ٔذيشيت أٛس اساضي استبٖ چٟبس ٔحبَ  ٚثختيبسي

ثسٓ اِشة اِطٟذاء ٚاِصذيميٗ

ٔمذٔ: ٝ
دس سبِٟبي اخيش حجٓ ٚسيؼي اص اساضي صساػي ٚثبغي  ٚخبن حبصّخيض وطبٚسصي وطٛس دس
ٔؼشض تخشيت ٚتغييش وبسثشي ٞبي غيش ٔجبص ،سبخت ٚسبصٞبي ثي سٚي ،ٝتصشفبت غيش لب٘٘ٛي
ٚصٔيٗ خٛاسي لشاس يسفتٚ ٝايٗ ٔٛضٛع ٔٙبثغ پبي ٝوطٛس سا ثب تٟذيذاتي جذي ٔٛاج ٝسبختٝ
است
يچيذ ٜاي ٔٛاجٝ
و ٝايٗ ٔٛضٛع ٔذيشيت صٔيٗ دس وطٛس سا ثب ٔسبئُ ٚچبِص ٞبي ٔتؼذد  ٚح
وشد ٜاست ،ث٘ ٝحٛي و ٝأشٚص  ٜسبٔب٘ذٞي ٔسبئُ ٔبِىيت ٚثٟش ٜثشداسي اص صٔيٗ ٚحفبظت
اص اساضي وطبٚسصي ٙٔٚبثغ عجيؼي ث ٝػٛٙاٖ يه ضشٚست ّٔي دس وطٛس ٔغشح ضذ ٜاست.
تبويذات اخيش ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشي ،سيبست ٔحتشْ جٕٟٛسي  ٚديٍش سشاٖ لٛا دس ايٗ خصٛظ
ِ ٚض ْٚاصالح لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات ،ثبصٍ٘شي دس سيبست  ٚلبعؼيت ٔسٚٛالٖ دس ثشخٛسد ثب صٔيٗ
خٛاسي ٞب إٞيت ايٗ ٔٛضٛع سا ثيطتش اص لجُ وشد ٜاست،
تشديذي ٘يست و ٝتحمك اٞذاف ٔ ٚغبِجبت والٖ حبوٕيت دس ايٗ حٛص ٚ ٜسفغ چبِص ٞبي
ٔذيشيت صٔيٗ دس وطٛسٔ ،ستّضْ ا قداْ ٚحشوت جٟبدي  ٕٝٞدست ا٘ذس وبساٖ  ،سبص

ٔب٘ذٞي

دليك ٛٞ ٚضٕٙذ ثشاي اداس ٜأٛس  ،تذاسن سبص ٚوبسي ٔٙبست ثشاي استمبي ٔطبسوت ٔشدْ،
افضايص تؼبُٔ ٕٞ ٚىبسي دِٚت ّٔ ٚت ،افضايص ٕٞبٍٙٞي دستٍبٟٞبي اجشايي ٚ

٘ظبستي

ٔذيشيت صحيح ٚوبسآٔذ صٔيٗ ث ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓتشيٗ ٚظبيف ٔ ٚبٔٛسيت ٞبي حبوٕيتي دِٚت
ٔحسٛة ٔي ضٛد.
سيبست  ٚاٞذاف سبصٔبٖ أٛس اساضي وطٛس
سبصٔبٖ أٛس اساضي وطٛس ث ٝػٛٙاٖ ٔشجغ ا٘تظبْ ثخص ث ٝلٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات حٛص ٜصٔيٗ ٚ
اصّي تشيٗ ٔتِٛي ٔذيشيت صٔيٗ دس وطٛس (ثٚ ٝيژ ٜاساضي وطبٚسصي )ثب ثش٘بٔ ٝسيضي صحيح
ٔ ٚذيشيت وبسآٔذ ،دس حيغٚ ٝظبيفٔ ،بٔٛسيت ٞب ٚاختيبسات ،ثب تبسي اص فش ًٙٞجٟبدي ٚ
ٔذيشيت سبصٔب٘ي ثشآٔذ ٜاص دٚساٖ فؼبِيت جٟبد وطبٚسصي دس دٚساٖ دفبع ٔمذس  ،سبص٘ذٌي
 ٚتٛسؼ ٝوطٛس ،ضٕٗ ٕٞبٍٙٞي ثب ٚصسات استجبعبت ٚفٙبٚسي اعالػبت وطٛس ٛٔ ،فك ة ٜساٜ
ا٘ذاصي سبٔب٘ ٝحفبظت اص اساضي وطبٚسصي خظ س ٝسلٕي  131ثب اٞذاف تمٛيت

ٔطبسوت

ٔشدٔي ٘ٚظبست ٍٕٞب٘ي ثشاي حفبظت اص اساضي وطبٚسصي  ٚسبٔب٘ذٞي فشآيٙذ دسيبفت ٚ
پيٍيشي اخجبس ٌ ٚضاسش ٞبي ٔشدٔي دسثبس ٜحفظ وبسثشي

اساضي وطبٚسصي ٕٞ ٚ،چٙيٗ

تطىيُ  ٚسا ٜا٘ذاصي ٌطت ٞبي ٚيژ ٜحفظ وبسثشي اساضي وطبٚسصي دس سشاسش وطٛس ثب ٞذف
استمبي ٔطبسوت ٔشدْ ٚتىشيٓ ضٟش٘ ٚذاٖ  ،افضايص ضشيت حفبظتي اساضي پيطٍيشي اص
تخشيت ٞب ٚتسشيغ دس ثشخٛسد لبعغ ثب ٔتخّفبٖ ٚظيف ٝراتي خٛد سا ث٘ ٝحٔ ٛغّٛة ا٘جبْ دٞذ.
ٚضؼيت استبٖ
استبٖ چٟبسٔحبَ ٚثختيبسي

داساي ٞ 247414ىتبس اساضي وطبٚسصي

( آثي  ٚديٓ ) دس 9

ضٟشستبٖ) ضٟشوشد ٞ 28805 -ىتبس -سبٔبٖ ٞ13940ىتبس  -ثشٚجٗ ٞ 44122ىتبس -
 ِشدٌبٖ ٞ 60988ىتبس –وٞٛشً٘ ٞ 19161ىتبس – فبسسبٖ ٞ 14811ىتبس – اسدَٞ 29089ىتبس –ويبس ٞ 22798ىتبس – ثٗ ٞ 13709ىتبس )  25ثخص  40ضٟش 50
دٞستبٖ  825سٚستب ٔيجبضذ.
دغذغٔ ٝسئِٛيٗ ٔحتشْ دستٍبٟٞبي ٘ظبستي خصٛصأ ضٛساي حفظ حمٛق ثيت إِبَ سا فشآٞ
سبخت ٝو ٝثٕٞ ٝيٗ دِيُ تأويذ آ٘بٖ ثش حضٛس پش سً٘ ٔ ٚستٕش ٚاحذٞبي ٌطتي حفظ وبسثشي
اساضي وطبٚسصي دس استبٖ سا لٛت ثخطيذ ٜاست .
سا ٜا٘ذاصي سبٔب٘ ٝحفبظت اساضي وطبٚسصي ( : )131

تٕبس ثب سبٔب٘ ( 131 ٝتّفٗ ٌٛيب )
ٌضي ) 1 ٝٙثشلشاسي استجبط ثب ٔسئ َٛثجت ٌضاسضبت
ٌضي ) 2 ٝٙثجت ٌضاسش،ا٘تمبد،سٛاَ  ....ٚدسيبفت وذ سٍٞيشي
ٌضي ) 3 ٝٙپيٍيشي اص عشيك وذ سٍٞيشي
ثب تٛج ٝث ٝإٞيت ٔٛضٛع ِ ٚضٕٞ ْٚىبسي ٔ ٚطبسوت ٔشدْ ثشاي سفغ ٔؼضُ ثشصي تغييش
وبسثشي اساضي وطبٚسصي – تصشفبت غيش ٔجبص  ٚصٔيٗ خٛاسي ثشاثش ٔجٛص سبصٔبٖ أٛ

س

اساضي وطٛساص تبسيخ  1394 /03/12سبٔب٘ ٝحفبظت اساضي وطبٚسصي ( )131ثب ٞذف
 -1تمٛيت ٔطبسوت ٔشدٔي ٘ ٚظبست ٍٕٞب٘ي  -2سبٔب٘ذٞي  ٚوبٞص ٔذت صٔبٖ فشايٙذ اص
دسيبفت ٌضاسش تب ضٙبسبئي  ٚثشخٛسد ثب تخّفبت حٛص ٜأٛس اسضي ،

دس ٔجٔٛػٔ ٝشوض

فشٔب٘ذٞي  ٚوٙتشَ استبٖ سا ٜا٘ذاص ي ٚثصٛست ضجب٘ ٝسٚص ثٛسيّٝ

سيستٓ ٘شْ افضاس ي

آٔبد ٜدسيبفت ٌضاسضبت ٔشدٔي دس صٔي:ٝٙ

 - 1تخّفبت تغييش وبسثشي اساضي صساػي  ٚثبؽ ٞب
ظسفبت غيش لب٘٘ٛي  ٚصٔيٗ خٛاسي
 - 2ت

 - 3استفبدٞ ٜبي غيش ٔجبص اص اساضي ٚاٌزاسي دِٚتي ّٔٚي
 - 4ضٙبسبئي اساضي وطبٚسصي سٞبضذ ٚ ٜثبيش.
 - 5دسيبفت ا٘تمبدات  ٚپيطٟٙبدات سبص٘ذٜ

 - 6اسائٔ ٝطبٚس ٜث ٝثٟش ٜثشداساٖ دس حٛص ٜصٔيٗ ٔيجبضذ
ٔ - 7جبحث ثب سفغ تذاخالت اساضي
 - 8وبداستش اساضي وطبٚسصي

 - 9سٛاالت دس صٔي ٝٙلٛا٘يٗ أٛس اساضي

ػّٕىشد سبٔب٘ 131 ٝاستبٖ دس سبَ 1395
جٕغ وُ آٔبس يىسبِ ٝسبَ 1395
ثجت تخّف تغييش وبسثشي دس اساضي وطبٚسصي استبٖ :
ٛٔ 592سد ٔسبحتٞ 23/0372 :ىتبس
جٕغ وّي آٔبس يىسبِ ٝسبَ لّغ ٚلٕغ  ٚاػبد ٜصٔيٗ ث ٝحبِت اِٚيٝ
 95اجشاي احىبْ دس سغح استبٖ :
ٛٔ 231سد ٔسبحت ٞ 10/4628 :ىتبس

