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تعاریف

ی ک   و گروه های محلی روستایی، عشایری و سازمانهای مردم نهاد تخصص تشکلها: تشکل•
برای تحقق اهداف مشخص و مشترک مرتبط با حفاظ ،، احا ا ، اح و  و بهی ازی مح اط
زیی، و منابع طباعی در چهارچوب قوانان و مقررات دارای مجوز فعالا ، از دس تهاه ه ای

.می باشنداجرایی 

باعی ب وده ک  حاط  فعالا، آنها مرتبط با حوزه محاط زیی، و منابع طتعاوناهایی: تعاونی•
و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم اعی ی ا وزارت جه اد کش اورزی وب ، و دارای مج وز 

.می باشندفعالا، 

یا عملا ات م رتبط ب ا پروژه ها: 29کارهای قابل واگذاری آیین نامه اجرایی بند ب ماده •
. حفاظ،، احاا ، احو  و بهیازی محاط زیی، و منابع طباعی



هاتشکلصدور مجوز فعالیت کارگروه

ده مدیر اداره کل یا نماین

( رئاس)ایشان 

اداره آموزش، رئاس
مشارکتهایترویج و 

(  دبار)مردمی 

رئاس اداره حراس، یا 

(  عضو)نماینده ایشان 

تعریف

ا  جمعی از اعضتشکلهاحدور مجوز فعالا، کارگروه•

کلا   مراح ل اج رایمنتخب اداره کل ک   وظاف   

ا ، ، مج وز فعالتش کلهافرآیند حدور مجوز فعالا، 

آئ ان ( 1)م اده ( پ)و ( ب)در راستای بن د تشکلها

ق انون احک ام دائم ی 29م اده ( ب)نام  اجرائی بند 

توسع  کشور را بر عهده خواهند داش،برنام  های



شرایط عمومی و اختصاصی تشکل
(کارت ملی و شناسنام ) عضو3دارا بودن حد اقل -1
(ارائ  کارت ملی و شناسنام )تابعا، ایرانی= 2
(ارائ  کارت ملی و شناسنام )سال تمام 18سن حد اقل -3
(کارت پایان خدم، یا معافا، دائم)انجام خدم، وظاف  عمومی برای متقاضاان ذکور-4
(استعوم از مراجع ذیصو )گواهی عدم سو  پاشان -5
و دولت یمع اموتو نمایندگان مجلیان و کارمندان دول، در وزرا رعای، مفاد قانون منع مداخل  -6

.1337مصوب -کشوری
داشتن تحص اوت دانش هاهی در رش ت  ه ای م رتبط من ابع طباع ی مح اط زیی ، کش اورزی و-7

(حد اقل دو نفر از اعضا  ارائ  مدارک معتبر دانشهاهی و مراکز علمی و کاربردی( آب)عمران
وری مبنای استان و شهرستان برای بومی بودن تقیامات کش )درحد اعضا  50بومی بودن حد اقل -8

(در زمان وب، تقاضا می باشد



شرایط عمومی و اختصاصی تشکل

و ب  عنوان هاات موس س، هات ، م دیره و ی ا عض )افراد حرفا مجاز ب  عضوی، در یک تشکل-1تبصره
.باشندمی ( تشکل
، و دارندگان پروان  چرای معتبر ک  قصد ایج اد تش کل را دارن دمرتعداریمجریان طر  های -2تبصره

ابچ  کت، مرتعداریحرفا مجاز ب  ارائ  نام افرادی می باشند ک  اسامی آنها در قرارداد واگذاری طر  های 
.و یا در پروان  چرای معتبر قاد گردیده اس،مرتعداریطر  
و رس ادن ب   تع داد نص اب اعض ای ( عض و3دارا بودن حد اق ل )1بمنظور رعای، مفاد بند -3تبصره
، عض وی، اف راد (2مطابق ب ا تبص ره )و در حورت عدم وجود افراد حایز شرایط ( عضو3حد اقل )تشکل

ر و ح احب پروان   چ رای معتب مرتعداریدرج  یک خانواده در تشکل با درخواس، کتبی مجری طر  
.بومانع می باشد



شودبومی به کدام فرد اطالق می 

: داطوق می گردد ک  یکی از شرایط ذیل را داشت  باشفردیبومی ب  
ایتقاض یکیان بودن شهرستان محل تولد با شهرس تان مح ل م ورد -الف

  ت اری  وب،  تشکل و همچنان سابق  س  سال سکون،  میتمر منته ی ب 
.درخواس،  تقاضا، در محل مورد تقاضا

حضور در حوزه شهرستان در قالب کوچ در خصوص افراد جامع   ک وچ -ب
رو و عشایر

.  منابع طباعی در محل مورد تقاضاهایمجریان طر  -ج
امات تعا ان ب ومی ب ودن، تقی ب رایاستان و شهرس تان مبنای-تبصره
.در زمان وب، تقاضا می باشدکشوری

درحد اعضا  تشکل می بایی، بومی باشند50حد اقل : نکت 



اطالع رسانی 

اطالع رسرانیاطالع رسانی از طرر  مععرارم ماننردا گایگراه 
ع کشور و ادارات کل منرابآبخیزداریسازمان جنگلها، مراتع و 

اسرررعان هرررا، روزنامررره هرررای آبخیرررزداریطبیعررری و 
ر مربوطره دآگهی هرایو محلی نصر  کثیراالنعشارسراسری

و ادارات دولعری، اطرالع ... و روسعایی و شهریمراکز عمومی 
اسرالمی و شروراهایبخشرداری، فرمانداریرسانی از طریق 

. در خصوص فرآیند صدور مجوز تشکل هادهیاریها

1

تشکلهافرایند اجرایی صدور مجوز فعالیت 

شروع



 ومنررابع طبیعیثبررت تضا ررا در دبیرخانرره ادارات کررل

کارگروهبا نظارت آبخیزداری

 هکارگرواخذ مسعندات و مدارک الزم توسط دبیرخانه

2



3
 هکارگروو تایید اساسنامه تشکل توسط بررسی

 روهکارگالزم از مراجع ذیربط توسط اسععالماتانجام



 ط و گاالیش مدارک و مسعندات ارائه شده توسربررسی

ه معضا یان و اسععالم از مراجع ذیرربط برا وررور کلیر

کارگروهاعرای 

 ه اخذ شرداسععالماتبررسی نهایی مدارک ارائه شده و

کارگروهو تایید مدارک با ورور کلیه اعرای 

. 
4



5

ز امرای تنظیم گیشنویس مجوز فعالیت تشکل گس ا
ط بر اساس فرم ارسرالی توسرکارگروهکلیه اعرای 
سعاد سازمان

 بر اساس فرم ارسرالی توسرط سرعاد )صدور گواهی
در خصوص مجوز فعالیت تشکل بر اسراس( سازمان

یر مدیر کرل مردامرایبا کارگروهگیشنویس اولیه 
اسعانآبخیزداریکل منابع طبیعی و 



 ثبت و جمع آوری اطالعات مرتبط با مجوزهای صرادر شرده در
بانک اطالعات

 فعر به دتشکلهاارسال یک نسخه از مجوزهای صادره مرتبط با
مردمی در مضاطع گانزده روزمشارکعهایآموزش، ترویج و 

 عرر به دفکارگروهارسال گزارشات مرتبط با اقدامات انجام شده
مردمی در مضاطع گانزده روزمشارکعهایآموزش، ترویج و 

6

گایان



اسناد و مدارک الزم

تصویر کارت ملی و شناسنام  کلا  اعضا -1
تصویر کارت پایان خدم، یا معافا، دائم کلا  اعضا  ذکور-2
گواهی عدم سو  پاشان  کلا  اعضا -3
  تصویر مدرک دانشهاهی و مراکز علمی و کاربردی ح داقل دو نف ر از اعض ا  در رش ت-4

(آب)های مرتبط منابع طباعی، محاط زیی،، کشاورزی و عمران
زه دال بر سکون، س   س ال  ف رد در ح وبخشداریو دهااریتائادی  شورای اسومی، -5

شهرستان مورد تقاضا
ی با باشد استشهاد محلبخشداریو دهااریدر مناطقی ک  فاقد شورای اسومی، -1تبصره

محلی موک عمل می باشدمعتمدینتائاد س  نفر از 



اسناد و مدارک الزم

ان واگذار شده در حوزه شهرس تمرتعداریمرتبط با پروان  چرای معتبر یا طر  مدارک -6
(.و عشایرکوچروافراد جامع  درخصوص)مورد تقاضا

مرتع داریمدارک مرتبط با مجوزهای قانونی در خصوص پروان  چرای معتبر ی ا ط ر  -7
در ) اض اواگذار شده یا سایر فعالاتها مرتبط با منابع طباعی در ح وزه شهرس تان م ورد تق

(منابع طباعی در محل مورد تقاضاطر  هایخصوص مجریان 
(استانهازداریآبخاتائاد توسط ادارات کل منابع طباعی و ) اساسنام  تایاد شده تشکل-8
مدیر تشکلبعنوانفرم پذیرش مدیری، توسط شخص تعاان شده -9













عاونیحوحا، تشکل یا تتعاان

عق  د ق  رارداد ب  رای اج  رای 
فعالاتها

حدور مجوز فعالا، تشکل

کلهاتشریزی برای شناسایی و ایجاد برنام  
و مشخص نمودن کارهای قابل واگذاری ب 

اقدامات حمایتی الزم برای انجام آنها 
وزش آمو تشکلهاتدوین اساسنام  تاساس 

اجرایی حدور مجوز، فرایند در تشکلها

تعاونیهاو هاتشکلفعالیتهای مندرج در آیین نامه به واسپاریفرایند کلی 



اقدامات مورد نیاز

رس ال مردم ی و امش ارکتهایبا دبارخان  ادارات آموزش، ت رویج و « حدور مجوز فعالا، تشکل ها»کارگروهتشکال -1
.گزارش اقدام انجام یافت 

داره ک ل و مشخص نمودن کارهای قابل واگذاری ب  آنها با همکاری بخشهای مختلف اتشکلهابرنام  ریزی برای ایجاد -2
مه ای و هدای، آنها در جه ، تنظ ام و ارائ   فرتشکلهاو  انجام اقدامات حمایتی الزم برای تدوین اساسنام  تاساس 

تیهال فرایند اجرای ی ح دور مج وز، تی هال فراین د اجرای ی تعا ان ح وحا، و واگ ذاری. درخواس، حدور مجوز
.تعاوناهاو تشکلهافعالاتهای اجرایی ب  

در جه ، برخ ورداری از ظرفا ،« آگاه سازی تعاونی ها و تشکل های من ابع طباع ی»برگزاری کارگاههای آموزشی -3
و ارائ  گزارشات مرتبط با برگزاری کارگاه های مذکور29قانونی بند ب ماده 

رائ   در ارتباط ب ا فعالاته ای قاب ل واگ ذاری، برگ زاری دوره ه ای آموزش ی و اتعاوناهاو تشکلهانااز سنجی آموزش -4
گزارشات و میتندات مربوط  بر اساس ضوابط اعوم شده آموزشی



اقدامات مورد نیاز
ا و ط ر  ه ب ردارانو تها  لای، مجری ان و به ره آبخازداریو طباعیمنابع تعاوناهایو اطوعات بروز رسانی آمار -5

آبخازدر هر حوزه ذینفعان
.مشخص نمودن وضعا، تعاونی های مرتبط از نظر تعاان رتب -6
حادی  ها و برنام  ریزی برای گیترش و تعمام اتحادی  های استانی و عضوی، آنها در اتحادی  سراسری، هماهنهی با ات-7

گ زارش انجمن های حنفی استانها در جه، اخذ پشتابانی و حمای، از تعاونی ها و تشکل های منابع طباعی و ارائ  
.اقدامات انجام یافت 

امان برنام  ریزی در جه، بهره گاری از ظرفا، حندوقهای حمای، از توس ع  من ابع طباع ی اس تانها ب   منظ ور ت -8
  ش دن تم ام تعاوناه ای م رتبط در ای ن ح ندوقها و ارائ سهامدارپشتوان  های مالی تعاونی ها و برنام  ریزی جه، 

.گزارش اقدامات انجام یافت 
ط ر  وآبخا زداریبکار گرفت   ش ده از مح ل اعتب ارات پ روژه تیهالهرانبرنام  ریزی در جه، استفاده از ظرفا، -9

بر اساس دستورالعملهای مرتبطتعاوناهاو تشکلهازاگرس برای ایجاد و تقوی، بوم سازگان
ایند نام  در فرشاوهحیب مفاد مرتعداریطر  هایمجریانحاحبان پروان  چرا و عرفیحقوق رعای،توج  ویژه ب  -10

.تشکلهاحدور مجوز فعالا، 
رایند اجرای اطوع رسانی مناسب، شفافا، و پاسخهویی و برنام  ریزی جه، جلوگاری از هرگون  سو  استفاده در ف= 11

آیان نام 



پایان


