
                 83 از 1 صفحهبرداري از مراتع کشور بهرهنامه فنی و اجرایی   شیوهاصالحیه 

 
 یوزارت جهاد کشاورز

 کشور یزداریها، مراتع و آبخ جنگل سازمان

 ابانیامور مراتع و ب ،یزداریآبخ معاونت

 امور مراتع دفتر
 

 
 اصالحیه

 انهم فنی و اجرایی شیوه
 ربداري از مراتع کشور بهره

 

 
 

 16231/1/99  شماره:
 11/50/1699 اترخي:

 
 

 



                 83 از 2 صفحهبرداري از مراتع کشور بهرهنامه فنی و اجرایی   شیوهاصالحیه 

 بسمه تعالی
 52/2/1331ها و مراتع كشور مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 3ماده  1باستناد تبصره نامه  این شیوه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  34و اصالحات بعدي آن و قانون اصالح تبصره یک ماده 

ت وزیران، تدوین و به هیأ 51/1/1331نامه اجرائی مصوبه  آئین 11 مجلس شوراي اسالمی و ماده 13/15/1334

 گردد. شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می

 فصل اول

 تعاريف

 كار رفته به شرح ذیل است:ه نامه ب ریف و اصطالحاتی كه در این شیوهاتع

 ها، مراتع و آبخیزداري كشور  جنگل سازمان سازمان: -1

 اداره كل: اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداري استان  -5

 مرتع: اعم است از مشجر و غیر مشجر -3

الف( مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از كوه و دامنه یا زمین مسطح كه در فصل چرا، داراي پوششی از نباتات 

داراي كهه   ولو آن ی كه آیش زراعتند،اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراض علوفه

 اي خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. پوشش نباتات علوفه

كهه   شود، مشهرو  بهر آن   مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می ب(

از پنجاه متر مکعب و در سهایر  حجم درختان موجود در هکتار، در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش 

 باشد.بیش از بیست متر مکعب  مناطق ایران

 متر به باال. 5311فاصل آستارا تا گلیداغی از ارتفاع  مراتع ییالقی شمال كشور: مراتع دامنه شمالی البرز حد -3

كیلهومتر و   311هاي ناحیه خزري )هیركانی( كه به صهورت نهوار بهاریکی بهه طهول       هاي شمال: جنگل جنگل -2

فاصل آستارا در غهرب تها گلیهداغی در     متري از سطح دریا، حد 5311كیلومتر از جلگه تا ارتفاع  41تا  51عرض

 شود. شرق دامنه شمالی رشته كوه البرز را شامل می

 كاشت: جنگلی است كه منشاء طبیعی نداشته و به دست انسان ایجاد شده باشد. جنگل دست -1

آن از دسهت رفتهه و    مناطقی كه با توجه به روند تخریبی منهابع طبیعهی، پایهداري تولیهد در    مناطق بحرانی:  -4

هاي فراوان اقتصادي، اجتماعی و زیسهت محیطهی بهه منهابع پایهه )آب،       ها موجب زیان برداري از آن استمرار بهره

 گردد. خاک و پوشش گیاهی( می

گیهرد و توسه     هاي روستائیان قرارمهی  برداري دام د بهرهمرتع روستایی: مرتع اطراف روستا است كه عرفاً مور -3

 گردد. ممیزي مراتع تعیین و مشخص می تهیأ

ممیهزي مرتهع بهراي اشهخای حقیقهی و       تهیهأ توس   مرتع عمومی: كلیه مراتع به جزء مراتع روستایی كه -3

 گردد.  می تعیین و مشخصحقوقی 

ها  اي آن گردد و سایر احشام با توجه به نیاز علوفه می واحد دامی: هر رأس گوسفند یک واحد دامی محسوب -11

 گردند. در مقایسه با گوسفند محاسبه می
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 نامه در این شیوه بز: یک واحد دامی

 شتر و گاو دو رگ: شش واحد دامی

 گاو بومی: چهار واحد دامی

 گاومیش: هفت واحد دامی

 اسب و سایر احشام: پنج واحد دامی

 گیرد. می )پنچ دهم( واحد دامی مورد محاسبه قرار  2/1ماهگی معادل  1الی  3از  نتاج گوسفند و بز :بصرهت

بهرداري نمایهد،     بههره توانهد   ظرفیت چرا: حداكثر تعداد واحد دامی كه در مرتع مشخص و در مدت معین می -11

 اي وارد نشود. كه به منابع پایه )آب، خاک و گیاه( لطمه آن مشرو  به

هاي اهلی و وحشی و كاركردهاي مختلف زیست محیطهی و   اي از ظرفیت چرایی دام مجموعهظرفیت مرتع:  -15

 اقتصادي مرتع.

بها اههداف مشهخص و بهراي      مرتع برداري از گونه بهره و هر قرق مراتع: عبارت است از جلوگیري از ورود دام -13

 مدت معین.

و شناسهایی   مرتهع  چهراي  عرفی، تعیهین ظرفیهت  مجموعه اقدامات مربو  به تعیین محدوده  :ممیزي مرتع -13

 ي دام صالح براي اعطاي پروانه چرا دار ذي مرتع

كل تعیین و بها   ادارهكه در هر استان توس  فنی مجرب  خبره و ممیزي مرتع: تعدادي از كارشناسان تهیأ -12

 را به عهده دارند. وظیفه ممیزي مرتع ،ابالغ و شرح وظایف مشخص

مجوزي است كه با در نظر گرفتن ظرفیت چراي مراتع و تعداد واحد دامهی در یهک فصهل     دام:پروانه چراي  -11

 شود. دار در هر منطقه از كشور براي تعلیف دام صادر می چرا به نام مرتع

داري دریافهت   داري: دارنده پروانه چراي دام كه با تودیع پروانه یاد شده مجوز طرح مرتهع  مجري طرح مرتع -14

 نماید. می

 باشد. می داري شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه چراي دام یا مجري طرح مرتعدار:  مرتع -13

برداري   ، اصالح، توسعه و بهرهءاحیا هاي مربو  به حفظ، سندي مشتمل بر مجموعه فعالیتداري:  طرح مرتع -13

حجم عمهلیات و برآورد هزینه و درآمهد،  بینی  تع كه در قالب برنامه زمانی و مکانی معین و نیز پیهشابهینه از مر

 رسد. می)سازمان(  وزارت جهاد كشاورزيتهیه و به تأیید 

آن  عقهد قهرارداد  شود كه حداقل سه سهال از زمهان    داري اطالق می هاي مرتع داري راكد: به طرح طرح مرتع -51

 هاي مندرج در طرح را اجرا نکرده باشد. كدام از پروژه گذشته است ولی مجري طرح هیچ

دار  هاي منابع طبیعی است كه به طور عرفی توس  یک یا چند مرتهع  سامان عرفی: محدوده معینی از عرصه -51

 .گردد یم نیمشخص و مع يزیمم تهیأو توس  گیرد  برداري قرار می مورد بهره

 .باشد بردار بهره یک از بیش داراي كه شود می اطالق عرفی سامان به: مشاعی تعمر -55

 بردار باشد. شود كه داراي یک بهره تع انفرادي: به سامان عرفی اطالق میمر -53

داري است كه جزء نظام خای اجتماعی عشهایري بهوده و داراي پروانهه چهراي دام،      دار عشایري: مرتع مرتع -53

هایش كوچ  برداري مرتع از اداره كل باشد و براي تعلیف دام  داري و یا مدارک مثبته بهره طرح مرتعقرارداد اجراي 

 كند. می
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داري بخشی  و دامواحد دامی  11دام مجازش كمتر از تعداد ساكن روستا باشد، دار: شخصی كه  روستائی دام -52

 نماید. می هاي معیشتی ایشان است و از مراتع روستائی استفاده از فعالیت

بهرداري و   شهود كهه در زمینهه بههره     مهی  گفتهه یک سامان عرفهی   داران مرتعهاي همگن: به تعدادي از   گروه -51

 مدیریت بهینه آن سامان عرفی با هم توافق داشته باشند.

ممیهزي تعیهین و در زمهان     تهیهأ دام مجاز: تعداد واحد دامی است كه برابر ظرفیت چرایهی مرتهع توسه      -54

 مشخص وارد مرتع گردد.

داران  داران از سهایر مرتهع   برداري فرد یا گروهی از مرتع  : تعیین و مشخص نمودن محدوده بهرهمرتع تنسیق -53

منتخب مدیركل )پس از ممیهزي( و یها    تهیأممیزي و یا در صورت ضرورت توس   تهیأهمان مرتع كه توس  

 شود. هاي عرفی مشاعی انجام می داران سامان توافق مرتع

واحد دامی براي  531 تعدادواحد اقتصادي: سطحی از مرتع است كه با دارا بودن توان تولید علوفه مورد نیاز  -53

ردار از مرتع را در حد متوس  تامین ب یک فصل چرا، قادر است از نظر اقتصادي، نیازهاي معیشتی یک خانوار بهره

 نماید. تعداد واحد دامی مذكور با توجه به شرای  زمانی و مکانی قابل تعدیل است.

كه با توجه به شرای  اكولوژیک و عرف محل با رعایت اصول  شود گفته می مدت زمان مناسبی به فصل چرا: -31

 گردد. تعلیف دام از مرتع تعیین میممیزي مراتع براي  تهیأبرداري پایدار، توس    بهره

 هاي طرح اجراي قرارداد انعقاد طریق از یا و ي دامچرا پروانه صدور واسطه به كه حقوقی: برداران بهره حقوق -31

 و 1333 مصهوب  مراتهع،  و هها  جنگهل  از بهرداري  بههره  و حفاظت قانون اصالح قانون( 3) ماده( 1) تبصره موضوع

 .گردد می ایجاد اشخای براي آن بعدي هاي اصالحیه

 و1331 مصهوب  كشهوري،  خهدمات  مدیریت قانون 3 و 5 مواد در مندرج تعاریف به توجه با: دولتی دستگاه -35

 موجهب  بهه  كه است مشخصی سازمانی واحد ،1311 مصوب كشور، عمومی محاسبات قانون 3 و 3 مواد همچنین

 قهواي  از یکی عهده بر كه را اموري و وظایف از بخشی حقوقی، استقالل داشتن با و شود می یا و شده ایجاد قانون

 فهرسهت  توانهد  می كل اداره دولتی، هاي شركت اسامی مورد در. دهد می انجام است قانونی مراجع سایر و گانه سه

 .دهد قرار عمل مالک را سنواتی بودجه قوانین پیوست در مندرج دولتی هاي شركت

 تعاریف جدیدي وضع گردد آن تعاریف مالک عمل خواهد بود.كه در قانون  درصورتی -33
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 فصل دوم

 مرتعممیزی نحوه 

 شرايط عمومی -الف

چهراي دام  پروانهه  ، مسهتلزم اخهذ   داري تا زمان انعقاد قرارداد طرح مرتهع  تعلیف دام موردبرداري از مراتع  بهره -1

 :داراي مشخصات ذیل باشدباید  وستیمطابق با نمونه پ ،دام يپروانه چراباشد.  می

 شماره و تاریخ صدور پروانه چراي دام -

 نام مرتع / سامان عرفی )محلی و پالک ثبتی( -

 محدوده جغرافیایی مرتع -

 مساحت مرتع -

 برداري فصل و مدت بهره -

 برداري(  در فصل بهره)تعداد واحد دامی مجاز ظرفیت چرا  -

 دار  مشخصات مرتع -

 نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، كدملی اشخای حقیقی شامل •

 اشخای حقوقی شامل نام و شماره ثبت، شناسه ملی •

 دار تعداد دام مجاز مرتع و تعداد سهم دام مجاز هر مرتع -

 پروانه چراي دام بدون مجوز اداره كلانتقال ممنوعیت  -

 باشد. میهمین فصل  33 موضوع تابع بنددر صورت فوت دارنده پروانه چراي دام،  -

 تمدید ساالنه پروانه چراي دام و پرداخت حقوق دولت و عوارض قانونی  -

 همین فصل( 55)تابع بند  اعالم مفقودي -

گردد و باید ممهور بهه مههر برجسهته اداره     پروانه چراي دام براي اشخای صرفاً با امضاء مدیر كل صادر میتبصره: 

 .شماره سریال باشدچسب اصالت و  كل و داراي بر

چراي دام آن صهادر  پروانه  1323اداره كل مکلّف است نسبت به تجدید ممیزي كلیه مراتعی كه تا پایان سال  -5

 ، اقدام نماید.استو یا داراي سابقه ممیزي 

تها تهاریخ    1323تواند نسبت به تجدید ممیزي مراتعهی كهه بعهد از سهال      میدر صورت ضرورت، كل  هادار تبصره:

 اقدام نماید. است، آن صادر شدهچراي دام پروانه 53/3/1313

ت ممیزي و از طریق اداره أنامه توس  هی پروانه چراي دام براي اشخای پس از احراز شرای  مقرر در این شیوه -3

 گردد. كل صادر می

فق  براي یهک  نامه،  وهیش نیدوم افصل  5با رعایت بند  براي هر مرتع چراي دامممیزي مرتع و صدور پروانه  -3

 انجام خواهد شد. بار

هاي چراي دام و مجوزهاي صادره قبلی همان مرتهع   با انجام ممیزي هر مرتع و قطعیت یافتن آن، كلیه پروانه -2

 گردد. باطل و از درجه اعتبار ساق  می
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اداره كل قبل از تحویل پروانه چراي دام جدید، ملزم به دریافت پروانه چراي دام قبلی و ابطال و ضب  آن  :تبصره

 در سوابق است.

داري شده، ممنوع است مگر بهه موجهب    ممیزي در مراتعی كه منجر به انعقاد قرارداد اجراي طرح مرتعانجام  -1

داري صرفاً با  اضافه شدن افراد به قرارداد طرح مرتعن همچنی و و دیوان عدالت اداري مراجع قضایی قطعی احکام

 :پذیر است امکان لرعایت موارد ذی

 به موجب احکام قضایی -1-1

رضایت حداقل دو سهوم مجریهان طهرح بها تنظهیم       وهمین فصل  31رعایت بند مبنی بر  تائید اداره كل با -5-1

در مراتع داراي دو مجري با رضایت رسمی یکی از مجریهان پهس از كسهر    و نامه از طریق دفاتر اسناد رسمی  اقرار

  و اصالح مدارک پرونده داران موافق دام مجاز مرتع

 35بنهد   هاي ممیزي )دركمیسیون  تهیأاداره كل مکلف است تا تعیین تکلیف اعتراضات وارده به اقدامات  تبصره:

 .داري خودداري نماید ( از انعقاد قرارداد اجراي طرح مرتع33و 

همهین فصهل از    33و  35، 34، 2ت ممیهزي بها رعایهت مفهاد بنهدهاي      أاداره كل پس از دریافت گزارش هیه  -4

 باشد. چراي دام براي اشخای میپروانه مکلف به صدور نامه،   شیوه

 صادر گردد. مستقل چراي دامو باالتر، پروانه  مجازدامی  واحد 11ي داران دارا مرتع يبرا :1 تبصره

 واحد 11 يداران دارا مرتعبراي  نامه، وهیش نیقبل از ابالغ ا يها يزیمم مکلف است در خصوی  اداره كل :2تبصره 

 .دیصادر نما شانیمستقل به نام ا چراي دامپروانه  نامه، با رعایت سایر بندهاي این شیوه شتریو ب مجازدامی 

توانند در  ي مرتع میممیز تهیأاشخای حقیقی و حقوقی با توجه به سوابق قبلی و مدارک مثبته مورد تایید  -3

 پروانه چراي دام دریافت نمایند. مراتع متعدد

 52 دار )بنهد  روسهتائیان دام به نماینهدگی از سهوي   نام شوراي اسالمی ه ب در مراتع روستایی چراي دامپروانه  -3

 گردد. صادر میفصل اول( 

)خهارج از محهدوده    انحالل شورا و یا تبدیل روستا بهه شههر  ، روستا عدم تشکیل شوراي اسالمی درصورت تبصره:

 صهادر  و، اصالح داران گان مرتعنمایندداران به نام نماینده و یا  چراي دام با قید نمایندگی از سایر دامپروانه  ،شهر(

 گردد.می

كه بر اساس قوانین از درجهه اعتبهار سهاق  نشهده، بها       چراي دام براي یک فصل چرا صادر و تا زمانی  پروانه -11

 باشد. داري دارنده آن قابل تمدید می پرداخت حقوق و عوارض قانونی و استمرار دام

پروانه چراي دام، ورود دام به مرتع  سالیانه در صورت عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی ناشی از تمدید تبصره:

 .گردد غیرمجاز محسوب می

حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بهر اسهاس مفهاد ایهن      برداري از مراتع توس  كلیه اشخای حقیقی و بهره -11

 باشد. نامه می شیوه

تهوان فهرد حقیقهی و یها      ، نمهی باشد مرتعدر داران  كه ظرفیت چرا بیش از تعداد دام موجود مرتع در صورتی -15

 اضافه نمود.موجود داران  حقوقی دیگري را به فهرست مرتع
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داري انصهراف داده یها كلیهه     برداران آن از حرفهه مرتهع    بردار یا تمام بهره در مرتع انفرادي یا مشاعی كه بهره -13

بردار قهانونی تشهخیص     باطل شده باشد و یا مرتعی كه مورد ممیزي قرار گرفته اما فاقد بهره چراي دامهاي  پروانه

داري  جلسه( و همچنین در مرتعی كه قرارداد طرح مرتهع  داده شود )به تشخیص هیأت ممیزي و با تنظیم صورت

پهس از تهیهه طهرح    تهع  بهراي ایهن مر   گردد و اداره كل مکلهف اسهت   آن فسخ شده باشد، آن مرتع بالمعارض می

 نامه اقدام نماید. داري نسبت به تعیین مجري با رعایت قسمت ب فصل چهارم این شیوه مرتع

نمایهد، پهس از اتمهام دوره قهرق در قالهب طهرح        برداري از مراتعی كه سازمان )اداره كل( قرق اعالم می  بهره -13

 .خواهد شدمدیریت داران احاله  همان مرتعبه داري  مرتع

اقدام  راساً داري كه با تشخیص و تایید اداره كل، هاي مرتع چراي دام یا مجریان طرحپروانه  دارايداران  مرتع -12

در مرتع مذكور محفوظ خواههد   ها آن برداري بهره مجوز باشد، به قرق مرتع خود نمایند تا هر زمان كه مرتع قرق

 بود.

انونی ناشی از تمدیهد پروانهه چهراي دام در مهدت قهرق معهاف و       داران از پرداخت حقوق و عوارض ق مرتع تبصره: 

 به تائید اداره كل برسد.هرسال اجراي قرق باید 

ههاي   ههاي جنگلهی، پهارک    گهاه  ، ذخیهره هیركانی و ارسبارانهاي  چراي دام در جنگلپروانه ممیزي و صدور  -11

ههاي   ، عرصهه هاي تولید بذر و نهال ایستگاهی، هاي تحقیقاتی منابع طبیع كاشت، ایستگاه هاي دست جنگلی، جنگل

  درصد تاج پوشش مرتعی پایا و مناطق بحرانی ممنوع است. 2بیابانی داراي كمتر از 

بهرداران واجهد    هیركانی و ارسباران، انجام ممیزي صرفاً به منظور شناسایی بههره  از غیربه در مناطق جنگلی  14

هاي عرصه  تمام ظرفیتاداره كل موظف است با استفاده از  باشد. شرای  بوده و صدور پروانه چراي دام ممنوع می

 .طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نماید ،براي سامان عرفی شناسایی شده جنگل و مرتع

دو سازمان نامه منعقده بین  توافق آخرینتابع مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محی  زیست  ازبرداري   بهره -13

 گیرد. صورت می

هر نوع ممنوعیت، محدودیت و مقرراتی كه براي مناطق چهارگانه محهی  زیسهت برقهرار گهردد، سهازمان       تبصره:

و اصهالحیه   1323قانون حفاظت و بهسازي محی  زیست مصهوب سهال    3حفاظت محی  زیست به استناد ماده 

 (داري ههاي مرتهع   پروانه چهراي دام و مجریهان طهرح    دارندگان) انبردار بهرهمکلف به پرداخت حقوق  1341سال 

به قهوت  كماكان داري  داري و یا قرارداد اجراي طرح مرتع و تا زمان پرداخت كامل آن، مجوز صادره مرتعباشد  می

 خود باقی خواهد بود.

ههاي   ود را در گروهتوانند با توافق یکدیگر و با نظر موافق اداره كل، مراتع خ داران می در مراتع مشاعی، مرتع -13

 برداري نمایند.  داري، بهره همگن تنسیق نموده و در قالب طرح مرتع

 چه براي مدیریت بهینه مراتع، تنسیق مرتع ضرورت داشته باشد، اداره كل مجاز به انجام آن است.چنان تبصره:

سال پس از ابالغ كتبی  حداكثر ظرف مدت دومکلف است ، نماید می چراي دام دریافتپروانه كه  يدار مرتع -51

داري  سبت به تهیه طرح مرتعاداره كل )ضمن اخذ رسید ابالغ یا گزارش استنکاف و یا از طریق پست سفارشی( ن

 د.گرد بالمعارض میباطل، مرتع  صادرهصورت پروانه چراي دام   در غیر این اقدام نماید.
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هاي چراي دام صادره قبلی مکلفند پهس از ابهالغ كتبهی اداره     پروانه دارندگاننامه،  از زمان ابالغ این شیوه تبصره:

 ،حهد اكثهر ظهرف مهدت دو سهال       (استنکاف و یا از طریق پست سفارشهی  كل )ضمن اخذ رسید ابالغ یا گزارش

صورت پروانه چراي دام صادره باطهل، مرتهع بالمعهارض      د. در غیر اینناقدام نمایداري  مرتعنسبت به تهیه طرح 

 گردد. می

زمهان   درداري، مستلزم تصویب طرح توس  كمیته فنهی اداره كهل اسهت و     انعقاد قرارداد اجراي طرح مرتع -51

داران اخذ و نسبت به ابطهال آن   داري را از مرتع هاي مرتع ، اداره كل مکلف است كلیه پروانهمربوطهانعقاد قرارداد 

 اقدام نماید.

 مراتب را به اداره كل اعالم نماید در اسرع وقت دار مکلف است مرتع، چراي دامصورت مفقود شدن پروانه  در -55

و در صورت  كل با رسیدگی دقیق سوابق هاداراز زمان اعالم، پروانه چراي دام مفقوده باطل و فاقد اعتبار است.  و

و ایهن   نمایهد  صادر میال داران مجوز موقت چراي دام با امضاء مدیركل، به مدت یک س مرتع گونه تائید، براي این

 . مجوز موقت حداكثر تا یک سال دیگر در صورت پرداخت عوارض قانونی قابل تمدید است

سال از اعالم مفقود شدن پروانه چراي دام نسهبت بهه تهیهه و     5دار مکلف است حداكثر ظرف مدت  مرتع تبصره:

 .داري اقدام نماید اجراي طرح مرتع

 صدور آگهی -ب

اداره كل مکلف است قبل از صدور آگهی، سوابق و مدارک را بررسی و لیست مراتع مورد ممیزي را با شرای   -53

 نامه تطبیق دهد. شیوهاین 

ممیهزي بهه مراتهع، مراتهب را       تأاداره كل مکلف است در فصل تعلیف و حداقل یک ماه قبل از عزیمت هیه  -53

هاي همگهانی و محلهی، صهدا و سهیما، نیروههاي       ز قبیل رسانها مقتضیطریق  بهو پیوست(  1)فرم شماره آگهی 

و  هاي عشایري ، اداره امور عشایر و تعاونیداران، بخشداري و دهیاري انتظامی، شوراي اسالمی، انجمن صنفی مرتع

 هاي قانونی دیگر به اطالع اشخای برساند. یا راه

آگهی منتشر شده بایستی توس  اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان با همکاري نیروي انتظامی در  تبصره:

 جلسه و جهت ضب  در سوابق به اداره كل تحویل گردد. الصاق و مراتب صورتو در معرض دید عموم محل 

 ممیزی مرتع هیأتتشکیل  -ج

 ی مركب از اعضاي ذیل است:تهیأعهده  دار، بر اساس سوابق و مدارک به  ممیزي مراتع و تشخیص مرتع -52

 ممیزي تهیأنماینده مدیركل به عنوان سرپرست  -

 كارشناس مرتع -

 شهرستان مربوطهو آبخیزداري كارشناس اداره منابع طبیعی  -

یکی از اعضاء جایگزین ، )داراي حق راي(در مناطق عشهایري، نماینده اداره امور عشایري به عنوان عضو  :1تبصره 

ت در منهاطق مهذكور را   أگردد. اداره كل بایستی زمان حضور هی ممیزي تعیین می تهیأدر  ركلیمد صیبه تشخ

رب  جهت معرفی نماینده اعالم نماید. در صورت عدم معرفی و یا عدم حضور نماینده سازمان امور  به دستگاه ذي

 نماید. با همان تركیب اولیه مبادرت به ممیزي می تهیأعشایري، 
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كننده،  ها با درخواست كتبی اداره كل ممیزي در مراتع واقع در مرز استانجوار موظف است  اداره كل هم: 2تبصره 

ممیزي )بدون حهق راي( اقهدام نمایهد. عهدم حضهور       تهیأنسبت به معرفی نماینده جهت همکاري و همراهی با 

 گردد. جوار، مانع از انجام ممیزي نمی نماینده استان هم

 گردد. ممیزي مراتع مشخص و براي همان فصل صادر میت توس  مدیركل براي أابالغ اعضاي هی: 3تبصره 

گیري  تصمیماكثریت اعضاء مالک  راي یابد. عضو( تشکیل و رسمیت می 3ت با حضور تمامی اعضاء )أهی :4تبصره 

 .است

جلسه الصاق آگهی و سایر مدارک مورد نیاز نیز  ت و برگه مأموریت، تصویر آگهی، صورتأابالغ اعضاء هی :5تبصره 

 جمله اسناد ممیزي بوده و بایستی در سوابق پرونده ممیزي ضب  گردد.از 

هها   ممیهزي سهایر اسهتان    تهیهأ تواند با موافقت كتبی دفتر امور مراتع از  در موارد ضروري اداره كل می :6تبصره 

 جهت انجام ممیزي استفاده نماید.

كل محی  زیست استان، بدون حق رأي انجام در مناطق چهارگانه با حضور نماینده اداره واقع ممیزي مراتع  -51

 گیرد. می

ت ممیزي در مراتع مذكور را به اداره كل محی  زیست استان مربوطهه  أاداره كل، بایستی زمان حضور هی تبصره:

جهت معرفی نماینده اعالم نماید. عدم معرفی و حضور نمایندگان یاد شده در مراتع مورد ممیزي، مانع از اتخهاذ  

 نخواهد شد.تصمیم 

 ت ممیزی مرتعأنحوه اقدام هی -د

ممیزي قبل از عزیمت به مراتع، بایستی كلیه سوابق و مدارک موجهود در مركهز اسهتان و شهرسهتان       تأهی -54

 مربوطه را اخذ، مطالعه و بررسی نمایند.
جوار،  كننده بایستی ضمن اخذ سوابق از اداره كل هم ها، اداره كل ممیزي استان واقع در مرز بیندر مراتع  تبصره:

بهرداري قهرار دههد. اداره كهل      ممیزي جهت مطالعه و بههره ت هیأشده را دریافت و در اختیار  اقدامات قبلی انجام

 كننده قرار دهد. جوار نیز موظف است كلیه سوابق را در اختیار اداره كل ممیزي استان هم

ت ممیزي مکلف است در تاریخ مندرج در آگهی در مرتع حضور یابد. انجام ممیهزي در خهارج از مهلهت    أهی -53

 شده در آگهی فاقد اعتبار خواهد بود.  اعالم

ههاي درخواسهت    پروانه چراي دام و یا متقاضیان صدور پروانه چراي دام، باید تقاضاي كتبی و فرم اندارندگ -53

در مرتهع تکمیهل و بها اخهذ     ت هیهأ را در دو برگ در زمان حضور پیوست(  5)فرم شماره  صدور پروانه چراي دام

 ت ممیزي تحویل نمایند.أهیسرپرست رسید، به 

ممیزي به منظورصهدور پروانهه چهراي دام بهه       تأتوس  هی، اشخای واجد شرای مالک تشخیص و تعیین  -31

 . شرح ذیل است:
داري از سهال   به بعد براي مراتعی كه سابقه ممیزي دارند و احراز تداوم دام 1323داري از سال  احراز تداوم دام - 

 شوند. به بعد براي مراتعی كه اولین بار ممیزي می 1343

  حضور دام متقاضی در مرتع در هنگام ممیزي -

 داري توس  متقاضی ارائه سوابق و مدارک مثبته مرتع -

 هاي اداره كل  داشتن مدارک و سوابق قانونی یا قرائن مثبته در پرونده -
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دولتهی   ههاي غیهر   داران منطقه، نهاد جوار و سایر مرتع داران هم ت ممیزي از مرتعأانجام تحقیقات الزم توس  هی -

 داران استان و شهرستان مربوطه مانند انجمن صنفی مرتع

 و یا موارد مشابهداران متوفی  دام همسر و فرزندانداري  استمرار مرتعارائه مدارک مثبته دال بر  -

واجد در مرتع حاضر نباشد، سایر عوامل جهت بررسی دام متقاضی چه هنگام ممیزي به دالیل موجه، چنان تبصره:

ت أاست. مسئولیت احراز موجه بودن دالیل )با ارائهه مهدارک مثبتهه( بهه عههده هیه      ، كافی اشخایبودن  شرای 

 ممیزي است.

 اول فصل 31 و 11 بند رعایت با داران مرتعفصل و ظرفیت چراي مرتع هنگام ممیزي براي تعیین دام مجاز  -13

 .گردد می تعیین ممیزي هیأت توس  نامه شیوه این

تواند در صورت ضرورت هر ساله قبل از حضهور دام، زمهان و ظرفیهت چهرا را تعیهین و بهه        اداره كل می :1تبصره 

 داران موظف به رعایت موارد اعالمی هستند.  كتباً اعالم نماید. مرتع داران مرتع

هها، آراء   در صورت تغییر سطح مرتع به هر نحو از انحاء اعم از اختصای بخشی از مرتهع بهه سهایر طهرح     :2تبصره 

و محاكم  ژهیشعب و آراء ،برداري قانون حفاظت و بهره 21تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده ت هیأقطعی 

اداره كل مکلف اسهت نسهبت   ، رهیو غ یرقوم يها به نقشه یكروك لیتبد د،یقانون رفع موانع تول 23ماده  ،ییقضا

 هاي چراي دام اقدام نماید. به اصالح پروانه یا پروانه

 ممیزي است.  تأتعیین محدوده مراتع با انجام تحقیقات مستدل و كافی بر عهده هی -15

ممیهزي    تأدر مراتع روستائی به عهده شوراي اسالمی محل و تائید آن بر عهده هیه  دار روستایی دام معرفی -11

همین فصل( است. تا زمان تشکیل شوراي اسالمی روستا و یا در صورت انحالل  31و  53مرتع )با رعایت بندهاي 

 همان روستا است.دار به عهده شوراي بخش با اخذ نظر از معتمدین  شورا، معرفی روستایی دام

واحهد   11دار با دام مجهاز كمتهر از    برداران مرتع روستایی )روستایی دام چه بهرهپس از ممیزي مرتع، چنان تبصره:

نامه(، در صورت ضرورت و بنها بهر تشهخیص     شیوه چهارمگانه فصل  3دامی( تغییر نمایند )پس از احراز بندهاي 

توس  شوراي اسالمی، حداكثر هر چهار سال یهک بهار،   دار(  )روستایی داماداره كل، فهرست سیاهه اسامی جدید 

 گردد. تهیه و اعالم و مدارک پس از تایید اداره كل، اصالح می

گرفتگی و هر نهوع   خوردگی، الک شناسنامه مرتع، مدرک رسمی است و كلیه نسخ آن باید خوانا و بدون قلم -13

 ت ممیزي منطبق باشد.أجلسه نهایی هی شناسنامه مرتع باید با صورتخدشه باشد. اسامی افراد مندرج در كارت 

یها  1: 21111 ههاي  بهر روي نقشهه   نقها  ثابهت   (UTM)داران بایستی با ذكر مختصهات   عرفی مرتع  محدوده -12

 جلسات ممیزي گردد. ت رسیده و ضمیمه صورتأو به امضاء اعضاي هی ترسیمتوپوگرافی  1:52111

ت، كلیه مدارک ممیزي مرتع را در دو أممیزي مرتع مکلف است پس از اعالم نظر قطعی هیت أسرپرست هی -13

 ها برساند. داران یا نمایندگان آن ت، مرتعأنسخه تکمیل و هر دو روي آن را به امضاء اعضاء هی

، مانع از به هر دلیلی ها از امضاء اوراق و اسناد ممیزي مرتع داران و یا نمایندگان آن دار، مرتع امتناع مرتع :1تبصره 

 ممیزي نخواهد بود.ت هیأاتخاذ تصمیم 

 پیوست انجام پذیرد. 4تا  1 هاي طبق فرمت ممیزي باید ااقدامات هی :2تبصره 

اقدامات ممیزي، نتیجه را حداكثر ظرف مهدت سهی روز   ت ممیزي مکلف است پس از تکمیل أسرپرست هی -13

جلسهه   ت، برگ مأموریت، تصویر آگهی، صهورت اپس از پایان مأموریت به انضمام مدارک ممیزي )ابالغ اعضاي هی

 ( جهت صدور پروانه چراي دام به صورت كتبی به اداره كل اعالم و تحویل نماید.…الصاق آگهی و 
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ممیهزي بهه دالیهل    ت هیهأ تیجه و گزارش اقدامات )مدارک و اوراق ممیزي( توس  موقع ن  عدم تحویل به تبصره:

 گردد.  موجه، تخلف اداري محسوب می غیر

نماید داران ابالغ  به مرتع كتباًبایستی  میاداره كل  است، در مورد مراتعی كه پروانه چراي دام صادر گردیده -13

گهذاري   محدوده مراتع مورد پروانه چراي دام خود را با راهنمایی كارشناسان اداره كل و یها شهرسهتان عالمهت    تا

نموده و مسئولیت حفاظت از آن را به عهده گیرند و در صورت مشاهده ههر گونهه تجهاوز و تخلهف، اسهتفاده یها       

ضایی یا نیهروي انتظهامی محهل و یها اداره     برداري غیر مجاز از مرتع، نسبت به پیگیري آن از طریق محاكم ق بهره

 رسانی اقدام نماید. منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان همراه با اطالع

، مرتهع  مجهاز  ریه غ يبهردار  تصرف و بههره  ب،یاز تخر يریدام موظف است ضمن جلوگ يدارنده پروانه چراتبصره: 

اقامهه دعهوي نمایهد. اداره كهل حمایهت و       نیضمن اطالع به اداره كل از طریق مراجع قضایی نسبت بهه متصهرف  

كهل در ایهن   اداره  یحقهوق و  یقهانون  تیمسهئول  یبند نهاف  نیا مفادهمکاري الزم را معمول خواهد داشت. ضمناً 

 .خصوی نخواهد بود

رسهانی و شهركت در اطفهاء     داران آن مرتع مکلف به اطهالع  دار یا مرتع در صورت بروز حریق در مرتع، مرتع -19

، اداره كل مجاز است نسبت به ابطال پروانه چراي دام بدون دلیل موجه هستند و در صورت عدم مشاركتحریق 

 آنان اقدام نماید.

ت أبوده و هیه مربوطه عهده اداره كل ر هر استان بسیاسی  واقع در محدودهاختیار و مسئولیت ممیزي مراتع  -34

 د.دیگر را نداري ها ممیزي استانحق دخالت در  مراتع امور دفتر مجوز بدونممیزي 

دو اسهتان قهرار    يدر نهوار مهرز   يزیه مراتع مورد مم و یاكه حدود مراتع مرزي مشخص نشده  در صورتی :1 تبصره

 نیآخهر  یبها بررسه   بایستیابتدا ادارات كل  ،وجود داشته باشد یاسیس و ییایگرفته و تداخل حدود با مرز جغراف

بها   اداره كهل  هرمایند و جلسه ن صورت مشخص و گریدیکمرز را با توافق  ،یو سوابق ثبت يكشور ماتینقشه تقس

اقهدام   واجهد شهرای   داران  مرتهع  نییتع و يزینسبت به ممنامه  فصل دوم این شیوه 52بند  لیذ 5تبصره  تیرعا

 . دینما 

 خواهد بود. یثبت يها حدود پالک دیو تحد يكشور ماتیمحدوده مرز هر استان تابع تقس :2 تبصره

از دو استان واقع شده باشد، ممیهزي بها مسهئولیت     شیدر محدوده بی مرتع یسامان عرف كه یدر صورت :3 تبصره

جهوار صهورت    ههم  يها گردد و با عضویت یک نماینده از استان یاز عرصه را شامل م يشتریكه مساحت ب یاستان

 . ردیگ یم

 و یدگیو در امهوري كهه رسه    اسهت نامه   وهیمندرج در این ش ت ممیزي منحصر به مواردأحدود اختیارات هی -33

 د.حق دخالت و رسیدگی ندار ،باشد یمراجع قانون ریسا تیها در صالح نمورد آ در اظهار نظر

 ضات قبل از صدور پروانه چرای دامرسیدگی به اعترا -ه

 در چهراي دام قبل از صهدور پروانهه    شده هاي انجام كلیه اعتراضات واصله به ممیزياداره كل مکلف است به  -35

نماینهده مهدیر كهل و در مهوارد     اداره حهههقوقی و   رئیس، )دبیركمیسیون( كمیسیونی مركب از رئیس اداره مرتع

 بهه صهورت  ، بعهدي  چرايفصل پایان حداكثر تا  بدون حق رأي،و  ضروري، نماینده انجمن صنفی به عنوان مطلع

 . تصمیم كمیسیون با اكثریت آراء داراي اعتبار است.رسیدگی نماید ذیلهاي  تبصره مطابق با و شکلی

 كننده مرتع مورد رسیدگی نباید به عنوان نماینده مدیركل معرفی شود. ممیزيت هیأیک از اعضاء   هیچ :1 تبصره



                 83 از 12 صفحهبرداري از مراتع کشور بهرهنامه فنی و اجرایی   شیوهاصالحیه 

نسهبت  ت ممیزي احاله تها  أهیبه  و پرونده از طریق اداره كل تصمیم كمیسیون در صورت تایید اعتراض، :2تبصره 

 به بررسی، اظهار نظر قطعی و تکمیل پرونده اقدام نماید.

 ت تائیهد أعمالً اقدام هیه ، كل هت به ادارأدر صورت عدم وصول اعتراض پس از یک سال از اعالم گزارش هی -31

گردد و اداره كل بایهد نسهبت بهه صهدور پروانهه       میتلقی  چراي دامداراي پروانه  مورد نظر و مرتعمحسوب  شده 

حهق رسهیدگی    35، كمیسیون منهدرج در بنهد   یک سالچراي دام اقدام نماید. در صورت وصول اعتراض پس از 

 گردد. نامه مطرح و اتخاذ تصمیم می فصل دوم این شیوه 33نداشته و موضوع در كمیسیون بند 

 گردد. محسوب میمدیر كل عدم صدور پروانه چراي دام در موعد مقرر، تخلف اداري  تبصره:

ت به انضمام یک نسخه از أجلسه هی اداره كل پس از صدور پروانه چراي دام مکلف است یک نسخه از صورت -33

 هاي مرتع را  براي ضب  در سوابق به شهرستان مربوطه ارسال نماید. كارت شناسنامه و نقشه

واحد دامی مجاز هسهتند، پروانهه چهراي دام مسهتقل صهادر       11كه داراي سهمی كمتر از  دارانی براي مرتع -32

 گردد. نمی

داران را در هنگام ممیهزي مشهخص و اداره كهل     ممیزي بایستی سهم دام مجاز هر یک از این مرتع  تأهی تبصره:

 دار مذكور اعالم نماید. مرتعباید كتباً تعداد دام مجاز، فصل چرا و محدوده چرا را به 

 بها  داري، مرتهع  تعهاونی  شهركت  تشهکیل  صورت در دامی واحد 11 از كمتر مجاز دام داراي داران مرتع براي -33

 .گردد می صادر تعاونی نام به دام چراي پروانه دار،مرتع هر سهم رعایت

دار و یها افهزایش تعهداد     ها، مجاز به فروش سههام خهود بهه غیهر از اشهخای سههام       صاحبان سهام تشکل :1تبصره 

داران نیستند و مؤسسین و مجامع عمومی و عادي، حق تغییر این موضوع را در اساسنامه ندارند. اداره كهل   سهام

بایست مفاد این تبصره را  ها، می كتگونه شر نامه از طرف این  این شیوهفصل دوم  21در صورت تقاضاي اعمال بند 

 قبل از صدور مجوز، بررسی و رعایت نماید.

دار بدون اخذ مجوز كتبی از  چه شركت تعاونی اقدام به فروش سهام شركت و یا افزایش تعداد سهامچنان :2تبصره 

 گردد. اعتبار ساق  میها از درجه  پروانه چراي دام آن وبرداري از مراتع   امتیاز بهرهاداره كل نماید، 

بهودن معترضهین و    واجهد شهرای   )مبنهی بهر    33و یا تصمیم كمیسیون بند  34در صورت تحقق مفاد بند  -33

، نیاز به ممیزي نامه  فصل دوم این شیوه 21یا اجراي بند و ( مجاز مرتع داران بر بهرهها به لیست  شدن نام آن اضافه

هاي  داري صادره قبلی را باطل اعالم و به نام افراد جدید یا تشکل هاي مرتع پروانهجدید نبوده و اداره كل بایستی 

 رسمی، پروانه چراي دام صادر و مدارک را اصالح و نتیجه را به دفتر امور مراتع سازمان اعالم نماید.

گردد. چنانچه قبل و یها حهین تهیهه طهرح      پروانه چراي دام صرفاً اجازه استفاده موقت از مرتع محسوب می -33

 ظهرف فوت نمایهد،  چراي دام پروانه  دارندهنامه و تبصره ذیل آن(  فصل دوم این شیوه 51داري )موضوع بند  مرتع

حل یا عضو نظام عشایري و بهه صهورت   دار متوفی كه ساكن م مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان مرتع

داري مشغول باشند، مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود را انتخاب و به  اداره كل معرفی تا بهه   مستمر به حرفه دام

داري اقدام نمایند. در غیر این  داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد قرارداد طرح مرتع همراه سایر مرتع

 .باشد پذیر نمی انه چراي دام جدید امکانصورت صدور پرو
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نامه نسبت به اجراي ایهن بنهد اقهدام     ابالغ این شیوهی كه تا تاریخ دار متوف همسر و فرزندان مرتعچنانچه  :1 تبصره

)موضهوع فصهل    دار متهوفی  مرتهع  مجوزایر شرای  ابطال در صورت عدم احراز س اند، اداره كل مکلف است ننموده

نامه نسبت به اجراي قطعی این بند اقهدام نمایهد. در غیهر ایهن      سال پس از ابالغ این شیوه 5، ظرف مدت چهارم(

 گردد. متوفی ابطال میر دا مرتعمجوز صورت 

نفع واجد  بور به توافق نرسند و یا به هر دلیلی ذيظرف مدت مزدار متوفی  چنانچه همسر و فرزندان مرتع :2 تبصره

انتخاب و به اداره كل معرفی ننمایند، مرتع بالمعارض و در اختیهار اداره كهل قهرار خواههد      شرای  از بین خود را

 گرفت.

به موجب سند رسمی  (واجد شرای  فوق) دار متوفی مرتعنفع از بین همسر و فرزندان  توافق و معرفی ذي: 3تبصره 

 نامه انجام خواهد شد. نامه و یا صلح اقرار

 اعتراضات پس از صدور پروانه چرای دامنحوه رسیدگی به  -و

ممیهزي پهس از صهدور پروانهه چهراي دام توسه          تأاعتراضات اشخای حقیقی و یا حقوقی به اقدامات هی -39

االختیهار اداره كهل، مهورد     كمیسیونی مركب از نمایندگان دفتر امور مراتع، دفتر حقوقی سهازمان و نماینهده تهام   

 باشد.كمیسیون با اكثریت آراء معتبر میگیرد. تصمیم  رسیدگی قرار می

)فرم شماره  هاي مربوطه تنظیم فرماعتراضات اشخای به انضمام سوابق )مدارک مثبته( پس از تکمیل و  :1تبصره 

)مستقر در دفتر امور مراتع سازمان(  33جهت رسیدگی به دبیرخانه كمیسیون بند  از طریق اداره كل پیوست( 3

از تکمیل پرونده، موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح و تصمیمات را به اداره كهل ابهالغ   ارسال و دبیرخانه پس 

 نماید. می

االجراء است و اداره كل مکلف است تصمیمات اتخاذي كمیسیون  قطعی و الزم 33تصمیم كمیسیون بند  :2تبصره 

 كمیسیون تصمیم به معترضم نماید. به اجراء گذاشته و نتیجه را به دبیرخانه كمیسیون اعال فصل چرارا در اولین 

 عهدالت  دیهوان  دادرسهی  آیهین  و تشهکیالت  قانون 11 ماده 5 تبصره مطابق را خود اعتراض ابالغ، از پس تواند می

 شهش  كشور، خارج مقیم افراد و ماه سه كشور، داخل اشخای براي اعتراض مدت. نماید ثبت مرجع آن در اداري

 .است ماه

پسهت   قیه از طر ایه گهزارش اسهتنکاف و    ایه  دیاخهذ رسه   با)به معترضین  33تصمیمات كمیسیون بند  :3تبصره 

  گردد. ابالغ می( یسفارش

 پروانه چرای دام های مسئولیت و اختیاراتنحوه انتقال  -ز

نامه،  شیوهبرابر ضواب  این ، چراي دامپروانه  ناشی از يها تیو مسئول اراتیاخت انتقالموافقت و صدور اجازه  -21

 .استكل  در اختیار اداره منحصراً

هاي موافق و  )قطب داري هاي مرتعمجوزهاي ناشی از كلیه  توانند، تمامی اختیارات و مسئولیت داران می مرتع -21

اساس مقررات مربوطه، تنها به یکی از فرزنهدان خهود،    كتبی از اداره كل و بر موافقتمخالف( خود را پس از اخذ 

 همسر و افراد حقیقی یا حقوقی با شرای  ذیل منتقل نمایند. 
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)در صهورت تشهکیل شهركت( و یهک یها      دار  سههام داران  مرتهع ، یکی از همسر، از فرزندانی کیانتقال به : 1تبصره 

 اانتقال به  تیالو در غیر این صورت .باشد نمیداران  مرتع ریسا تیاخذ رضا داران همان مرتع نیاز به تعدادي از مرتع

 جواراست. داران هم مرتع

ی )بهه غیهر از همسهر، احهدي از فرزنهدان، یهک یها تعهدادي از         و حقهوق  یقه یحقاشخای ، در مراتع مشاعیالف( 

 انتقهال مجهوز  ، نسهبت بهه   موافقهت اداره كهل   د بانتوان یم( دار داران سهام مرتعداران همان مرتع و یا یکی از  مرتع

دار )بها ههر تعهداد دام مجهاز(      واحد دامی مجاز و یا حداقل دو مرتع 531دار با تعداد حداقل  یک مرتعداري  مرتع

 . دینما محضري اقدامصورت ه داران همان مرتع ب دوسوم مرتع تیرضاضمن اخذ 

)یک فصل چرا(،  اداره كلاتمام مهلت مقرر جوار پس از  داران هم مرتع لیدر صورت عدم تماي، در مراتع انفراد ب(

 انتقال دهد. گرید یحقوق ی یاقیی حقاشخارا به خود داري  مجوز مرتع ،تواند با موافقت اداره كل یمدار  مرتع

 يچه ونخود، چناداري  مجوز مرتعانتقال به منظور دار  مرتع در صورت درخواست در مراتع شمال كشور، :2تبصره 

از دو  یکه یتواند بهه   ی( باشد، اداره كل مچراي دامپروانه  ایو  تیصالح نییدر جنگل )تع داري مرتع سوابق يدارا

 :دیضواب  طرح خروج دام از جنگل عمل نما تیبا رعا لیروش ذ

در  داري مجهوز مرتهع  به تناسب انتقهال   باید باشد، اداره كل از فرزندان ياحدیا  همسر رندهیگ چنانچه انتقالالف( 

( را هم به نام فرد چراي دامپروانه  ایو  تیصالح نییدهنده در جنگل )تع انتقال  مجوز سوابق و هی، كلسامان عرفی

 .دیاصالح نما رندهیگ انتقال

 مجوزههاي  هیه ابتهدا كل  ستیبا یباشد، اداره كل م یحقوق ای یقیاشخای حق ریسا رندهیگ انتقال كه یدر صورتب(  

داري  مرتهع  مجوز صدور( را ابطال و سپس نسبت به چراي دامپروانه  ایو  تیصالح نیی)تعدهنده در جنگل  انتقال

 .دیاقدام نمای در سامان عرف رندهیگ به نام انتقال

بهردار در سهامان    هاي یک و دو این بند به هیچ وجه نباید منجر به افزایش تعداد بهره اجراي مفاد تبصره :3تبصره 

 عرفی مربوطه شود.
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 فصل سوم

 داران تکالیف مرتع ف ووظاي تعهدات،

 کلفند موارد ذیل را رعایت نمایند.اند، م شده داده تشخیص  واجد شرای ممیزي ت هیأدارانی كه توس   كلیه مرتع

بر  برداران بهره و مشمول دریافت حقوق مقررات رفتار خواهد شدو  ضواب  در غیر این صورت با متخلفین برابر با

مجلس  13/15/1334قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  34قانون اصالح تبصره یک ماده اساس 

 نخواهند شد. شوراي اسالمی

 (ظرفیت چرا، مدت و زمان استفاده از مرتع)رعایت مندرجات پروانه چراي دام  -1

، هر سال قبل از شروع فصل چرا از ناشی از تمدید پروانه چراي دام پرداخت حقوق دولت و عوارض قانونی -5

 مربوطهطریق سامانه 

به سایر اشخای حقیقی  داري انتقال مجوز مرتع اخذ موافقت كتبی از اداره كل، قبل از هرگونه اقدام به منظور -3

 یا حقوقی

 عدم اقدام به هر گونه جعل در مندرجات پروانه چراي دام -3

 پروانه چراي دامعدم اقدام به اجاره مرتع مندرج در  -2

 داري به اداره كل اعالم مکتوب دالیل ترک حرفه مرتع -1

 اخذ مجوز قانونی قبل از ایجاد هرگونه تغییر كاربري اراضی ملی در محدوده پروانه چراي دام -4

 سال از زمان اعالم كتبی اداره كل 5داري ظرف مدت  تهیه و اجراي طرح مرتع -3

 رسانی و مشاركت در اطفاء حریق مرتع  اطالع -3

 موضهوع پروانهه از   اعیهانی  و عرصهه  نگههداري  و حفظ به نسبت کلفندم برداري بهره دوره طول در داران مرتع -11

 هرگونه وقوع صورت در و اقدام حریق و غیرهها،  اعالم به موقع آفات و بیماري، تصرف جمله جلوگیري از تخریب،

 كهل  اداره بهه  مراتهب  اعهالم  و قضایی پیگیري به نسبت كل اداره نماینده عنوان به ثالث، اشخای يسو از تخلف

برابر مقررات بها وي   ییقضا مراجع به مراجعه عدم زین ومراتب در اولین فرصت  اعالم عدم صورت در .نماید اقدام

 گردد. برخورد می

اشخای ثالث را از قبیل معابر، مجاري و انهار و حریم حقوق ارتفاقی مستثنیات قانونی و داران مکلفند  مرتع -11

 قنوات رعایت كنند.

 ،هاي مجاور تداخل داشته باشد چنانچه نقشه حدود سامان عرفی اشتباه برداشت شده و یا با مراتع و محدوده -15

فصل  35به استناد سوابق ممیزي و سایر مدارک و مستندات پس از تصویب كمیسیون بند  مجاز استاداره كل 

رعایت محدوده  به منظورداران  نتیجه را به مرتع اقدام و سامان عرفینسبت به اصالح نقشه نامه  دوم این شیوه

 رند.گونه اعتراضی ندا ، حق هیچنیز ها آن و جدید اعالم نماید
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 فصل چهارم

 داری در مراتع بالمعارض ابطال پروانه چرای دام و تعیین مجری طرح مرتعشرايط 

 شرايط ابطال پروانه چرای دام -الف

 گردد: در موارد ذیل پروانه چراي دام ابطال می

 صالح جعل در مفاد مندرج در پروانه چراي دام با تشخیص مراجع ذي -1

 اجاره دهد.انه چراي دام، مرتع را پرو دارندهدر مواردي كه  -5

جلسه تحقیقات محلی توس  مامورین )ضابطین دادگستري( اداره  احراز اجاره مرتع منو  به تنظیم صورت تبصره:

كل )اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان( منضم به سهایر مهدارک و مسهتندات و ارائهه آن بهه كمیسهیون       

 این فصل خواهد بود. 11موضوع بند 

 سال متوالی، بدون اعالم كتبی به اداره كل 5به مدت  داري ترک حرفه مرتع -3

 گردد. همین فصل عمل می 5همانند تبصره ذیل بند داري  احراز ترک حرفه مرتعدر خصوی  تبصره:

 هرگونه تغییر كاربري اراضی ملی در محدوده پروانه چراي دام بدون اخذ مجوز قانونی -3

 دام از قبیل ظرفیت چرا، مدت و زمان استفاده از مرتععدم اجراي مفاد مندرج در پروانه چراي  -2

در صورت عدم رعایت این بند، اداره كل و یا ادارات تابعه پس از دو بار اخطار و ابالغ رسمی )حداقل در دو  تبصره:

براي بار سوم، نسهبت بهه ابطهال پروانهه چهرا دام اقهدام        بند نیا تیدر صورت عدم رعافصل چرا( به متخلفین و 

 نماید. می

 بدون عذر موجهام ناشی از تمدید پروانه چراي د حقوق دولت و عوارض قانونیسالیانه عدم پرداخت  -1

 نامه فصل دوم این شیوه 31بند ذیل  دوتبصره  و 33بند ، و تبصره ذیل آن 51مفاد بند در صورت عدم رعایت  -4

 نامه  فصل دوم این شیوه 33بند  مفاد عدم اجراي -3

اعهم از حقیقهی یها    را به شهخص دیگهري    خود اداره كل، پروانه چراي دامموافقت كتبی بدون كسب  دار مرتع -3

 .انتقال دهد و به فروش رساندحقوقی 

این فصل بر عهده  3و  3، 4، 1، 2، 3، 3، 5، 1هاي  تشخیص موضوع ابطال پروانه چراي دام در خصوی بند -11

قابل تجدید نظر در كمیسیون ، 35حداكثر سه ماه پس از ابالغ تصمیم كمیسیون بند بوده و  35بند  كمیسیون

 باشد.   می 33بند 

را  ونیسیاست تصمیمات اتخاذي كم مکلفاالجرا است و اداره كل  و الزم یقطع 33بند  ونیسیكم میتصم تبصره:

به براي اشخای داخل كشور، پس از ابالغ تواند  می ونیسیكم میمعترض به تصماولین فرصت اجرا نماید.  در

 نییو آ التیقانون تشک 11ماده  5تبصره  يدر راستاو براي اشخای مقیم خارج از كشور، شش ماه  مدت سه ماه

 .دیاعتراض نماثبت در آن مرجع ي، عدالت ادار وانید یدادرس

 گردد. برداري از مرتع، پروانه چراي دام باطل می  كل مبنی بر انصراف از بهره دار به اداره با اعالم كتبی مرتع -11

( قانون تنظیم بخشی از مقررات 34( ماده )1نامه اجرایی قانون اصالح تبصره ) آیین 3ماده  3اجراي تبصره  -15

 وزیرانت هیأ 51/1/31مالی دولت، مصوبه 

 جهت تغییر محل تعلیف دام، پروانه چراي دام صادره باطل خواهد شد. داران در صورت درخواست مرتع -13
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 خواهد بود. 33كمیسیون بند  بااین مورد  گیري در تصمیمتبصره: 

ها به  در محدوده شهرها كه طرح جامع یا تفصیلی جدید آندام واقع شدن محدوده پروانه چرا در صورت  -13

، توس  دستگاه متولی انبردار  بهرهرب  رسیده باشد به شر  رعایت و پرداخت حقوق  تصویب مراجع قانونی ذي

 گردد. پروانه چراي دام باطل می

برداري از  ( قانون اصالح قانون حفاظت و بهره3( ماده )1هاي موضوع تبصره ) انعقاد قرارداد اجراي طرح -12

 هاي بعدي آن و اصالحیه 1333مصوب  ،ها و مراتع جنگل

 داری در مراتع بالمعارض نحوه تعیین مجری طرح مرتع -ب

ایهن فصهل در خصهوی نحهوه مهدیریت       15و 11، 11از فصل دو و بندهاي  13در راستاي اجراي مفاد بند  -11

داري، اداره  ظرفیت چراي آزاد شده ناشی از ابطال پروانه چراي دام یا فسخ قرارداد طرح مرتهع مراتع بالمعارض و 

داري  سال پس از بالمعارض شدن مرتع، نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب مجري طرح مرتهع كل مکلف است سه 

 شرای  ذیل اقدام نماید:بر اساس از طریق آگهی با رعایت تشریفات قانونی 

قهانون   34و اصالحیه تبصره یک ماده  برداري قانون حفاظت و بهره 3داري بر اساس ماده  تهیه طرح مرتع -1-11

ههاي عرصهه بهر اسهاس      ز مقررات مالی دولت و با در نظر گرفتن امکان استفاده از كلیهه پتانسهیل  تنظیم بخشی ا

هها   ها و حریم آن گاه ها و اطراق راه و رعایت حقوق دولتی )بهره مالکانه( و ایل سازمان آخرین شرح خدمات ابالغی

 صالح حقیقی و حقوقی.   توس  سازمان نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبیعی و سایر اشخای ذي

نامه بها   این شیوهفصل دوم  52بند ممیزي، موضوع  تهیأداران داراي صالحیت با تشخیص  شناسائی دام -5-11

 زیر: الزامی رعایت شرای 

 داري  داري و تعلیف در مرتع مذكور و صرفاً مشغول به حرفه دام سابقه مستمر دام -1-5-11

 واكسیناسیون دامپزشکیكارت و دفترچه  -5-5-11

ههاي   ، صهندوق و عشهایري داري و منابع طبیعی، تعاونی روسهتایی   هاي تعاونی مرتع عضویت در شركت -3-5-11

 داران منابع طبیعی و عشایري و انجمن صنفی مرتع

ههاي تعهاونی    عضهویت در شهركت  ارائه مستندات مورد نیاز از قبیل خدمات دامپزشکی، دفترچه عشایري،  تبصره:

و انجمهن صهنفی   هاي منهابع طبیعهی و عشهایري     مرتعداري و منابع طبیعی، تعاونی روستایی و عشایري، صندوق

 سال با تائید مرجع مربوطه  2داران به مدت  مرتع

الت فرعی برداري از محصو پروري و بهره داري، دام هاي آموزشی معتبر )مدیریت مرتع ارائه مدارک دوره -3-5-11

 گیاهان دارویی( و

برداران روستایی و در مراتهع عشهایري بها     هاي بالمعارض شده در مراتع روستایی اولویت با بهره سامان -2-5-11

 باشد. برداران عشایري می بهره

 داري ناشی از اجاره مرتع، تغییر كاربري، جعل پروانه چراي دام عدم ابطال مجوز مرتع -1-5-11

بهر اسهاس آخهرین فرمهت ابالغهی بها       داري  داران داراي صالحیت، قرارداد طرح مرتع اسائی دامپس از شن -3-11

ههاي اجرایهی( بها اسهتفاده از      داري و تعهدات طهرح )برنامهه   گردد. در صورت رعایت اصول مرتع مجري منعقد می

 هاي فنی و اعالم كتبی ناظر و با نظر اداره كل قابل تمدید است. شاخص

 داري را به غیر ندارد. مجري منتخب در مرتع بالمعارض حق انتقال حقوق ناشی از قرارداد طرح مرتع تبصره:
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پهس از تهیهه    ،در مراتهع مشهاعی  (  واحد دامی 531ظرفیت چراي آزاد شده كمتر از یک واحد اقتصادي ) -3-11

 گیرد. داران همان مرتع قرار می در اختیار مرتعداري براي كل سامان عرفی  مرتعطرح 

پهس از   واحد دامهی(  531ظرفیت چراي آزاد شده در مراتع مشاعی برابر یا بیشتر از یک واحد اقتصادي ) -2-11

 گردد.  تعیین تکلیف می 11-5و  11-1در قالب بندهاي  تنسیق مرتع

 اقدام نماید.  11-5و  11-1در مراتع انفرادي بالمعارض شده اداره كل مکلف است طبق بندهاي  -1-11

هاي  مجري منتخب، مکلف است حداكثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ رسمی نسبت به پرداخت هزینه -4-11

داري در  داري و غیره( و مبلغ تضمین اجراي تعهدات و انعقاد قرارداد اجراي طهرح مرتهع   متعلقه )تهیه طرح مرتع

مجهري، موضهوع انتخهاب مجهري منتفهی و      دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در صورت عدم اجراي این بند توس  

 جهت تعیین مجري جدید مرتع اقدام گردد.

شده  بیصوتو تهیه داري  ممیزي، طرح مرتع تهیأدار داراي صالحیت توس   در صورت عدم شناسایی دام -3-11

شد. استمرار به مزایده گذاشته و پس از رعایت تشریفات قانونی مزایده در دفاتر اسناد رسمی عقد قرارداد خواهد 

 داري است.  داري در مرتع مذكور مستلزم رعایت اصول مندرج در طرح مرتع دام

: شهامل ) اداره كل مکلف است یک نسخه الکترونیکی از مهدارک و مسهتندات مهدیریت مرتهع بالمعهارض      -3-11

، و مدارک مربهو  بهه تشهریفات مزایهده     آگهی ممیزي، تمدارک مربو  به اقدامات هیأ مدارک مرتع بالمعارض،

جلسه انتخاب مجري به همراه ضمائم، قرارداد تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی، مدارک مربهو  بهه لیسهت     صورت

 را حداكثر ظرف مدت یک ماه به دفتر امور مراتع ارسال نماید. ها و... ( هزینه
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 فصل پنجم

 برداران محاسبه حقوق بهره

چنانچه جهت اجراي هرگونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی به تمام یا قسمتی از عرصه محدوده پروانه چراي  -1

نامه اجرائی  داري نیاز باشد، در صورت تخصیص عرصه جهت اجراي طرح مربوطه، مطابق آئین دام و یا طرح مرتع

ه مهور   33321ت /51411ولت به شماره قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د 34قانون اصالح تبصره یک ماده 

برداران محاسبه و توس  مجري یا متقاضی پرداخهت یها در حسهاب سهپرده      هیأت وزیران، حقوق بهره3/5/1331

داري كل كشور تودیع و متعاقباً اداره كل نسبت به ابطال و یا اصالح پروانهه چهراي دام و یها قهرارداد طهرح       خزانه

  داري اقدام می نماید. مرتع

)اشخای حقیقی داران به عهده متقاضی اجراي طرح یا پروژه  دار و یا مرتع پرداخت یا تودیع حقوق مرتع :1 بصرهت

نامهه و مفهاد قهرارداد طهرح      باشد. اعمال این تبصره منو  به رعایت فصول سوم و چهارم این شیوه مییا حقوقی( 

 داري است. مرتع

بهه ترتیهب بهه    پیوسهت   11و  3 هاي فرمطبق برداران را  اداره كل موظف است حقوق محاسبه شده بهره :2 تبصره

 داران و متقاضی ابالغ نماید. / مرتع دار مرتع

 :گیرد می صورت ذیل فرمول شرح به برداران بهره حقوق محاسبه نحوه -5

 
X = (A × B × C × D × E × K) + G 

X :(ریال) برداران بهره حقوق 

A: و حفاظهت  قانون اصالح قانون( 3) ماده موضوع هاي طرح یا و ي دامچرا پروانه در مندرج مجاز دام كل تعداد 

 برداري بهره

B: (خشک مرتعی علوفه كیلوگرم 4/1 با برابر) روز در دامی واحد یک نیاز مورد علوفه 

C :گردد می ابالغ سازمان توس  ساله هر كه( ریال) خشک مرتعی علوفه كیلوگرم یک قیمت. 

D :موضهوع  ههاي  طهرح  خصهوی  در و سهال ( 12) حداكثر مدت در دام تعلیف و برداري بهره قابل هاي روز تعداد 

 دام تعلیف و برداري بهره قابل روزهاي تعداد با برابر برداري، بهره و حفاظت قانون اصالح قانون( 3) ماده( 1) تبصره

 قرارداد مدت در

E: قهانون ( 3) ماده موضوع هاي طرح یا و ي دامچرا پروانه در مندرج مجاز دام كل به شده حذف مجاز دام نسبت 

 برداري بهره و حفاظت قانون اصالح

K :محصهوالت  اي منطقهه  ارزش و مرتهع  مکانی موقعیت و كیفیت برداري، بهره سابقه به توجه با كه است ضریبی 

 تعیهین  3 تها  2/1 از بهردار  بههره  تعدد و زیستی تنوع آب، و خاک حفاظت صنعتی، و دارویی گیاهان شامل فرعی

 .گردد می

G :ایجهاد ( 3) مهاده  موضوع هاي طرح یا و ي دامچرا پروانه جهت كه قانونی تأسیسات و مستحدثات اعیانی ارزش 

 .گردد می محاسبه دادگستري رسمی كارشناس محاسبه با یا و طرفین توافق براساس و است شده

 (C) ضریب تعیین نحوه -1-5
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 وزارت از را قبهل  سهال  در جهو  كیلهوگرم  ههر  قیمت میانگین سال هر ابتداي در سازمان ،C ضریب محاسبه براي

 .نماید می اعالم خشک مرتعی علوفه كیلوگرم هر قیمت عنوان به را آن درصد 41 و استعالم متبوع

 (D) ضریب تعیین نحوه -5 -5

  ي دامچرا پروانه داراي مراتع در -5 -5 -1

 در منهدرج   بهرداري  بههره  روزهاي تعداد با برابر هکتار، در دامی واحد 1 از كمتر چراي ظرفیت داراي مراتع( الف

  سال 2 مدت در ي دامچرا پروانه

 در منهدرج  بهرداري  بههره  روزههاي  تعداد با برابر هکتار، در دامی واحد 5 الی 1 چراي ظرفیت داراي مراتع در( ب

  سال 4 مدت در ي دامچرا پروانه

 در منهدرج  بهرداري  بهره روزهاي تعداد با برابر هکتار، در دامی واحد 5 از بیشتر چراي ظرفیت داراي مراتع در( ج

  سال 11 مدت در ي دامچرا پروانه

 باشهد،  روز 151 از بهیش  دام چهراي  پروانهه  در منهدرج ( دام چراي فصل) برداري بهره هاي روز تعداد اگر :1 تبصره

 . شود محاسبه روز 151 معادل

 كهارت  در منهدرج  برداري بهره روزهاي تعداد ،هستند مستقلدام  چراي پروانه فاقد كه دارانی مرتع براي :2 تبصره

 . گیرد قرار عمل مالک( روز 151 حداكثر) مرتع شناسنامه

 بهرداري  بههره  روزههاي  تعهداد  ،است قانون در تصریح مستلزم ها آن نام ذكر كه دولتی هاي دستگاه براي :3 تبصره

 .گردد لحاظ سال 3 مدت در( روز 151 حداكثر) ي دامچرا پروانه در مندرج

 داري مرتع طرحقرارداد  داراي مراتع در -5 -5 -5

 حهداكثر ) طهرح  كتابچهه  در منهدرج  برداري بهره روزهاي تعداد برابر داري، مرتع طرحقرارداد  داراي مراتع در( الف

 . گردد محاسبه طرح قرارداد اجراي هاي سال در( روز 151

 باشد، سال 12 از بیش چنانچه و سال 11 معادل باشد، سال 11 از كمتر قرارداد اجراي هاي سال چنانچه :1 تبصره

 . گردد محاسبه سال 12 معادل

 محاسهبه  5-5-1 بنهد  وفهق  ،ي دامچرا پروانه شرای  براساس (D) فاكتور ،راكد داري مرتع هاي طرح در :2 تبصره

   .شد خواهد

 بهرداري  بههره  ههاي  روز تعهداد  ،است قانون در تصریح مستلزم ها آن نام ذكر كه دولتی هاي دستگاه براي :3 تبصره

 . گردد محاسبه سال 2 مدت در( روز 151 حداكثر) طرح كتابچه در مندرج

 شود. می 5-5-5مشمول بخش الف بند  فصل چهارم، 11 بند موضوع داري مرتع طرح داراي مراتع( ب

 (E) ضریب در شده حذف مجاز دام تعداد محاسبه نحوه -5 -3

 :باغبانی و زراعت هاي فعالیت در واگذاري يازا به شده  حذف دام تعداد -5 -3 -1

مجهاز   دامهی  واحهد   5 واگذاري، هکتار هر يازا به هکتار، در دامی واحد 1 تا چراي ظرفیت داراي مراتع در( الف

 .گردد حذف

 برابهر  5 تعهداد  واگهذاري،  هکتهار  ههر  ازاي بهه  هکتار، در دامی واحد 1 از بیش چراي ظرفیت داراي مراتع در( ب

 .گردد حذف مجاز دام چرا، ظرفیت

 : معادن در واگذاري يازا به شده  حذف دام تعداد -5 -3 -5

 . گردد حذفمجاز  دامی واحد 3 واگذاري، هکتار هر يازا به دامی، واحد 1 تا چراي ظرفیت داراي مراتع در( الف
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 ظرفیهت  برابهر  2 واگهذاري،  هکتهار  هر يازا به هکتار، در دامی واحد 1 از بیش چراي ظرفیت داراي مراتع در( ب

 . گردد حذف مجاز دام چرا،

بهرداران از متقاضهیان معهادن، تهابع آخهرین        اخذ حقوق بهره نامه، محاسبه و با رعایت مفاد این فصل شیوه :تبصره

 سازمان خواهد بود.ابالغیه 

 (:معدن و باغبانی زراعت، از غیر به) ها فعالیت سایر در واگذاري يازا به شده  حذف دام تعداد -5 -3 -3

 مجهاز  دامهی  واحهد  5 واگهذاري،  هکتار هر يازا به هکتار، در دامی واحد 1 تا چراي ظرفیت داراي مراتع در( الف

 .گردد حذف

 ظرفیت برابر 3 تعداد واگذاري، هکتار هر يازا به هکتار، در دامی واحد 1 از بیش چرا ظرفیت داراي مراتع در( ب

 .گردد حذف مجاز دام چرا،

 مرتهع،  چراي ظرفیت معادل ،است قانون در تصریح مستلزم ها آن نام ذكر كه دولتی هاي دستگاه براي -5 -3 -3

 به هکتار، در دامی واحد( صدم پنج و بیست) 52/1 از كمتر چراي ظرفیت داراي مراتع در. گردد حذف مجاز دام

 .گردد حذف مجاز دامی واحد 52/1 واگذاري، هکتار هر يازا

 فرمهول  در "یهک " با برابر E عدد است الزم شود، یک از كمتر E فاكتور در شده حذف دام تعداد اگر -5 -3 -2

 .گردد محاسبه

 تواند می كل اداره باشد، عرفی سامان مجاز دام كل از بیشتر E فاكتور در شده  حذف دام تعداد چنانچه -5 -3 -1

 . نماید اقدام شهرستان همان مراتع سایر از یا و جوار هم مراتع از دار مجوز مرتع ابطال به نسبت

 : K ضریب تعییننحوه  -5 -3

 مجمهوع ) در ضرب واگذاري مورد عرفی سامان در گیاهی پوشش تاج درصد متوس  امتیاز با است برابر K ضریب

 محصهوالت  از برداري واگذاري و بهره مرتع در داران مرتع تعدد ،دار مرتع سوابق اي، منطقه ارزش فاكتورهاي امتیاز

 (مرتع فرعی

 : مرتع گیاهی پوشش درصد براساس امتیاز -5 -3 -1

  امتیاز 2/1 با برابر درصد 2 از كمتر گیاهی پوشش( الف

  امتیاز 1/1 با برابر درصد 52 -2 بین گیاهی پوشش( ب

   امتیاز 4/1 با برابر درصد 21 -51 بین گیاهی پوشش( ج

  امتیاز 3/1 با برابر درصد 42-21 بین گیاهی پوشش( د

  امتیاز 2/1 با برابر درصد 42 از بیشتر گیاهی پوشش( ه

 اي منطقه ارزش امتیاز -5 -3 -5

  3/1 با برابر ییالقی مراتع محدوده در( الف

  3/1 با برابر بند میان مراتع محدوده در( ب

  5/1 با برابر قشالقی مراتع محدوده در( ج

 :دار مرتع سوابق امتیاز -3-3-5

  امتیاز 3/1 داري، مرتع طرح موفق مجري براي( الف

  امتیاز 2/1 اجرا، درحال و شده اجرا داري مرتع طرح مجري براي( ب

  امتیاز 3/1 داري، مرتع طرح قرارداد یا و معتبردام  چراي پروانه داراي دار مرتع براي( ج
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 در مندرج بندي زمان هاي برنامه اساس بر را طرح هاي پروژه درصد 31 حداقل كه است فردي موفق مجري :تبصره

 .است  نموده اجرا طرح مصوب كتابچه

 واگذاري مرتع در داران مرتع تعدد امتیاز -5 -3 -3

 امتیاز 2/1 معادل دامی، واحد 2 از كمتر داران مرتع مجاز دام تعداد میانگین( الف

 امتیاز 3/1 معادل دامی، واحد 2 -51 بین داران مرتع مجاز دام تعداد میانگین( ب

 امتیاز 3/1 معادل دامی، واحد 51-21 بین داران مرتع مجاز دام تعداد میانگین( ج

 امتیاز 5/1 معادل دامی، واحد 21 از بیش داران مرتع مجاز دام تعداد میانگین( د

 مرتع فرعی محصوالت از برداري بهره امتیاز -5 -3 -2

 3/1 برابهر  باشهد،  نیز مرتع فرعی محصوالت بردار بهره داري، مرتع طرح مجري یا و چرا پروانه دارنده چنانچه( الف

  امتیاز

 امتیاز 5/1 برابر باشد، مرتع فرعی محصوالت برداري بهره طرح داراي واگذاري مورد عرصه اگر (ب

 .گردد  لحاظ 2/1 عدد فرمول در گردید، محاسبه 2/1 از كمتر K ضریب كه صورتی در :تبصره

 42/1 حهداكثر  K ضهریب  ،اسهت  قهانون  در تصریح مستلزم ها آن نام ذكر كه دولتی هاي دستگاه براي -5 -3 -1

 . گردد محاسبه( صدم پنج و هفتاد)

 باشد، E ضریب در شده محاسبه عدد از بیش ،يدار مجوز مرتع ابطال موضوع دار مرتع مجاز دام تعداد چنانچه -3

 همان برداران بهره از تعدادي یا یک به صرفاً را خود مانده باقی مجاز دام تعداد تمامی كل، اداره موافقت با تواند می

 .نماید منتقل عرفی سامان

 احتمهالی  تخلفهات  قهانونی  تکلیهف  تعیین به نسبت ،انبردار بهره حقوق محاسبه از قبل است موظف كل اداره -3

 . نماید اقدام قبل سنوات نشده پرداخت چراي عوارض وجوه كلیه اخذ و دار مرتع

 ممیهزي  اولویهت  در بایهد  باشهند،  كشاورزي غیر یا و كشاورزي هاي طرح اجراي مستعد كه ممیزي فاقد مراتع -2

 جهوار،  هم مراتع دادن قرار مالک با نباشد پذیر امکان مدت  كوتاه در ممیزي انجام كه مواردي در. گیرند قرار مرتع

 اسهت  مکلهف ص حقیقی یها حقهوقی(   )شخ زمین متقاضی و محاسبه كل اداره توس  برداران بهره حقوق اكثر حد

پهس از انجهام ممیهزي مرتهع، حقهوق       .نماید تودیع كشور، كل داري خزانه سپرده حساب در را شده محاسبه مبلغ

 همین فصل پرداخت خواهد شد. 1داران با رعایت بند  دار/مرتع مرتعمحاسبه شده به 

)اشخای حقیقی یها   متقاضی اجراي طرح یا پروژهبایست توس   شده می  حقوق محاسبه ،مراتع بالمعارض در -1

 اصهالح و احیهاء مراتهع واریهز     به منظور اجراي طرح  كشور كل داري نزد خزانهحساب ردیف درآمدي به حقوقی( 

 گردد.

 اسهت  مکلهف  دار مرتهع  لهیکن . باشهد  نمی اجرایی نامه آیین 3 ماده 3 تبصره رعایت به الزامی انفرادي مراتع در -4

 اجراي و مرتع احیاء و اصالح صرف كل، اداره تایید و طرح ناظر نظر با را بردار بهره حقوق مبلغ از سوم  یک حداقل

داري باطهل و   پروانه چهراي دام یها قهرارداد طهرح مرتهع      ،این بنددر صورت عدم اجراي مفاد . نماید طرح تعهدات

  نامه خواهد شد. فصل چهارم این شیوه 11مشمول بند 

 اجهراي  به نسبت داري مرتع طرح تهیه از پس است مکلف دار مرتع داري، مرتع طرح فاقد انفرادي مراتع در :تبصره

 .نماید اقدام این بند مفاد
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. اسهت  الزامهی  اجرایهی  نامهه  آیهین  3 مهاده  3 تبصهره  رعایهت  مشاعی، مراتع در سطحیبا هر  واگذاري هر در -3

چهراي دام و یها قهرارداد طهرح      پروانهه  اصهالح  یها  و ابطهال ) دار مرتهع  حذف در تبصره این اجراي نحوه تشخیص

 آبخیهزداري  و طبیعهی  منابع كل مدیر عهده به مراتع، سایر و جوار هم مراتع و واگذاري مورد مرتع در( داري مرتع

 .بود خواهد استان

طهرح   انجریه مو یها   ي دامچهرا  پروانه داراي داران مرتع حذف ،مزبور نامه آیین 3 ماده 3 تبصره اجراي در :تبصره

 چنهد  در كه دارانی مرتع مجوز المقدور، حتی تا گردد اتخاذ ترتیبی باید و است اولویت در قطب یک درداري  مرتع

 اجرایهی،  نامهه  آیهین  1 مهاده  پ و ب هاي بند اجراي در هستند دار مرتع( ییالق و بند میان قشالق،) مراتع از قطب

 .گردد تکلیف تعیین و منتقل

 تبصره و در فصل سهوم بها    33و بند  21تبصره، در فصل دوم با  1بند و  33نامه در فصل اول با  این شیوه

تنظیم گردیده و از زمان تبصره  13بند و  3 و در فصل پنجم باتبصره  4 بند و 11در فصل چهارم با  بند و 15

و  15/11/32مورخهه   13112/1/32ابالغی شماره ههاي  هاي  نامه  شیوهجایگزین  نامه،  تصویب و ابالغ این شیوه

 گردد. می 51/11/33مورخه  431/13/33و  13/15/32مورخه  31313/1/32

 باشد ارشادي بر عهده دفتر امور مراتع مینامه و اعالم نقطه نظرات  این شیوه ينظارت بر حسن اجرا. 

 

 

 

 



  

………..

……….

 

 ..……………ستانو آبخیزداری ااداره کل منابع طبیعي 

 3فرم شماره 

............................................................. .............................................................
 

بعهدي و در اجهراي    و اصالحات 52/2/1331مصوب  ،ها و مراتع كشور برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 3باستناد تبصره یک ماده 

داران  دام منظور چراي دام به اطهالع كلیهه  ه ب كشور برداري از مراتع بهره نامه فنی و اجرایی فصل دوم اصالحیه شیوه 53و  53 هايبند

 در مراتع زیر: پروانه چراي دام دارندگاننفع و  ذي

1-                                                      4- 

5-                                                      3-  

3-                                                      3- 

3-                                                     11- 

2-                                                     11- 

1-                                                     15-  

 

و ممیهزي مراتهع جههت صهدور پروانهه چهراي دام از تهاریخ         واجد شهرای   داران مرتعمنظور تعیین   هرساند هیأت ممیزي مراتع ب می

حركههت و در مراتههع   .........................................................................................از مسههیر ..........................................لغایههت  ....................................

نفهع در   داران ذي داران، دام الذكر مستقر خواهنهد شهد. لهذا مقتضهی اسهت كلیهه مرتهع        ( فوق       بند       ییالقی )قشالقی     میان

رسهاند   ها را به اثبات می داري آن مدارک و سوابق قانونی كه دام خود به همراه، درخواست كتبی هاي فوق ضمن حضور در مرتع تاریخ

ها مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قهانونی الزم صهورت    تا برابر مقررات درخواست آندهند با اخذ رسید به هیأت اعزامی تحویل را 

 شده اعتراضات و تقاضاي بعدي مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. پذیرد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین

  و آبخیزداری مدير کل منابع طبیعي

 
 

 

 

 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 ....................استان زدارییو آبخ اداره کل منابع طبیعي

 

 استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 
 تاريخ                                                                                                                               5فرم شماره 

 

 پروانه چرای دام  درخواست صدور

 تههاریخ تولههد.............................. فرزنههد..................................  خههانوادگی نههام.............................................  حقههوقی( )حقیقههی/ اینجانههب نههام

 ............................................... بههه آدرس ......... ......................... ملههی / شناسهههكههد .. ............................ شههماره شناسههنامه  ...........................

 و .................. رأس بهز ...............  رأس گوسهفند و  ............... تعهداد  كهه داراي عشایر               روستائی       دار دار(: روستائی دام )مرتع

واقهع در  .... .......................................... تقاضها دارم نسهبت بهه ممیهزي و صهدور پروانهه چهراي دام در مرتهع         ،باشم رأس سایر احشام می

 اسهتناد پروانهه چهراي دام   ه كه ب ..................................... استان.............................  شهرستان.........................  در بخش.....................  دهستان

    :قبلی و مدارک پیوستی به شرح ذیلصادره ...........................  مور  .................................... شماره

 
 
 

 

 اقدام الزم معمول فرمایند. ،سابقه تعلیف دام در مرتع فوق را دارم
 
 
 
 

 .................................................................................نام :                                                                              

 .............................................................نام خانوادگي :                                                                              

 .......................................................امضاء و اثر انگشت                                                                              

 
 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 .......................استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 

 استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 
 تاريخ                                                                                                                          1فرم شماره 

 داران  تعیین نماينده مرتع

رضایت و آگهاهی   با بدینوسیله        ییالقی        بند میان   قشالقی       .............................................................داران مرتع اینجانبان مرتع

 :  /خانمو اختیار كامل آقاي

1-                                                      3- 

5-                                                      3- 

انتخاب و جهت همکاري به منظور اعالم نظر در خصوی فهرم درخواسهت صهدور    الذكر،  عنوان معتمدین و نمایندگان مرتع فوقه را ب

سایر موارد در ارتبها  بها    ، تکمیل شناسنامه مرتع، نقشه و حدود مرتع و یواجد شراداران  پروانه چراي دام متقاضیان و تعیین مرتع

 .استید اینجانبان داران معرفی و اقدامات و اظهار نظر افراد فوق مورد قبول و تائ شناسائی مرتع

 نام و نام خانوادگي، امضاء و اثر انگشت متقاضیان  صدور پروانه چرای دام:
1-  

5- 

3- 

3- 

2- 

1- 

4- 

3- 

3- 

11- 

11- 

15- 

13- 

 

 

 مرتع ...............................نام و نام خانوادگي، امضاء اعضای هیأت ممیزی 

 هیأت ممیزی   سرپرست-3

 عضو هیأت ممیزی-5 

 عضو هیأت ممیزی-1 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 ...................استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 

 استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي
  

 تاريخ                                                                                                                              3فرم شماره 

 استعالم و تحقیقات محلی

 .............................................................جهوار مرتهع    كهه ههم   .............................................................داران و مطلعهین مرتهع    بدینوسیله از مرتهع 

داران بهها سههابقه مرتههع   داران و دام گههردد بهها در نظههر گههرفتن خداونههد متعههال ذیههالً اعههالم نمائیههد مرتههع     اسههتعالم مههی هسههتند

بهرداري از مرتهع    و همچنهین تهاریخ و مهدت بههره     اسهت داري آنان چگونه  و سوابق دام چه كسانی .............................................................

 مذكور طبق عرف، چه زمانی است.

 ضمناً اگر اطالعی از حدود و ثغور عرفی مرتع دارید آن را نیز بیان نمائید.

 ...........................................مرتع نام و نام خانوادگي ، امضاء اعضای هیأت ممیزی 

 ممیزی  عضو هیأت -1                     عضو هیأت ممیزی        -5            هیأت ممیزی                سرپرست -3

باشهیم بها در نظهر     جوار مرتع مهی  كه هم .............................................................داران مرتع  داران و دام اینجانبان امضاء كنندگان ذیل مرتع

 افراد ذیل   .............................................................داریم كه در مرتع  گرفتن خداوند متعال اعالم می

1-                                       5-                                3-                                    3- 

2-                                       1-                                4-                                    3- 

 

ه به .......................... ت یه لغا... ..................... سال است كه احشام آنان در ایهن مرتهع از تهاریخ   ............ داري بوده و مدت  داراي سابقه دام

 شرح ذیل است: ه نمایند و حدود و ثغور مرتع فوق ب ماه استفاده و تعلیف می ..............مدت 

 شمال :

 جنوب :

 شرق :

 غرب :

خالف آن ثابت شود كه  ضمناً اینجانبان با امضاء و اثر انگشت گواهی اظهارات خود در قبال صحت و سقم آن ضامن بوده و در صورتی

 مسئول و پاسخگو خواهیم بود.

1-                                               

5-                                               

3-                                       

3-                                      

2- 

 

  رسد خواهد شد که هیأت با عنايت به ساير مدارك به نظر قطعي نميتوجه : اين فرم زماني تكمیل. 
 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 ................استان و آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعي

  

 استان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 
 تاريخ                                                                                                           2فرم شماره 

 تعیین محدوده مرتع 

 (ییالقی/  بند میان/  قشالقی............................. ).............................................................. مشخصات مرتع :

 .............................................................ستان ا ................................................شهرستان  ............................بخش  ..........................................پالک 

 داراي نقشه

..............................................................................................................................................................................................................................................                                 

كروكی 

..............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                          

ممهور به مهر ..............................................................  به شماره 52111/1یا  21111/1تصویر نقشه محدوده مرتع با استفاده از نقشه 

 .استضمیمه همین فرم  منابع طبیعی و آبخیزداري اداره كل

 ........................................................................ داران مرتع نام و نام خانوادگي، امضاء و اثر انگشت  نمايندگان مرتع

1- 

5- 

3- 

3- 

 

 ...................................................................مرتع  جوار داران مراتع هم نام و نام خانوادگي، امضاء و اثر انگشت مرتع

 .............................................................از مرتع           ............................................................. -1

 .............................................................از مرتع        ............................................................. -5

 .............................................................از مرتع          ............................................................. -3

 .............................................................از مرتع        ............................................................. -3

 

 ...................................... مرتعء  اعضاء هیأت ممیزی نام و نام خانوادگي و امضا

 هیأت ممیزی                                                                                                                 سرپرست -3

 عضو  هیأت ممیزی -5

                                عضو  هیأت ممیزی                                                                                               -1

 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی  

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 ……استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 

 استان  و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي
 

 تاريخ                                                                                                                             3فرم شماره 

 متوفی  دار مرتع جايگزين شخصمعرفی 

........................................  -3..................................................  -3 ...................................................... -5 ........................................... -1اینجانبهههان :  

نامهه فنهی و اجرایهی     شهیوه اصهالحیه  فصل دوم  33در اجراي بند  دار متوفی به نام .................................................. همسر و فرزندان دام

 جهت صهدور پروانهه چهراي دام    جایگزینعنوان ه را ب/ خانم .................................................... بدینوسیله آقايبرداري از مراتع كشور،  بهره

 نمائیم. معرفی می یأت ممیزيبه هدر مرتع ......................................................... 

 مدارك پیوستي

 فتوكپی شناسنامه متوفی  -1

 جایگزینشخص  و كارت ملی فتوكپی شناسنامه -5

 محضريیا اقرارنامه نامه  صلح -3

 )مربو  به فرد متوفی(مزبور و اعتبار پروانه چراي دام نامه  شیوهفصل دوم   31مدارک مثبته مبنی بر احراز شرای  بند  -3

 جایگزینداري، سکونت در محل یا نظام عشایري فرد  مدارک مثبته مبنی بر اثبات استمرار حرفه دام -2

 متوفي دار مرتعهمسر و فرزندان نام و نام خانوادگي و اثر انگشت 
1- 

5- 

3- 

3- 

 نمائیم. مراتب فوق را گواهی و تائید می

 داران مرتعمهر و امضا و اثر انگشت شورای اسالمي، معتمدين و نمايندگان 
1- 

5- 

3- 

3- 

 ..................تع ........................نام و نام خانوادگي و امضاء اعضاء هیأت ممیزی مر
 هیأت ممیزی                     سرپرست -3

 عضو هیأت ممیزی            -5

 عضو هیأت ممیزی -5

 

 

 

  است رسمي نامه صلحاقرارنامه و يا به ارائه منوط واجد شرايط  جايگزيندام  به توضیح: صدور و تحويل پروانه چرای. 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 ……استان و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعي

 

  3فرم شماره 

 «ی هیأت ممیزی مرتع يجلسه و نظريه نها صورت» 

اسهتان   و آبخیهزداري  كهل منهابع طبیعهی    اداره.........................................  مور  ......................................... در اجراي حکم مأموریت شماره

 ..................................در تهاریخ  ............................................... مهور   ....................................... با توجه به آگهی شهماره   و...................................... 

(    ییالقهی             بنهد  میهان       ) قشهالقی   ع ........................................................... هیأت ممیزي به مرته  ،هاي صادره با توجه به ابالغ

تبهادل نظهر بها     مهذاكره و  چراي دام،هاي درخواست صدور پروانه  آوري فرم جمع، وارد و پس از بازدید از محل و تعیین ظرفیت مرتع

و مطالعهه  انجام تحقیقات محلی ، آوري اطالعات جمع، دریافت مدارک و مستندات قابل قبول ،شوراي اسالمی، معتمدین و متقاضیان

در شناسهنامه مرتهع بهه     منهدرج  افراد ء،اتفاق آراه هاي اداره كل و اداره شهرستان، هیأت ممیزي ب سوابق و مدارک موجود در پرونده

 از مرتهع بههههرداري   بهره مجاز بهتشخیص و آنان را  واجد شرای  دار مرتععنوان ه ب نفر را با توجه به دالیل مشرحه ذیل ...........تعداد 

 .دانیم میموصوف 

 1- 

5- 

3- 

3- 

2- 

 

 

 دانیم.           از مرتع مذكور نمیي بردار بهره را مجاز به و همچنین برابر تحقیقات انجام شده افراد مشروحه ذیل

 بودن عدم واجد شرای   دالیل                                             نام و نام خانوادگی 

1-                                                                  1- 

5-                                                                  5- 

3-                                                                  3-      

3-                                                                  3- 

2-                                                                  2-  

 

 ........................................ مرتعنام و نام خانوادگي و امضاء اعضای هیأت ممیزی 

 هیأت ممیزی سرپرست -3

 عضو هیأت ممیزی -5

 عضو هیأت ممیزی -1

 

 

 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 .........................استان زدارییو آبخ اداره کل منابع طبیعي

 
 صفحه اول                                                                                                                                                          3  فرم شماره

 شوربرداری از مراتع ك نامه فنی و اجرايی بهره فصل دوم اصالحیه شیوه 44فرم درخواست تشکیل كمسیون بند 

 واحد درخواست كننده:  -1
 اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداري استان           

 تعامر اموردفتر          

 حقوقیدفتر          

واقع در پالک فرعی/ اصلی  ...................................... (شمسا) عرفی سامانه ملی شناسه ............... به.........نام مرتع: ....................................  -2

استان ............................. / ........................... به مساحت ..................... هکتار، داراي طرح  ............... / ............. بخش ......................... شهرستان/

 است.       اريد فاقد طرح مرتع       داري مرتع

 تاریخ و وضعیت اجراي مقررات مربو  به ملی شدن : وضعیت اجراي قانون:  -3

 

 

 ییالقی    میانبند            برداري:   قشالقی نوع مرتع از نظر فصل بهره -3

 عشایر       روستایی        دار  دار: روستایی دام نوع مرتع -2

 هاي چراي دام صادره: شماره پروانه........................... نفر، دار  تاریخ اولین ممیزي مرتع ................................ تعداد مرتع -1

 گردد( مهیضم مدارک ریتصو موجود بودن،)در صورت 

 

 

 دام صادره: يچرا يها شماره پروانه ،دار ..................... نفر مرتعممیزي مرتع ................................ تعداد تجدید تاریخ اولین  -4

 گردد( مهیضم مدارک ریتصو موجود بودن، )در صورت

 

 

 دام صادره: يچرا يها شماره پروانه ،دار ..................... نفر ممیزي مرتع................................ تعداد مرتعآخرین  تاریخ  -3

 گردد( مهیمدارک ضم ریتصو موجود بودن،)در صورت 

 

 

 

 گردد( مهیمدارک ضم ریتصو ،)در صورت وجود هاي انجام شده در مرتع: حات در خصوی سایر ممیزيیتوض -3
 

 

 



  

 صفحه دوم

ندارد                                              دارد (نامه وهیشفصل دوم  53)با توجه به بند ممیزي مرتع آگهی و مدارک مربو  به ابالغ آن را  -11

 ها ضمیمه گردد(   تصاویر آن موجود بودن،)در صورت 
 

 ندارد                             نامه( دارد فصل دوم شیوه 53بند  فرم درخواست صدور پروانه چراي دام متقاضیان )با توجه به   -11

 ضمیمه گردد(ها  تصاویر آن موجود بودن،)در صورت 

 

 

ها مبنی بر عدم حضور در زمان آخرین ممیزي  آن ا معترضین و یا ارائه مدارک مثبتفرم درخواست صدور پروانه چراي دام معترض ی  -15

 ها ضمیمه گردد( تصاویر آن موجود بودن،)در صورت     ندارد            دارد مرتع

 

 

 هاي مرتع پیوست گردد. صورت جلسه كلیه ممیزي -13

 

  پیوست گردد. مرتع هاي كارت شناسنامه كلیه ممیزي -13

 

 ها ضمیمه گردد( تصاویر آن موجود بودن،)در صورت           ندارد         دارد 21111/1یا  52111/1نقشه محدوده مرتع   -12

 

شناسایی، سوابق مثبته دال نامه به انضمام مدارک  فصل دوم شیوه 33و  35درخواست رسیدگی افراد معترض و یا اداره كل برابر بند  -11

فصل دوم  33بند  3یا اقرارنامه موضوع تبصره  نامه و در صورت لزوم صلح نامه فصل دوم شیوه 31بند شرای  داري و احراز  بر سابقه دام

 پیوست گردد. برداري از مراتع كشور نامه فنی و اجرایی بهره شیوهاصالحیه 

 

صورت خالصه ه به سابقه ببا توجه و علت پذیرش یا رد اعتراض را  نامه وهشیفصل دوم  35نتیجه رسیدگی به اعتراضات برابر بند   -14

 گردد( مهیضم مدارک ریتصو موجود بودن، )در صورتتوضیح دهید. 
 

 

 

 

 

 

           ندارد          تا قبل از این درخواست دارد 33در صورت طرح موضوع در كمسیون بند  33صورتجلسه كمسیون بند  -13

  گردد( مهیها ضم آن ریواتص موجود بودن، صورت )در

 

 

 

 گردد( مهیها ضم آن ریواتص موجود بودن، )در صورت ندارد               آراء مراجع قضایی دارد -13

 

 

 



  

 صفحه سوم

قانونی و نظریه اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان مربوطه نسبت به اعتراض معترض به صورت مستند و با توجه به ضواب   -51

 ضمیمه گردد(الزاماً )گزارش تحقیقات، استعالمات و مشاهدات كارشناسان اداره  بازدید میدانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مسئول مرتع اداره شهرستان..................................................

 شهرستان..............................................................نام و نام خانوادگي و امضاء رئیس اداره 

نسبت به اعتراض معترض به صورت مستند و با توجه به ضواب  قانونی و بازدید استان ي زداریو آبخ یعیمنابع طب نظریه اداره كل -51

 ضمیمه گردد(الزاماً كل )گزارش تحقیقات، استعالمات و مشاهدات كارشناسان اداره  میدانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء رئیس اداره امور مراتع...............................................

 ..............................نام و نام خانوادگي و امضاء مديرکل.......................................

 

 



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 ..........................استان زدارییو آبخ اداره کل منابع طبیعي

 

 9 فرم شماره

 برداران بالغیه جهت دريافت حقوق بهرها

 .............................. با کد ملي .................................... فرزند ....................................................... جناب آقای/خانم

عشااير /   ياا  روستای ......... عضو شورای اسالميجناب آقای/خانم .................................................. فرزند ...................... با کد ملي ....................

 ................................. با شناسه ملي .........................................عامل شرکت  نماينده يا مدير

 ؛باسالم

 مرتهع         داري ان طهرح مرتهع  یه مجهري/ مجر          پروانهه چهراي دام   دارايداران  مرتهع  دار/ به جنابعهالی بهه عنهوان مرتهع     

............. فرعهی   واقع در پالک ثبتهی ............... ........................................................... به شناسه ملی سامانه عرفی )شمسا( .................................

گههردد كههه در راسههتاي اجههراي طههرح      ........................... ابههالغ مههی از ................ اصههلی بخههش ......................... شهرسههتان ...............  

......... .......................................................................................................................................................... توس  آقاي/ خانم/ شركت/ ارگهان دولتهی .  

قانون تنظیم بخشی  34ماده  1نامه اجرایی قانون اصالح تبصره  آئین 3در سطح .......................... هکتار در مرتع مزبور، به استناد ماده 

بلههغ )عههدد( بههرداران بههه م از مقههررات مههالی دولههت در ازاي حههذف حههداقل ................................... واحههد دامههی مجههاز، حقههوق بهههره  

 الهذكر   فهوق اجهراي طهرح    ال از طریق متقاضییال )حروف( ........................................................... ری................................................................. ر

مکلف هستید نسبت بهه حضهور در    ن نامهیابالغ ا ک ماه پس ازیحداكثر ظرف مدت پرداخت گردد. لذا حقوقی(  )اشخای حقیقی یا

در حسهاب سهپرده    د. در غیر این صورت مبلغ محاسبه شده توس  متقاضهی یاقدام نمائ اداره كل و اعالم مکتوب شماره حساب خود

 داري كل كشور تودیع خواهد شد.  خزانه

ابطال یا اصالح پروانه چراي دام یا قرارداد طرح  ،اعالمیبرداران و واریز آن به  شماره حساب  ضمناً با پرداخت مبلغ حقوق بهره

 .گرددنامه اجرایی صدرالذكر انجام می آئین 3ماده  3داري با رعایت تبصره  مرتع

دار و متقاضهی طهرح( بهراي     برداران توس  اداره كل به هیچ وجه نافی توافق طرفین )مرتهع  همچنین محاسبه مبلغ حقوق بهره

 ود.محاسبه وجه نخواهد ب

 

 

 مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداري 

 

 

 .......................نام و نام خانوادگی ابالغ شونده ................................................................ امضاء و اثر انگشت............

 ....................................................................... امضاء .....................................................نام و نام خانوادگی ابالغ كننده 

 محل و تاریخ ابالغ .....................................................................

 

 رونوشت:

 مقتضیمعاونت محترم فنی جهت اقدام 

 ریزي و پشتیبانی جهت اقدام مقتضی معاونت محترم برنامه

 قدام مقتضیمحترم حفاظت و امور اراضی جهت ا معاونت

 پاسخگویی به شکایات جهت اقدام مقتضی اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و

 اداره مرتع جهت اقدام مقتضی

 اداره حراست جهت اقدام مقتضی



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 .........................استان زدارییو آبخ اداره کل منابع طبیعي

 
  34  فرم شماره

 برداران ابالغیه جهت پرداخت حقوق بهره

 .................................... با کد ملي ......................................جناب آقای/خانم ....................................................... فرزند 

عشااير /   ياا  روستای ......... عضو شورای اسالميجناب آقای/خانم .................................................. فرزند ...................... با کد ملي ....................

 عامل شرکت ................................. با شناسه ملي ......................................... نماينده يا مدير

 باسالم؛

و  ......................................................................................... از سههوي  ......... مورخههه................................... در راسههتاي درخواسههت شههماره 

 دولتهی بهه منظهور اجهراي طهرح      اجراي مصوبه .................................................................. مبنهی بهر موافقهت بها تخصهیص عرصهه ملهی/       

به شناسه ملی سهامانه  .............. ................................................ .... در سطح .......................... هکتار در مرتع............................................................

لی ...................... بخهش .........................  ................ اصه  ............. فرعهی از  واقهع در پهالک ثبتهی   عرفی )شمسا( ................................................ 

قانون تنظهیم بخشهی از مقهررات     34ماده  1نامه اجرایی قانون اصالح تبصره  آئین  3.....، به استناد ماده ................................ شهرستان

جدول ذیل، بابت حذف تعداد ........................... واحد دامی مجهاز   برداران به شرح گردد، نسبت به واریز حقوق بهره مالی دولت ابالغ می

ههاي    شهماره  ال بهه شهماره /  یه ال )حهروف( ............................................................. ر یه به مبلغ )عدد(................................................................ ر

 ردیهف  حسهاب   داري كهل كشهور         با اخذ اقرارنامه رسمی، حساب سپرده خزانه  داران        دار/ مرتع می توس  مرتعحساب اعال

 ، حداكثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این نامه اقدام نمائید.        سازمان مرتب  درآمدي

 

 رديف
 نام صاحب حساب 

 )حقیقي /حقوقي(
 کد ملي/ شناسه ملي نام پدر

تعداد دام مجاز 

 )واحد دامي(
 مبلغ )ريال( نام بانک شماره حساب

        

        

        

     جمع

 

 

 مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداري

 

 انگشت...................................نام و نام خانوادگی ابالغ شونده ................................................................ امضاء و اثر 

 .....................................نام و نام خانوادگی ابالغ كننده ................................................................. امضاء ......................

 .....................................................................محل و تاریخ ابالغ 

 

 رونوشت:

 معاونت محترم فنی جهت اقدام مقتضی

 و پشتیبانی جهت اقدام مقتضیریزي  معاونت محترم برنامه

 قدام مقتضیمحترم حفاظت و امور اراضی جهت ا معاونت

 شکایات جهت اقدام مقتضیپاسخگویی به  و اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد

 اداره مرتع جهت اقدام مقتضی

 اداره حراست جهت اقدام مقتضی



  

 بسمه تعالي

 وزارت جهادکشاورزی 

 کشور مراتع و آبخیزداری ها، سازمان جنگل

 .........................استان زدارییو آبخ اداره کل منابع طبیعي

 
 33  فرم شماره

 اقرار نامهسند 

........................ عضهو شهوراي   خهانم ........................................................... فرزنهد ............................ بها كهد ملهی ...............     اینجانب آقاي/ 

......................................................................... بهها شناسههه ملههی  یهها مههدیر عامههل شههركت   ی روسههتاي یهها عشههایر/ نماینههده   اسههالم

دار مرتهههههههع  ع........................................ مرتههههههه......................................... بهههههههه آدرس ...........................................................................

شمسها(...................................... واقهع در شهرسهتان ................................    ) ..........................................................به شناسه ملی سامانه عرفهی 

 مهاده  1 نامه اجرایی قانون اصالح تبصره آئین 3 ماده........ )واحد دامی( به استناد ........... با تعداد دام مجاز استان.................................

.................................. در ..........طهرح.............................. قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولهت، در راسهتاي موافقهت بها اجهراي       34

 حق و حقوق خود اعهم از عینیهه، مکتسهبه،   سطح .......................... هکتار در مرتع موصوف توس ...........................................................، 

....................................... مهور  .................................... / پروانهه   داري بهه شهماره......   طرح مرتع متصوره و غیر متصوره از قرارداد ،فرضیه

را اخههذ و ضههمن تحویههل آن، بههه اداره كههل منههابع طبیعههی و آبخیههزداري   چههراي دام بههه شههماره .......................................................

داري/ ابطهال   دهم تا نسبت به ابطال پروانه چراي دام/ فسخ یا اصالح قهرارداد طهرح مرتهع    ...... اختیار تام می.......................... استان

مناً حق هر گونه ادعایی را در مدیریت نمایند. ضاالشاره( اقدام و مرتع مذكور را به هر نحو كه مقتضی است  داري )فوق مجوز مرتع

نمایم و هرگاه، هر گونه ادعا و اعتراض از هر حیث و جههت مطهرح    خود سلب وساق  میآینده از  تع مذكور در گذشته، حال ومر

 باشد. نمایم از درجه اعتبار ساق  و كان لم یکن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بايست در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد اقرار نامه می



  

 پروانه چرای دامنسخه اصلی نمونه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 عکس محل الصاق

 
 ...........................................................................................: شماره و تاريخ

 ................................................................................. تاريخ ممیزی مرتع:

 ..................................................شناسه ملی سامانه عرفی )شمسا(: 

 ............................................................نام و نام خانوادگی 

 ................. منابع طبیعی و آبخیزداری استانمديركل 

 مهر برجسته و امضاء

 یوزارت جهاد کشاورز

 کشور یزداریها، مراتع و آبخ جنگل سازمان

 امور مراتع دفتر

 

 

 پروانه چرای دام

 .....................................................كد /شناسه ملی    ...........................................شماره شناسنامه/شماره ثبت     .....................................فرزند     ...............................................................................)حقیقی/حقوقی( دار  نام و نام خانوادگی مرتع

 ................................................شهرستان ................... .........................واقع در بخش  ................../.....................................( اصلی/فرعی)پالک ثبتی شماره    .........................................................................................................)محلی و پالک ثبتی( نام مرتع 

مساحت مرتع 

 )هکتار(

 ظرفیت چرا

 )واحد دامی( 
 دار تع تعداد مر

 تعداد دام مجاز  پروانه 

 )واحد دامی(

مدت چرا 

 )روز(
 زمان بهره برداری

 لغایت تاریخ                     از تاریخ        

 محدوده مرتع 

 شمال: 

  جنوب:

  شرق:

 غرب: 

 
 توضیحات:

هرگونه انتقال، بدون اخذ مجوز از اداره کل منجر به ابطال پروانه چرای دام، منوط به اخذ مجوز کتبی از اداره کل است.  های ناشی از و مسئولیت اختیاراتانتقال 

 پروانه چرای دام خواهد شد.

برداری از  نامه فنی و اجرایی بهره فصل دوم اصالحیه شیوه 84و   15تعیین جانشین در زمان حیات و جایگزین در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، تابع بند 

 .باشد میمراتع کشور 

اند با  باشند و یا بر اساس قوانین از درجه اعتبار ساقط نشدههای آن دارای دام  های چرای دام برای هر مرتع برای یك فصل چرا صادر و تا زمانی که دارنده پروانه

دام منجر به  چرای پروانه تمدید از ناشی قانونی عوارض و دولت حقوقسالیانه  پرداخت پرداخت حقوق و عوارض قانونی قابل تمدید و دارای اعتبار هستند. عدم

 گردد. ابطال پروانه چرای دام می

مرتع است. درغیر این صورت، برابر با  از استفاده زمان و مدت چرا، ظرفیت قبیل از دام چرای پروانه در مندرج مکلف به رعایت مفاددارنده پروانه چرای دام 

 مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

 دد.گر سال متوالی، بدون اعالم کتبی به اداره کل، منجر به ابطال پروانه چرای دام می 2داری به مدت  ترك حرفه مرتع

  گردد. هرگونه تغییر کاربری اراضی ملی در محدوده پروانه چرای دام بدون اخذ مجوز قانونی، منجر به ابطال پروانه چرای دام می

 باشد. روانه چرای دام، اجاره مرتع، عدم مشارکت در اطفاء حریق مرتع از سایر مصادیق ابطال پروانه چرای دام میمندرج در پجعل در مفاد هرگونه 

 اطالع دهد. منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطهاداره به  در اسرع وقتاست موضوع را  مکلف دار مرتعدر صورت مفقود شدن پروانه چرای دام، 

 

محل الصاق برچسب 

 اصالت



  

 پروانه چرای دامنسخه بايگانی نمونه 

 

 توضیحات:

هرگونه انتقال، بدون اخذ مجوز از اداره کل منجر به ابطال پروانه چرای دام، منوط به اخذ مجوز کتبی از اداره کل است.  های ناشی از و مسئولیت اختیاراتانتقال 

 پروانه چرای دام خواهد شد.

برداری از  نامه فنی و اجرایی بهره فصل دوم اصالحیه شیوه 84و   15تعیین جانشین در زمان حیات و جایگزین در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، تابع بند 

 .باشد میمراتع کشور 

اند با  های آن دارای دام باشند و یا بر اساس قوانین از درجه اعتبار ساقط نشده های چرای دام برای هر مرتع برای یك فصل چرا صادر و تا زمانی که دارنده پروانه

دام منجر به  چرای پروانه تمدید از ناشی قانونی عوارض و دولت حقوقسالیانه  پرداخت تمدید و دارای اعتبار هستند. عدمپرداخت حقوق و عوارض قانونی قابل 

 گردد. ابطال پروانه چرای دام می

است. درغیر این صورت، برابر با مرتع  از استفاده زمان و مدت چرا، ظرفیت قبیل از دام چرای پروانه در مندرج دارنده پروانه چرای دام مکلف به رعایت مفاد

 مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

 گردد. سال متوالی، بدون اعالم کتبی به اداره کل، منجر به ابطال پروانه چرای دام می 2داری به مدت  ترك حرفه مرتع

  گردد. ابطال پروانه چرای دام میهرگونه تغییر کاربری اراضی ملی در محدوده پروانه چرای دام بدون اخذ مجوز قانونی، منجر به 

 باشد. روانه چرای دام، اجاره مرتع، عدم مشارکت در اطفاء حریق مرتع از سایر مصادیق ابطال پروانه چرای دام میمندرج در پجعل در مفاد هرگونه 

 اطالع دهد. طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطهمنابع اداره به  در اسرع وقتاست موضوع را  مکلف دار مرتعدر صورت مفقود شدن پروانه چرای دام، 

 

 عکس محل الصاق

 ...........................................................................................: شماره و تاريخ

 ................................................................................. تاريخ ممیزی مرتع:

 ..................................................شناسه ملی سامانه عرفی )شمسا(: 

 
 یوزارت جهاد کشاورز

 کشور یزداریها، مراتع و آبخ جنگل سازمان

 امور مراتع دفتر

 پروانه چرای دام 

 .....................................................كد /شناسه ملی    ...........................................شماره شناسنامه/شماره ثبت     .....................................فرزند     ...............................................................................)حقیقی/حقوقی( دار  نام و نام خانوادگی مرتع

 ................................................شهرستان ................... .........................واقع در بخش  ................../.....................................( اصلی/فرعی)شماره پالک ثبتی    .........................................................................................................)محلی و پالک ثبتی( نام مرتع 

 محدوده مرتع

 شمال: 

  جنوب:

  شرق:

 غرب: 

 

مساحت مرتع 

 )هکتار(

 ظرفیت چرا

 )واحد دامی( 
 دار تع تعداد مر

 تعداد دام مجاز  پروانه 

 )واحد دامی(

مدت چرا 

 )روز(
 زمان بهره برداری

 لغایت تاریخ                     از تاریخ        

 

 ............................................................نام و نام خانوادگی 

 ................. مديركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 مهر برجسته و امضاء


