آئين نامه اجرايي تبصره ( )2ماده ( )2قانون اراضيي متيدث و س حيا ي – مصيو

( – 4531مصيوهه

شماره /5223ت  53233ك مورخ )4532/4/43
ماده  -1در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:
الف -تاالب :مطابق بند " "1ماده ( )1كنوانسيون رامسر شاام بااتال ل ل ان زارواا و آبطااع ويعاي و ماانواي ااا از
دايمي يا موقت كه آبطاع شور يا شيرين يا تلخ در آن به صورت راكد يا جاارع ياتات ماي شاود از جملاه شاام آب يروااع
دريايي است كه امق آنطا در پايين ترين حد جزر از شش متر ت اوز نكند.
ب -درياچه :نواي تاالب است اا از شور يا شيرين كه به آبطاع آزاد راه ندارد.
ج -حري  :قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك رف آن متا به آب درياچه يا تاالب باشد.
د -حدود اراضي مستحدث :زمين وايي پايين تر از حد بستر كه در نتي ه پايين رتتن سطح آب يا وار ناوج جرياان آب در
كرانه واع دريا و درياچه وا (به استثناع درياچه اروميه) و يا در نتي ه پاايين رتاتن آب ياا شاك شادن تاالبطاا (باه اساتثناع
مرداب و بركه ويعي ) ظاور و اي اد شده يا واود شد.
وا -حد بستر :آ رين نقطه پيشرتت ي آب تاالبطا و درياچه واع م وضاوج ايان آياين ناماه كاه در ياك دوره زمااني معاين
(براساس داده واع ثوت شده موجود) ظرف سه سال از تاريخ ابالغ اين آيين نامه توسط وزارت نيرو تعيين مي گردد.
ماده  -2ارض حري تاالبطا (به استثناء مرداب و بركه ويعي) ارصه اع به ارض  151متر اسات كاه بالتاصاله بعاد از حاد
بستر تعيين مي گردد.
تواره  :وزارت نيرو مكلف است ظرف سه سال بعد از ابالغ اين آيين نامهل با وماون ي ساازمان حااظات محايط زيسات و
وزارت جطاد كشاورزع ارض حري تاالبطا و درياچه واع موضوج اين آيين ناماه را براسااس شاا

وااع زيسات محيطايل

اقتاادعل اجتمااي و ويدرولوژيكي با اولويت تاالب واع ثوت شده در كنوانسيون رامسر تعيين نمايد.
ماده  -3وزارت نيرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابالغ اين آيين نامه نسوت به تطيه نقشاه حاد بساتر و حاري اقادا
نمايد .ومچنين وزارت جطاد كشاورزع و وزارت نيرول موظاند به ترتيب نسوت باه االمت ارارع حاد بساتر و حادود اراضاي
مستحدث و االمت گرارع حد حري ظرف سه ماه اقدا نمايند.
ماده  -4درياچه واع احداثي پشت سدوا و مخزن تأسيساتي آبي و كانال واع امومي از موضوج ايان آياين ناماه اارج
بوده و تابع قانون تعيين حري درياچه احداثي در پشت سدوا – ماوب  – 1344و قانون توزيع اادالنه آب ماوب  -1331و
ساير قوانين مربوط واود بود.

ماده  -5معاونت برنامه ريزع و نظارت راووردع رئيس جطور مكلف است ااتوارات مورد نياز براع اجراع اين آياين ناماه
را در سقف بودجه سنواتي پيشنطادع وزارتخانه واع جطااد كشااورزع و نيارو و ساازمان حااظات محايط زيسات در لاوايح
بودجه سنواتي منظور نمايد.
ماده  -3به منظور نظارت بر ان ا به موقاع وظاايف دسات اوطاع موضاوج ايان آياين ناماه دسات اوطاع يادشاده مكلاناد
گزارش ساليانه مراح پيشرتت اجراع آيين نامه و در صورت لزو موانع مشكالت اجرايي آن را به ويئات وزياران گازارش
نمايند.

