قطح ذسهبت ارطایی عطح تٌَعثركی ثِ هؼیكتّبی ذبًَاضّبی ضٍؾتبیی
مقدمه
زفتط عطح حفبظت اظ تبالة ّبی ایطاى ثب ّوىبضی ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ٍ ثطًبهِ تَؾؼِ هلل هتحس ٍ ثب حوبیت هبلی
زٍلت غاپي اظ ؾبل  2014السام ثِ ارطای فبظ اٍل پطٍغُ "هكبضوت زض احیبء زضیبچِ اضٍهیِ ثب الگَؾبظی هكبضوت رَاهغ هحلی
زض اًزبم فؼبلیتّبی وكبٍضظی پبیساض ٍ حفبظت اظ تٌَع ظیؿتی ٍ گًَِّبی زض هؼطض ذغط" زض  41ضٍؾتبی پبیلَت حَضِ
آثطیع زضیبچِ اضٍهیِ ًوَزُ ٍ زض ؾبل  ،2012فبظ قكن پطٍغُ ثب افعایف ؾبیتّب ثِ  130ضٍؾتب گؿتطـ یبفت .اّساف هسیطیتی
پطٍغُ زض ضاؾتبی چكن اًساظ  25ؾبلِ ثطًبهِ هسیطیت ربهغ زضیبچِ اضٍهیِ قبهل افعایف آگبّیّبی ػوَهی زض هَضز اضظـّبی
زضیبچِ ٍ تبالةّبی الوبضی ،تمَیت هكبضوت ّبی هطزهی ٍ هسیطیت پبیساض هٌبثغ آة ٍ وبضثطی اضاضی وكبٍضظی زض ضاؾتبی
حفبظت اظ زضیبچِ اضٍهیِ هیثبقس .اظ فبظ ؾَم پطٍغُ ثِ ثؼس حوبیت ٍ تَاًوٌسؾبظی التصبزی ظًبى ضٍؾتبیی زض لبلت تكىیل
صٌسٍقّبی ذطز ظًبى ضٍؾتبیی ثِ ػٌَاى یه فؼبلیت هىول ٍ ًیع ووه ثِ ضاُاًساظی وؿتٍوبضّبی ؾبظگبض ثب ظیؿتثَمّبی
تبالثی ثب ضٍیىطز تٌَعثركی ثِ هؼیكتّبی ذبًَاضّبی ضٍؾتبیی زض وٌبض زیگط فؼبلیتّبی زض ًظط گطفتِ قسُ ثَز .اوٌَى ،ثب
اتىب ثِ ایي تزطثِّب ،زض فبظ ّفتن پطٍغُ "هكبضوت زض احیبی زضیبچِ اضٍهیِ ثب الگَؾبظی هكبضوت رَاهغ هحلی  "...ایي فؼبلیت
زض زٍ ضٍؾتب اظ ؾبیتّبی پطٍغُ پیگیطی ذَاّس قس.

اّویت هَضَع ٍ ّسف
تب ظهبًی وِ ربهؼِ ثطای فطاّن آٍضزى ًیبظّبی اٍلیِ ی ذَز ثِ هٌبثغ عجیؼی هحیظ اعطاف ذَز هتىی ثبقس ؾرت ثتَاى
ؾیبؾتّبی حفبظت اظ هحیظ ظیؿت ضا ارطایی وطز .یىی اظ اّساف عطح "هكبضوت زض احیبی زضیبچِ اضٍهیِ ثب الگَؾبظی
هكبضوت رَاهغ هحلی  "...قٌبؾبیی ٍ تطٍیذ ضٍـّبی هؼیكتی ثب ًیبظ آثی ون زض حَضِ آثطیع زضیبچِ اضٍهیِ اؾت .ایي
فؼبلیت ثِ ػٌَاى هىول زیگط فؼبلیتّبی عطح ثِ ارطا زضهیآیس .عی ایي فؼبلیت ،ؾؼی ثط آى اؾت تب ًكبى زازُ قَز وِ هی-
تَاى ثب تٌَعثركی ثِ هٌبثغ وؿت زضآهس ذبًَاضّبی ربهؼِ ّسف اظ فؼبلیتّبیی وِ ثط هٌبثغ آة ٍ ذبن فكبض هیآٍضز وبؾتِ ٍ
ثب فؼبلیتّبی زضآهسظای زیگط ضا آظهَز ّ .سف ًْبیی اظ وبّف تىیِ ذبًَاضّبی ربهؼِ ّسف ثِ هٌبثغ آة ٍ ذبن فطاّن وطزى
قطایظ هٌبؾت ثطای عطح هؿئلِ ؾْن آة ظیؿت هحیغی زضیبچِ اضٍهیِ هیثبقس .تب ظهبًی وِ اظ زضآهس حساللی ذبًَاضّبی
هتىی ثِ هٌبثغ عجیؼی هغوئي ًكسُاین ًوی تَاى اظ ؾْن آة ظیؿت هحیغی زضیبچِ اضٍهیِ زض هزبهغ ػوَهی صحجت وطز.
پبیساضی فؼبلیتّبی صَضت گطفتِ ٍ ثطًبهِ ضیعی قسُ (ثطای آیٌسُ) زض ضاؾتبی احیبی زضیبچِ اضٍهیِ هؿتلعم ؾغحی اظ
آؾَزگی ربهؼِ ثْطُثطزاض اظ هٌبثغ زضآهسی ذَز هیثبقس .تٌَعثركی ثِ هٌبثغ زضآهس ذبًَاضّبی ضٍؾتبیی ،رسای اظ وبّف
فكبض ثط هٌبثغ آة ٍ ذبن ،هَرت همبٍهت ربهؼِ هحلی زض ثطاثط ًَؾبًبت ثبظاض هحصَالت وكبٍضظی ٍ تغییطات اللیوی
(ذكىؿبلی ٍ زیگط پسیسُّبی عجیؼی غیط هتطلجِ) هیقَز.

ضٍیىطز ٍ ضٍـ اًزبم وبض
ثِ هٌظَض تَؾؼِ هؼیكتّبی ؾبظگبض ثب ظیؿتثَمّبی تبالثی ثبیس فضبیی زض ربهؼِ ایزبز قَز وِ حبهی ًَآٍضی ثبقس .ثسیي
هٌظَض افعایف هْبضتّبی اػضبء ربهؼِ زض هسیطیت ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی وبض هَضز ّسف لطاض هیگیطز .ضٍیىطزی وِ ثطای حوبیت اظ
هؼیكتّبی ؾبظگبض ثب ظیؿتثَمّبی تبالثی ثبیس اتربش قَز " لطاضزازى ثْطُثطزاضاى زض هطوع فؼبلیت" اؾت .ثْطُثطزاضاى آگبُ-
تطیي افطاز ثِ قطایظ ذَز ّؿتٌسّ .طچٌس هوىي اؾت تَاًبیی ثطلطاضی اضتجبط ثیي ػلتّب ٍ هؼلَلّب ضا ثِ ذَثی یه تحصیل-
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وطزُ زاًكگبّی ًساقتِ ثبقٌس ٍ تصویوبت اتربش قسُ تَؾظ آًْب اظ زیسگبُ وبضقٌبؾبى اقتجبُ ثبقس ٍلی ضٍیىطز ظطفیتؾبظی
پیكٌْبز هیوٌس تب هؿئَلیت تصوینگیطی ثِ هٌفؼت ثطاى ًْبیی ّط ؾیبؾت هحَل گطزز .لصا ثبیس فضبیی ایزبز قَز تب ربهؼِ
هحلی ثب ثِ اقتطان گصاقتي زاًؿتِّبی ذَز ٍ تحلیل زازُّب ثِ صَضت روؼی ثِ ضاّىبضّبیی هتٌبؾت ثب ذصَصیبت فطٌّگی
ٍ هٌبثغ زض زؾتطؼ ذَز زض ظهیٌِ تَؾؼِ ظهیٌِّبی زضآهسظا ثطؾٌسّ .نافعایی زیسگبُّب عی گطزّوأییّب ثْطُثطزاضاى هَرت
وبّف ضطیت اقتجبُ تصویوبت اتربش قسُ هیقَز.
یىی اظ ضاّجطزّبیی وِ ثبلمَُ هیتَاًس ثط ضًٍس هصطف وًٌَی آة زض ضٍؾتبّبی پیطاهَى زضیبچِی اضٍهیِ ٍ تبالةّبی الوبضی آى
تأحیط ثگصاضز ،فطاّن آٍضزى ظهیٌِای اؾت تب هؼیكتّبی وًٌَی ضٍؾتبیی تٌَع ثیبیس چٌساى وِ وكبٍضظی لعٍهبً تٌْب گعیٌِی
اصلیِ فؼبلیت التصبزی ثطای اهطاض هؼبـ قوطزُ ًكَز .ذبًَازُّبی ضٍؾتبیی ،ثؿتِ ثِ قطایظ ذَز ،اظ چٌسیي ضاُ زیگط ثِ رع
وكبٍضظی ًیع وؿت زضآهس هی وٌٌس .قٌبذتي ضاّجطزّبی هؼیكتی ضٍؾتبییبى ٍ احطگصاضی ثط ضًٍس آى ثِ ؾَز حفبظت ٍ/یب
احیبی هٌبثغ آثی هیتَاًس ثبلوأل ثِ تخجیت ٍ پبیساضی ظًسگی پیطاهَى ظیؿتثَمّبی تبالثی ثیٌزبهس.
ًوَزاض ظیط ٍضؼیت ولی الگَّبی ضایذ هؼیكتی ضا ًكبى هیزّس .ایي ًوَزاض ثساى هؼٌب ًیؿت وِ ّوِی ذبًَاضّبی ضٍؾتبیی اظ
ّوِی ایي قیَُّب ثطای تأهیي هؼبـ ذَز ثْطُ هی گیطًس .آى چِ لغؼی اؾت آى اؾت وِ وكبٍضظاى ذطز اظ هحصَالت ظضاػی
ذَز ثِ زٍ قىل اؾتفبزُ هیوٌٌس :تأهیي ذَضز ٍ ذَضان ذبًَازُ ٍ فطٍـ آى ثطای تأهیي هبیحتبد زیگط .قوبضی اظ وكبٍضظاى
لبزض اًس ثب فطآٍضی هحصَالت ظضاػی ،ثبغی ٍ/یب زاهی ذَز زضآهس ثیفتطی وؿت وٌٌس .اهب ذبًَازُّبی ونزضآهس ٍ/یب فبلس ظهیي
هیثبیؿت ثب وبض وطزى زض ظهیيّبی زیگطاى یب اظ ضاُ اربضُی ظهیيّبی وكبٍضظی اهطاض هؼبـ وٌٌس .الجتِ زض ضٍؾتب وؿبًی ًیع
یبفت هیقًَس وِ ثب ضاُاًساظی وؿتٍوبضّبی ذطز ذسهبت الظم ضا زض اذتیبض اّبلی هیگصاضًس .قوبض اًسوی ًیع ثِ وبضّبیی
اقتغبل زاضًس وِ آىّب ضا زض ظهطُی حمَق ثگیطاى لطاض هی زّس .وؿبًی ًیع اظ ضاُ زؾت ظزى ثِ وبضّبی هَلت زض ثیطٍى اظ
ضٍؾتب ووجَزّبی هبلی ذَز ضا رجطاى هیوٌٌسّ .طگبُ ّیچ یه اظ ایي قیَُّبی هؼیكتی پبؾدگَی ًیبظ ذبًَازُّب ًجبقس،
هْبرطت ثِ قْطّبی هزبٍض (ٍ ػوستبً ثِ حبقیِی قْطّبی ثعضي) تٌْب گعیٌِی پیف ضٍی ضٍؾتبییبى ذَاّس ثَز .ػوَهبً
ذبًَازُّبیی وِ اظ چٌس ضاّجطز ثطای تأهیي هؼبـ ذَز ثْطُ هیگیطًس ،زض ضٍؾتب هبًسگبضتط ّؿتٌس .هزوَػِی ایي ضاّجطزّبی
هؼیكتی ثِ قىلّبی هتفبٍتی ثط الگَی هصطف آة احط هیگصاضًس.
زض چٌس ؾبل گصقتِ ،عطح حفبظت اظ تبالةّبی ایطاى ثب فؼبلیتّبی هطتجظ ثب وكبٍضظی پبیساض ثْجَز اصلیتطیي الگَی
هؼیكتی ضا ثِ ؾَز حفبظت اظ هٌبثغ آثی ٍ ظیؿتثَمّبی تبالثی ،یؼٌی تَلیس وكبٍضظی ثطای فطٍـ هحصَل ٍ/یب تأهیي ذَضز ٍ
ذَضان ،ضا ّسف لطاض زازُ اؾت .اهب ثطای آى وِ اظ احطگصاضی رٌجِّبی زیگط غبفل ًوبًین هیثبیؿت ظهیٌِی هساذلِّبی
ارتوبعهحَضی ضا زض زٍ ػطصِی وؿتٍوبضّبی ذطز هطتجظ ثب وكبٍضظی ٍ غیط هطتجظ ثب وكبٍضظی ضا ًیع تساضن ثجیٌس ٍ اظ ایي
ضاُ ثب اتىب ثِ ضٍیىطز تٌَعثركی ثِ هؼیكتّبی ذبًَاض ضٍؾتبیی هیبى فؼبلیتّبی التصبزی وكبٍضظاى پیًَس هؼٌبزاضی ثِ ٍرَز
آٍضز .ثسیي هؼٌب ،هیثبیؿت ضٍیىطز هؼیكتّبی ؾبظگبض ثب ظیؿتثَمّبی تبالثی ضا ثب ضٍیىطز «هؼیكت ربیگعیي» وِ ثب قطایظ
ضٍؾتبّبی پیطاهَى زضیبچِی اضٍهیِ ٍ تبالةّبی الوبضی آى ًبهتٌبؾت اؾت ،ربًكیي ؾبظز تب ثِ پبیساضی ارتوبػی-التصبزی ٍ
ثَمقٌبذتی هٌغمِ یبضی ثطؾبًس.
اظ ؾبظهبىّبی هزطی اًتظبض هیضٍز ثب پیكجطز قطح ذسهبت ثطای تحمك ایي ّسف وَقف وٌٌس.
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کطاٍرزی

کسبٍکار هرتبط

کسبٍکار

اضتغال ضْرْ هحَر

(خَاُ برای فرٍش

با کطاٍرزی

غیر کطاٍرزی در رٍستا

در رٍستا

خَاُ برای خَرد ٍ

(صٌایغ تبذیلی خرد)

(بقالی ،تؼویرگاُ ،سلواًی ٍ

(هؼلن ،بَْرز ٍ دیگر)

اضتغال فصلی
در ضْر

دیگر)

خَراک خاًَادُ)

ایي الساهبت ثبیس زض زٍ ضٍؾتب اظ ثیي  20ضٍؾتبی هٌترت فبظ قكن پطٍغُ زض اؾتبىّبی آشضثبیزبى غطثی ٍ قطلی ارطایی قًَس.
هْوتطیي قبذصی وِ زض اًتربة ضٍؾتب هحل عطح ثبیس زض ًظط زاقت ؾغح ػاللِ ٍ تَاًبیی ربهؼِ هحلی زض اًزبم وبضّب ثِ
صَضت زؾتِ روؼی اؾت .اًتظبض هیضٍز رَاهؼی وِ زضآهس حبصل اظ وكبٍضظیقبى زض احط ونآثی وبّف یبفتِ اؾت اظ گعیٌِ-
ّبی هؼیكتی هىول یب غیط وكبٍضظی ثطای تأهیي ًیبظهٌسیّبی ذَز اؾتمجبل وٌٌس .اًتربة ضٍؾتب هحل ارطای فؼبلیت ثط
اؾبؼ لیؿت ضٍؾتبّب ،پیكٌْبز هزطی ٍ ثب تأییس گطٍُ ّوبٌّگی (ازاضات ول هحیظ ظیؿت ،ؾبظهبىّبی رْبز وكبٍضظی ٍ عطح
حفبظت اظ تبالةّبی ایطاى) صَضت هیگیطز .لبثل شوط اؾت ،زض اًتربة ضٍؾتبی ثِ ایي ًىتِ تَرِ قَز وِ لجال فؼبلیتی اظ
لجیل تكىیل صٌسٍق یب ضاُ اًساظی هؼیكت اًزبم ًكسُ ثبقس.

هٌغمِ هَضز ارطای پطٍغُ
ثِ هٌظَض تَؾؼِ هؼیكتّبی ؾبظگبض ثب ظیؿتثَمّبی تبالثی هٌغمِ هَضز ًظط عجك رسٍل شیل هؼطفی هیگطزز.

زیرحَضِ
آشضثبیزبى غطثی
آشضثبیزبى قطلی
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ًام ضْرستاى

گساض

ًمسُ

ؾیویٌِ

هیبًسٍآة

ثبضاًساظ ٍ ًبظلَ

اضٍهیِ

هْبثبزچبی

هْبثبز

لیالى چبی

ثٌبة
هلىبى

للؼِ ربی

اؾىَ

صَفی چبی

ػزت قیط

هراحل اجرایی ضرح خذهات
 .1اهکاىسٌجی بسیج کطاٍرزاى برای تٌَعبخطی بِ هؼیطتّای رٍستایی
 .1.1گطزآٍضی ٍ تحلیل اعالػبت پبیِی ضٍؾتب اظ زٍ ضاُ ووّی ٍ ویفی (ثط پبیِی ضٌّوَزّبی اضؾبلی اظ ؾَی زفتط عطح
حفبظت اظ تبالةّبی ایطاى)
 .1.2قٌبؾبیی ٍ تحلیل ٍضؼیت زؾتاًسضوبضاى اؾتبًی/هحلی هطتجظ ثب هؼیكتّبی ضٍؾتبیی ٍ اضتجبطگیطی هؤحط ثب افطاز
ٍ زؾتگبُّبی اصلی
 .1.3قٌبؾبیی ثْطُ ثطزاضاى عطح وكبٍضظی پبیساض ٍ ثطلطاضی اضتجبط هؤحط ثب آًبى ٍ ذبًَازُّبقبى ثطای یبضگیطی ٍ رلت
پكتیجبًی آًبى
 .1.4قٌبؾبًسى ضطٍضت تٌَعثركی ثِ هؼیكتّبی ضٍؾتبیی
 .1.5قٌبؾبیی ػاللِهٌساى ثِ ّوىبضی ثب عطح ٍ ثطگعاضی ًكؿتّبی همسهبتی ثطای ثحج ٍ گفتٍقٌَز زضثبضُی ضٍیىطز
ٍ ضٍـّبی ارطایی عطح
 .2ضٌاسایی راّبردّای هؼیطتی رٍستاییاى
 .2.1تىویل اعالػبت پبیِ ثِ هسز ربًوبیی ٍ حجت ذصَصیبت هٌبثغ هَرَز زض ضٍؾتب اظ عطیك تطؾین هكبضوتی ًمكِی
هٌبثغ ٍ ًمكِی ارتوبػی
 .2.2قٌبؾبیی هْبضتّبی (تزطثِّبی وبضی) هكبضوتوٌٌسگبى
 .2.3اًتربة گعیٌِّبی هؼیكتی هىول ٍ/یب هؼیكتّبی غیط وكبٍضظی ثب ثْطُگیطی اظ ضٍـّبیی هبًٌس هبتطیؽّبی
همبیؿِای (ظٍری یب ًوطُزّی)
 .2.4قٌبؾبیی هٌبثغ زضآهسی حبل حبضط ربهؼِی ّسف ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبیی هبًٌس هصبحجِ ًیوِ ؾبذتبضی ٍ
ثحجّبی گطٍّی هتوطوع
 .2.5اضظیبثی هؼیكتّبی وًٌَی اظ ضاُ زؾتِثٌسی ٍ ضتجِثٌسی هؼیكتّبی وًٌَی اظ ثبثت ؾبظگبضی آىّب ثب همتضیبت
پبیساضی ارتوبػی ،التصبزی ٍ ظیؿتهحیغی ظیؿتثَمّبی تبالثی
 .2.6قٌبؾبیی هؼیكتّبیی وِ ثبلمَُ ؾغح زضآهس ذبًَاض ضا ثب ونتطیي ًْبزُّبی ثیطًٍی افعایف ذَاٌّس زاز ٍ ًیع ثب
همتضیبت پبیساضی ارتوبػی ،التصبزی ٍ ظیؿتهحیغی ظیؿتثَمّبی تبالثی ؾبظگبض اًس
 .3ایجاد کارگرٍُّای هحلی برای ّر گسیٌِی هؼیطتی درآهذزای سازگار با پایذاری هٌابغ آبی ٍ زیستبَمّای
تاالبی
ً .3.1بمًَیؿی ػاللِهٌساى زض زٍ گطٍُ ولیِ:
الف) هؼیكتّبی غیطوكبٍضظی ضٍؾتبیی ٍ
ة) هؼیكتّبی هجتٌی ثط فطآٍضی هحصَالت ظضاػی ،زاهی ٍ ثبغی ضٍؾتبیی ّوطاُ ثب ًیبظؾٌزی ٍ اٍلَیتثٌسی
آهَظقی اػضبی ّط گطٍُ
 .4ظرفیتسازی اػضای گرٍُّا جْت اًجام دادى فؼالیتّای گرٍّی ،هذیریت هطارکتی  ،راُاًذازی کسب ٍ
کارّای سَدآٍر سازگار با اهکاًات هٌابغ آبی ،رٍشّای تأهیي هٌابغ هالی خرد ،ضٌاخت ٍ درک بیصتر ًسبت
بِ ضرایط اقلیوی پیراهَى خَد ٍ هاًٌذ آى
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 .4.1اضظیبثی تَاًبییّب ٍ هْبضتّبی هطتجظ ثب هَضَعّبی یبز قسُ ،ثِ تفىیه ظًبى ٍ هطزاى ضٍؾتبیی؛
 .4.2ثطگعاضی زٍضُّب ٍ/یب ًكؿتّبی حضَضی یب هزبظی ثطای افعایف تَاًبییّب ٍ هْبضتّبی اػضبی وبضگطٍُّبی هحلی؛
 .4.3فطاّن آٍضزى ظهیٌِّبی یبزگیطی اػضبی وبضگطٍُّبی هحلی اظ اػضبی گطٍُّبی هؼیكتی (ظًبى ٍ هطزاى) فبظّبی
پیكیي عطح "هكبضوت زض احیبی زضیبچِ اضٍهیِ ثب الگَؾبظی هكبضوت رَاهغ هحلی " ...؛
 .4.4فطاّن وطزى ظهیٌِ فؼبلیت ثطای رَاًبى (ثب تَرِ ثِ زقَاضی ّبی فؼلی ثطای یبفتي قغل ،زاقتي ایسُ ّبی ًَآٍضاًِ
ٍ ضیؿه پصیطی ثیكتط)
 .5تْیِ ٍ تذٍیي هطارکتی طرح کسبٍکارّای خرد
 .5.1تْیِی ًمكِی ضاُ ٍ رسٍل ظهبىثٌسی ثطای تَلیس یه هحصَل یب ػطضِی یه ضقتِ اظ ذسهبت ثب هكبضوت اػضبی
ّط گطٍُ
 .5.2فطاّن وطزى ظهیٌِی آقٌبیی ٍ ثبظزیس اظ ًوًَِ ّبی هَفك وؿتٍوبضّبی ذطز ثطای اػضبی گطٍُّبی هؼیكتی
 .5.3تْیِی هكبضوتی یه ًوًَِ عطح وؿتٍوبض ذطز ثطای ّط گطٍُ هؼیكتی ٍ/یب ثطای ّط وؿتٍوبض ذبًَازگی
 .5.4ووه ثِ یبفتي ضاُّبی ػولی ثطای تأهیي هٌبثغ هبلی الظم ثطای ارطای عطح هَضز ًظط
 .5.4.1قٌبؾبًسى قیَُّبی ضاُاًساظی صٌسٍقّبی ذطز ثِ وبضگطٍُّبی هحلی ثِ ػٌَاى یه گعیٌِ ثطای ثٌس 5.4؛
 .5.4.2اهىبىؾٌزی ضاُاًساظی صٌسٍقّبی ذطز ضٍؾتبیی ،پؽ اظ اػالم هَافمت وبضگطٍُّبی هحلی؛
 .5.4.3تؼییي ؾبظٍوبضّبی الظم ثطای هسیطیت صٌسٍق ذطز ضٍؾتبیی؛
 .5.4.4ووه ثِ تزْیع پؽاًساظ ،ثِ ػٌَاى السام همسهبتی ضاُاًساظی صٌسٍق ذطز؛
 .5.4.5تؿْیلگطی ّبی الظم ثطای هَفمیت صٌسٍق ذطز زض رصة ووه هبلی اظ ؾَی زفتط حفبظت اظ تبالةّبی
ایطاى
 .5.5تؿْیلگطی ثطای یبفتي ضاُّبی ػولی ثطای ثبظاضیبثی هحصَالت ٍ ذسهبت عطح هَضز ًظط
 .5.6تؿْیل گطی ثطای ثطًسؾبظی هٌغمِ ای ٍ ثبظاضیبثی الىتطًٍیىی
 .5.7تؿْیل گطی ٍ تؼییي ؾبظٍوبض الظم ثطای وٌتطل ویفیت هحصَالت ٍ زضیبفت گَاّی ویفی هحصَالت
 .6هستٌذسازی ّر هرحلِ از فؼالیتّا ٍ ارائِی ًتایج بِ دستآهذُ بِ دستگاُّای ًاظر ٍ کارفرها در زهاىّای
هقرر
 .6.1تْیِ ٍ اضؾبل گعاضـ ًْبیی ( 3هزلس ضًگی ٍ فبیل الىتطًٍیىی)

هالحظات
زض تْیِ ٍ ارطای عطح پیكٌْبزی هالحظبت اذاللی پػٍّف هیثبیؿت ضػبیت قَز ،ثطای هخبل اعالػبت ثِ زؾت آهسُ (زض
ًَقتبض ،ػىؽ ،فیلن ٍ غیطُ) اظ ؾَی هصبحجِقًَسگبى ،زض صَضت توبیل آىّب« ،هحطهبًِ» ثبلی هیهبًس .زض عطح پیكٌْبزی
ثطای هحسٍزیت ّبی پػٍّف اظ رولِ اٍد فصل وبضی ضٍؾتبییبى ٍ ثِ حس ًصبة ًطؾیسى پطؾكٌبهِّبی پػٍّف ٍ غیطُ ًیع
الظم اؾت تساثیطی زض ًظط گطفتِ قسُ ،شوط گطزز.

هالحظات هالی ٍ حقَقی


ولیِ ّعیٌِّبی ارطایی هطتجظ ثب قطح ذسهبت فَق ٍ ّوچٌیي ّعیٌِّبی ثیوِ (حَازث ٍ  )...وبضوٌبى قطوت ٍ
هبلیبت زض عَل هست ظهبى لطاضزاز ثِ ػْسُ قطوت هزطی هیثبقس.
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اقربصی وِ توبیل ثِ ّوىبضی زاضًس لغفب ،عطح تَریْی ،لیوت پیكٌْبزی هساضن هَضز ًیبظ (ضٍظًبهِ تبؾیؽ،
ضٍظًبهِ تغییطات ،اؾبؾٌبهِ قطوت ،گَاّی اضظـ افعٍزُ ،ؾَاثك وبضی ٍ زض ذصَل زاًكگبُّب ًیبظ ثِ اضائِ هساضن
حمَلی هطتجظ هیثبقس– ضظٍهِ ٍ عطح پیكٌْبزی) ثِ ّوطاُ فبظثٌسی ،گبم ّبی ارطایی ٍ ضیع ّعیٌِ ّب هكوَل ثط
توبهی وؿَضات لبًًَی ضا حساوخط تب ضٍظ قٌجِ هَضخ  1322/6/15ثِ آزضؼ پؿت الىتطًٍیه عطح حفبظت اظ
تبالةّبی ایطاى  wetland.ciwp@gamil.comاضؾبل ًوبئیس.




ؾمف هٌبثغ هبلی پیفثیٌی قسُ ثب لحبػ ًوَزى توبهی وؿَضات لبًًَی حذاکثر ًْصذ هیلیَى ریال هیثبقس.



زض پیكٌْبز هبلی ثطای ّط یه اظ ذطٍریّب ٍ آیتنّب لیوت ثِ تفىیه اػالم قَز.



قطایظ ٍیػُ :زض لؿظ آذط لطاضزاز هؼبزل  % 30ول هجلغ لطاضزاز لحبػ ٍ ثؼس اظ تبییس ًْبیی ٍ اتوبم وبهل تؼْسات
پطزاذت ذَاّس قس.



الظم ثِ شوط اؾت قطوت هٌترت زض ظهبى ػمس لطاضزاز ،هی ثبیؿت ضوبًت ارطایی (ؾفتِ) هؼبزل  %10ول هجلغ
لطاضزاز ضا زض اذتیبض وبضفطهب لطاض زّس ٍ ثسیْی اؾت ثؼس اظ اتوبم تؼْسات ػَزت زازُ ذَاّس قس.



عجك ػطف لطاضزازّب ،زضصَضت ٍرَز پیف پطزاذت ضوبًت الظم هؼبزل هجلغ هٌسضد زض لطاضزاز اذص ذَاّس قس.

الزم بِ رکر است ضرٍری است توام صفحات طرح پیطٌْادی ٍ هالی هْر ٍ اهضاء گردد.
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