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 1371 مهرماه مصوب

 ، چندل و حرا ، پلت ديسف ، يا  خمره سور سرخدار، ، نيزرب شمشاد، ليقب از يدرختان يها  گونه قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 1 ماده

 جز كشور سراسر در)   بادامك(  يوحش بادام  و)   يجنگل(  گردو ، ششم ، گون ،)  يوحش پسته(  بنه ، يعيطب تونيز فندق، ، ارس

 . باشديم ممنوع آنها قطع و محسوب يجنگل ريذخا

 به را نيمتخلف و نموده حفاظت و مشخص را شده ادي يها  گونه استقرار مناطق است موظف يسازندگ جهاد وزارت ـ 1 تبصره

 . دينما يمعرف ييقضا مراجع

 باشد الزم گريد يها گونه توسعه و  يفن ليمسا و ضرورت بنابر و مصوب طرح اساس بر ها  گونه نيا قطع كه يموارد در ـ 2 تبصره

 . بود خواهد مجاز يسازندگ جهاد وزارت دييتا با

 جهاد وزارت مربوطه كارشناسان  توسط مورد حسب كه يخسارت پرداخت بر عالوه اول بار يبرا قانون نيا از نيمتخلف ـ 3 تبصره

 مين و برابر كي معادل درخت اصله هر يبرا ينقد يجزا پرداخت و ماه شش تا كماهي از حبس به ديگرد خواهد يابيارز يسازندگ

 . شوند يم محكوم مجازات اشد به  تكرار صورت در و آن روز متيق

 از يناش يبازداشت مواد فروش و ميجرا افتيدر از حاصل درآمد از درصد 30 معادل ساله هر كه شود يم داده اجازه ـ 4 تبصره

 پرداخت جهت و زيوار. گردد يم افتتاح منظور نيهم به خزانه  توسط كه يحساب به و اخذ مربوطه نيمتخلف از كه قانون نيا ياجرا

 شود داده قرار مزبور سازمان ارياخت در يانتظام نيمأمور و نيمخبر و كشور مراتع و جنگلها سازمان  كاشف نيمأمور به الكشف حق

 . دينما اقدام آن ميتقس به نسبت نامه  نييآ برابر تا

 در را تبصره نيا موضوع حاصل درآمد درصد 30 به مربوط  اعتبار بودجه حهيال ضمن ساله هر است مكلف بودجه و برنامه سازمان

 . دينما منظور و شنهاديپ جداگانه فيرد

 در مقرر مجازات اشد به جرم تناسب  به ، نيمتخلف با مراتع و جنگلها سازمان نيمأمور و كارگزاران يهمكار صورت در ـ 5 تبصره

 . شوند يم محكوم مربوطه مقررات و نيقوان

 و حفاظت قانون در مذكور  فيتعار تيرعا با مراتع و جنگلها شدن يمل قانون 2 ماده اتيمستثن و يمل منابع صيتشخ ـ 2 ماده

 يها  روزنامه لهيوس به يآگه اي يكتب اخطار از پس  ماه شش كه است يسازندگ جهاد وزارت با مراتع و جنگلها از يبردار بهره

 مهلت يانقضا از پس موظفند ثبت ادارات ، يمحل مناسب و معمول ليوسا ريسا و يمحل يها  روزنامه از يكي و مركز راالنتشاريكث



 اسالم يجمهور  دولت نام به تيمالك سند صدور به نسبت يسازندگ جهاد وزارت اعالم حسب معترض نبودن  صورت در مقرر

 . ندينما اقدام رانيا

 يدگيرس جهت مثبته ادله هيارا با را خود اعتراضات يسازندگ جهاد وزارت يآگه اي اخطار از پس توانند يم نيمعترض ـ 1 تبصره

 مجلس 22/6/1367 مصوب مراتع و جنگلها قانون 56 ماده ياجرا  موضوع ياختالف ياراض فيتكل نييتع قانون در مذكور أتيه به

 نخواهد مذكور اتيه به معترض مراجعه مانع رانيا ياسالم يجمهور دولت نام به تيمالك سند صدور. ندينما ميتسل ياسالم يشورا

 . بود

 جنگلها قانون 56 ماده ياجرا موضوع  ياختالف ياراض فيتكل نييتع قانون واحده ماده ليذ در يكشاورز وزارت عبارت ـ 2 تبصره

 به همچنان واحده ماده موضوع ونيسيكم و افتهي رييتغ يسازندگ جهاد  وزارت به آن ليذ 6 تبصره و 22/6/1367 مصوب مراتع و

 . دينما يم يدگيرس مراتع و جنگلها قانون 56 ماده  ياجرا به دهيرس اعتراضات

 خواهد رانيوز اتيه بيتصو  به و هيته يسازندگ جهاد وزارت توسط ماه دو مدت ظرف قانون نيا يياجرا يها  نامه  نييآ ـ 3 ماده

 .ديرس

 


