخیشٌ ٜبٟٞب  ٚپبسوٟبی خٍّٙی،خٞ ٍُٙبی
دست وبضت  ،ایستٍبٟٞبی تطمیمبتی ٔٙبثى قجیًی ،ایستٍب ٜتِٛیذ ثزس ٟ٘ ٚبَ  ٚخٕى آٚسی ثزٚس
ٔشتًی ،يشغٞ ٝبی ثیبثب٘ی داسای وٕتش اص  5دسغذ تبج پٛضص ٔشتًی پبیب  ،يشغٞ ٝبی داسای قشش
ٔشتًذاسی ٙٔ ٚبقك ثطشا٘ی ٕٔٛٙو است.
ٔ- 16شتًذاساٖ غبضت پشٚا٘ ٝزشای داْ یب ٔدشیبٖ قشضٟبی ٔشتًذاسی و ٝثب غالضذیذ ٘ ٚهش اداس ٜوُ
ساسب الذاْ ث ٝلشق ٔشتى خٛد ٕ٘بیٙذ تب ٞشصٔبٖ ؤ ٝشاتى لشق ثبضذ ،ضمٛق آ٘بٖ دس ٔشتى ٔزوٛس
ٔطفٛل خٛاٞذ ثٛد.
تبصشٌ :ضمٛق  ٚيٛاسؼ لب٘٘ٛی تٕذیذ پشٚا٘ ٝزشای داْ دس ٔذت لشق دسیبفت ٘خٛاٞذ ضذ.
ٕٔ- 17یضی  ٚثٟش ٜثشداسی دس ٔٙبقك زٟبسٌب٘ ٝسبصٔبٖ ضفبنت ٔطیف صیست ثش اسبس تٛافمٙبًٔٙٔ ٝمذٜ
ثیٗ سبصٔبٖ خٍّٟٙبٔ ،شاتى  ٚآثخیضداسی  ٚسبصٔبٖ یبد ضذ ٜغٛست ٔیٍیشد.
تبصشٌٞ :ش ٘ٛو ٕٔٛٙيیت ٔ ٚطذٚدیت ٔ ٚمشساتی و ٝثشای ٔٙبقك زٟبسٌب٘ٔ ٝطیف صیست ثشلشاس ٌشدد،
سبصٔبٖ ضفبنت ٔطیف صیست ث ٝاستٙبد ٔبد 4 ٜلب٘ ٖٛضفبنت  ٚثٟسبصی ٔطیف صیست ٔػٛة سبَ 1353
 ٚاغالضی ٝسبَ ٛٔ 1371نف ث ٝپشداخت ضمٛق ثٟش ٜثشداسی غبضجبٖ پشٚا٘ ٝزشا ٔ ٚدشیبٖ قشش ٞبی
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ٔشتًذاسی خٛاٞذ ثٛد  ٚتب صٔبٖ يذْ پشداخت وبُٔ آٖ ٞ ،ش ٌٔ ٝ٘ٛدٛص غبدس ٜزشای داْ  ٚیب لشاسداد قشش
ٔشتًذاسی ث ٝلٛت خٛد ثبلی خٛاٞذ ثٛد.
- 18غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ دس ٔٙبقمی اص خٍّٟٙبی خبسج اص ضٕبَ و ٝداسای لشاسداد اخشای قشش ٞبی
ٔٛؾٛو ٔبد )3( ٜلب٘ ٖٛضفبنت  ٚثٟش ٜثشداسی (ٔػٛث ٚ 1346 ٝاغالضبت ثًذی) ٔیجبضٙذٕٛٙٔ ،و
ٔی ثبضذ.
تبصشٌ :دس سبیش ٔٙبقك خٍّٙی ٔزوٛسٕٔ ،یضی غشفبً خٟت ضٙبسبیی ثٟش ٜثشداساٖ ریطك ثب ٘هش اداس ٜخٍُٙ
(اداس ٜوُ) ا٘دـــبْ ٔی پزیشد.
- 19دس ٔشاتى ٔطبو ،ثٟش ٜثشداساٖ داسای پشٚا٘ ٝزشای داْ ٔی تٛا٘ٙذ ثب تٛافك یىذیٍش ٚثب ٘هش ٔٛافك
اداس ٜؤُ ،شاتى خٛد سا دس ٌشٟٞٚبی  ٍٕٗٞتٙسیك ٕ٘ٛد ٚ ٜدس لبِت قشش ٔشتًذاسی  ٜثٟش ٜثشداسی
ٕ٘بیٙذ.
تبصشٌ :زٙب٘س ٝثشای ٔذیشیت ثٟیٔ ٝٙشاتى ،تٙسیك ٔشتى ؾشٚست داضت ٝثبضذ اداس ٜوُ ٔدبص ث ٝا٘دبْ آٖ ٔی
ثبضذ.
ٔ- 20شتًذاسا٘ی و ٝپشٚا٘ ٝزشای داْ دسیبفت داضت ٝا٘ذ ،ثب ايالْ وتجی اداس ٜوُ ٔٛنف ا٘ذ ٘سجت ثٝ
تٟی ٝقشش ٔشتًذاسی الذاْ ٕ٘بیٙذ ،دس غیش ایٙػٛست پشٚا٘ ٝزشا اثكبَ ٔ ،شتى ثالًٔبسؼ ٔ ٚطَٕٛ
ثٙذ  13ضشایف ئٕٛی ایٗ ضی٘ ٜٛبٔٔ ٝی ٌشدد.
- 21دسصٔبٖ اً٘مبد لشاسداد اخشای قشش ٔشتًذاسی اداس ٜوُ ٔىّف است وّی ٝپشٚا٘ٞ ٝبی زشای داْ سا اص
ثٟش ٜثشداساٖ اخز ٘ ٚسجت ث ٝاثكبَ آٖ الذاْ ٕ٘بیذ.
تبصشٌ :اً٘مبد لشاسداد اخشای قشش ٔشتًذاسیٔ ،ستّضْ تػٛیت قشش تٛسف سبصٔبٖ (وٕیت ٝفٙی اداس ٜوُ)ٔی
ثبضذ.
- 22دس غٛست ٔفمٛد ضذٖ پشٚا٘ ٝزشای داْ ،اداس  ٜوُ ثب سسیذٌی دلیك سٛاثك ٚ ،دس غٛست تبئیذ،
ثشای ایٔ ٍٝ٘ٛٙشتًذاساٖ ٔدٛص ٔٛلت زشای داْ  ،غبدس ٔی ٕ٘بیٙذ.
تبصشٌ یک :دس مشاتغ مشبع مجًص مًقت بب امضبی مذیش کل مىببغ طبیؼی صبدس می گشدد.
تبصشٌ دي :دس مشاتغ اوفشادیٔ ،شتًذاس مکلف است حذاکثش ظشف مذت  2سبل اص اػالم مفقًد شذن
پشياوٍ چشا  ،وسبت بٍ تُیٍ ي اجشای طشح مشتؼذاسی اقذام ومبیذ..

صذيس آگُی ،تشکیل َیأت ي وحًٌ اقذام ممیضی:
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- 23اداس ٜوُ ٔىّف است لجُ اص غذٚس آٌٟی سٛاثك ٔ ٚذاسن سا ثشسسی  ٚاسبٔی ٔشاتى ٔٛسد ٕٔیضی
سا ثب ضشایف ضی٘ ٜٛبٕٔٔ ٝیضی ٔشتى تكجیك ٕ٘بیذ.
- 24اداس ٜوُ ٔىّف است دس فػُ تًّیف  ٚضذالُ یه ٔب ٜلجُ اص يضیٕت ٞیأت ٞبی ٕٔیضی ثٝ
ٔشاتىٔ ،شاتت سا آٌٟی  ٚث ٝقشیك ٔمتؿی اص لجیُ سسب٘ٞ ٝبی ٍٕٞب٘ی ٔ ٚطّی ،غذا  ٚسیٕب،
٘یشٞٚبی ا٘تهبٔی ،ضٛسای اسالٔی ،ا٘دٕٗ غٙفی ٔشتًذاساٖ  ٚثخطذاسی  ٚدٞیبسی یب ساٟٞبی
لب٘٘ٛی دیٍش ث ٝاقالو اضخبظ ثشسب٘ذ.
تبصشٌ :آٌٟی ٔٙتطش ضذ ٜثبیستی تٛسف اداسٙٔ ٜبثى قجیًی ضٟشستبٖ (اداس ٜوُ)یب ٘یشٚی ا٘تهبٔی دس ٔطُ
اِػبقٔ ٚ ،شاتت غٛستدّس ٚ ٝخٟت ؾجف دس سٛاثك ث ٝاداس ٜوُ تطٛیُ ٌشدد.
ٕٔ- 25یضی ٔشاتى  ٚتطخیع ٔشتًذاس  ،ثش اسبس سٛاثك ٔ ٚذاسن ثًٟذٞ ٜیئتی ٔشوت اص ايؿبی ریُ
ٔی ثبضٙذ:
 ٕ٘بیٙذٔ ٜذیش وُ ث ٝيٛٙاٖ سشپشست ٞیبت ٕٔیضی وبسضٙبس ٔشتى وبسضٙبس اداسٙٔ ٜبثى قجیًی  ٚآثخیضداسی ضٟشستبٖ ٔشثٛقٝتبصشٌ یک :دس ٔٙبقك يطـبیشیٕ٘ ،بیٙذ ٜاداس ٜأٛس يطبیشی ثًٛٙاٖ یه يؿ( ٛداسای ضك سای )  ٚخبیٍضیٗ
وبسضٙبس ٔشتى دس ٞیأت ٕٔیضی تًییٗ ٔی ٌشدد .اداس ٜوُ ثبیستی صٔبٖ ضؿٛس ٞیأت دس ٔٙبقك ٔزوٛس سا ثٝ
دستٍب ٜریشثف خٟت ًٔشفی ٕ٘بیٙذ ،ٜايالْ ٕ٘بیٙذ.دس غٛست يذْ ًٔشفی  ٚیب يذْ ضؿٛس ٕ٘بیٙذ ٜسبصٔبٖ
أٛس يطبیشیٞ ،یئت ثب ٕٞبٖ تشویت اِٚیٔ ٝجبدست ثٕٔ ٝیضی ٔی ٕ٘بیذ.
تبصشٌ دي :دس ٔشاتى ٕٞدٛاس ثیٗ استبٟ٘ب  ،اداس ٜوُ ٕٞدٛاس ٔٛنف است ثب دسخٛاست وتجی اداس ٜوُ
ٕٔیضی وٙٙذ٘ ٜسجت ثًٔ ٝشفی ٕ٘بیٙذ ٜخٟت ٕٞىبسی ٕٞ ٚشاٞی ثب ٞیئت ٕٔیضی (ثذ ٖٚضك سای) الذاْ
ٕ٘بیذ .يذْ ضؿٛس ٕ٘بیٙذ ٜاستبٖ ٕٞدٛاس ٔ ،ب٘ى اص ا٘دبْ ٕٔیضی ٕ٘ی ٌشدد.
تبصشٌ سٍ :اثالٌ ايؿبی ٞیأت تٛسف ٔذیش وُ ،ثشای ٕٔیضی ٔشاتى ٔطخع  ٚثشای ٕٞبٖ فػُ غبدس ٔی
ٌشدد.
تبصشٌ چُبسٞ :یأت ثب ضؿٛس تٕبٔی ايؿبء ( 3يؿ )ٛتطىیُ  ٚسسٕیت ٔی یبثذ .سای اوثشیت (سشپشست
ٞیبت ث ٝاؾبف ٝیىی اص ايؿب ) ٔالن تػٕیٓ ٌیشی ٔی ثبضذ.
تبصشٌ پىج :اثالٌ ايؿبء ٞیأت  ٚثشٌ ٝء ٔأٔٛسیت ،تػبٚیش آٌٟی ،غٛستدّس ٝاِػبق  ٚسبیش ٔذاسن ٔٛسد
٘یبص ٘یض اص خّٕٝء اسٙبد ٕٔیضی ثٛد ٚ ٜثبیستی دس سٛاثك پش٘ٚذٕٔ ٜیضی ؾجف ٌشدد.
تبصشٌ شش :دس ٔٛاسد ؾشٚسی اداس ٜوُ ٔی تٛا٘ذ ثب ٔٛافمت وتجی دفتش أٛس ٔشاتى اص ٞیبت ٞبی ٕٔیضی
استبٖ ٞبی ٕٞدٛاس یب سبیش استبٟ٘ب خٟت ا٘دبْ ٕٔیضی استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
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ٕٔ- 26یضی ٔشاتى دسٔٙبقك زٟبسٌب٘ ٝثب ضؿٛس ٕ٘بیٙذ ٜاداس ٜوُ ٔطیف صیست دس استبٖ ثذ ٖٚضك سأی
دس تًییٗ غالضیت ٔشتًذاس ا٘دبْ ٔی ٌیشد.
تبصشٌ :اداس ٜوُ ،ثبیستی صٔبٖ ضؿٛس ٞیأت ٕٔیضی دس ٔشاتى ٔزوٛس سا ث ٝاداسٔ ٜطیف صیست استبٖ ٔشثٛقٝ
خٟت ًٔشفی ٕ٘بیٙذ ،ٜايالْ ٕ٘بیذ ،يذْ ًٔشفی  ٚضؿٛس ٕ٘بیٙذٌبٖ یبد ضذ ٜدس ٔشاتى ٔٛسد ٕٔیضیٔ ،ب٘ى اص
تػٕیٓ ٌیشی ٘خٛاٞذ ضذ.

ممیضی مشتغ:
ٞ- 27یأت ٞبی ٕٔیضی لجُ اص يضیٕت ثٔ ٝشاتى ،ثبیستی وّی ٝسٛاثك ٔ ٚذاسن ٔٛخٛد دس ٔشوض استبٖ ٚ
ضٟشستبٖ ٔشثٛق ٝسا اخزٔ ،كبًِ ٚ ٝثشسسی ٕ٘بیٙذ.
تبصشٌ :دس ٔشاتى ٕٞدٛاس ثیٗ استبٖ ٞب ،اداس ٜوُ ٕٔیضی وٙٙذ ٜثبیستی ؾٕٗ اخز سٛاثك اص اداس ٜوُ
ٕٞدٛاس ،الذأبت لجّی ا٘دبْ ضذ ٜسا دسیبفت  ٚدس اختیبس ٞیبت ٕٔیضی خٟت ٔكبًِ ٚ ٝثٟش ٜثشداسی لشاس
دٞذٕٞ .سٙیٗ اداس ٜوُ ٕٞدٛاس ٔٛنف است وّی ٝسٛاثك سا دس اختیبس اداس ٜوُ ٕٔیضی وٙٙذ ٜلشاس دٞذ.
ٞ- 28یأت ٕٔیضی ٔٛنف است دس تبسیخ ٔٙذسج دس آٌٟی دس ٔشتى ضؿٛس یبثذ.ا٘دبْ ٕٔیضی دس خبسج
اص ّٟٔت ايالْ ضذ ٜدس آٌٟی فبلذ ايتجبس خٛاٞذ ثٛد.
- 29صبحببن پشٚا٘ ٝزشای داْ  ٚیب ٔتمبؾیبٖ غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ ثبیذ تمبؾبی وتجی  ٚفشْ ٞبی
دسخٛاست غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ سا دس د ٚثشي دس صٔبٖ ضؿٛس ٞیبت دس ٔشتى تىٕیُ  ٚثب اخز
سسیذ ،ثٞ ٝیأت ٞبی ٕٔیضی تطٛیُ ٕ٘بیٙذ.
ٞ- 30یبت ٞبی ٕٔیضی ثشای تطخیع  ٚتًییٗ ٔشتًذاس  ٚغذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ ث ٝضشایف ریُ تٛخٝ
ٕ٘بیٙذ:
 اضشاص تذأ ْٚشتًذاسی اص سبَ 1359ث ٝثًذ . ضؿٛس داْ ٔتمبؾی دس ٔشتى دس ٍٙٞبْ ٕٔیضی اسائ ٝسٛاثك ٔ ٚذاسن ٔثجت ٝثٟش ٜثشداسی تٛسف ٔتمبؾی داضتٗ ٔذسن  ٚسٛاثك لب٘٘ٛی یب لشائٗ ٔثجت ٝدس پش٘ٚذٞ ٜبی اداس ٜوُ ا٘دبْ تطمیمبت الصْ تٛسف ٞیأت ٕٔیضی اص ثٟش ٜثشداساٖ ٕٞدٛاس  ٚسبیش ثٟش ٜثشداساٖ ٔٙكمٟ٘ ،ٝبد ٞبیغیش دِٚتی ٔب٘ٙذ ا٘دٕٗ غٙفی ٔشتًذاساٖ استبٖ  ٚضٟشستبٖ ٔشثٛقٝ
 اسائٔ ٝذاسن ٔثجت ٝداَ ثش ٚساثت  ٚیب ٔٛاسد ٔطبثٝتبصشٌ :زٙب٘سٍٙٞ ٝبْ ٕٔیضی ث ٝدالیُ ٔٛخ ،ٝداْ ٔشتًذاس دس ٔشتى ٘جبضذ سبیش يٛأُ خٟت ثشسسی ٚ
ریطك ثٛدٖ ٔشتًذاس ،وبفی است .اضشاص ٔٛخ ٝثٛدٖ دالیُ(ثب اسایٔ ٝذاسن ٔثجت ،) ٝث ٝيٟذٞ ٜیأت ٕٔیضی ٔی
ثبضذ.
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- 31فػُ  ٚنشفیت زشای ٔشتى ٍٙٞبْ ٕٔیضی ،ثشای تًییٗ داْ ٔدبص ٔشتًذاساٖ تٛسف ٞیأت ٕٔیضی
تًییٗ ٔی ٌشدد.
تبصشٌ یک  :اداسٌ کل می تًاوذ دس صًست ضشيست َش سبلٍ قبل اص حضًس دام ،صمبن يظشفیت چشا سا
تؼییه ي بٍ صبحببن پشياوٍ کتبب اػالم ومبیذٔ .شتًذاسان مًظف بٍ سػبیت مًاسد اػالمی می ببشىذ.
تبصشٌ دي  :دس صًست تغییش سطح مشتغ (بٍ دالیلی وظیش ياگزاسی بخشی اص مشتغ ،اجشای مبدٌ ياحذٌ
اساضی اختالفی مًضًع مبدٌ  56قبوًن حفبظت ي بُشٌ بشداسی ،وقشٍ بشداسی جذیذ ي  )...اداسٌ کل می
تًاوذ وسبت بٍ اصالح پشياوٍ یب پشياوٍ َبی چشای دام اقذام ومبیذ.
- 32تًییٗ ٔطذٚدٔ ٜشاتى ثب ا٘دبْ تطمیمبت ٔستذَ  ٚوبفی ثًٟذٞ ٜیأتٟبی ٕٔیضی ٔی ثبضذ.
ًٔ- 33شفی سٚستبیی دأذاس ،دس ٔشاتى سٚستبئی ث ٝيٟذ ٜضٛسای اسالٔی ٔطُ  ٚتبئیذ آٖ ث ٝيٟذٜ
ٞیأتٟبی ٕٔیضی ٔشتى ٔی ثبضذ .تب صٔبٖ تطىیُ ضٛسای اسالٔی سٚستب  ٚیب دس غٛست ا٘طالَ
ضٛسأً ،شفی سٚستبیی دأذاس ث ٝيٟذًٔ ٜتٕذیٗ ٕٞبٖ سٚستب خٛاٞذ ثٛد.
تبصشٌ یک :دس غٛستیى ٝپس اص ٕٔیضی ٔشتى ،ثٟشٜثشداساٖ ٔشتى سٚستبیی (سٚستبیی دأذاس) تغییش ٕ٘بیٙذ،
سیب ٝٞاسبٔی خذیذ تٛسف ضٛسای اسالٔی تٟی ٚ ٝايالْ ٔ ٚذاسن پس اص تبییذ اداس ٜوُ ،اغالش ٔیٍشدد.
تبصشٌ دي  :دس ساستبی ٔذیشیت ثٟیٔ ٝٙشاتى سٚستبیی اداس ٜوُ ٔی تٛا٘ذ دس ٞش ٔشتى ث ٝیىی اص اضىبَ ریُ
يُٕ ٕ٘بیذ.
 ثشای ٔشاتى سٚستبیی پس اص ٕٔیضی  ،قشش ٔشتًذاسی تٟی ٚ ٝخٟت اخشا ٚاٌزاسٔی ٌشدد ٔ ،سئِٛیت ضسٗاخشای قشش ثًٟذ ٜضٛسای اسالٔی  ٚیب ٕ٘بیٙذ ٜدأذاساٖ ریطك ٔی ثبضذ.
 دأذاساٖ صیش ٚ 10اضذ دأی ٔی تٛا٘ٙذ ثب اقالو اداس ٜوُ ٘سجت ثًٔ ٝشفی ضٛسای اسالٔی سٚستب یبتطىُ ٔشتًذاسی ثًٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٜالذاْ ٕ٘بیٙذ  ٚدس ٞش صٔبٖ و ٝغالش ثذا٘ٙذ ثب اقالو اداس ٜوُ  ٚثب اوثشیت
آسا ٕ٘بیٙذ ٜخٛد سا تغییش دٙٞذ.
 ثشای دأذاساٖ فٛق ثخطی اص ٔشتى ٔطخع  ٚتشخیطبً تٙسیك ٌشدد. ثشای ٔشتًذاساٖ ثبالی ٚ 50اضذ دأی ٔدبص پشٚا٘ ٝزشای داْ ٔدضا غبدس ٌشدد. -34ضٙبسٙبٔٔ ٝشتىٔ ،ذسن سسٕی ثٛد ٚ ٜوّی٘ ٝسخ آٖ ثبیذ  ،خٛا٘ب  ٚثذ ٖٚلّٓ خٛسدٌی،الن
ٌشفتٍی  ٚخذض ٝثٛد ٚ ٜاسبٔی افشاد ثب غٛستدّسٟ٘ ٝبیی ٞیأت ٕٔیضی ٔٙكجك ثبضذ.
ٔ -35طذٚدٞ ٜبی يشفی ٔشتًذاساٖ ثبیستی ثب روش٘مبـ ٔختػبت (داسای  ٚ )UTMتشسیٓ ثش سٚی
٘مطٞ ٝبی  1:50000یب  1:25000تٛپٌٛشافی  ٚتػبٚیش ٔبٛٞاس ٜای ٔطخع  ٚث ٝأؿبء ايؿبی ٞیبت سسیذٜ
 ٚؾٕیٕ ٝغٛست خّسبت ٕٔیضی ٌشدد.
 -36سشپشست ٞیأت ٕٔیضی ٔشتى ٔٛنف است پس اص ايالْ ٘هش لكًی ٞیأت ،وّیٔ ٝذاسن ٕٔیضی
ٔشتى سا دس د٘ ٚسخ ٝتىٕیُ ٞ ٚش د ٚسٚی آٖ سا ث ٝأؿبء ايؿبء ٞیأت ٔ ،شتًذاساٖ یب ٕ٘بیٙذٌبٖ آٟ٘ب
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سسب٘ذٕٞ ٜسٙیٗ یه ٘سخ ٝوّی ٝاٚساق  ٚاسٙبد ٕٔیضی ٔشتى  ،اص قشیك سیستٓ سایب٘ ٝث ٝدفتش أٛس ٔشاتى
اسسبَ ٕ٘بیذ.
تبصشٌ یک :أتٙبو ٔشتًذاس یب ٔشتًذاساٖ یب ٕ٘بیٙذٌبٖ آٟ٘ب اص أؿبء اٚساق  ٚاسٙبد ٕٔیضی ٔشتىٔ ،ب٘ى اص اتخبر
تػٕیٓ ٞیئت ٕٔیضی ٘خٛاٞذ ثٛد.
تبصشٌ دي :الذأبت ٞیأت ٕٔیضی ثبیذ قجك آخشیٗ فشٟٔبی اثالغی سبصٔبٖ خٍّٟٙبٔ ،شاتى  ٚآثخیضداسی
ا٘دبْ پزیشد.
 -37سشپشست ٞیأت ٕٔیضی ٔٛنف است پس اص تىٕیُ الذأبت ٕٔیضی٘ ،تید ٝسا ضذاوثش نشف
ٔذت سی سٚص پس اص پبیبٖ ٔأٔٛسیت ثٕٞ ٝشأ ٜذاسن ٕٔیضی(اثالٌ ايؿبی ٞیأت ،ثشي ٔأٔٛسیت ،تػبٚیش
آٌٟی ،غٛستدّس ٝاِػبق  )… ٚخٟت غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ ث ٝغٛست وتجی ث ٝاداسا ٜوُ ايالْ ٚ
تطٛیُ ٕ٘بیذ.
تبصشٌ  :يذْ تطٛیُ ثٛٔ ٝلى ٔذاسن  ٚاٚساق ٕٔیضی(تٛسف ٞیبت ٕٔیضی) ث ٝدالیُ غیش ٔٛخ ٝتخّف اداسی
ٔطسٛة ٔی ٌشدد.
 -38دس ٔٛسد ٔشاتًی و ٝپشٚا٘ ٝزشای داْ غبدس ٌشدیذ ،ٜثبیذ ثٔ ٝشتًذاساٖ وتجبً اثالٌ ٌشدد وٝ
ٔطذٚدٔ ٜشاتى ٔٛسد پشٚا٘ ٝزشای داْ خٛد سا ثب سإٙٞبیی وبسضٙبسبٖ اداس ٜوُ ٚیب ضٟشستبٖ يالٔت ٌزاسی
ٔٚسئِٛیت ضفبنت اص آٖ سا ث ٝيٟذٌ ٜیش٘ذ  ٚدس غٛست ٔطبٞذٞ ٜش ٌ ٝ٘ٛتدبٚص  ٚتخّف  ،استفبد ٜیب ثٟشٜ
ثشداسی غیش ٔدبصٔشتى ٘سجت ث ٝپیٍیشی آٖ اص قشیك ٔطبوٓ لؿبیی یب ٘یشٚی ا٘تهبٔی ٔطُ ٚیب اداسٙٔ ٜبثى
قجیًی ضٟشستبٖ ٕٞشا ٜثب اقالو سسب٘ی الذاْ ٕ٘بیذ .
تجػش ٜیه  :غبضجبٖ پشٚا٘ ٝزشای داْ ٔیتٛا٘ٙذ اص قشیك ٔشاخى لؿبیی ٘سجت ث ٝالبٔ ٝديٛی (دس ٔٛسد
تؿییى ضمٛق ٔٛسد پشٚا٘ ٝزشا) الذاْ ٕ٘بیٙذ .اداس ٜوُ ٔٛنّف ث ٝضٕبیت ٕٞ ٚىبسی الصْ ٔی ثبضٙذ.
تجػش ٜد : ٚدس غٛست ثشٚص ضشیك دس ٔشتى ٔ ،شتًذاس یب ٔشتًذاساٖ ریطك آٖ ٔشتى ٔٛوّف ث ٝاقالو سسب٘ی
ٚضشوت دس اقفب ء ضشیك ٔی ثبضذ  ٚدس غٛست يذْ ٔطبسوت  ،اداس ٜوُ ٔی تٛا٘ذ ٘سجت ث ٝاثكبَ پشٚا٘ٝ
زشای آ٘بٖ الذاْ ٕ٘بیذ .
 -39دس غٛستیى ٝضص داً٘ پالن سٚستبیی والً ٚلف يبْ ثبضذ دس غٛست اضشاص وّی ٝضشایف
ٚلفیت ،پشٚا٘ ٝزشای داْ ٔشاتى ٔٛخٛد دس پالن ٚلف ث٘ ٝبْ ٔتِٛی ٚلف يبْ غبدس خٛاٞذ ضذ.
 -40اختیبس ٔ ٚسئِٛیت ٕٔیضی ٔشاتى ضٛص ٜاستطفبنی ٞش استبٖ ثًٟذ ٜاداس ٜوُ ٕٞبٖ استبٖ
(ٔٙكم )ٝثٛدٞ ٚ ٜیأتٟبی ٕٔیضی ضك دخبِت دس ٕٔیضی استبٟ٘ب (ٔٙبقك) دیٍش سا ٘ذاس٘ذ.
تجػش ٜیه :دس غٛستیى ٝضذٚد ٔشاتى ٔشصی استبٖ ٞب ٔطخع ٘طذ ٜثبضذ ،اثتذا اداس ٜوُ ،ثبسيبیت ضذٚد
تمسیٕبت وطٛسی ٔشصی سا ٔطخع  ٚدس ٔطذٚدٞ ٜبی ٔشتجف ث ٝاستبٖ ٞبی خٛد ثب سيبیت تجػش 2 ٜریُ
ثٙذ  25الذاْ ثٔ ٝـٕیضی ٔی ٕ٘بیذ.
شیوه نامه فنی و اجراییضوابط و شرایط بهره برداري از مراتع کشور صفحه  12از18

تجػش ٜد :ٚدسغٛستیىٔ ٝشاتى ٔٛسد ٕٔیضی دس ٘ٛاس ٔشصی د ٚاستبٖ لشاس ٌشفت ٝثبضذ  ٚتذاخُ ضذٚد ثب ٔشص
خغشافیبیی ٚسیبسی د ٚاستبٖ ٚخٛد داضت ٝثبضذ اثتذا اداسات وُ د ٚاستبٖ ثب ثشسسی اخشیٗ ٘مط ٝتمسیٕبت
وطٛسی  ٚسٛاثك ثجتیٔ ،شصی سا ثب تٛافك یىذیٍش ٔطخع ٚغٛستدّسٕٛ٘ ٝدٞٚ ٜش استبٖ ثب سيبیت تجػشٜ
 2ریُ ثٙذ ٘ 25سجت ثٕٔ ٝیضی ٚتًییٗ ٔشتًذاساٖ ریطك الذاْ ٔیٕٙبیٙذ.
تبصشٌ سٍٔ :طذٚدٔ ٜشص ٞش استبٖ تبثى تمسیٕبت وطٛسی ٚتطذیذ ضذٚد پالن ٞبی ثجتی خٛاٞذ ثٛد.
تبصشٌ چُبس :دس غٛستیى ٝسبٔبٖ يشفی ٔشتًی ،دس ٔطذٚد ٜثیص اص د ٚاستبٖ ٚالى ضذ ٜثبضذ ،اویپ ٕٔیضی
ثب ٔسئِٛیت استب٘ی ؤ ٝسبضت ثیطتشی اص يشغ ٝسا ضبُٔ ٔی ٌشدد  ٚثب يؿٛیت یه ٕ٘بیٙذ ٜاص استبٖ
ٞبی ٕٞدٛاس ٕٔیضی غٛست ٔی ٌیشد.
 -41ضذٚد اختیبسات ٞیأت ٞبی ٕٔیضی ٔٙطػش ثٛٔ ٝاسد ٔٙذسج دس ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝثٛد ٚ ٜدس
أٛسی و ٝسسیذٌی ٚانٟبس ٘هشدس اٟ٘ب دس غالضیت سبیش ٔشاخى لب٘٘ٛی ثبضذ ضك دخبِت  ٚسسیذٌی ٘ذاس٘ذ.

سسیذگی بٍ اػتشاضبت قبل اص صذيس پشياوٍ چشای دام ،وحًٌ صذيس ي سسیذگی
بٍ اػتشاضبت پس اص صذيس پشياوٍ چشای دام:
 -42وّی ٝايتشاؾبت ٚاغّ ٝثٕٔ ٝیضی ٞبی ا٘دبْ ضذ ٜثش اسبس ایٗ دستٛسإًُِ

(لجُ اص غذٚس

پشٚا٘ ٝزشای داْ )،دس وٕیسی٘ٛی ٔشوت اص سئیس اداسٔ ٜشتىٕ٘ ،بیٙذ ٜاداس ٜضــمٛلی (وـبسضــٙبس
ضــمٛلی) ٕ٘ ٚبیٙذٔ ٜذیش وُ ٔٙبثى قجیًی استبٖ  ٚيٙذاِضٕ٘ ْٚبیٙذ ٜا٘دٕٗ غٙفی ث ٝيٛٙاٖ ٔكّى ثذ ٖٚضك
سای ضذاوثش تب پبیبٖ فػُ ثٟش ٜثشداسی ثًذیٛٔ ،سد سسیذٌی ضىّی ٚالى  ٚقجك تجػشٞ ٜبی ریُ يُٕ ٔی
ٕ٘بیٙذ.
تجػش ٜیه :سيبیت دلیك ٔفبد دستٛسإًُِ ،خػٛغبً ثٙذ ٕٞ 41یٗ فػُ ٔ ،جٙبی وبس وٕیسی ٖٛسسیذٌی ثٝ
ايتشاؾبت  ٚضىبیبت ٔی ثبضذ.
تجػش ٜد :ٚدس غٛست تبئیذ ايتشاؼ ،تػٕیٓ وٕیسی ٚ ٖٛپش٘ٚذ ٜاص قشیك اداس  ٜوُ ثٞ ٝیأت ٕٔیضی وٙٙذٜ
اضبِ ٝتب ٘سجت ث ٝانٟبس ٘هش لكًی  ٚتىٕیُ پش٘ٚذ ٜثشای غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ الذاْ ٕ٘بیذ.
.
 -43دس غٛست يذْ ٚغ َٛايتشاؼ پس اص یه سبَ اص ايالْ ٌضاسش ٞیأت ث ٝاداس  ٜوُ  ،يٕالً
الذاْ ٞیأت تبئیذ ضذْ ٜضسٛة ٔ ٚشتى ٔزوٛس داسای پشٚا٘ ٝزشای داْ تّمی ٞ ٚیبت ٘سجت ث ٝغذٚس پشٚا٘ٝ
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زشا الذاْ ٔی ٕ٘بیذ  .دس غٛست ٚغ َٛايتشاؼ پس اص ّٟٔت ٔمشسٞ ،یأت ٔٙذسج دس ایٗ ثٙذ ضك سسیذٌی
سا ٘ذاضتٛٔ ٚ ٝؾٛو دس وٕیسی ٖٛثٙذ  49فػُ د ْٚایٗ ضی٘ ٜٛبٔٔ ٝكشش  ٚاتخبر تػٕیٓ ٔیٍشدد.
 -44اداس ٜوُ پس اص غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ ٔٛنف است یه ٘سخ ٝاص غٛستدّسٞ ٝیأت،
ثب٘ؿٕبْ یه ٘سخ ٝاص ضٙبسٙبٔٔ ٝشتى ٘ ٚمطٞ ٝبی ٔشثٛق ٝسا خٟت ؾجف دس سٛاثك ث ٝضٟشستبٖ ٔشثٛق،ٝ
اسسبَ ٕ٘بیذ .
 -45ثشای ٔشتًذاسا٘ی و ٝداسای سٕٟی وٕتش اص ٚ 50اضذ دأی ٔدبص ٔی ثبضٙذ پشٚا٘ ٝزشای داْ
ٔستمُ غبدس ٕ٘ی ٌشدد.
تبصشٌ یک ٞ :یأتٟبی ٕٔیضی ثبیستی س ٟٓداْ ٔدبص ٞش یه اص ایٗ ٔشتًذاساٖ سا ٔطخع  ٚاداس ٜوُ وتجب
تًذاد داْ ٔدبص ثب فػُ زشا ٔ ٚطذٚد ٜزشا سا ثٔ ٝشتًذاس ٔضثٛس ايالْ ٔی ٕ٘بیذ.
تبصشٌ دي  :دس ٔشاتى ٔطبيی ٔشتًذاسا٘ی و ٝثب وٕتش اص  50واحد دامـي مجاز تـعييـن صالحيت شده اند ثب
اخز  ٚلج َٛأتیبصات ٔشتًذاساٖ ٕٞبٖ ٔشتىٔ ،یتٛا٘ٙذ ٘سجت ث ٝافضایص ٚاضذ دأی ٔدبص خٛد ثب سيبیت ثٙذ
 51ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝالذاْ  ٚدس غٛستی ؤ ٝدٕٛو داْ ٔدبص یه ٔشتًذاس ث ٝثیص اص ٚ 50اضذ دأی ثشسذ،
اداس ٜوُ ٔٛنف ث ٝغذٚس پشٚا٘ ٝزشا داْ ٔیجبضذ .
 -46خٟت اضخبغی و ٝغالضیت آٟ٘ب اص قشف ٞیأتٟبی ٕٔیضی تبئیذ  ٚداسای داْ ٔدبص وٕتش اص
ٚ 50اضذ ٔی ثبضٙذ دس غٛست تطىیُ تًب٘ٚی ٔشتًذاسی ثٙطٛی و ٝتًذاد داْ ٔدبص آٟ٘ب ث ٝضذالُ یه
ٚاضذ التػبدی (ٚ 230اضذ دأی ) ثشسذ  ،ثػٛست یه ضخع ضمٛلی پشٚا٘ ٝزشای داْ غبدس ٔی ٌشدد.
تبصشٌ یک :دس صًستی کٍ ظشفیت چشای مشتغ یک سبمبن ػشفی کمتش است  230ياحذ دامی ببشذ ،دس
صًست دسخًاست کلیٍ ٔشتًذاسان ریحق آن سبمبن جُت تشکیل تؼبيوی مشتؼذاسی ،اداسٌ کل می
تًاوذ وسبت بٍ صذيس پشياوٍ چشای دام بىبم تؼبيوی مشتؼذاسی اقذام ومبیذ.
تبصشٌ دي :غبضجبٖ سٟبْ تطىُ ٞبٔ ،دبص ث ٝفشٚش سٟبْ خٛد ث ٝغیش اص اضخبظ سٟبٔذاس  ٚیب افضایص
تًذاد سٟبٔذاساٖ ٕ٘ی ثبضٙذٔ .ؤسسیٗ ٔ ٚدبٔى ئٕٛی  ٚيبدی ،ضك تغییش ایٗ ٔٛؾٛو سا دس اسبسٙبٔٝ
٘ذاس٘ذ .اداس ٜوُ دس غٛست تمبؾبی ايٕبَ ثٙذ  51ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝاص قشف ای ٍٝ٘ٛٙضشوت ٞبٔ ،ی ثبیست
ٔفبد ایٗ تجػش ٜسا لجُ اص غذٚس ٔدٛص ،ثشسسی  ٚسيبیت ٕ٘بیٙذ.
تجػش ٜس : ٝزٙب٘س ٝضشوت تًب٘ٚی الذاْ ث ٝفشٚش سٟبْ ضشوت  ٚیب افضایص تًذاد سٟبٔذاس ثذ ٖٚاخز
ٔدٛص وتجی اص اداس ٜوُ ٕ٘بیٙذ ،أتیبص ثٟش ٜثشداسی اص ٔشاتى آٟ٘ب ِغ ٚ ٛپشٚا٘ ٝزشای داْ آٟ٘ب اص دسخ ٝايتجبس
سبلف ٔی ٌشدد.
 -47دس غٛست تطمك ٔفبد ثٙذٚ 37یب تػٕیٓ وٕیسی ٖٛثٙذ ٔ( 49جٙی ثش ریطك ثٛدٖ ًٔتشؼ ٚ
اؾبف ٝضذٖ ثِ ٝیست ٔشتًذاساٖ ریطك )  ٚیب اخشای ثٙذ  51ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ٘ ، ٝیبص ثٕٔ ٝیضی خذیذ ٘جٛدٚ ،ٜ
شیوه نامه فنی و اجراییضوابط و شرایط بهره برداري از مراتع کشور صفحه  14از18

اداس ٜوُ ثبیستی پشٚا٘ٞ ٝبی زشای داْ غبدس ٜلجّی سا اثكبَ  ٚثٙبْ افشاد خذیذ یب تطىُ ٞبی سسٕی ،پشٚا٘ٝ
زشای داْ غبدسٔ ٚ ،ذاسن سا اغالش ٘ ٚتید ٝسا ث ٝدفتش أٛس ٔشاتى سبصٔبٖ ايالْ ٕ٘بیٙذ.
تجػشٛٔ :ٜافمت  ٚغذٚس اخبصٚ ٜاٌزاسی أتیبص پشٚا٘ ٝزشای داْ ٙٔ ،طػشاً دس اختیبس اداس ٜوُ ٔی ثبضذ.
 -48دس غٛست فٛت داس٘ذ ٜپشٚا٘ ٝزشای داْ ،یىی اص ٚسّاث لب٘٘ٛی ٔیتٛا٘ذثبوست

ٚوبِت

ٔطؿشی یب ٔػبِط ٝثب سبیش ٚساث ضذاوثش نشف ٔذت د ٚسبَ پشٚا٘ ٝزشای داْ دسیبفت ٕ٘بیذ.
تجػش ٜیه :دس ٔشاتى ٔطبيی دس غٛست يذْ تٛافكٚ ،ساث ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٔدٛص وتجی اداس ٜوُ ،ضمٛق ٔتٛفی
سا ث ٝتشتیت اِٛیت ثٔ ٝشتًذاساٖ ٕٞبٖ ٔشتى ٔ ٚشتًذاساٖ ٕٞدٛاس ٚاٌزاس ٕ٘بیٙذ  ٚدس ٔشاتى ا٘فشادی ٘یض ٔی
تٛا٘ٙذ ثب ٔدٛص وتجی اداس ٜوُ ،ضمٛق ٔتٛفی سا ث ٝتشتیت اِٛیت ثٔ ٝشتًذاساٖ ٔشتى ٕٞدٛاس ٚیب دیٍش
اضخبظ (ٔشتًذاساٖ ) ضمیمی  ٚضمٛلی ٚاٌزاس ٕ٘بیٙذ.
تجػش ٜد :ٚدس غٛست تٛافك  ٚسؾبیت ضذالُ دٚسٚ ْٛساث  ،اداس ٜوُ ٔی تٛا٘ذ پشٚا٘ ٝزشا ثٙبْ اضذی اص
ٚساث غبدس ٕ٘بیذ .
تجػش ٜس :ٝدس غٛستیىٞ ٝشیه اص ٚساث ،داسای ٔدٛص ثٟش ٜثشداسی دس ٕٞبٖ ٔشتى ثبضٙذ اداس ٜوُ ٔیتٛا٘ذ
سٚ ٟٓی اص پشٚا٘ٔ ٝتٛفی سا وسش  ٚث ٝتًذاد داْ ٔدبص ا ٚاؾبفٔ ٚ ٝذاسن ٕٔیضی سا اغالش ٕ٘بیذ.
تجػش ٜزٟبس :دس غٛست يذْ تطمك ایٗ ثٙذ  ٚتجػشٞ ٜبی ریُ آٖٚ ،ساث ضك ٚسٚد داْ ثٔ ٝشتى سا ٘خٛاٙٞذ
داضت  ٚضمٛق ثٟش ٜثشداسی ٔتٛفی اثكبَ ٔی ٌشدد.
 -49سسیذٌی ث ٝايتشاؾبت اضخبظ ٘بضی اص الذأبت ٞیأتٟبی ٕٔیضی ،پس اص غذٚس پشٚا٘ ٝزشای
داْ دس اختیبس وٕیسی٘ٛی ٔشوت اص ٕ٘بیٙذٌبٖ دفتش أٛس ٔشاتى ،دفتش أٛس ضمٛلی سبصٔبٖ ٕ٘ ٚبیٙذ ٜتبْ
االختیبس اداس ٜوُ خٛاٞذ ثٛد .اضخبظ ٔی تٛا٘ٙذ ايتشاؾبت خٛد سا ثب اسائٔ ٝذاسن ٔثجت ٝث ٝاداس ٜوُ اسسبَ
 ٚاداس ٜوُ ٔىّف ث ٝپزیشش ايتشاؼ ٔی ثبضذ.
تجػش ٜیه :دثیشخب٘ ٝوٕیسی ٖٛدس دفتش أٛس ٔشاتى سبصٔبٖ ٔستمش ثٛد ٚ ٜوّی ٝايتشاؾبت ٚاغّ ٝپس اص
تىٕیُ  ٚتٙهیٓ فشٟٔبی ٔشثٛق ٝتٛسف اداس ٜوُ ،خٟت سسیذٌی دس وٕیسی ٖٛثٙذ  ،49اسسبَ  ٚدثیشخب٘ ٝپس
اص تىٕیُ پش٘ٚذٛٔ ،ٜؾٛو سا دس وٕیسیٔ ٖٛزوٛسٔ ،كشش خٛاٞذ ٕ٘ٛد .و كليه مكاتبات در اين مورد از طريق
دفتر امور مراتع سازمان انجام خواهد گرفت.
تجػش ٜد :ٚدس ٕٔیضی ٞبی غٛست ٌشفت ٝلجّی ّٟٔت تمذیٓ ايتشاؾبت ضذاوثش س ٝسبَ پس اص اثالٌ ایٗ
ضی٘ ٜٛبٔٔ ٝی ثبضذ  ٚدس ٕٔیضی ٞبی خذیذ(پس اص اثالٌ ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ٘ ) ٝیض ّٟٔت تمذیٓ ايتشاؾبت
ضذاوثش س ٝسبَ پس اص غذٚس پشٚا٘ ٝزشای داْ خٛاٞذ ثٛد.
تجػش ٜس :ٝتػٕیٓ وٕیسی ٖٛثٙذ  49لكًی  ٚالصْ االخشا است ِىٗ ًٔتشؼ ٔی تٛا٘ذ نشف ّٟٔت ٔمشس
ٔٙذسج دس تجػشٔ 2 ٜبد16 ٜدیٛاٖ يذاِت اداسی ( ٔ3ب) ٜايتشاؼ  ٚاداس ٜوُ ٔٛنف است تػٕیٕبت اتخبری
سا دس اِٚیٗ فشغت ث ٝاخشا ٌزاضت٘ ٚ ٝتید ٝسا ث ٝدثیشخب٘ ٝوٕیسی ٖٛايالْ ٕ٘بیٙذ.
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تجػش ٜزٟبس  :زٙب٘سًٔ ٝتشؼ یب ًٔتشؾیٗ ضذاوثش تب یىسبَ پس اص تبسیخ اثالٌ وٕیسی ٖٛمذسک مثبتٍ
جذیذی دال بش ریحق بًدن خًد اسایٍ ومبیىذ  ،سئیس سبصٔبٖ ٔی تٛا٘ذ پس اصاسایٌ ٝضاسش ثبصسسیٗ یب
وبسضٙبسبٖ ًٔتٕذ ٙٔ ٚتخت خٛد  ٚتبییذ آٖ ٛٔ ،ؾٛو سا ٔدذدا ثٕٞ ٝیٗ وٕیسی ٖٛثب تشویت ٔذیش وُ دفتش
أٛس ٔشاتى ٔ ،ذیش وُ دفتش ضمٛلی ٔ ٚذیش وُ استبٖ ٔشثٛق ٝاسخبو تب تػٕیٓ ٟ٘بیی اخز  ٚاثالٌ ٌشدد.
تجػش ٜپٙح :تػٕیٕبت وٕیسی ٖٛثٙذ  49 ٚ 42ثب ٔمشسات لب٘ ٖٛآئیٗ دادسسی ٔذ٘ی ثًٔ ٝتشؾیٗ اثالغٕی
ٌشدد.

يظبیف ي اختیبسات صبحب پشياوٍ چشای دام:
 -50سيبیت ٔٙذسخبت پشٚا٘ ٝزشای داْ غبدس ،ٜاص قشف ٔشتًذاساٖ اِضأی است  ٚثب ٔتخّفیٗ ثشاثش
ٔمشسات سفتبس خٛاٞذ ضذ.
ٔ -51شتًذاساٖ ریطك ٔشتى ٔی تٛا٘ٙذ ،تٕبٔی اختیبسات ٔ ٚسئِٛیتٟبی ٘بضی اص پشٚا٘ ٝزشای خٛد سا
پس اص اخز ٔدٛص وتجی اص اداس ٜوُ ثشاسبس ٔمشسات ،تٟٙب ث ٝیىی اصفشص٘ذاٖ خٛدٕٞ ،سش ،افشاد ضمیمی یب
ضمٛلی ثب ضشایف ریُ ٔٙتمُ ٕ٘بیٙذ.
تبصشٌ یک:
الف) دسٔشاتى ٔطبيی :ا٘تمبَ تٕبٔی ضمٛق پشٚا٘ ٝزشای خٛد ث ٝیىی اص فشص٘ذاٖ ٕٞ ٚسش ٘ ٚیض ث ٝیىی یب
تًذادی اص ٔشتًذاساٖ ٕٞبٖ ٔشتى٘ ،یبصی ث ٝسؾبیت سبیش ٔشتًذاساٖ ٕٞبٖ ٔشتى ٕ٘ی ثبضذِ ،یىٗ ا٘تمبَ پشٚا٘ٝ
زشا ث ٝدیٍش اضخبظ ضمیمی  ٚضمٛلی ،سؾبیت وّیٔ ٝشتًذاساٖ ٕٞبٖ ٔشتى اِضأی ٔی ثبضذ.زٙب٘س ٝا٘تمبَ
دٙٞذ ٜدس خػٛظ ثٟبی ضمٛق ثٟش ٜثشداسی ثب ٔشتًذاساٖ ٔشتًذاساٖ ٕٞبٖ ٔشتى ث ٝتفب٘ ٓٞشسذ ثب ٘هش
ٔٛافك اداس ٜوُ ٔالن ٔطبسج ٝضمٛق ثٟش ٜثشداسی ،ضی٘ ٜٛبٔ ٝاثالغی سبصٔبٖ ٔی ثبضذ .
ة) دس ٔشاتى ا٘فشادی  :اِٛیت ا٘تمبَ ضمٛق ثٟش ٜثشداسی ثب ٔشتًذاساٖ ٕٞدٛاس ٕٞبٖ ضٛص ٜآثخیض ٔی ثبضذ
.دس غٛست يذْ تٕبیُ ٔشتًذاساٖ ٕٞدٛاس ٚپس اص ايالْ وتجی ث ٝاداس ٜوُ(دس ّٟٔت یه فػُ زشا) داس٘ذٜ
پشٚا٘ ٝزشا ٔی تٛا٘ذ ثب ٔٛافمت اداس ٜوُ ضمٛق خٛد سا ث ٝاضخبظ ضمیمی  ٚضمٛلی ریػالش ا٘تمبَ دٞذ.
تبصشٌ دي :دس ٔشاتى ضٕبَ وطٛس،دس غٛست دسخٛاست ٔشتًذاس ثٙٔ ٝهٛس ا٘تمبَ ضمٛق پشٚا٘ ٝزشا ،اثتذأی
ثبیست وّی ٝضمٛق اضتٕبِی ٔىتسجٚ ٝی دس خ ٍُٙاص قشیك وٕیسی ٖٛتًییٗ غالضیت دأذاس ٔٛؾٛو قشش
خشٚج داْ اص خ ٍُٙاثكبَ  ٚسپس ٘سجت ث ٝا٘تمبَ ضمٛق پشٚا٘ ٝزشا الذاْ ٕ٘ٛد.
تجػش ٜس : ٝاخشای ٔفبد تجػشٞ ٜبی یه  ٚد ٚایٗ ثٙذ ثٞ ٝیر ٚخ٘ ٝجبیستی ٔٙدش ث ٝافضایص ثٟش ٜثشداس دس
سبٔبٖ يشفی ٔشثٛق ٝضٛد .
ٔ -52شتًذاسغبضت پشٚا٘ ٝزشای داْ ،دسغٛستیىٔ ٝطٕ َٛقشش اسىبٖ  ٚسبٔب٘ذٞی يطبیش ٌشد٘ذ،
دس صٔبٖ اخشای قشش اسىبٖ  ٚسبٔب٘ذٞی ،وّی ٝضمٛق ضبغّ ٝاص پشٚا٘ٞ ٝبی زشای داْ دس لكت ٔطُ
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اسىبٖ (ییالق ،لطالق یب ٔیب٘جٙذ) اثكبَ  ٚدس خػٛظ لكت ٞبی دیٍش اسىبٖ ٘یض ٔی ثبیست ضذاوثش نشف
ٔذت یىسبَ ٘سجت ثًٔ ٝشفی ثٟش ٜثشداس ٔدبص خٟت خبیٍضیٙی (ثب سيبیت ثٙذ  ٚ 51تجػشٞ ٜبی ریُ آٖ)
الذاْ ٕ٘بیذ
تجػش : ٜدس غٛست يذْ ًٔشفی ثٟش ٜثشداس خبیٍضیٗ دس ّٟٔت ٔمشس ،ضمٛق ثٟش ٜثشداسی اثكبَ ٔی
ٌشدد.
ٔ - 53شتًذاسا٘ی و ٝالذاْ ث ٝتٙسیك  ٚيالٔت ٌزاسی ٔطذٚدٞ ٜبی پشٚا٘ٞ ٝبی زشای داْ ٔی ٕ٘بیٙذ
ٔی تٛا٘ٙذ دس لبِت قشش ٔشتًذاسی اص وٕه ٞبی فٙی ٔٚبِی (دس غٛست تخػیع ايتجبس ) استفبد ٜوٙٙذ.

فصل سًم
ششایط ابطبل پشياوٍ چشای دام
 -1خًُ دس ٔفبد ٔٙذسج دس پشٚا٘ ٝزشای داْ ثب تطخیع ٔشاخى ریػالش ٔٛخت اثكبَ پشٚا٘ ٝزشا
ٌشدیذ ٚ ٜدس ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاسد ثب ٔتخّف ثشاثش ٔمشسات سفتبس خٛاٞذ ضذ.
 -2دس ٔٛاسدی و ٝغبضت پشٚا٘ ٝزشای داْ ،ثذ ٖٚوست ٔدٛص وتجی اص اداس ٜوُ ،ضمٛق ٘بضی اص پشٚا٘ٝ
زشای داْ سا ث ٝضخع دیٍشی ،ايٓ اص ضمیمی  ٚیب ضمٛلی اخبس ٚ ٜیب ٚاٌزاس ٕ٘بیذ.
-3دس غٛست تشن ٔشتًذاسی ثٔ ٝذت  2سبَ ٔتٛاِی ،ثذ ٖٚايالْ وتجی ث ٝاداس ٜوُ
تجػش :ٜاضشاص تشن ٔشتًذاسی ثش اسبس تٙهیٓ غٛستدّس ٝتطمیمبت ٔطّی تٛسف ٔبٔٛسیٗ اداس ٜوُ ،اداسٜ
ٔٙبثى قجیًی  ٚآثخیضداسی ضٟشستبٖ  ٚیب سبیش ٔذاسن ٔ ٚستٙذات  ٚاسای ٝآٖ ث ٝوٕیسیٛٔ ٖٛؾٛو ثٙذ
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ایٗ فػُ خٛاٞذ ثٛد.
ٞ-4شٌ ٝ٘ٛتغییش وبسثشی اساؾی دس ٔطذٚد ٜپشٚا٘ ٝزشا ثذ ٖٚاخز ٔدٛص لب٘٘ٛی
 -5يذْ اخشای ٔفبد پشٚا٘ ٝزشا اص لجیُ نشفیت زشأ ،ذت  ٚصٔبٖ استفبدٜ
تجػش : ٜدس غٛست يذْ سيبیت ایٗ ثٙذ ،اداس ٜوُ  ٚیب اداسات تبثً ٝپس اص د ٚثبس اخكبس  ٚاثالٌ سسٕی
(ضذالُ دس د ٚفػُ زشا) ثٔ ٝتخّفیٗ  ٚثشای ثبس س٘ ْٛسجت ث ٝاثكبَ پشٚا٘ ٝزشا الذاْ ٔی ٕ٘بیذ.
 -6يذْ پشداخت ضمٛق  ٚيٛاسؼ لب٘٘ٛی ثٔ ٝذت  3سبَ ٔتٛاِی  ٚیب  5سبَ ٔتٙبٚة ثذ ٖٚيزس ٔٛخٝ
 -7اخشای ٔفبد تجػش ٜس ٝریُ ثٙذ  ٚ 46تجػش ٜد ٚثٙذ  38اصفػُ د ْٚضشایف ئٕٛی
 -8اخشای ٔفبد تجػش ٜزٟبس ریُ ثٙذ  48فػُ دْٚ
 -9اخشای ٔفبد ثٙذ  ٚ 52تجػش ٜریُ آٖ اص فػُ دْٚ
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 -10تطخیع ٔٛؾٛو اثكبَ پشٚا٘ ٝزشا دس خػٛظ ثٙذ ٞبی  9 ٚ 8 ،7 ، 6 ، 5 ،4 ،3 ،2 ،1ایٗ فػُ ،
ثش يٟذ ٜوٕیسی٘ٛی ٔشوت اص ٕ٘بیٙذٔ ٜذیش وُ ،سئیس اداسٔ ٜشتى ،سئیس اداس ٜضمٛلی(یب ٕ٘بیٙذٚ ٜی )،
فشٔب٘ذ ٜیٍبٖ ضفبنت اداس ٜوُ(یب ٕ٘بیٙذٚ ٜی )  ٚسئیس اداسٙٔ ٜبثى قجیًی  ٚآثخیضداسی ضٟشستبٖ ٔشثٛقٝ
ٔی ثبضذ .ایٗ وٕیسی ٖٛثب ثشسسی پش٘ٚذ ٚ ٜاضشاص تخّفٔ ،شاتت سا ثب تٙهیٓ غٛستدّس ٝثٔ ٝذیشوُ ايالْ تب
٘سجت ث ٝاثكبَ پشٚا٘ ٝزشا الذاْ ٕ٘بیذ.
 -11ثب ايالْ وتجی ٔشتًذاس ث ٝاداس ٜوُ ٔجٙی ثش ا٘ػشاف اص ثٟش ٜثشداسی اص ٔشتى ،پشٚا٘ ٝزشا ثبقُ ٔی
ٌشدد.
 -12اخشای تجػشٔ 3 ٜبد 9 ٜآییٙبٔ ٝاخشایی لب٘ ٖٛاغالش تجػشٔ )1( ٜبد )47( ٜلب٘ ٖٛتٙهیٓ ثخطی اص
ٔمشسات ٔبِی دِٚت ٔػٛثٞ 91/1/20 ٝیبت ٚصیشاٖ.
 -13دس غٛست دسخٛاست ٔشتًذاساٖ ریطك خٟت تغییش ٔطُ تًّیف داْ  ،پشٚا٘ ٝزشای داْ غبدسٜ
اثكبَ خٛاٞذ ضذ.
تجػش : ٜتػٕیٓ ٌیشی دس ایٗ ٔٛسد ثب ٔذیش وُ دفتش أٛس ٔشتىٔ ،ذیش وُ دفتش ضمٛلی سبصٔبٖ ٔ ٚذیش وُ
استبٖ ٔشثٛق ٝخٛاٞذ ثٛد.
 -14دس غٛست ٚالى ضذٖ ٔطذٚد ٜپشٚا٘ ٝزشا دس ٔطذٚد ٜضٟشٞب و ٝقشش خبٔى یب تفػیّی خذیذ آٖ
ٞب ث ٝتػٛیت ٔشاخى لب٘٘ٛی ری سثف سسیذ ٜثبضذ ث ٝضشـ سيبیت  ٚپشداخت ضمٛق ثٟش ٜثشداسی تٛسف
دستٍبٔ ٜتِٛی  ،پشٚا٘ ٝزشا اثكبَ ٔی ٌشدد.
 -15اً٘مبد لشاسداد اخشای قشش ٞبی ٔٛؾٛو تجػشٔ )1 ( ٜبد )3( ٜلب٘ ٖٛاغالش لب٘ ٖٛضفبنت  ٚثٟشٜ
ثشداسی اص خٍّٟٙب ٔ ٚشاتى ـ ٔػٛة  1348ـ  ٚاغالضیٞ ٝبی ثًذی آٖ
٘ -16طٔ ٜٛذیشیت نشفیت زشای آصاد ضذ٘ ٜبضی اص اثكبَ پشٚا٘ ٝیب پشٚا٘ٞ ٝبی زشا ( ثٛٔ ٝخت اخشای
ٔفبد ثٙذ ٞبی 12 ٚ 11ٚ 10ایٗ فػُ) ثش اسبس ضشایف  ٚؾٛاثكی است و ٝتٛسف دفتش أٛس ٔشاتى
ايالْ ٔی ٌشدد.

 ایٗ دستٛسإًُِ دس فػُ ا َٚثب  25ثٙذ  2ٚتجػش ،ٜدس فػُ د ْٚثب  53ثٙذ  62 ٚتجػش ٚ ٜفػُ
س ْٛثب  16ثٙذ  3 ٚتجػش ٜتٙهیٓ ٌشدیذ ٚ ،ٜاص صٔبٖ تػٛیت  ٚاثالٌ ایٗ دستٛسإًُِ ،وّیٝ
دستٛسإًِّٟبی لجّی ثبقُ  ٚاص دسخ ٝايتجبس سبلف ٔی ٌشدد.

 دس غٛست ثشٚص ٞش ٌ ٝ٘ٛاثٟبْ  ٚیب ٘یبص ث ٝتفسیش دس اخشای ثٙذ ٞبی ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٚ ٝدسخٛاست
٘هش اسضبدی تٛسف اداس ٜوُ  ،پبسخ وتجی ٔذیش وُ دفتش أٛس ٔشاتى ٔالن يُٕ خٛاٞذ ثٛد.
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