
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        ييييكبوترپرانكبوترپرانكبوترپرانكبوترپران    مجازاتمجازاتمجازاتمجازات    ددددييييتشدتشدتشدتشد    قانونقانونقانونقانون

 1351 خردادماه

 از كه يمناطق در نيهمچن و فرودگاهها يلومتريك چهل شعاع در كس هر ماهايهواپ پرواز حفاظت نيتام منظور به ـ واحده ماده

 . شد خواهد محكوم يبيتاد حبس سال سه  به دينما يكبوترپران به مبادرت گردد اعالم ممنوعه جنگ وزارت طرف

 رساند يم عموم اطالع به مركز راالنتشاريكث يها  روزنامه از يكي لهيوس را ممنوع نقاط و فرودگاهها محل جنگ وزارت ـ 1 تبصره

 .بود خواهد قانون نيا در مذكور مجازات مستوجب  يكبوترپران به اقدام يآگه انتشار خيتار از روز پانزده انقضا از پس و

 ياستحفاظ حوزه در كه است  پروانه ليتحص به منوط ماده نيا در مذكور مناطق و حدود در كبوتر پرورش و ينگهدار ـ 2 تبصره

 . شود يم صادر كشور يژاندارمر ازطرف يژاندارمر ياستحفاظ حوزه در و كشور يشهربان طرف از يشهربان

 ديرس خواهد رانيوز اتيه  بيتصو به و هيته كشور وزارت طرف از كه يا  نامه  نييآ موجب به پروانه صدور بيترت و طيشرا

 . شود يم نييتع

 محكوم ماه  شش تا يا  جنحه  حبس به دينما مزبور مناطق و حدود در كبوتر پرورش و ينگهدار به مبادرت پروانه بدون كس هر

 . شود يم

    مجازاتمجازاتمجازاتمجازات    ددددييييتشدتشدتشدتشد    قانونقانونقانونقانون    موضوعموضوعموضوعموضوع    ممنوعهممنوعهممنوعهممنوعه    مناطقمناطقمناطقمناطق    وووو    فرودگاههافرودگاههافرودگاههافرودگاهها

        جنگجنگجنگجنگ    وزارتوزارتوزارتوزارت    ييييآگهآگهآگهآگه    دردردردر    ييييكبوترپرانكبوترپرانكبوترپرانكبوترپران

 ماهايهواپ پرواز حفاظت نيتام منظور  به يشمس 1351 خردادماه پانزدهم مصوب يكبوترپران مجازات ديتشد قانون موجب به چون

 يلومتريك چهل شعاع در كس هر جنگ وزارت طرف از ممنوعه  مناطق و ها فرودگاه محل اعالم خيتار از روز پانزده انقضا با

 حبس سال سه به دينما يكبوترپران به مبادرت گردد اعالم ممنوعه جنگ وزارت طرف از كه يمناطق در نيهمچن و فرودگاهها

 مناطق و ها فرودگاه عنوان به ريز مشروحه يها فرودگاه و مناطق مزبور قانون ليذ تبصره ياجرا در لذا شد خواهد محكوم  يبيتاد

 : رسد يم عموم اطالع به ممنوعه

 كوشك ـ بندرعباس شيك ـ ـچالوس رامسر ـ)  نوژه( يشاهرخ ـ يوحدت ـ بوشهر ـ نوشهر ـ رازيش ـ تپه دوشان ـ يمرغ قلعه ـ مهرآباد

 ـ زنجان ـ نيقزو ـ اراك ـ زاهدان ـ قم ـ مشهد ـ اصفهان ـ آبادان ـ اهواز ـ جاسك ـ زيتبر)  نيزم هوابه يراندازيت دانيم( ـ نصرتاباد

 ـ ـرشت كرمان ـ رجنديب ـ مهاباد ـ سنندج ـ زدي ـ كرمانشاه ـ آباد خرم ـ) سلماس( شاهپور ـ يخو ـ هييرضا ـ لياردب ـ)  هياروم( مراغه


