
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعي و ذخائر جنگلي كشور
on 05 ١٣٩٢آذر.

ھاي درختاني از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، از تاريخ تصويب اين قانون گونه-١ماده 
پسته وحشي)، گون، طبیعي، بنه (چندل، ارس، فندق، زيتوناي، سفیدپلت، حرا و سروخمره

بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلي محسوب و جنگلي) و بادام وحشي (ششم، گردو (
ھاي وزارت جھاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه- ١تبصره باشد.ميقطع آنھا ممنوع

معرفي كند.ن را به مراجع قضاييياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفی

ھا بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فني و در مواردي كه قطع اين گونه- ٢تبصره 
جھاد سازندگي مجاز خواھد بود.ھاي ديگر الزم باشد با تأيید وزارتتوسعه گونه

تي كه حسب مورد توسط متخلفین از اين قانون براي بار اول عالوه بر پرداخت خسار-٣تبصره 
خواھد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و كارشناسان مربوطه وزارت جھاد سازندگي ارزيابي

پرداخت جزاي نقدي براي ھر اصله درخت معادل يك برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تكرار 
شوند.اشد مجازات محكوم ميبه

درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و ٣٠معادل شود كه ھرسالهاجازه داده مي- ٤تبصره 
متخلفین مربوطه اخذ و به حسابي كه فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از

الكشف به مأمورين كاشف گردد واريز و جھت پرداخت حقتوسط خزانه به ھمین منظور افتتاح مي
ين انتظامي در اختیار سازمان مزبور قرار داده جنگلھا و مراتع كشور و مخبرين و مأمورسازمان

نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نمايد.شود تا برابر آيینمي

درصد درآمد ٣٠سازمان برنامه و بودجه مكلف است ھرساله ضمن اليحه بودجه اعتبار مربوط به 
پیشنھاد و منظور نمايد.حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه

در صورت ھمكاري كارگزاران و مأمورين سازمان جنگلھا و مراتع با متخلفین به تناسب -٥تبصره 
شوند.مربوطه محكوم ميجرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات

قانون ملي شدن جنگلھا و مراتع با رعايت ٢تشخیص منابع ملي و مستثنیات ماده -٢ماده 
جنگلھا و مراتع با وزارت جھاد سازندگي است كه برداري ازبھرهتعاريف مذكور در قانون حفاظت و 

ھاي كثیراالنتشار مركز و يكي از شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگھي به وسیله روزنامه
محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مھلت ھايروزنامه

سازندگي نسبت به صدور سند مالكیت به وزارت جھادمقرر در صورت نبودن معترض حسب اعالم
نام دولت جمھوري اسالمي ايران اقدام نمايند.

توانند پس از اخطار يا آگھي وزارت جھاد سازندگي اعتراضات خود را با معترضین مي- ١تبصره 
ضوع قانون تعیین تكلیف اراضي اختالفي موارائه ادله مثبته جھت رسیدگي به ھیأت مذكور در

مجلس شوراي اسالمي تسلیم نمايند. ١٣٦٧.٦.٢٢قانون جنگلھا و مراتع مصوب ٥٦اجراي ماده 
سند مالكیت به نام دولت جمھوري اسالمي ايران مانع مراجعه معترض به ھیأت مذكور صدور

نخواھد بود.



في موضوع عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضي اختال-٢تبصره 
ذيل آن به وزارت جھاد ٦و تبصره ١٣٦٧.٦.٢٢قانون جنگلھا و مراتع مصوب٥٦اجراي ماده 

سازندگي تغییر يافته و كمیسیون موضوع ماده واحده ھمچنان به اعتراضات رسیده به اجراي ماده 
نمايد.قانون جنگلھا و مراتع رسیدگي مي٥٦

ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جھاد سازندگي تھیه و به ھاي اجرايي اين قانوننامهآيین-٣ماده 
تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و ھفت تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مھر ماه يك ھزار و 
به تأيید شوراي ١٣٧١.٧.١٢تاريخ سیصد و ھفتاد و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و در

.نگھبان رسیده است

اكبر ناطق نوريعلي-رئیس مجلس شوراي اسالمي 


