دستورالعمل بازدید و تفرج در مناطق تحت مدیریت و حساس ساحلی و دریایی
مقدمه:
به استناد ماده  88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي ماده يااد دا ه چنيناين
توسعه فرچنگ گرددگري و استفاده از مواچب طبيعي سواحل و درياچاي كشور اين دساتورالعنل پيشانااد ماي
گردد.
اهداف دستورالعمل:
آموزش و ارتقاي سطح فرچنگ محيط زيستي در حوزه دريايي كشور
ارتقاي سطح كيفي و كني حفاظت ،استفاده و باره برداري پاي ار از مناطق تحت م يريت سازمان محيط
زيست و مناطق حساس ساحلي و دريايي
جلب مشاركت آحاد مردم و خصوصاً جوامع محلي به امر حفاظات و ما يريت منااطق تحات ما يريت و
حساس ساحلي_دريايي
جلب مشاركت عالقه من ان و دوست داران محيط زيست دريايي در امر حفاظت و باسازي محيط زيست
دريايي
ايجاد بازار كار و ادتغال براي جوامع محلي و عالقه من ان محيط زيست دريايي
استفاده از پتانسيل مناطق در جات گذران اوقات فراغت در محيطچاي بكر و مفرح ساحلي -دريايي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ماده  -1تعاریف:
.1.1

مناطق :منظور مناطق تحت م يريت سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع بن الف مااده  3قاانون
حفاظت و باسازي محيط زيست) و حساس ساحلي -دريايي (موضوع آيين نامه اجرايي بن الف مااده
 66قانون برنامه چاارم توسعه) مي باد .
بازدید كننده :عبارت است از افرادي كه به منظور گذران اوقات فراغت ،تفاريح ،گردداگري و بااره

.1.2

برداري بصري از مناظر طبيعي و يا پژوچشي مطابق با ضاوابط ساازمان حفاظات محايط زيسات وارد
منطقه مي گردد.
.1.3
.1.4

سازمان :منظور سازمان حفاظت محيط زيست و ادارات كل استانچاي ساحلي مي باد .
جوامع محلی و بومی :عبارت است از ساكنان حاديه و يا داخال مارز منااطق تحات ما يريت و ياا
حساس ساحلي و چنسايگان بالفصل بوده كه از لحاظ فرچنگي ،اقتصادي و اجتنااعي يينفاع باوده و
امرار معاش مي كنن .

ماده  -2اصول كلی بازدید از مناطق:
.2.1
.2.2
.2.3

رعايت كليه قوانين و مقررات سازمان در مناطق براي بازدي كنن ه الزامي است.
رعايت اصل مشاركت جوامع محلي و بومي در فعاليت چاي طبيعت گردي و زيست محيطي.
استفاده از مواچب زيست محيطي مناطق.

.2.4
.2.5
.2.6
.2.6
.2.8

آدنايي بازدي كنن گان با كاركردچاي اكولوژيك مناطق و تأثير آن بر جوامع محلي و بومي.
رعايت تعادل بين حجم و نوع فعاليت چاي پيش بيني د ه با توان اكولوژيك مناطق.
رعايت سقف تع اد بازدي كنن گان بر اساس ظرفيت قابل تحنل مناطق.
نظارت كامل بر فرآين انجام بازدي از مناطق به منظور جلوگيري از ايجاد تغييرات فاحش در محايط و
يا به ح اقل رسان ن تغييرات.
ورود بازدي كنن گان به مناطق منحصرا خارج از فصول تولي مثل آبزيان ،پرن گان ،حيوانات و باه طاور
كل حيات وحش مي باد .

ماده  -3شرایط بازدید از مناطق:
 .3.1بازدي از زون تفرج مناطق (زونچاي  3و  )4صورت پذيرد.
 .3.2واگذاري عرصه مناطق به بازدي كنن ه مننوع مي باد .
 .3.3بازدي كنن ه به چيچ وجه مجاز به وارد ننودن موجودات زن ه و غير زن ه اعم از گوناه چااي گيااچي و
جانوري به مناطق نني باد .
 .3.4بازدي كنن ه به چيچ وجه مجاز به جنع آوري ،انتقال و خارج ننودن موجودات زن ه و غيرزنا ه اعام از
گونه چاي جانوري ،گياچي ،سنگواره چا و فسيل چا از مناطق نني باد .
تبصره« :جمع آوري نمونه براي فعاليت هاي پژوهشی با موافقت سازمان بالمانع می باشد».
.3.5
.3.6

تأمين سالمت و امنيت بازدي كنن ه در طول اقامت بر عا ه بازدي كنن ه است.
بازدي كنن ه مي بايست قبل از ورود به مناطق ،مراتب را كتبا به م يريت منطقه اعالم و پس از كساب
اجازه اق ام نناي .

تبصره« :در مكاتبه می بایست مدت زمان اقامت ،زمان ورود و خروج ،مكان هاي مورد بازدید،
وسایل و لوازم همراه ،تعداد افراد ،مسير حركت ،دالیل بازدید از منطقهه و مشصصهات
دیگر از جمله ميزان یا تعداد نمونه مورد نياز جههت فعاليهت ههاي پژوهشهی را قيهد
نمایند».
.3.6
.3.8
.3.3

بازدي براي ساكنين بومي محل در محلچاي مجاز بالمانع مي باد .
استفاده از قايق چاي تن رو و جت اسكي در مناطق مننوع مي باد .
لنگر ان اختن در زيستگاه چاي مرجاني مننوع مي باد .

تبصره« :سازمان در تمامی مناطق مرجانی كشور لنگرگاه هاي مشصص ایجاد مینماید».
 .3.13غواصي در زيستگاه چاي مرجاني مستلزم رعايت ضوابطي است كه در محل به ديوه مقتضي باه اطاالع
بازدي كنن ه خواچ رسي .
 .3.11تخليه چرگونه مواد زاي اعم از مايع ،جام و گاز در مناطق مننوع مي باد .
 .3.12غذا دادن به حيوانات ،آبزيان و  ...در مناطق مننوع مي باد .

 .3.13چنراه دادتن چر گونه ادوات صي و دكار در مناطق مننوع مي باد .
 .3.14انجام چرگونه مانور نظامي در مناطق مننوع مي باد .
 .3.15استفاده از نورچاي مصنوعي با د ت زياد (بيش از المپ  133وات) در مناطق چنگام داب منناوع ماي
باد .
تبصره « :استفاده از هرگونه نور مصنوعی در مناطق تصم گذاري الك پشتان دریایی در فصل
تصم گذاري ممنوع می باشد .این ممنوعيت شهامل حهال وسهایط نقليهه خشهكی رو،
شناورها و قایق هاي موتوري نيز می گردد».
 .3.16ورود حيوانات دست آموز ،خانگي و اچلي به مناطق مننوع مي باد .
تبصره« :ورود حيوانات آموزش دیده جهت همراهی افراد معلول ،امداد و نجات و  ...با اعهالم
قبلی به سازمان بالمانع می باشد».
 .3.16برگزاري مسابقات ورزدي قايقراني ،جت اسكي و  ....در مناطق مننوع مي باد .
 .3.18ورود وسايط نقليه به مناطق تخم گذاري الك پشتان دريايي در تنام فصول مننوع مي باد .
تبصره « :1مشاهده تصم گذاري الك پشتان و خروج نوزادان از النه می بایست با هماهنگی و
نظارت كامل سازمان صورت پذیرد».
تبصره « :2استفاده از وسایط نقليه فقط در جاده هاي اصلی كه مورد تردد عموم است مجهاز
می باشد».
 .3.13محل چاي اقامت توسط سازمان تعيين و نحوه ننونه برداري مجاز به ديوه مقتضاي باه اطاالع بازديا
كنن گان خواچ رسي  .ب ين ترتيب اقامت در مناطق خارج از محل چاي در نظر گرفته د ه مننوع مي
باد .
ماده  -4تعهدات سازمان:
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6

نقشه و طرح چاي تفضيلي دامل زون بن ي مناطق را تايه نناي .
تنامي مناطق حساس ساحلي -دريايي كشور را دناسايي و به صورت نقشه ارايه نناي .
دستورالعنل تايه د ه به چنراه نقشه مسيرچاي طوالني را قبل از ورود بازدي كنن گان ،جاات اطاالع
در اختيار آنان قرار دچ .
چنگام ورود بازدي كنن گان نسبت به ارايه خ مات كاردناسي و نصاب تابلوچااي اطاالع رسااني اقا ام
نناي .
استفاده از افراد بومي به عنوان راچننا در فرآين بازدي در اولويت قرار خواچ گرفت.
و
ورود و خروج و جزييات بازدي در دفتري كه باه چناين منظاور تاياه خواچا دا  ،ثبات
گزارش خواچ د .

.4.6
.4.8
.4.4

نسبت به تعيين توان اكولوژيك و قابل تحنل مناطق و مشخص ساختن زماان بازديا و تعا اد بازديا
كنن گان براساس نتايج مطالعات صورت پذيرفته اق ام مينناي .
ساليانه تعرفه بازدي از مناطق تحت م يريت ساحلي_دريايي و ديگر مناطق مشنول اين دستورالعنل را
مشخص نناي .
بخشي از تعرفه مذكور را جات تشويق مشاركت چنه جانبه افراد بومي چزينه يا به عناوان حاقالزحناه
مشاركت به ايشان پرداخت نناي .

