قاًوًي اصالح الیحه قاًوًی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هصوب  9531شورای اًقالب
هصوب  88/3/95هجوع تشخیص هصلحت ًظام

هبدُ  -4اص تبسیخ اجشای ایي لبًَى اػن اص ایٌکِ شٌبسٌبهِ هَضَع هبدُ  2تٌظین ٍ اثالؽ شذُ ثبشذ یب ًِ لطغ دسختبى هشوَل
لبًَى هوٌَع است هگش ثب تحصیل اجبصُ اص شْشداسی طجك همشسات ٍ ضَاثط هشثَط.
تجصشُ  -1تفکیک اساضی هشجش ٍ ثبغبت فمط ثشاسبس ضَاثط هبدُ ( ) 1ایي لبًَى ٍ ثب سػبیت سبیش همشسات شْشسبصی ٍ دسج
ػٌَاى ثبؽ دس اسٌبد صبدسُ هجبص است ٍلی لطغ دسخت دس ّش هحل ٍ ثب ّش هسبحت ثذٍى کست اجبصُ ٍفك همشسات ایي لبًَى
هوٌَع است.
تجصشُ  -3هبلکیي ثبغبت ٍ هحلْبیی کِ ثِ صَست ثبؽ شٌبختِ هی شًَذ هکلفٌذ ثِ اصاء دسخت ّبیی کِ اجبصُ لطغ آًْب اص سَی
شْشداسی صبدس هی شَد ثِ تؼذاد هؼبدل دٍ ثشاثش هحیط ثي دسختبى لطغ شذُ دس ّوبى هحل ٍ یب ّش هحلی کِ شْشداسی
تؼییي خَاّذ کشد دسخت ثب هحیط ثي حذالل  11سبًتی هتش ثش طجك ضَاثط ٍ دستَسالؼول ّبی هَجَد دس فصل هٌبست غشس
ًوبیٌذ.
هبدُ  -6تجصشُ  -1دس صَستی کِ لطغ دسخت اص طشف هبلکیي ثِ ًحَی ثبشذ کِ ثبغی سا اص ثیي ثجشد ٍ اص صهیي آى ثِ صَست
تفکیک ٍ خبًِ سبصی استفبدُ کٌذّوِ صهیي ثِ ًفغ شْشداسی ضجط هی شَد ٍ ثِ هصشف خذهبت ػوَهی شْش ٍ هحشٍهیي هی
سسذ.

آئیي ًاهه اجرائی هاده یکن قاًوى اصالح
ً قاًوى حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هصوب سال  9531شورای اًقالب ً
هبدُ  -4تجصشُ  -1حفظً ،گْذاسی ٍ آثیبسی دسختبى دس سبیش هحل ّبی هشوَل لبًَى ثِ ػْذُ هبلکیي ،سبکٌیي (ثْشُ
ثشداساى) ٍ هتصشفیي آًْب است.
تجصشُ  -2دس هَسد هَلَفبت ،هتَلیبى ٍ هتصذیبى یب لبئن همبم لبًًَی آًبى یب هستبجشیي ،ثْشُ ثشداساى ٍ هتصشفیي هسئَل
آثیبسی ٍ ًگْذاسی دسختبى ّستٌذ.
تجصشُ  -3دس صَست اّوبل دس ًگْذاسی دسختبى هشوَل لبًًَف شْشداسی هَظف است ثب اخز هجَص اص دادستبى ،ساسب ًسجت
ثِ آثیبسی ٍ ًگْذاسی آًْب الذام ٍ ّضیٌِ ّبی هتؼلمِ سا ثب پبًضدُ دسصذ ( )%15اضبفی ثِ ػٌَاى کبسهضد اص هبلک دسیبفت ًوبیذ
الکي دس صَست اػالم هبلک هجٌی ثش ػذم تَاًبیی دس ًگْذاسی دسختبى شْشداسی هجبص است دس خصَص حفظ ٍ ًگْذاسی
دسختبى ثِ هب لک هسبػذت ًوَدُ ٍ تٌْب ّضیٌِ ّبی هتشتجِ سا اص ٍی دسیبفت ًوبیذ .دس صَست استٌکبف هبلک یب هتصذی اص

پشداخت ّضیٌِ ّبی فَق الزکش ،اداسُ اجشای احکبم ثجت هحل ثب دستَس دادستبى هکلف است ًسجت ثِ ٍصَل ٍ ٍاسیض آى ثِ
حسبة شْشداسی طجك اجشای اسٌبد الصم االجشا الذام ًوبیذ.
هبدُ  -8هتمبضیبى لطغ ،جبثجبیی یب سشثشداسی دسختبى ثبیذ دسخَاست خَد سا ثِ شْشداسی هحل اسایِ ٍ فشم هخصَصی کِ دس
ایي صهیٌِ تَسط شْشداسی دس اختیبس آًبى لشاس دادُ هی شَد تکویل ٍ تحَیل ًوبیٌذ .شْشداسی هکلف است حذاکثش ظشف
هذت یک ّفتِ اص تبسیخ تسلین ٍ ثجت ،دسخَاست هتمبضی سا ثِ کویسیَى هبدُ  7هَضَع ایي آئیي ًبهِ اسجبع ًوبیذ.
کویسیَى هض ثَس هکلف است حذاکثش ظشف هذت یک هبُ دس خصَص دسخَاست هتمبضی اتخبر تصوین ًوبیذ ٍ شْشداسی
حذاکثش ظشف هذت یک ّفتِ اص تبسیخ اثالؽ ًظش کویسیَى ،هَضَع سا ثِ هتمبضی اػالم ًوبیذ .دس صَست ػذم اتخبر تصوین
تَسط کویسیَى یب تبخیش دس اثالؽ پس اص هَػذ هزکَس ،شْشداسی هکلف است حست تمبضبی هتمبضی هجَص صبدس کٌذ.

