(هب انم خدا)
«شیوه نامه اجراي بند (پ) ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ()92
قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور
( صدور مجوز فعالیت تشکلها)
مقدمه
در راستاي اجراي آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( )92قانون احکام دائمی برنامههههاي ووسه ه کشهور مصهوب هیئه
محترم وزیران (به شماره /500559ت00329هه مورخ  )29/55/95و بر اساس بند (ب) و (پ) ماده ( )5آئین نامه مزبور،
سازمان جنگلها ،مراوع و آبخیزداري کشور به عنوان دستگاه اجرایی میوواند ،وشهکلهها را بهه شهرذ لیهل شناسهایی و
مجوزهاي الزم را صادر نماید:
 )1تعاریف
 -1-1تشکل
بر اساس و اریف بند (پ) ماده ( )5آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( )92قانون احکام دائمی برنامههاي ووس ه کشور.
 -2-1سازمان
سازمان جنگلها ،مراوع و آبخیزداري کشور
 -3-1اداره کل
اداره کل منابع طبی ی و آبخیزداري استان
 -4-1کارگروه
کارگروه صدور مجوز ف الی
مجوز ف الی

وشکلها ،جم ی از اعضاي منتخب اداره کل ،که وظیفه اجراي کلیه مراحل فرآیند صدور

وشکلها در راستاي بند (ب) و (پ) ماده ( )5آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده ( )92قانون احکام دائمی

برنامههاي ووس ه کشور را بر عهده خواهند داش .
 -5-1بومی
بومی به فردي اطالق میگردد که یکی از شرایط لیل را داشته باشد:
الف -یکسان بودن شهرستان محل وولد با شهرستان محل مورد وقاضاي ثب وشکل و همچنین سابقه سه سال سکون
مستمر منتهی به واریخ درخواس وقاضا ،در محل مورد وقاضا.
ب -حضور در حوزه شهرستان در قالب کوچ در خصوص افراد جام ه کوچرو و عشایر.
طرذهاي منابع طبی ی در محل مورد وقاضا.
ج -مجریان 
وبصره -مبناي استان و شهرستان براي و یین بومی بودن ،وقسیمات کشوري در زمان ثب وقاضا میباشد.
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 )9شرایط عمومی و اختصاصی
 -5-9دارا بودن حداقل  3عضو (کارت ملی و شناسنامه).
 -9-9واب ی ایرانی (ارائه کارت ملی و شناسنامه).
 -3-9سن حداقل  51سال ومام (ارائه کارت ملی و شناسنامه).
 -4-9انجام خدم وظیفه عمومی براي متقاضیان لکور(کارت پایان خدم یا م افی دائم).
 -0-9گواهی عدم سوء پیشینه (است الم از مراجع لي صالذ).
 -6-9رعای

مفاد قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دول

در م امالت دولتی و

کشوري -مصوب .5339
 -9-9داشتن وحصیالت دانشگاهی در رشتههاي مروبط منابع طبی ی ،محیط زیس  ،کشاورزي و عمران (آب)،
حداقل دو نفر از اعضاء (ارائه مدارک م تبر دانشگاهی و مراکز علمی و کاربردي).
 -1-9بومی بودن حداقل  05درصد اعضاء (مبناي استان و شهرستان براي و یین بومی بودن ،وقسیمات
کشوري در زمان ثب وقاضا میباشد).
وبصره  :5افراد صرفا مجاز به عضوی

در یک وشکل (به عنوان هیات مؤسس ،هیئ

مدیره یا عضو وشکل)

میباشند.
وبصره  :9مجریان طرذهاي مرو داري و دارندگان پروانه چراي م تبر که قصد ایجاد وشکل را دارند ،صرفا مجاز
به ارائه نام افرادي میباشند که اسامی آنها در قرارداد واگذاري طرذهاي مرو داري ،کتابچه طرذ مرو داري و یا
در پروانه چراي م تبر قید گردیده اس .
وبصره  :3به منظور رعای

مفاد بند ( )5-9و رسیدن به و داد نصاب اعضاي وشکل (حداقل سه عضو) و در

صورت عدم وجود افراد حایز شرایط( مطابق با وبصره)9؛ عضوی

افراد درجه یک خانواده در وشکل ،با

درخواس کتبی مجري طرذ مرو داري و صاحب پروانه چراي م تبر بالمانع میباشد.
 )3کارگروه
اعضای کارگروه شامل افراد ذیل میباشد:
 مدیر اداره کل یا نماینده ایشان (رئیس).
 رئیس اداره آموزش ،ورویج و مشارک هاي مردمی (دبیر).
 رئیس اداره حراس یا نماینده ایشان (عضو).
 )4اصالت مدارک
درصوروی که ب د از صدور مجوز ،عدم اصال و صح

هر یک از مدارک ارائه شده احراز گردد اداره کل نسب

مجوز اقدام و حق پیگرد قانونی نیز خواهد داش .
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به ابطال

 )5گستره جغرافیایی فعالیت
گستره جغرافیایی ف الی وشکلها ،در سطوذ روستا ،دهستان ،شهر ،بخش و شهرستان مورد وقاضا میباشد.
 )6اسناد و مدارک الزم
 -5-6وصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء.
 -9-6وصویر کارت پایان خدم یا م افی دائم کلیه اعضاء لکور.
 -3-6گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء.
 -4-6وصویر مدرک م تبر وحصیالت دانشگاهی و مراکز علمی و کاربردي حداقل دو نفر از اعضاء در رشتههاي
مروبط منابع طبی ی ،محیط زیس  ،کشاورزي و عمران (آب).
 -0-6وائیدیه شوراي اسالمی ،دهیاري و بخشداري دال بر سکون سه ساله فرد در حوزه شهرستان مورد وقاضا
وبصره - 5در مناطقی که فاقد شوراي اسالمی ،دهیاري و بخشداري باشد استشهاد محلی با وائید سه نفر از
م تمدین محلی مالک عمل میباشد.
 -6-6مدارک مروبط با پروانه چراي م تبر یا طرذ مرو داري واگذار شده در حوزه شهرستان موردوقاضا (در
خصوص افراد جام ه کوچرو و عشایر).
 -9-6مدارک مروبط با مجوزهاي قانونی در خصوص پروانه چراي م تبر یا طرذ مرو داري واگذار شده یا سایر
ف الی هاي مروبط با منابع طبی ی در حوزه شهرستان مورد وقاضا (در خصوص مجریان طرذهاي منابع طبی ی
در محل مورد وقاضا).
 -1-6اساسنامه وائید شده وشکل (وائید ووسط ادارات کل منابع طبی ی و آبخیزداري استانها).
 -2-6فرم پذیرش مدیری ووسط شخص و یین شده به عنوان مدیر وشکل.
 )7فرآیند اجرایی
 -5-9اطالع رسانی از طرق مت ارف مانند؛ پایگاه اطالعرسانی سازمان جنگهلهها ،مراوهع وآبخیهزداري کشهور و
ادارات کل منابع طبی ی و آبخیزداري استانها ،روزنامههاي کثیراالنتشارسراسري و محلهی ،نصهب آگههیههاي
مربوطه در مراکز عمومی شهري و روستایی و  ...و ادارات دولتی ،اطالع رسانی از طریق فرمانهداري ،بخشهداري،
شوراهاي اسالمی و دهیاريها در خصوص فرآیند صدور مجوز وشکلها.
 -9-9ثب وقاضا در دبیرخانه ادارات کل منابع طبی ی و آبخیزداري استانها با نظارت دبیرخانه کارگروه.
 -3-9اخذ مستندات و مدارک الزم ووسط دبیرخانه کارگروه.
 -4-9برگزاري جلسات با حضور کلیهي اعضاي کارگروه.
 -0-9بررسی و وائید اساسنامه وشکل ووسط کارگروه.
 -6-9انجام است المات الزم از مراجع لیربط ووسط کارگروه.
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 -9-9بررسی و پاالیش مدارک و مستندات ارائه شده ووسط متقاضیان و است الم از مراجع لي ربط (به منظهور
راستی آزمایی مدارک ،در صورت لزوم) با حضور کلیهي اعضاي کارگروه.
 -1-9بررسی نهایی مدارک ارائه شده و است المات اخذ شده و وائید مدارک با حضور کلیهي اعضاي کارگروه.
 -2-9ونظیم پیشنویس مجوز ف الی وشکل پس از امضاي کلیه اعضاي کارگروه (بر اساس فرم ارسالی ووسهط
ستاد سازمان).
 -55-9صدور گواهی (بر اساس فرم ارسالی ووسط ستاد سازمان) در خصوص مجوز ف الیه وشهکل بهر اسهاس
پیشنویس اولیه کارگروه با امضاي مدیر کل منابع طبی ی و آبخیزداري استان.
 -55-9ثب و جمع آوري اطالعات مروبط با مجوزهاي صادر شده در بانک اطالعات.
 -59-9ارسال یک نسخه از مجوزهاي صادره مروبط با وشکلها به دفتر آموزش ،ورویج و مشارک هاي مردمهی
در مقاطع پانزده روزه.
 -53-9ارسال گزارشات مروبط با اقدامات انجام شده کارگروه به دفتر آموزش ،ورویج و مشارک هاي مردمی در
مقاطع پانزده روزه.
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