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 نظر كارشناسي درباره:اظهار

 «طرح احداث سرپناه» 

 

  

 

 
 

 

 

 شرح طرح

در اين طرح در قالب يك ماده واحده صدور مجوز براي احداث سرپناه انساني و جايگاه دام براي خانوارهاي عشايري 

ي و مراتع عشايري و توسط سازمان محيط زيست كشور در لكشور در اراضي مها و آبخيزداري توسط سازمان جنگل

 بالياي طبيعي پيشنهاد شده است.آثار مناطق پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده محيط زيست در جهت تعديل 

 

 مقدمه

 درصد 2 حدود آمار اساس بر كه دهدمي تشكيل را عشايري و روستايي شهري، جامعه سه از يكي كشور عشايري جامعه

 طي و است خود به خاص اقتصادي و اجتماعي معيشتي، هايويژگي داراي عشايري جامعه. گيرددربرمي را كشور جمعيت

 جامعه نقش به توجه با. است شده تغييراتي دچار اقتصادي و اجتماعي سياسي، طبيعي، مختلف عوامل ثيرأت تحت هاسال

 برقراري لزوم همچنين و كشور دورافتاده و مرزي مناطق امنيت مينأت و دستي صنايع دامي، هايوردهافر توليد در عشايري

 هايبرنامه در پايدار طور به بايد عشايري جامعه توسعه عشاير، فرهنگ و هويت حفظ و زندگي كيفيت ارتقاي اجتماعي، عدالت

 هدف با عمدتاً كه است عشاير اسكان و ساماندهي عشايري، جامعه توسعه راهبردهاي از كيي. شود گرفته نظر در كشور توسعه

  .است ارتباط در راهبرد اين با پيشنهادي طرح مفاد و گيردمي انجام جامعه اين به بهتر رسانيخدمات و زداييمحروميت

 

 سابقه قانوني

( مصوبه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 2ماده ) هتر در تبصرمفاد اين طرح پيش

كه در « از مخاطرات طبيعي پيشگيريديدگان از سيل و سوانح طبيعي و طرح حمايت از آسيب»خصوص  در

به صحن علني مجلس تقديم شده، آمده است و لذا ارائه اين طرح و بررسي دوباره مفاد  22/2/۱۳۹۸تاريخ 

 ال دارد.ؤها و صحن مجلس جاي سآن در كميسيونتكراري 

داران متحرک ( قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي، سازمان امور عشاير يا همان سازمان دام4در تبصره ماده )

( قانون اساسنامه سازمان 5ماده )« ج»و به وزارت جهاد سازندگي منتقل شد و در بند  سابق از وزارت كشاورزي منتزع

داران متحرک با همكاري وزارت بر موضوع فراهم آوردن موجبات اسكان دام ۸/۱2/۱۳5۳داران متحرک مصوب دام

 كشور، هايخانهـــنهاد مشترک وزارتــــبه پيش ساماندهي عشاير قانون نامهآيين د شده است.ــــــــــكيأكشور ت

 

 طرح مشخصات

 

 سوم سالـ دهم  دوره

 

 :ثبت شماره

566 

 

 : چاپ شماره

1392 

 

 :چاپ تاريخ

5/3/1398 

 

 
 هايپژوهش معاونت

 زيربنايي و امور توليدي

 مطالعاتدفتر: 

 زيربنايي

 ساير دفاتر:

 حقوقي مطالعات

 

 

 گزارش مشخصات

 

 :مسلسل شماره

25016505 

 

 :انتشار تاريخ

5/4/1398 
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ماده « ش»نامه طبق بند به تصويب رسيده است. در اين آيين ۱4/۱۱/۱۳۸۳ريزي در تاريخ جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه

( ۱ماده )« ط»و « ض»، «ص». در بندهاي گيردمي ورتـو ساماندهي كوچ ص حمايت از اسكاندر دو بخش  ساماندهي عشاير( ۱)

بيان شده  آن از برداريحقوق بهرهو  مراتع قطب مخالف اسكان ، تعريفساماندهي كوچ، براي اسكانخدمات و اقدامات به ترتيب 

مطرح  ساماندهي عشاير كوچنده واسكان عشاير داوطلب  ساماندهي عشاير بر اساس راهبردهاينامه ( اين آيين2) است. در ماده

 به عهده هاي توسعه به صورت متمركز )ملي(اير داوطلب در كانونريزي براي اسكان عشسنجي و برنامهامكان( ۳شده، در ماده )

حمايت از عشاير داوطلب اسكان در دو زمينه اسكان ( 4گذاشته شده و در ماده ) وزارت جهاد كشاورزي )سازمان امور عشاير ايران(

 بيان شده است.  هاي هدايتيهاي خودجوش داراي قابليت توسعه و كانوندر كانون

ساله اول توسعه مسائل عشاير در قوانين پنج ساله گذشته كشور نيز همواره مورد توجه بوده است. در برنامه پنج ساماندهي

داري هاي كشاورزي و داممين سوخت، احداث مسكن و اجراي طرحأهاي اجتماعي عشاير، در برنامه دوم اسكان، تقضايي و بيمه

مين خدمات زيربنايي و رفاه عمومي و اجتماعي و حمايت أرتع، اسكان و اشتغال، تعشاير، در برنامه سوم مديريت هماهنگ دام و م

رساني، مديريت مراتع و واگذاري اراضي، هاي توسعه عشايري، پوشش كامل سوختشاخص ياز كوچ عشاير و در برنامه چهارم ارتقا

 افزايش پوشش بيمه اجتماعي و همگاني مطرح شده است.

 

 خصوص طرح اظهارنظر در

 مخالف با طرح پيشنهادي به داليل زير:نظر نهايي: 

شود از جمله عنوان ناقص و نارساي طرح، پيش از اظهارنظر در خصوص مفاد طرح، برخي ايرادهاي شكلي و قانوني مشاهده مي .1

كه تعريف قانوني ندارند، تكليف صدور  «هاي عرفيسامانه»و  «سرپناه انساني»ابهام در استفاده از برخي واژگان و عبارات مانند 

ربط وزارت جهاد كشاورزي است هاي ذيها، مراتع و آبخيزداري كشور كه خود ذيل سازمانمجوز احداث سرپناه به سازمان جنگل

 و داراي اساسنامه مصوب نيست.

ديدگان حوادث مايت از آسيباساس قوانين موجود و ساير مصوبات در جهت ح ذكر است كه برشايان در خصوص مفاد طرح  .2

شود زده كه جمعيت محدودي را نيز شامل ميگذاري جديد مختص اسكان عشاير سيلجمله سيل، لزومي براي قانون طبيعي از

گيرد يند ارزيابي، تخصيص منابع و عمليات اجرايي صورت ميابازسازي و جبران خسارت بر اساس رويه جاري فر شود.احساس نمي

 .كندصوبات موجود براي اين امر كفايت ميو قوانين و م

شده محيط زيست وحش و حفاظت عشايري و همچنين در مناطق پناهگاه حيات در اين طرح ذكر شده كه در اراضي ملي و مراتع .3

اساس  بر در خصوص مجوز احداث سرپناه اقدام شود كه اين مغاير با قوانين مربوط به مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست است.

برداري از اراضي سسات دولتي در بهرهؤقائم مقام م حفاظت محيط زيست سازمان ،قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (۱6)ماده 

اراضي مذكور را  عين و حق واگذارياست مناطق حفاظت شده(  ،هاي حيات وحشپناهگاه ،آثار طبيعي ملي، هاي مليچهارگانه )پارک

ها و مراتع، واگذاري اراضي برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره( ۳۳ماده )« 5»تبصره و نيز  (۳۱)ماده  «4» بر اساس تبصره ندارد.

با  .و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد استقانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ممنوع  (۳)ماده  «الف»چهارگانه موضوع بند 

و با استناد به مواد قانوني  شونديشناخته م داريپا هتوسع يهايبخش اصلي در استراتژيك عنوان  شده به مناطق حفاظتتوجه به اينكه 

 ييد نيست.أمحيطي مورد تخصوص ممنوعيت واگذاري و تردد در اين مناطق، اين طرح از بعد زيست االشاره درفوق
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گذار به منظور حفظ منابع طبيعي به دنبال حذف امكان ايجاد مناطق ، قانونساماندهي عشاير نامهآيين( ۱ماده )« ط»در بند  .4

مراتعي كه در نقطه مقابل محل »خواري بوده و موضوع مراتع قطب مخالف اسكان را با اين تعريف اسكان متعدد و احتمال زمين

تواند لذا اين طرح مي رح كرده است.مط «متعلق به عشاير داوطلب اسكان است آن از بردارياسكان عشاير قرار داشته و حقوق بهره

خواري و همچنين هاي طبيعي و زميناندازي به عرصهبر آسيب به منابع طبيعي موجبات ايجاد زمينه قانوني براي دست عالوه

 د.كنوساز در جاي نامناسب با كيفيت نامناسب را فراهم ساخت

اي با رويكرد تسهيل ناشي از سوانح طبيعي و حمايت از آنان، برنامهشاير هاي وارده به عمنظور جبران آسيب شود بهپيشنهاد مي .5

 ها در راستاي برنامه ساماندهي عشاير توسط سازمان امور عشاير ايران تهيه شود. راهاسكان، معيشت و تردد در ايل

سازي جمعيت آوري و مقاومبه تابشود سازمان مديريت بحران كشور با همكاري سازمان امور عشاير ايران نسبت پيشنهاد مي .6

ده و نسبت به مطالعات و كرها با يكديگر تشريك مساعي عشايري در پيشگيري، حين بحران و در بازسازي و جبران خسارت

 . كنندرساني مناسب در اين حوزه اقدام ها و چارچوب اجرايي و آموزش و اطالعريزي، تهيه دستورالعملبرنامه

 


