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 مىابع طبیعی  ( قاوًن افسایش بُرٌ يری بخش كشايرزی ي۲۱آییه وامٍ اجرایی بىذ )ب( مادٌ )

 :اصطالحبت سيز در ايي آييي ًبهِ در هؼبًي هطزٍح هزثَط ثِ كبر هي رًٍذ -1ماده 

 13۳۱ هصَة –قبًَى: قبًَى افشايص ثْزُ ٍري ثخص كطبٍرسي ٍ هٌبثغ طجيؼي  -الف

چوي سارّب، ثَتِ سارّب، ًيشارّب، اراضي هستحذث، هٌبثغ طجيؼي: ػزصِ ٍ اػيبًي جٌگلْب، هزاتغ، ثيطِ ّبي طجيؼي، اراضي جٌگلي،  -ة
اراضي سبحلي، آثزاِّ ّب، اراضي هَات، اراضي دٍلتي، كَيزّب، ضٌشارّب، اراضي ثيبثبًي ٍ سبيز هٌبثؼي كِ تَسط ٍسارت جْبد كطبٍرسي 

گلْب، هزاتغ ٍ آثخيشداري ايجبد ضذُ يب خَاّذ ضذ هبًٌذ جٌگلْبي دست كبضت، جٌگلْب ٍ هزاتؼي كِ در اجزاي ٍظبيف سبسهبى جٌ
كطَر ثزاي احيبء ٍ اصالح ٍ تجذيل هٌبثغ ايجبد هي ضَد، پبرك ّبي آثخيش، حَسُ ّبي آثخيش، پبرك ّبي جٌگلي، ًْبلستبى ّب ٍ 

  .ايستگبُ تَليذ ثذر ٍ ًْبل كِ جولگي جشء اهَال ػوَهي )اًفبل( هحسَة هي ضًَذ
غ طجيؼي ثطَر هستقين ٍ غيزهستقين كِ ثبػج ثزٍس خسبرت ٍ يب سجت ثزّن ّزگًَِ دخبلت در ػزصِ ٍ اػيبًي هٌبث :تخزيت -ج

  .خَردى تؼبدل ٍ تغييز در اجشاي سيست ثَم ضَد
احيب ٍ ثبسسبسي هٌبثغ طجيؼي: اقذاهبتي كِ در قبلت طزحْب ٍ پزٍصُ ّبي هزتجط، ثزاي ثبسگزداًذى ضزايط قجل اس تخزيت )ضزايط  -د

  .اٍليِ( اًجبم هي ضَد

دستگبّْبي هجزي هكلفٌذ ًقطِ پزٍصُ ّبي اجزايي هصَة خَد را ثِ هٌظَر ثزآٍرد خسبرات احتوبلي در اختيبر ٍسارت جْبد  -2ماده 

كطبٍرسي قزار دٌّذ. ٍسارت جْبد كطبٍرسي ظزف سِ هبُ پس اس دريبفت ًقطِ ّبي يبد ضذُ، ّشيٌِ ّبي احيبء ٍ ثبسسبسي ٍ هيشاى 
  .هجزي اػالم هي ًوبيذخسبرت ٍاردُ را تؼييي ٍ ثِ دستگبُ 

( ثزهجٌبي آخزيي فْزست ثْبي ٍاحذ پبيِ آثخيشداري ٍ 1هحبسجِ خسبرت ّبي ٍاردُ ثِ ػزصِ ّبي هَضَع ثٌذ )ة( هبدُ ) -3ماده 

هٌبثغ طجيؼي اثالغي هؼبًٍت ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي رييس جوَْر، ثب تَجِ ثِ ضبخصْبي سيز ٍ در قبلت جذاٍل پيَست كِ 
  .تأييذ ضذُ است، اًجبم هي ضَد "دفتز ّيئت دٍلت"ثِ هْز 

 تؼذاد كل ًْبل ّب، ثَتِ ّب، درختبى ٍ درختچِ ّب ثِ صَرت طجيؼي ٍ دست كبضت  -1
  (هسبحت پَضطْبي ػلفي ٍ يب چوٌشارّب )هتز هزثغ -2
 حجن خبك جب ثِ جب ضذُ ثِ هتز هكؼت  -3
 تِ ّب، درختبى ٍ درختچِ ّب ثِ صَرت طجيؼي ٍ دست كبضت ّشيٌِ كبضت، ًگْذاري ٍ هزاقجت هؼبدل سي ًْبل، ثَ -4
  .ضزيت ارسش جٌگل ٍ ػزصِ ٍ اػيبًي هٌبثغ طجيؼي -5

ٍسارت جْبد كطبٍرسي هَظف است ّوِ سبلِ هيشاى خسبرات هَضَع ايي تصَيت ًبهِ را ثب ّوبٌّگي دستگبّْبي اجزايي  -4ماده 

ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي رييس جوَْر پيطٌْبد ًوبيذ. هؼبًٍت ثزًبهِ هزثَط جْت درج در اليحِ ثَدجِ سٌَاتي ثِ هؼبًٍت 
ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي رييس جوَْر رديف هتوزكشي را ثزاي ايي هٌظَر در لَايح ثَدجِ سبالًِ پيص ثيٌي ٍ در چبرچَة هَافقتٌبهِ 

  .دّذ ( قبًَى اختصبظ هي13ثب ٍسارت جْبد كطبٍرسي ثزاي هصبرف تؼييي ضذُ در هبدُ )

ٍسارت جْبد كطبٍرسي هكلف است اػتجبرات ًبضي اس اخذ خسبرات اجزاي طزحْبي ػوَهي، ػوزاًي ٍ تَسؼِ اي در هٌبطق  -تبصره 

( قبًَى ٍ ثب ًظز سبسهبى حفبظت هحيط 13تحت هذيزيت سبسهبى حفبظت هحيط سيست را صزفبً در چبرچَة ػوليبت هَضَع هبدُ )
  .وبيذسيست در هٌبطق يبد ضذُ ّشيٌِ ً

ي ريستاَای اسالمی شُر َا ي شًراَایَا، دَیاریيیژٌ كاركىان شُرداری  


