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 1353 ماه خرداد مصوب

 هم بر موجب كه يمخرب  اقدام هر و يآلودگ نوع هر از ممانعت و يريشگيپ و ستيز طيمح يساز بهبود و حفاظت ـ 1 ماده

 فيوظا از يداخل يآبها انيآبز و يوحش جانوران به  مربوط امور هيكل نيهمچن شود، يم ستيز طيمح تناسب و تعادل خوردن

 .  است ستيز طيمح حفاظت سازمان

 استقالل و يحقوق تيشخص يدارا و يريوز نخست به وابسته شود يم دهينام سازمان قانون نيا در كه ستيز طيمح حفاظت سازمان

 . كند يم فهيوظ  انجام ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا نظر ريز و است يمال

 خواهند عمل خود به مربوط مقررات و نيقوان موجب به جنوب التيش يسهام شركت و رانيا التيش يسهام شركت ـ 1 تبصره

 . كرد

 : از عبارتند آن ياعضا و است جمهور سيير با ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا استير ـ 2 ماده

 برنامه سازمان سيير ، يپزشك  آموزش و درمان ، بهداشت ، يسازندگ جهاد ، يشهرساز و مسكن ، عيصنا كشور، ، يكشاورز يوزرا

 سازمان سيير شنهاديپ به بنا كه صالح يذ مقامات اي اشخاص از نفر چهار و ستيز طيمح حفاظت سازمان سيير ، بودجه و

 . شوند يم منصوب سال سه مدت يبرا جمهور سيير  بيتصو و ستيز طيمح حفاظت

 يبرا وزرا ريسا از جمهور سيير  بيتصو و ستيز طيمح حفاظت سازمان سيير شنهاديپ به مورد حسب بر لزوم موارد در ـ تبصره

 شورا يريگ ميتصم در شوند يم دعوت جلسات به نحو نيبد  كه ييوزرا. ديآ يم عمل به دعوت يعال يشورا جلسات در حضور

 . دارند يرا حق

 و يشكاربان يعال يشورا يبرا ديص و شكار قانون در كه ياراتياخت و فيوظا بر عالوه ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا ـ 3 ماده

 :  است ريز اراتياخت و فيوظا يدارا بوده مقرر ديص بر نظارت

 قيدق حدود بيتصو و شده حفاظت  منطقه و وحش اتيح پناهگاه ـ يمل يعيطب آثار ـ يمل پارك عنوان تحت يمناطق نييتع ـ الف

 : ريز نكات تيرعا با مناطق نيا

 .  مراتع و جنگلها سازمان  به مربوط مقررات و نيقوان نيهمچن 1346 ماه خرداد مصوب ديص و شكار قانون 27 ماده مفاد ـ 1



 طرح آنها در كشور مراتع و جنگلها  سازمان توسط اي اجازه با كه يمناطق مورد در يعيطب منابع و يكشاورز ريوز موافقت كسب ـ 2

 . شود يم اي شده گذارده عمل موقع به يدار مرتع اي يجنگلدار

 اجرا مربوط نيقوان طبق  يمعدن مواد از يبردار بهره و اكتشاف يطرحها كه يمناطق مورد در اقتصاد ريوز موافقت كسب ـ 3

 . گردد يم

 پناهگاه ـ يمل يعيطب آثار ـ يمل پارك عنوان تحت كه يمناطق يبرا يمعدن مواد از يبردار بهره و اكتشاف پروانه گونه هر صدور

 . باشد يم ستيز طيمح يعال يشورا  موافقت به موكول اند دهيگرد نييتع شده حفاظت منطقه و وحش اتيح

 خواهد قانون نيا يياجرا نامه نييآ  موجب به بند نيا در مذكور مناطق به مربوط مقررات و ضوابط نييتع و مناطق فيتعر ـ تبصره

 . بود

 .  قانون نيا 8 ماده موضوع يها پروانه يبها و اعتبار مدت و انواع نييتع ـ ب

 .  قانون نيا يياجرا نامه نييآ طبق اشخاص به زهيجا ياعطا با موافقت ـ ج

 با دينبا گردد يم برقرار قانون  نيا 3 ماده)  الف( بند در مذكور مناطق يبرا كه يمقررات و تيمحدود و تيممنوع نوع هر ـ 4 ماده

 . باشد ريمغا هستند دارا قانونا مناطق نيا داخل در كه ياشخاص انتفاع حق اي تيمالك حق

 زين را ستيز طيمح حفاظت يعال  يشورا ريدب سمت و انتخاب جمهور سيير توسط ستيز طيمح حفاظت سازمان سيير ـ 5 ماده

 . دارد برعهده

 يدارا بوده مقرر ديص بر نظارت و يشكاربان سازمان يبرا ديص و شكار قانون در كه ياراتياخت و فيوظا بر عالوه سازمان ـ 6 ماده

 :  است ريز اراتياخت و فيوظا

 از يريجلوگ و ستيز طيمح  يبهساز و بهبود و حفاظت نهيزم در ياقتصاد و يعلم يها يبررس و قاتيتحق دادن انجام ـ الف

 :  ليذ موارد جمله از ستيز طيمح تعادل خوردن برهم و يآلودگ

 )  ستيز طيمح مناسبات حفظ( يعتيطب كياكولوژ تعادل حفظ طرق ـ 1

 نيا و دينما يم جاديا هوا و آب ، خاك كيولوژيب و ييايميش و يكيزيف وضع در مختلف مستحدثات و ساتيتاس كه يراتييتغ ـ 2

 يدگرگون مراتع و جنگلها بيتخر ها،  رودخانه ريمس بيتخر و رييتغ مانند .گردند يم يعيطب وضع يدگرگون سبب راتييتغ

 . تاالبها انهدام و يدگرگون و آبها يعيطب  يزهكش خوردن هم به اهايدر ياكولوژ

 .  ستيز طيمح به  آور انيز يمصرف مواد اي يكشاورز سموم از استفاده ـ 3

 .  ستيز طيمح به  آور انيز يصداها جاديا و پخش از يريجلوگ طرز ـ 4

 .  آن يباسازيز طرق و عتيطب ظواهر نظر از ستيز طيمح حفظ ـ 5

 ديزا مواد و اززباله اعم فضوالت پخش ، خاك هوا، ، آب يآلودگ از يريجلوگ و مراقبت منظور به ضوابط شنهاديپ ـ ب

 . باشند يم طيمح يرو بر  موثر كه يعوامل يكل طور به و كارخانجات



 .  اشخاص حقوق  حفظ با يمملكت نيقوان حدود در ستيز طيمح يبهساز و بهبود منظور به يمقتض اقدام هرگونه ـ ج

 .  ستيز طيمح يبهساز و حفظ نهيزم در يعموم افكار تيهدا و ريتنو منظور به يآموزش يها  برنامه ياجرا و ميتنظ دـ

 .  يعيطب خيتار موزه و وحش يباغها جاديا ـ  ه

 مقررات طبق آن اعالم و ديص و شكار يكم و يقيطر ـ ينوع ـ يمكان ـ يزمان يموقت تيممنوع و تيمحدود هرگونه يبرقرار ـ و

 . ديص و شكار قانون 4 ماده

 .  متقابل تعهدات حدود در ستيز طيمح حفظ منظور به يالملل  نيب و يخارج مشابه يسازمانها با يهمكار زـ

 به مربوط مقررات و قانون با سازمان صيتشخ به آنها از يبردار بهره اي و يعمران يطرحها از كي هر ياجرا هرگاه ـ 7 ماده

 . باشد داشته رتيمغا ستيز طيمح حفاظت

 و استفاده و آن اجزا و يوحش  جانوران فروش و ديخر و ينگاهدار و ريتكث و پرورش و ديص و شكار هرگونه به مبادرت ـ 8 ماده

 موارد از كي هر در باشد، يم سازمان از اجازه اي پروانه ليتحص  مستلزم قانون نيا 3 ماده)  الف( بند در مذكور مناطق از احتيس

 . دينما صادر گانيرا پروانه اي ه اجاز ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا بيتصو با تواند يم سازمان دينما جابيا ضرورت كه فوق

 آنها اجزا و يوحش جانوران واردات و صادرات پروانه صدور نيهمچن ماده نيا موضوع يها  پروانه صدور كه يموارد در ـ تبصره

 سازمان موافقت جلب با پروانه كننده صادر مرجع دهيگرد محول  يگريد يسازمانها اي ها  وزارتخانه به مربوط نيقوان موجب به

 . كرد خواهد اقدام

 .  است ممنوع دينما فراهم را ستيز طيمح يآلودگ موجبات كه يعمل هر به اقدام ـ 9 ماده

 كه يزانيم به نيزم اي اخاكي هوا اي آب به يخارج مواد ختنيآم اي پخش از است عبارت ستيز طيمح ساختن آلوده از منظور

 و آثار اي و اهانيگ اي و زنده موجودات ريسا اي انسان حال  به آور انيز كه يطور به را آن كيولوژيب اي ييايميش اي يكيزيف تيفيك

 . دهد رييتغ باشد هيابن

 و يكشاورز وزارت مقررات و نيقوان  تيرعا با يموذ حشرات و جانوران و ينبات آفات با مبارزه منظور به سموم استعمال ـ تبصره

 باشد ستيز طيمح يبهساز با  ريمغا باال مقاصد يبرا سموم از استفاده  كه يصورت در يول بود نخواهد ماده نيا مشمول يعيطب منابع

 . نمود خواهد هيتوص آفات دفع يبرا را يگريد طرق و مواد ينيگزيجا و مربوط مقررات نظردر ديتجد ضرورت سازمان

 ستيز طيمح به آور  انيز يصداها جاديا و پخش از يريجلوگ و ستيز طيمح بيتخر اي يآلودگ از يريجلوگ مقررات ـ 10 ماده

 و بهبود و حفظ به مربوط يها  تيممنوع و تيمحدود و قانون نيا 9 ماده موضوع يآلودگ زانيم و اريمع نييتع ضوابط نيهمچن و

 و يبهدار و يعيطب منابع و يكشاورز يها ونيسيكم بيتصو به كه بود خواهد ييها  نامه  نييآ  موجب به ستيز طيمح يبهساز

 . برسد نيمجلس يدادگستر

 كه ييها  كارگاه و كارخانجات 10 ماده در مذكور يها  نامه  نييآ در مندرج ضوابط و مقررات به توجه با سازمان ـ 11 ماده

 آنها والنئمس اي صاحبان به مورد حسب بر ليدال ذكر با كتبا را مراتب و مشخص دينما يم فراهم را ستيز طيمح يآلودگ موجبات

 . كنند يخوددار تيفعال و كار از اي مبادرت يآلودگ موجبات رفع به نسبت  ينيمع مدت ظرف كه دينما يم اخطار



 . آمد خواهد عمل به ممانعت آنها تيفعال و كار از سازمان دستور به نديننما اقدام مقرر مهلت در كه يدرصورت

 ندينما تيشكا محل شهرستان  دادگاه به توانند يم باشند معترض سازمان دستور اي اخطار به نسبت نفع يذ اشخاص كه يدرصورت

 اي اخطار ابطال به يرا دهد صيتشخ وارد را اعتراض كه  يدرصورت و كند يم يدگيرس موضوع به نوبت از خارج و فورا دادگاه

 .  است  يقطع دادگاه يرا. داد خواهد ممانعت رفع

 از ممانعت دستور يقبل اخطار بدون باشند داشته بر در يفور خطرات كه يعوامل و منابع مورد در تواند يم سازمان سيير ـ تبصره

 . بدهد را آنها تيفعال و كار ادامه

 تيفعال اي كار ، سازمان دستور  ابالغ محض به مكلفند 11 ماده موضوع يها  كارگاه و كارخانجات مسووالن اي صاحبان ـ 12 ماده

 در. بود خواهد تداريصالح دادگاه يرا اي سازمان اجازه به منوط مزبور تيفعال اي كار ادامه. ندينما ليتعط و متوقف را شده ممنوع

 هزار پنجاه تا كي و هزار پنج از ينقد يجزا پرداخت اي و سال كي تا روز كي و شصت از يا  جنحه حبس به تخلف صورت

 . شد خواهند محكوم مجازات هردو به اي الير

  نامه  نييآ در كه مورد برحسب ندينما تخلف 10 ماده موضوع يها  نامه  نييآ در مذكور ضوابط و مقررات از كه يكسان ـ 13 ماده

 . شد خواهند محكوم اليهزارر پنجاه تا الير پانصد از ينقد يجزا به شد خواهد نييتع مزبور يها

 . شود يم شناخته  يخصوص يمدع اي يشاك مورد حسب سازمان قانون نيا در مذكور ميجرا مورد در ـ 14 ماده

 نيضابط فيوظا كه يدرصورت شوند يم الذكر فوق ميجرا بيتعق و كشف مأمور سازمان طرف از كه سازمان نيمامور ـ 15 ماده

 در ديص و شكار قانون و قانون نيا ياجرا لحاظ از باشند گرفته  ميتعل شهرستان دادستان نظر ريز مخصوص كالس در را يدادگستر

 . شوند يم  محسوب يدادگستر نيضابط فيرد

 خود نظر سازمان باشند قانون نيدرا مذكور ميجرا بيتعق مأمور مربوط نيقوان موجب به گريد يها سازمان كه يموارد در ـ تبصره

 . كرد خواهد اعالم ها  سازمان آن به را

 متعلق يتاالبها هيكل نيهمچن 3 ماده الف بند در مذكور مناطق محدوده در واقع دولت به متعلق امالك انياع و عرصه هيكل ـ 16 ماده

 مذكور امالك و)  يانزل بندر مرداب ياستثنا به( تاالبها از يبردار بهره در سازمان و داشت خواهد قرار سازمان ارياخت در دولت به

 . ندارد را آنها نيع يواگذار حق يول باشد يم مربوط يسازمانها اي موسسات يقانون مقام ميقا

 رأسا سازمان طرح طبق كشور  مراتع و جنگلها سازمان باشد درخت قطع مستلزم مذكور منابع از استفاده كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . نمود خواهد عمل

 . شد خواهد نييتع قانون نيا يياجرا نامه نييآ در ماده نيا در مذكور امالك منافع يواگذار نحوه ـ 2 تبصره

 باشد ازين مورد قانون نيا 3 ماده)  الف( بند در مذكور مناطق محدوده در واقع امالك انياع و عرصه كه يصورت در ـ 17 ماده

 1347 آذرماه مصوب يباستان و يخيتار آثار حفظ يبرا ساتيتاس و هيابن و ياراض ديخر قانون مقررات طبق تواند يم سازمان

 . دينما تصرف و يداريخر

 .  الزم زاتيتجه و متحدالشكل لباس با بود خواهد يگارد يدارا سازمان ـ 18 ماده



 و طيشرا تيرعا با سازمان طرف از شد خواهد اجرا آنها در قانون نيا 13 و 12 و 11 مواد مقررات كه كشور از يمناطق ـ 19 ماده

 . شود يم اعالم يعال يشورا بيتصو از پس و نييتع گردد يم مقرر قانون نيا يياجرا نامه نييآ در كه يضوابط

 ياجرا به نسبت را خود اراتياخت و فيوظا از يقسمت ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا بيتصو با تواند يم سازمان ـ 20 ماده

 يها يشهردار به مورد حسب بر حدود نييتع ضمن كشور مناطق از كي هر و شهرها محدوده در قانون نيا 13 و 12 و 11 مواد

 . بود خواهند آن ياجرا مسوول مذكور يسازمانها و هايشهردار صورت نيا در د،ينما محول  ربط  يذ يدولت سازمان هر اي مربوط

 ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا دييتا از پس 10 ماده در مذكور يها نامه نييآ ياستثنا به قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 21 ماده

 .رسد يم رانيوز اتيه بيتصو به

 


