
 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

 برداریازجنگلهاومراتعقانونحفاظتوبهره

 52.541431مصوب تعاریف–فصلاول

 :تعریفاصطالحاتیکهدرقوانینجنگلومرتعبهکاررفتهبهشرحزیراست-5ماده

 .اشخاصایجادنشدهباشد ایاستکهبهوسیلهبیشهجنگلیامرتعیابیشهطبیعیعبارتازجنگلیامرتعیا5-

ازسطحخاکمنشعبشدهباشدو رستنیهایخودرویخشبیاستکهساقهآنهابهطورطبیعیکمیباالتر-بوتهجنگلی 3-

.رویدهامیاراضیجنگلییابیشهنوعاًدرجنگلهایا

 

 .شودرویدبوتهکویرینامیدهمیمی تکهدرکویروبیابانکلیهنباتاتخودرویچندسالهبهجزدرخ-بوتهکویری2-

 .شودبماندکندهنامیدهمی آنقسمتازتنهدرختکهپسازقطعیاشکستهشدنیاسوختندرزمینباقی-کنده.-

قطرینکمترازسانتیمترودرموردشمشاد درختجوانیاستکهدارایساقهمشخصیبودهوقطرینآنکمترازپنج-نهال1-

 .باشدسهسانتیمتر

 :اراضیجنگلی5-

یاکندهدرختانجنگلیوجودداشتهباشد زمینهاییکهدرآنهاآثاروشواهدوجودجنگلازقبیلنهالیاپاجوشیابوته-الف

تارازبیستویاتعدادتحتکشتیاآیشنبودهوتعدادکندهدرهرهک 52.5451431 تاریخملیشدنجنگلهامشروطبرآنکهدر

نهالوبوتهوکندهدرهرهکتارازیکصدعدد جداگانهیامجموعاًازیکصدعددویامجموعتعدادنهالیابوتهجنگلیدرهرهکتار

 .متجاوزباشد

مالازحوزهحجمدرختانموجوددرش زمینهاییکهدرآنهادرختانخودرویجنگلیبهطورپراکندهوجودداشتهباشدو-ب

پنجاهمترمکعبودرسایرمناطقایرانکمترازبیستمترمکعبباشدمشروطبر گلیداغیدرهرهکتارکمترازآستاراتاحوزه

 .کشتیاآیشبودهباشددرتاریخملیشدنجنگلهاتحت آنکه

مترمکعبدرهکتارباشداینقبیلزسیاگردراراضیبندبدرختانشمشادوجودداشتهباشدوحجمآنهابیشا-تبصره

 .گرددمیاراضیجنگلنبودهوجنگلشمشادمحسوباراضیمشمول

 .مراتعاعماستازمشجروغیرمشجر - 1

ایخودرودارایپوششیازنباتاتعلوفهزمینیاستاعمازکوهودامنهیازمینمسطحکهدرفصلچرا-مرتعغیرمشجر - 9

 ایخودروشناختهشود.اراضیکهآیشزراعتندولوآنکهدارایپوششنباتاتعلوفهسابقهچراعرفاًمرتعوجهبهبودهوبات

 .باشندمشمولتعریفمرتعنیستند

مشروطبرآنکهحجمدرختانموجودشوداگرمرتعدارایدرختانجنگلیخودروباشدمرتعمشجرنامیدهمی-مرتعمشجر - 8

بیشازپنجاهمترمکعبودرسایرمناطقایرانبیشازبیستمترمکعبشمالازحوزهآستاراتاحوزهگلیداغیدرهکتاردر

 .باشد

مشروطبرآنکهازجادهساحلیتجاوزنکندولوایساحلیدریاتاحدودسیصدمترازحریمدریاآنقسمتازاراضیماسه-تبصره

 .مشجروغیرمشجر(نخواهدبوداراضیجنگلیومرتع)تعریفشرایطفوقباشدمشمولآنکهواجد



دههکتاروحجمدرختانجنگلیقطعاتمجزاییازجنگلیامرتعمشجریاستکهوسعتسطحآنکمتراز-تودهجنگلی - 51

 .ازسیصدمترمکعبدرهکتارباشدموجودبیش

 :کهدارایشرایطزیرباشدشوددرمناطقجنگلیباغبهمحلیاطالقمی-باغ - 55

 .حدودآنبهنحویازانحاءمشخصومعینشدهباشد-الف

 .حجمدرختانجنگلیخودرویآنازپنجاهمترمکعبدرهکتارتجاوزنکند-ب

یکایویاجواندستکاشتمیوهحداقلدرهرهکتارآنیکصدعدددرختباردهیامجموعاًدویستعدددرختباردهو-پ

 .وجودداشتهباشدهزاربوتهچای

 .حداقلنهدهمسطحآنازکندهوریشهدرختانجنگلیپاکشدهباشد-ت

برداریومدتاجراءونحوهبهرهطرحجنگلداریطرحیاستکهدرآنمقدارومحلوموقعبرداشتو-طرحجنگلداری - 53

لهایمربوطبایدبهعملآیددرجشدهوبهتصویبسازمانجنگلبانیایرانجنگاحیاییوعمرانیکهدرداخلجنگلیاعملیات

 .باشدرسیده

جمعیساکنینفردییادستهمصارفروستاییعبارتازمصارفچوبیوسوختیاستکهموردنیاز-مصارفروستایی - 52

-انبار-مدارس-هادرمانگاه-مساجد-ساختمانهایمسکونینشینانباشدازقبیلمصارفمجاورجنگلوجنگلهایدهکده

 .امثالآنهاهاوپایهبرایمحصورکردنمزارعوباغاتومحوطه-تلمبار-پادنگ-آبدنگ-پل- سدهایچوبی-اسطبل

 .باشدایاستکهاراضیآنالاقلازیکطرفبهجنگلمتصلدهکدهمجاورجنگلدهکده - .5

 .شودوازآنانواعچوبیاروکشتهیهمیایشکلبودهقسمتیازتنهدرختاستکهتقریباًاستوانه-ینهبینهیاگردبگرده - 51

معادلششدهممترمکعبچوبمقدارهیزمیاستکهیکمترمکعبفضارااشغالنمایدوهراستر (Stere) استر - 55

 .شودمحسوبمی

 :شودبندیمیقانونبهشرحزیردستهدرختانجنگلیایرانازنظراجرایاین - 51

 .آزاد-گردو-سرخدار-شمشاد-ارس-زربین-دستهاول

 .نمدار- توسکا-الوکک-شیردار-افرا-ملچ-زبانگنجشک-بلوط-راش-دستهدوم

 .هاممرزوسایرگونه-کلهو-سفیدپلت-اوجا-دستهسوم

زارهایجنگلیطبیعیبهطورانبوهیابوتهیاستکهدرآنهاجنگلیابیشهیااراضیجنگلییامناطق-مناطقجنگلی - 58

 .باشدپراکندهوجودداشته

 .ایاستکهقطرآندرمحلانشعاببیشازپنجسانتیمترباشدشاخه-شاخهقطور - 59

مکعبچوبالواریبهابعادمختلفدرلیانهیکمترفروشیسامیزاندرصدیازبهایمتوسطعمده-ضریببهرهمالکانه - 31

 .درختازهمانجنساستضریببهرهمالکانهیکمترمکعببازارتهران

 برداریحفاظتوبهره-فصلدوم

بههایطبیعیواراضیجنگلیملیشدهمتعلقبیشهبرداریازجنگلهاومراتعوحفظواحیاءواصالحوتوسعهوبهره-3ماده

 .ایراناستسازمانجنگلبانیدولتبهعهده

منظوراستحصالچوبوهیزموذغالبایدتوسطاشخاصحقیقییاحقوقیبه3برداریازمنابعمذکوردرمادهبهره-2ماده



پروانهجنگلبانیرسیدهباشدوسازمانمزبوربارعایتمفادطرحهایمصوبآیدکهبهتصویبسازمانطبقطرحیبهعمل

 .صادرخواهدنمودبرداریبهره

اجازهقطعدرختوتهیهچوبوهیزموسازمانجنگلبانیایرانمجازاستخارجازحوزهاجرایطرحهایجنگلداری-.ماده

 :طرحدرمواردزیربدهدذغالرابدون

 .برداریازدرختانگردوبهره - 5

تنهدرختانبازداشتیبهشرطیکهدرتماموخشکیدهوسوختهومریضوآفتزدهواستفادهازدرختانافتادهوسیلآورده - 3

 .بردارینمایدبهرهجنگلبانیخودمستقیماًمواردسازمان

نشدهویابهتشخیصسازمانبینیدرمواردیکهتأمینمصارفروستاییدرطرحهایجنگلداریحوزهمربوطهپیش - 2

نشینانبدونهایمجاورجنگلوجنگلتواندبهروستاییاندهکدهمیاینصورتسازمانجنگلبانیجنگلبانیکافینباشددر

 .بدهدبرداریمصارفروستاییمحلیبهمیزاناحتیاجاجازهبهرهبهرهمالکانهمنحصراًبرایدریافتعوارضو

هایمخابراتیوبرقیاایجادمجاریشبکهحفاظتهایاتعویضآنهاویاتأمینمسیروقطعدرختانیکهبرایاحداثجاده - .

 .برداریازمعادندرمناطقجنگلیضرورتداشتهباشدبهرهسدهاوتأسیساتنظامیوآبیاریومخازنو

طبقنظرسازمانجنگلبانیایرانامکانهایجنگلیدرصورتیکههایطبیعیوجنگلهایشمشادوتودهبرداریازبیشهبهره - 1

 .نداشتهباشدجنگلداریبرایمنابعفوقوجودجرایطرحا

کاریوواحیاییوپیوندزنیوجنگلدرمواردیکهازطرفسازمانجنگلبانیاجازهتبدیلاراضیجنگلیوعملیاتاصالحی - 5

 .شوددرجنگلهاومراتعمشجردادهمیمختلفواحداثپارکومراکزآموزشیبررسیهای

بینهازبرداشتگاهخارجوبایدبهصورتگردهباشدنقسمتازدرختانموردپروانهکهقابلتبدیلبهچوبهایصنعتیمیآ-1ماده

 بینهبهچوبدربرداشتگاهممنوعاستنمایدحملشود.تبدیلگردهجنگلبانیتعیینمیآوریچوبکهسازمانجمعبهایستگاه

 .گردددسازمانجنگلبانیضبطمیشدهبهسودرصورتتخلفمواردحاصل

انجامدادهباشدتاپنجسالازتاریخسازمانجنگلبانیمجازاستدرصورتیکهمجریطرحکلیهتعهداتطرحرا-5تبصره

 .برداشتسالیانهبهویاجازهتبدیلدربرداشتگاهبدهدهمهسالهتایکپنجممیزانشروعاجرایطرح

اصلینمودهولیجادهازداخلیاکنارطرحجنگلداریطبقبرنامهراهسازیمصوباقدامبهاحداثجادهاگرمجری-3تبصره

 برداریاجازهدهدتواندحداکثرتاپنجسالازتاریخاولینپروانهبهرهجنگلبانیمیعبورنکردهباشدسازمانناحیهتجدیدنسل

مواردیکهبهعللطبیعیازقبیلسیلیاطوفانبدیلوازجنگلخارجنمایندودرچوبتبرداریرابهانواعکهدرختانموردبهره

اختیارجنگلداریخرابوغیرقابلاستفادهگرددویابهعللیکهخارجازتجدیدنسلطرحهایهایمربوطبهناحیهیازلزلهجاده

بنابهتشخیصسازمانجنگلبانیمرمتوقابلجادهیکهمجریطرحاستنامبردهقادربهانجامبرنامهراهسازینشودتامدت

قطعاترابهانواعچوبدرهابینهتوانداجازهتبدیلگردهانجامنشدهسازمانجنگلبانیمیاستفادهنگرددویابرنامهراهسازی

انواعبینهبههمچنینتبدیلگردهتجاوزکندوهایخرابشدهنبایدازیکسالتجدیدنسلبدهد.بههرحالمدتترمیمجاده

 .امکانخروجآننباشدباتشخیصسازمانجنگلبانیبالمانعاستچوبدرنقاطیازجنگلکهبهعللفنی

آزادبودهونیازیبهکسباجازهازهایروستاییبرایمصرفساکنینآنهاقطعدرختانجنگلیواقعدرمحوطهخانه-5ماده

هاوخیابانهادرمناطقروستاییبایدبدواًبهوسیلهمأمورینجنگلبانیکنارجادهدارددرختانجنگلیواقعدرنسازمانجنگلبانی



 .گرددنشانهگذاریشدهسپسمبادرتبهقطع

هازشرایطمندرجدرپروانهبهمنزلشودتخلفبرداریذکرمیبرداریمشخصاتونحوهومدتبهرهدرپروانهبهره-1ماده

 .مجازاتمقرردراینقانونخواهدرسیدبودهومرتکببهبرداریبدونپروانهبهره

حدودحجممندرجدرطرحهامصوبباشدمگرشودبایددربرداریکهدرهرسالبهمجریانطرحهادادهمیپروانهبهره-8ماده

 .تغییریابدمیزانبرداشتمندرجدرطرحآنکهبهعللفنی

جنگلبانیدرصورتتقاضایمجریطرحدرصورتیکهبهعللیمیزانکلبرداشتبیشازدهدرصدتقلیلیابدسازمان-تبصره

نمایددراینصورتضریببهرهمالکانهطرحضمیمهشدهتامیزانکمبودتأمینمیتهیهطرحازجنگلهایمجاورمقدارکمبودرابا

مازادضریببهرهمالکانهمساویمعدلرتاریخواگذاریطرحتکمیلیخواهدبودونسبتبهاصلیدضریببهرهمالکانهطرحمعادل

 .قبلازتاریخواگذاریطرحمزبوربهدیگرانواگذارشدهاستکهضریببهرهمالکانهدوسالهسایرطرحهاییاست

هاوچوبهایحاصلشدهازبینهوهمچنینگردهنهقطعشودقبلازصدورپروابرداریآنهادادهمیدرختانیکهاجازهبهره-9ماده

 .نیزچوبهایبازداشتیبایدباچکشهایویژهعالمتگذاریشودازحملازپایکندهودرختانمجازقبل

دجنگلبانیایرانعالمتگذاریخواهدشدرختاناندوختهبهوسیلهرنگیاچکشیاسایرعالئممشخصهطبقنظرسازمان-تبصره

 .زادوشاخهزادکهقطعآنهانیازیبهنشانهگذارینداردومشخصباشدرستنیهایشاخهزاددرروششاخهودانهتااز

احداثجادهوساختمانهااقدامبینیشدهدرطرحهایجنگلدارینسبتبهمجریانطرحموظفندطبقبرنامهپیش-51ماده

هایاحداثجادهوساختماننخواهندمطالبههیچگونهوجهیبابتهزینهاجرایطرححقدهسالهاولیهنمایندودرپایانمدت

توانندبرایمدتقراردادازمیادامهعملیاتباسازمانجنگلبانیقراردادمنعقدساختندخاتمهمدتمزبوربرایداشتولیاگردر

 .نگاهداریآنهارابهعهدهبگیرندوآنکهمرمتهاوساختمانهامجاناًاستفادهکنندمشروطبرراه

درصورتشروعپیشرفتنکردهباشدطبقبینیشدهشروعنگردیدهویاهابهنحویکهدرطرحپیشاگراحداثجاده-5تبصره

 .قانونباآنهارفتارخواهدشداین53ماده

مزرعوباغومستحدثاتاشخاصعبورکندازملکیابینیشدهباشدکهایپیشاگردرطرحجنگلداریاحداثجاده-3تبصره

الحقوققرارداداجرایطرحموافقترسمیمالکیامالکینومتصرفینذویموظفاستظرفیکماهپسازعقدمجریطرح

 .جنگلبانیایرانتسلیمکندوپسازآنبهاحداثجادهاقدامنمایدوبهسازمانمزبورراکسب

امالکمزبورنسبتبهبهایاراضیمسیرالذکربینمجریطرحومالکیامالکینومتصرفینرتیکهمهلتفوقدرصو-2تبصره

حاصلدرکمیسیونیمرکبازفرماندارورییسدادگاهمحلوسرجنگلدارمستحدثاتآنتوافقحاصلنگردیداختالفجادهو

جنگلبانیتشکیلوحداکثردهروزپسازدرخواستکتبیسازمانخواهدگرفتکمیسیونمزبوربایدقرارمحلموردرسیدگی

توانددرصورتلزومازنظرکارشناساستفادهکمیسیونمزبورمیمزبوراعالمداردحداکثرظرفدوماهنظرخودرادربارهاختالف

 .کند

هایاحداثیمجریطرحدیگریطرحجادهرایسالهاولیهاجدرمواردیکهمجریطرحبخواهدقبلازانقضاءمدتده-.تبصره

مجریطرحمزبورراتحصیلنمایداگرتوافقیحاصلنشدسرجنگلداریمنطقهقراردهدبایدقبالًموافقترامورداستفاده

ومیزانهایانجامشدههزینهدهدوباتوجهبهدادگاهوفرمانداریمحلتشکیلمیحضورنمایندگانادارهراهوکمیسیونیبا

االجراوغیرنماید.اینرأیبرایطرفینالزمراتعیینواعالممیهریکالسهمهزینهاستهالکنشدهومیزانمحموالتطرفینحق



 .شوداعتراضاست.درموردتعیینهزینهنگهدارینیزبهنحوفوقعملمیقابل

جنگلمجاناًاستفادهنمایدولیدرصورتیکهستحدثهدرداخلیاخارجهایمتواندازجادهسازمانجنگلبانیایرانمی-1تبصره

 .هااستفادهکندبایدطبقهمینمادهعملنمایدراساًازجادهمنظوراجرایطرحجنگلداریسازمانبه

 .انجامشودهاینفوذیعمومیدرمناطقمرزیبایدباموافقتوزارتجنگایجادجاده-5تبصره

 .شودازجنگلخارجکندمیمجریطرحملزماستمازادمقطوعاترادرمدتیکهدرپروانهقطعتصریح-55ماده

رامتوقفساختسازمانجنگلبانیبایددرصورتیکهمجریطرحبهعللیقادربهاجرایطرحنشدهویااجرایطرح-53ماده

طارکنددرصورتیکهدرانقضایمدتمقررمجریطرحموارداخطارشدهرااواخمهلتیمتناسببانوعکاربهمراتبراباتعیین

دیگریواگذارکند.دراینصورتسازماندارویاازطریقمزایدهبهاجرایطرحراراساًعهدهتواندندادسازمانجنگلبانیمیانجام

مشروطبرآنکهمدتدهسالاولیهاجرایطرح)طرحاحداثگردیدهاجرایجنگلبانیارزشجادهوساختمانیکهبهمنظور

باقیماندهازمدتاستهالکمتساویدرمدتاینقانونارزیابیوبهاقسام51ماده.باشد(بارعایتمفادتبصرهمنقضینشده

 .نمایدپرداختمی

 .باشدمیمدتاستهالکجادهوساختماندهسالومبدأآنتاریخشروعاجرایطرح-تبصره

قانونملیشدنجنگلهاراباشرایطزیرتبصرهمادههفتم5سازمانجنگلبانیمجازاستاجرایطرحهایمشمولبند-52ماده

انقضایمدتپنجسالمقرردرتبصرهذیلمادههفتمقانونملیشدنجنگلهامصوبآنهاواگذارنماید.پسازبهمجریانقبلی

کلیهطرحهایجنگلداریبهایفروشبرایپنجسالاولمعادلمیانگینضریببهرهمالکانهضریب52.5هفتدیماهبیستو

گذاردهشدهاستوبرایبقیهمدتقراردادیکبرابرونیمضریبمزایده(به52.5دیماه31پسازاستکهدرپنجسالاول)

 .نخواهدشدمعدلضریببهایفروشمنظوردرتعییناولخواهدبودطرحهایمربوطبهتهیهذغالبهرهمالکانهپنجسال

جنگلبانیطرحمربوطرابهمزایدهخواهداگرمجریطرححاضرنشودطبقمفاداینمادهقراردادمنعقدکندسازمان-5تبصره

کهبرطبقمندرجاتمزایدهبهمجریقبلیطرحبابتارزشساختمانهاوجادهاصلیمزایدهمبلغیراکهبرندهگذارددرآگهی

هاوساختمانهاوبرندهمزایدهجادهخواهدکرداینمبلغعبارتاستازپنجاهدرصدارزشاحداثشدهبایدبپردازدذکرطرح

اجرایطرحبهاقساطمتساویسالیانهوباسودششدرصدبهمجریقبلیتاریخموظفاستمبلغمزبوررادرمدتپنجسالاز

توجهبهامکاناتمستقیماًاجراینشدسازمانجنگلبانیباصورتیکهپسازطیتشریفاتمزایدهکسیبرندهشناختهدربپردازدو

 .نمایدمیاصلیوساختمانهابهنحوفوقپرداختگیردومبلغمذکوررابابتجادهطرحرابهعهدهمی

 .گرددتعیینمیاینقانون51ماده.ارزشجادهاصلیوساختمانهابارعایتمفادتبصره-3تبصره

سازداشخاصحقیقییاحقوقیمنعقدمیمدتقراردادهاییکهسازمانجنگلبانیبرایاجرایطرحهایجنگلداریبا-.5ماده

فتمتبصرهمادهه5قراردادخواهدبودنسبتبهمجریانطرحهاییکهمشمولبنداستوشروعآنازتاریخعقدحداکثرسیسال

 .برداریخواهدبوداجرایطرحتاریخشروعبهرهملیشدنجنگلهاهستندتاریخقانون

 عوارض-فصلسوم

درختانجنگلیکهدرجنگلهایامراتعمشجریابرداریازسازمانجنگلبانیموظفاستعوارضزیرراازمتقاضیانبهره-51ماده

اندروییدهایجنگلییاباغاتواراضیزراعتیواقعدرمناطقجنگلیبهطورطبیعیهتودهطبیعییااراضیجنگلییاهایبیشه

 .دریافتداردبرایهرمترمکعبدرخت



 سیصدریال5ماده51بند5برایدرختانرده - 5

 دویستوپنجاهریال5ماده51بند3برایدرختانرده - 3

 پنجاهریالیکصدو5ماده51بند2برایدرختانرده - 2

 برایچوبهیزمیسیوپنجریال - .

هاییاستکهقطرآنهاازبیستسانتیمترشاخهمالکمحاسبهحجمازلحاظوصولعوارضوبهرهمالکانهحجمتنهو-5تبصره

تنهوکمتربودهوهمچنینهاییکهقطرآنهاازبیستسانتیمترچوبداشتهباشد.شاخهوتنهقابلیتتبدیلبهانواعبهباالبودهو

 .شودمیقابلتبدیلبهچوبصنعتینباشدهیزمیمحسوبهایکجومعوجومعیوبکهشاخه

تهیهشودنصفعوارضمندرجدرردهمربوطهایکمترازبیستسانتیمترقطرانواعچوبدرصورتیکهازتنهوشاخه-3تبصره

 .شددریافتخواهد

شودطبقمفاداینمادهوتبصرهویامیاریازدرختانیکهبهاستنادطرحدرجنگلهایمربوطهکاشتهشدهبردبهره-2تبصره

 .خواهدبودپرداختوعوارضوبهرهمالکانهفوقمشمول

رقوانینمادهنبودهوعوارضآنهابرابازلحاظوصولعوارضمشمولاین52.345431هایصادرقبلازتاریخپروانه-.تبصره

 .شودمیقبلیوصول

ایسازمانجنگلبانیضبطوجریمهصدورهیزموذغالچوبازکشورممنوعاستدرصورتتخلفعینجنسبهنفع-1تبصره

 .برابربهایآنازمرتکبوصولخواهدشدمعادلیک

قسمتهایتوخالیوفاسدوکندهمحاسبهوکسرعوارضوبهرهمالکانهدرختانموردپروانهپسازقطعوتجدیدحجم-55ماده

 .خواهدشد

ودانهزادوروششاخهزادومالکوصولعوارضوبهرهمالکانهنسبتبهرستنیهایشاخهزاددرروششاخه-5تبصره

 .مجلساستحصالاستهیزمیوشمشادحجمتعیینشدهدرصورتهمچنیندرختان

هایعمومییانظامیوایجادیاتعویضجادهمنابعمتعلقبهدولتوسیلهسازمانهایدولتیبهمنظوردرختانیکهدر-3تبصره

آبیاریویااحداثساختمانویابهمنظوربررسییاآموزشیاحمایتجنگلقطعشودمخابراتیوبرقیامجاریهایایجادشبکه

موظفنددرختانبریدهشدهرادرمحلاست.سازمانهایوابستهبهدولتپرداختعوارضفوقمعافهمچنینمصارفروستاییازو

 .دهندآوریوتحویلسازمانجنگلبانیمناسبیجمع

جلوگیریازحرکتشنهایروانوفرسایشهاودرمناطقیکهبهمنظورحفظبقایایجنگلویابهمنظورحفظبوته-51ماده

ممنوعاعالمنمایدویاامکانتهیهذغالبهقدررفعنیازموجودنباشدسازمانبهکلیجنگلبانیتهیهذغالراخاکسازمان

نیازمناطقمزبورراتأمینوبهقیمتتمامنمایدذغالموردازجنگلهایشمالتهیهمیهاییکهراساًجنگلبانیمجازاستازذغال

فروشارض(توسطشهرداریهایابخشداریهاویاراساًبهاهالیمحلبهعوبهرهمالکانهوبدوناحتسابشدهبهاضافهکرایهحمل)

 .برساند

نمایدبرایاینقبیلمناطقذغالمیدرصورتیکهمجریانطرححاضرشوندطبقنرخیکهسازمانجنگلبانیتعیین-تبصره

 پرداختبهرهمالکانهوعوارضمذکوردراینقانونسازمانمزبورمجازاستآنهاراازبخشداریهایاشهرداریهاکنندتهیهوتحویل

 سازمانومقرراتمالی-فصلچهارم.معافداردبهمیزانیکهذغالتحویلنمایند



باشدرییسسازمانمزبورسمتحقوقیمیسازمانجنگلبانیایرانوابستهبهوزارتکشاورزیاستودارایشخصیت-58ماده

گرددوداشتهوبهانتخابوزیرکشاورزیوصدورفرمانهمایونیمنصوبمیرادرامورجنگلومرتعکشاورزیمعاونتوزارت

 .کلوزارتکشاورزیراخواهندداشتسازمانمزبورسمتمدیرمعاونان

بانیتعیینموافقترییسسازمانجنگلسازمانجنگلبانیدارایذیحسابمستقلیاستکهازطرفوزارتداراییوبا-59ماده

 .باشدمصوببااجازهرییسسازمانمیهادرحدودبودجهپرداختکلیههزینهخواهدشد.

اموربررسیهایجنگلشوراییبهنامشورایهایمربوطهوتنظیمبهمنظورحسنانجامامورفنیومالیوتلفیقبرنامه-31ماده

داینشورامرکبخواهدبودازششنفرازاعضاءعالیرتبهوزارتکشاورزیشومیسازمانجنگلبانیایرانتشکیلعالیجنگلدر

باشنداعضایشورابنابهپیشنهادرشتهجنگلیاکشاورزیوتجربیاتکافیدررشتهجنگلحداقلدارایدرجهمهندسیدرکه

وحقوقوکلیهمزایادرردیفمعاونگردندوازلحاظمقامتعیینمیکشاورزیرییسسازمانجنگلبانیایرانوتصویبوزیر

 .جنگلبانیخواهندبودسازمان

 :وظائفشورایعالیجنگلعبارتاستاز-35ماده

 .هایعملیاتسالیانهسازمانجنگلبانیمطالعهواظهارنظردربارهبرنامه-الف

 .بررسیطرحهایآموزشی-ب

 .جنگلنامهمربوطبهقوانینمطالعهوتدوینآیین-ج

 .شودفنیازجنگلهاتهیهمیبرداریعلمیومطالعهواظهارنظرنسبتبهطرحهایجنگلداریکهبهمنظوربهره-د

 .شودارجاعمیاظهارنظردربارهکلیهمسائلیکهازطرفوزیرکشاورزییارییسسازمانجنگلبانی-ه

مسلحجنگلدرسازمانجنگلبانیازافسرانولزومسازمانیبهنامگاردبرایحفظوحراستجنگلهاومراتعدرصورت-33ماده

 .شودافرادارتشتشکیلمیدارانودرجه

صرفاًمربوطبهموضوعاتووظائفنظامیاستدارانوافرادمذکوردراینمادهآنچهتخلفاتواتهاماتافسرانودرجه-تبصره

 .باشدشودودرسایرمواردتابعقوانینومقرراتعمومیمینظامیارتشرسیدگیمیهایدادرسیارتشدردادگاهطبققانون

 :وظائفواختیاراترییسسازمانجنگلبانیایرانبهشرحزیراست-32ماده

 .ادارهامورسازمانجنگلبانیومراتعایرانبراساسقوانینومقرراتمربوط - 5

 .بودجهمصوبنانطبققوانینومقرراتمربوطوبراساستشکیالتواستخداموعزلونصبکارک - 3

هایطبیعیواراضیجنگلیکهملکبیشهنمایندگیدولتدرموردحقوقمالکیتمربوطبهعرصهواعیانیجنگلهاومراتعو - 2

 .استقانوناًبهتملکدولتدرآمدهدولتبودهیا

اداریوقضاییومؤسساتخصوصیاعمویمربوطبهسازمانجنگلبانیومراتعدرمراجعنمایندگیدولتدرموردکلیهدعا - .

 .وکالتدرتوکیلتایکدرجهخارجیباحقانتخابوکیلواعطایحقازداخلیو

معاونانیابهمسئولیتخودبههریکازتواندتمامیاقسمتیازاختیاراتخودرارییسسازمانجنگلبانیایرانمی-تبصره

 .تابعهتفویضنمایدرؤسایواحدهای

 :داراییسازمانجنگلبانیبهشرحزیراست-.3ماده

قانونمتعلقبهسازمانجنگلبانیایراناستویاکلیهساختمانهاوتأسیساتوهرگونهاموالواثاثیهکهدرتاریختصویباین - 5



ویابههرتباراتدیگریکهدراختیارسازمانمزبورقرارخواهدگرفتایجادیاخریدارییاازاعاعتباراتسازمانجنگلبانیبعداز

 .سازمانجنگلبانیایراندرآیدنحودیگربهملکیت

کلیهدرآمدهایحاصلهازاجرایقوانین-31ماده.شودبرداریدراختیارسازمانجنگلبانیگذاردهمیایکهبرایبهرهسرمایه - 3

 بودجههرسالمعلومومشخصاختصاصیسازمانجنگلبانیایرانمحسوبونحوهمصرفآندرهاومراتعکشوردرآمدجنگل

 .گرددمی

کندکهباترکمناقصهومزایدهانجامشودمعامالتسازمانجنگلبانیایرانکهجنبهفوریتداردویامصلحتایجاب-35ماده

ریالهزارریالباشدباتصویبرییسسازمانودرصورتیکهمبلغهرمعاملهتادومیلیوناپانصدمبلغهرمعاملهتدرصورتیکه

 .مجازاستتأییدوزیرکشاورزیوتصویبهیأتوزیرانباشدبنابهپیشنهادرییسسازمانو

سهامآنمتعلقبهدولتباشدباکلیهسازمانجنگلبانیمجازاستاحتیاجاتکارخانجاتصنایعچوبکشورراکه-31ماده

 .معامالتدولتیتأمیننمایدنامهرعایتآیینانعقادقراردادوبدون

ونظائرآنرابدونرعایتتشریفاتمزایده(نوتختهسازمانجنگلبانیمجازاستهیزممصرفیصنایعفیبرسازیونئوپان)-تبصره

 .هیزمدرششماههاخیرتاریخانجاممعاملهمحاسبهنمایدفروشآنرابرابرنرخمیانگینتأمینوقیمت

آیدپسازکسربازداشتیبهدستآمدهومیسازمانجنگلبانیمجازاستوجوهیکهازجرائموهمچنینفروشمواد-38ماده

بهموجباحکامویابیستدرصدمزبوررابهحسابسپردهبگذاردتادرصورتیکهدرآمدقطعیخودمنظوروبیستدرصدبه

حاصلازموادبازداشتیگرددتاازمحلقضاییسازمانملزمبهاستردادجرائموپرداختوجوهقرارهایقطعیصادرهازمراجع

بهمأمورینپرداختنمایددرصورتیکهمبلغسپردهکافیبرایپرداختالکشفحقهایمزبوربهصاحبحقویابابتسپرده

درصورتیکهسازمان.کندمنظوروپرداختشدسازمانمکلفاستبقیهآنراجزودیونوتعهداتسالبعدبهنبامحکوم

 .نکردآنرابهدرآمدسالآیندهمنظورخواهدنمودجنگلبانیازبیستدرصدسپردهمذکورتاآخرهرسالاستفاده

نامهوصولجرائمقاچاقاجراییآیینالتجنگلیازمقرراتـسازمانجنگلبانیدرموردوصولجرائمقاچاقمحصو5تبصره

 .نمایداستفادهمی

بازداشتیراتهیهوباتصویبهیأتنامهتقسیمجرائمنقدیووجوهحاصلازفروشاجناسسازمانجنگلبانیآیین-3تبصره

 .اجراخواهدگذاردوزیرانبهموقع

سازمانجنگلبانیازپرداختمالیاتوآیدتبهتملکمنابعطبیعیملیشدهبعملمیدرکلیهاقداماتثبتیکهنسب-39ماده

گیردبایدبهوسیلهمعافاستولیحقوقیکهبهسردفتراناسنادرسمیتعلقمیالثبتوهرگونهالصاقتمبرحقعوارضثبتیو

 .جنگلبانیپرداختگرددسازمان

ایرانکشفوبازداشتشودطبقصورتآهندولتیهایراهمجازیدرمحوطهایستگاهـدرصورتیکهمقطوعاتغیر21ماده

کهتاتاریخحملآنازطرفمأمورینسازمانجنگلبانینسبتبهنگهداریآهنمحلتحویلخواهدگردیدراهمجلسبهنماینده

جنگلبانیموظفاستظرفدونخواهدگرفت.سازماناالرضوانبارداریتعلقکاالهاحقاقدامنمایدبهاینقبیلمقطوعاتمزبور

االرضوانبارداریدرغیراینصورتنسبتبهمازادازدوماهبایدحقنمایدماهمقطوعاتبازداشتیفوقراتحویلگرفتهوخارج

 .کندپرداخت

 ایشمالتبدیلاراضیجنگلیجلگه-فصلپنجم



بهزراعتیاباغیامرتعیانهالستانیاایشمالکشوررابرایتبدیلاراضیجنگلیجلگهـسازمانجنگلبانیمجازاست25ماده

 .بفروشددامپروریبارعایتموادزیربهاشخاصحقیقیباحقوقیبهاجارهواگذارکندویاکاریومصنوعییاعلوفهایجادجنگلهای

کشفانواعنباتاتوتوسعهدامداریقتصادکشاورزیکشوروامکانـوزارتکشاورزیمکلفاستباتوجهبهسیاستا23ماده

برداریبهرهتواندبهموقعاجراگذاردهشودتنظیموآگهینمایدداوطلبانواگذاریمیکلیکهدرهریکازمناطقهایبدواًبرنامه

 .وزارتکشاورزیتهیهوبهتصویبآنوزارتبرسانندکلیهایتفصیلیخودرابراساسبرنامههایازاراضیجنگلیموظفندبرنامه

دارطبقازکارشناسانصالحیتوزارتکشاورزیبرایرسیدگیبهاینگونهطرحهابایدکمیسیونهایخاصیمرکب-تبصره

 .قانونتشکیلدهدنامهاجرائیاینآیین

 :زیراستحقتقدمبهشرحـمیزاناراضیجنگلیکهواگذارخواهدشدوهمچنینترتیب22ماده

برایتعلیفدامهایخودازمراتعاستفادهـصاحبانپروانهچرادراستانهایگیالنومازندرانازحوزهآستاراتاگلیداغیکه5

دهکتارخواه31رعایتاصولفنیدامداریکننددراینموردحداکثرزمینواگذاریآنکهبااصالحنژاددامومیکنندمشروطبر

شرکتوطرحیکهازلحاظاصالحنمایندسازمانجنگلبانیمجازاستمتناسبباسرمایهوچنانچهبهتأسیسشرکتمبادرتبود

رسیدهاستتامیزانحداکثریکصدهکتاراراضیجنگلیبارعایت23مادهوضعدامداریتنظیموبهتصویبکمیسیونمندرجدر

کاریوواگذاریرامنحصراًبهعلوفهمکلفنداراضیآنهاواگذارکند.اینقبیلاشخاصوشرکتهامقرردراینقانونبهسایرشرایط

دیگریمبادرتورزندسازمانصورتیکهدراراضیمزبوربهکشتنباتاتتهیهمرتعوتأسیساتدامپروریاختصاصدهندودر

 .نخواهندداشتهایانجامشدههوجهیبابتهزینهبهاستردادزمیناقدامونامبردگانحقمطالبجنگلبانینسبت

سازمانجنگلبانیواگذارنمایندثانیاًدرنشینمشروطبرآنکهاوالاراضیمزروعیخودرادرداخلجنگلهابهـکشاورزانجنگل3

شودمتناسبباآنهاواگذارمیزراعتاشتغالورزنددراینموردمیزانزمینیکهبهاجارهسکونتکنندوشخصاًبهامرمحلمورد

قبلازواگذاریاراضیمزبورنسبتبهپاکسازمانجنگلبانیخواهدبودبعالوهسازمانموظفاستاراضیمزروعیواگذاریآنهابه

انیحاصلازفروشبااجارهاراضیجنگلاقدامنمایدوهمچنینسازمانجنگلبوجوهکردنزمینازریشهوکندهبااستفادهاز

 .جنگلکنداستزمینهائیکهبهترتیبفوقتملکمینمایدتبدیلبهموظف

اشددرمورداشخاصحقیقیتادهاینقانونطرحآنهابهتصویبرسیده23ـاشخاصحقیقییاحقوقیکهبارعایتماده2

ایخواهدبودنامهاینبندبهموجبآیینحقتقدمبرایاشخاصمندرجدراشخاصحقوقیتاپنجاههکتارتعیینهکتارودرمورد

 .تصویبهیأتوزیرانخواهدرسیدکهبهپیشنهادوزارتکشاورزیبه

گذاردهخواهدشدودرصورتیکهمجریطرحـکلیهاراضیمزبوردرپنجسالاولبعنواناجارهدراختیارمجریطرح.2ماده

 انجامدهد23ریاقبلازانقضایآنطبقگواهیکمیسیونمندرجدرتبصرهمادهمزبومندرجدرطرحرادرمدتکلیهفعالیتهای

مستأجرنامبردهبفروشدودرصورتیکهتقاضایمجریطرحاراضیمورداجارهرابهطورقطعبهسازمانجنگلبانیمکلفاستبه

 .راازبهایفروشکسرنمایداجارهبهایمدتباقیماندهباشدقبلازانقضایمدتپنجسالهمذکوردرفوق

انجامنپذیردنسبتبهتمامیاآنقسمتاگردراثرفرسماژورتمامیاقسمتیازتعهداتمجریطرحدرمدتپنجسال-تبصره

یتعیینوبرایمدتفوقاراضیبهمأخذاجارهبها23کمیسیونمذکوردرتبصرهمادهانجامنگرفتهمهلتیوسیلهازتعهداتکه

 .گرددنامبردهرفتارمیشودودرخاتمهمدتطبقمقرراتاینقانونبامیقبلیبهمجریطرحاجارهداده

زمینوهزینهعمرانآنوسیلهکمیسیونایشمالباتوجهبهموقعیتـبهایفروشهرهکتارازاراضیجنگلیجلگه21ماده



هرحالبهایهرهکتارزمیننبایدازپنجهزارریالکمتروازپانزدههزارریالگرددولیدرتعیینمی23مادهمندرجدرتبصره

 .سالیانهیکپانزدهمبهایآنخواهدبودبهایهرهکتارآنبیشترباشدواجاره

نبپردازدودرنقداًبهسازمانجنگلبانیایرااالجارهپنجسالهرادرموقععقدقرارداداجارهـمجریطرحمکلفاستمال5تبصره

زمیننقداًویانصفبهایآنراوبقیهبهاقساطمساویپنجسالهبپردازد.ودرصورتقطعیفروشکلیهبهایموقعتنظیمسند

 .رهنسازمانجنگلبانیایرانباقیخواهدمانداخیرتاپرداختآخرینقسطزمیندر

بهاستثنایفرسماژور(سازمانندهد)هایمندرجدرطرحراانجامـاگرمجریطرحدرمدتپنجسالمقررفعالیت3تبصره

بهآنقسمتازاراضیجنگلیکهعملیاتعمرانیانجامنشدهاجارهرافسخاستدرپایانمدتمذکورنسبتجنگلبانیمکلف

نظروتشخیص.نخواهدداشتختیبهایپرداهایانجامشدهواجارهحقینسبتبههزینهاینصورتمستأجرهیچگونهنماید.در

 .االجرابودهوقابلاعتراضنیستطرحالزمدرموردعدمانجامتعهدات23کمیسیونهایمربوطهمندرجدرتبصرهماده

توانداراضیمورداجارهنباشدمیـدرصورتیکهمجریطرحپسازانقضایمدتپنجسالوانجامطرححاضربخرید2تبصره

نامهمعامالتدولتینسبتبهصورتسازمانجنگلبانیموظفاستطبقآیینبهدیگریواگذارنمایددرغیراینخودراحقخرید

بابتمستحدثاتبهمجرینمایدبهایزمینمعادلقیمتاولیهازمبلغفروشبرداشتومازادمستحدثاتآناقدامفروشزمینو

 .شدطرحیانمایندهقانونیاوپرداختخواهد

اعالمخواهدکرد.هرگونهمعاملهنسبتبهـبرایقطعاتواگذاریوزارتکشاورزیحداقلمساحتیکواحدراتعیینو25ماده

اراضیبهقطعاتکوچکترازحداقلیکهوزارتکشاورزیتعییننمودهممنوعاستوشدهکهمنجربهتفکیکآناراضیواگذاری

درصورتیمالکفوتنمایدویاانتقالقهریپیشآیدکهسهمهریکاز.قیدوشرطشوداگذاریمقرراتبایستیدرسندواین

توافقکنندواگرنتواننددرادارهملکمیزانحداقلحداقلیکهتعیینشدهکمترباشدصاحبانآنبایستیدرادارهملکتاآنهااز

واگذارنمایندواگرظرفمدتسهویاشخصخارجیکهحاضربهتوافقباشدشرکاءتوافقکنندبایدسهمخودرابهیکیدیگراز

نشدهباشدازطرفصاحبانآناینتوافقحاصلنشودآنچهازاراضیکهازحدنصابکمترباشدوتوافقبرایادارهآنماه

شرسانیدهوقیمتحاصلهازفروشکشاورزیموظفاستملکرابفروخودبخودبهوزارتکشاورزیمنتقلخواهدشدووزارت

کلکشاورزیبهصاحبیاصاحبانآنمستردنمایددرظرفسهماهمهلتفوقادارهملکبعهدهاداره%1پسازوضعآنرا

 .محلخواهدبود

پارکهایعمومیونیازمندیهایوزارتجنگوتهیههایتحقیقاتیوآزمایشییانمایشیوتأمینبهمنظورانجامبرنامه-21ماده

هایطبیعیموردنیازجنگلبانیمجازاستجنگلهایامراتعیااراضیجنگلیوبیشهتکثیرنسلشکارسازمانهمچنینحفظو

راباانعقادقراردادالزموباشرایطیکههمچنینکانونشکاروبیوتاتسلطنتیوشهرداریهامؤسساتدولتییاوابستهبهدولتو

انحاءمنتقلتوانندبهدیگریاجارهدهندویابهنحویازاینقبیلاراضیرامؤسساتمزبورنمی.نددراختیارآنهابگذاردصالحبدا

 .جنگلهاومراتعاستمربوطبهبرداریآنهاتابعقوانینومقرراتنمایندوتبدیلوبهره

امورآموزشیوپرورشگاهنیازیبهایندرمانگاهوبیمارستانودرصورتیکهسازمانهایخیریهعمومیجهتاحداث-28ماده

 یکجاتوانبههریکحداکثرتابیستهکتار)سازمانجنگلبانیوتصویبهیأتدولتمیباشندبنابهپیشنهادقبیلاراضیداشته

 .واگذارنمودیادرمناطقمختلفشمال(مجاناً

برداریکلکشورویاباعقدسازماننقشهفاستبالفاصلهپسازتصویباینقانونوسیلهـسازمانجنگلبانیایرانموظ29ماده



ایشمالاقداموبهترتیبیکهاینبرداریازاراضیجنگلیجلگهرأساًنسبتبهنقشهبرداریخصوصیویامؤسساتنقشهقراردادبا

مراتبرادرروزنامهکثیراالنتشارکشوربهاوبهایفروشتواجارهشوندضمنتعیینحدودومشخصامیبرداریاقدامقطعاتنقشه

خودرابهماهازتاریخنشرآگهیتقاضای5اجارهاینقبیلاراضیبایدحداکثرظرفمتقاضیان.برایاستحضارعمومآگهینماید

ضایمدتمزبورسازمانجنگلبانیتقاضاهایدرانق.تسلیمنمایندبرداریدارندبهسازمانجنگلبانیضمیمهطرحیکهبرایبهره

استحداکثرظرفسهماهبهطرحهایواصلارسالوکمیسیونمزبورموظف23مادهرسیدهرابهکمیسیونمندرجدرتبصره

یافتجنگلبانیپسازدرسازمانبهسازمانجنگلبانیاعالمدارد22ونظریهخودرابارعایتحقتقدممندرجدرمادهرسیدگی

صورتیکنددردرمهلتتعیینشدهنامبردهرابرایعقدقرارداددعوتمینظرکمیسیونمراتبرابهمتقاضیانتخابشدهابالغو

تصویبشدهبهترتیبطرحآنهادهندهدرمهلتتعیینشدهحاضربهعقدقراردادنشدبالفاصلهبامتقاضیاندیگرکهکهپیشنهاد

 .نمایدمیبینیشدهقراردادمنعقدقانونپیشدراینحقتقدمیکه

مجازاستبنابهتقاضایسازمانجنگلبانیتابرداریازآنهابانککشاورزیایرانـبهمنظورتعییناراضیجنگلیونقشه1.ماده

 تیکهازششسالتجاوزدراختیارسازمانمزبوربگذاردوسازمانجنگلبانیظرفمدمیلیونریالباسودصدیچهارمبلغبیست

 .نمایددریافتیوبهرهآنرامستهلکمینخواهدکردازدرآمدحاصلهوام

هایشمالازکلیهاراضیجنگلیجلگهـسازمانجنگلبانیموظفاستحداکثرظرفپنجسالازتاریختصویباینقانون5.ماده

 .کندوحدودآنهارامشخصسازدبردارینقشه

 جرائمومجازاتها-فصلششم

منابعملیشدهومتعلقبهدولتوهمچنینهادرکنکردندرختانونهالـتهیهچوبوهیزموذغالوبریدنوریشه3.ماده

 شودهابهنفعسازمانجنگلبانیضبطمیسازمانجنگلبانیممنوعاستاینقبیلفرآوردهبدونموافقتکتبیهایجنگلیدرتوده

هیزمیاذغالوبهحبستأدیبیتایکهزارریالنسبتبههردرختیاهرمترمکعببهپرداختجریمهازیکصدتاومتخلف

 .ششماهمحکومخواهدشد

کوهستانیدرمناطقکویریوبیابانیممنوعهایبیابانیوکویریوهاوخارهاودرختچهکنکردنبوتهـبریدنوریشه2.ماده

ریالمحکومودرصورتتکراربههردومجازاتمحکومخواهد315پرداختغرامتتاحبستکدیریتادهروزیااستمتخلفبه

 .شد

وایجادبادشکنیامرتعمشجریاغیرانجامعملیاتمذکوردرمادهباالدرصورتیکهبهمنظورزراعتیادرختکاری-تبصره

اهالیباشدیااجازهسازمانجنگلبانیوطبقشرایطیکهازطرفسازمانمزبورگرمنظورتأمینحوائجدیمشجروهمچنینبه

 .شودمجازاستمیتعیین

تعیینوآگهیشدهاستممنوعومتخلفبهچرانیدنبزدرجنگلهاومراتعومناطقیکهازطرفسازمانجنگلبانی-..ماده

 .شودزمحکوممیرأسبدهتایکصدریالبرایهرپرداختغرامتاز

نظارتمأمورانجنگلبانیممنوعاستدرصورتیـآتشزدننباتاتدرمزارعوباغاتداخلیامجاورجنگلبدوناجازهو1.ماده

 .ایجادشودمرتکببهحبستأدیبیازدوماهتایکسالمحکومخواهدشدمباالتیحریقدرجنگلبیکهدرنتیجه

حبستأدیبیازسهماهتایکسالورتبهکتزدنیاروشنکردنآتشدرتنهدرختجنگلینمایدبهـهرکسمباد5.ماده

روشنکردهباشدبهپرداختجریمهنقدیازیکصدریالتایکهزارریالمحکومزدهویادرآنآتشکتیاپیبرایهردرختکه



 .شدخواهد

محکومخواهدشددرصورتیکهیجادنمایدبهحبسمجردازسهتادهسالسوزیاهرکسدرجنگلعمداًآتش-1.ماده

 .شودمحکوممیجنگلبانیباشدبهحداکثرمجازاتمذکورمرتکبمأمور

شهرداریهاکهدرنزدیکیآنمحلباشندسوزیدرجنگلهاکلیهمأموریندولتیاعمازلشکریوکشوریودرموقعآتش-تبصره

دارندژاندارمرییابخشداریموظفندباکلیهوسایلممکنهدولتیوشهرداریکهدراختیارمأمورینجنگلبانییاایدرمقابلتقاض

مسامحهوقصورنمایندبرحسبموردطبقکشوریوشهرداریکهدرایفایاینوظیفهدرآتشنشانیکمکنمایندمأمورین

شوند.درموردمأمورینلشکریتعقیبومجازاتآنانطبقمقرراتومیزاتمجاقانوناستخدامکشوری19و18مقرراتمواد

 .نظامیخواهدبودقوانین

استثنایداخلهشهرهابدونتحصیلپروانهحملچوبوهیزموذغالحاصلهازدرختانجنگلیدرتمامنقاطکشوربه-8.ماده

برداریباشدطبققانونمجازاتمرتکبینقاچاقتعقیبقدپروانهبهرهمرتکبفاجنگلبانیممنوعاستوچنانچهحملازسازمان

حملچوبوهیزم.شودضبطمیبرداریباشدفقطعینمالبهسودسازمانجنگلبانیپروانهبهرهشددرصورتیکهدارایخواهد

خواهدنامهاجراییاینقانونتعییننایناجازهدرآییوذغالازشهرهابهدهاتمجاوردرحدودمصرفشخصیمجازاستحدود

 .شد

خواهدکرداحتیاجبهصدورپروانهـحملمجددچوبوذغالوهیزممجازبینشهرهاییکهسازمانجنگلبانیآگهی5تبصره

 .ندارد

جنگلاختصاصدادههایمجاوریادهکدهنشینانـدرصورتیکهچوبیاهیزمیاذغالیکهبرایمصارفروستاییجنگل3تبصره

 .مقرراتقانونکیفرمرتکبینقاچاقبامرتکبرفتارخواهدشددیگرحملشودقاچاقمحسوبوطبقشدهبهنقاط

معاونجرممحسوبوعالوهازمجازاتمقررازدوـرانندهوسیلهنقلیهکهچوبهایبدونپروانهراعامالًحملکردهباشد2تبصره

 شود.مأمورینسازمانجنگلبانیبایدپروانهرانندگیراازمرتکباخذوضمیمهمیقرانندگیمحرومازحماهتایکسال

 .دارارسالدارندپروانهبهدادگاهصالحیت

آنمستلزمداشتنپروانهازسازمانـاستفادهازکورهذغالموجودیااحداثکورهذغالجدیددرجنگلیامجاور9.ماده

 .حبستأدیبیمحکومخواهدشدمتخلفبهیکماهتاششماهباشدوجنگلبانیمی

 .اینمادهراخرابنمایدهایذغالبدونپروانهمذکوردرسازمانجنگلبانیمجازخواهدبودکهکوره-تبصره

هایجنگلیمچنینتودهمخروبهگردیدهوهبرداریورویهبهرهـبهمنظوراحیاءجنگلهایسوختهومنابعملیکهبی11ماده

جنگلهاسازمانجنگلبانیمکلفاستباانتشارآگهیونصبتابلوحدودآنهاراتعیینمادهدومقانونملیشدن3مذکوردرتبصره

متخلفازجهتقطعاشجار.استجنگلبانیمقتضیبداندهرگونهدخلوتصرفممنوعقرقاعالمکندوتامدتیکهسازمانو

خسارتواردغرامتبرایهررأسدامدرروزازیازدهتایکصدریالورراتاینقانونتعقیبوبرایچرایدامبهپرداختطبقمق

 .همچنینمباشرعملمجرممحسوباستمگراینکهسبباقویازمباشرباشد.قرقشدهمحکومخواهدشدبهمنابعملی

مستقیماًیاباواسطهدرمعامالتمحصوالتجنگلانیاعمازفنییااداریحقندارندـهیچیکازکارکنانسازمانجنگلب15ماده

نماینددرصورتتخلفبهحبستأدیبیازیکماهتاششماهمحکوموهمچنینبرایداشتهباشدشرکتکهجنبهتجارت

 .خواهندشدازخدمتکادرجنگلبانیمحرومهمیشه



قانونمجازاتعمومی99طبقمادهنیعالمترسمیدولتیاستوتقلیدکنندهجاعلمحسوبوعالمتویژهجنگلبا-13ماده

 .شدتعقیبخواهد

باشدوچنانچهدرسازمانجنگلبانیمیـمأمورینجنگلبانیکهچکشبهآنهاسپردهشدهمکلفبهحفظچکشهایویژه5تبصره

ارافتدمأمورینمزبوربهتنزلمقامتایکپایهمحکومخواهندشدواگردصالحیتآنهاچکشبهدستشخصغیراثرعدممراقبت

کهچکشبهاوسپردهشدهبهکهمطابقاینقانونعملمزبورقاچاقمحسوبباشدمأموریچکشاستفادهسوئیشدهباشداز

 .گرددمجازاتمعاونتدرجرمقاچاقمحکوممی

 .مادهخواهندبوداستفادهنمایندمشمولاینمانجنگلبانیسوءـاشخاصیکهازچکشهایویژهساز3تبصره

چکشسوءاستفادهنمایدبهحداکثرـهرگاهمأموریکهچکشبهاوسپردهشدهشخصاًویاباتبانیشخصدیگریاز2تبصره

 .خواهدشداصلیجرممذکوردراینمادهمحکوممجازاتمباشر

 مقرراتمختلفه-فصلهفتم

ارسالشدهازطرفسازمانجنگلبانیو(اعمازخالفیوغیرههایجزایی)ـدادسراهاودادگاههاموظفندپرونده12ماده

ـمأمورینجنگلبانیکهبهموجباحکامسازمانجنگلبانیمأمورکشفو.1ماده.نوبترسیدگینمایندواحدهایتابعراخارجاز

تعلیماتدادستانمحلانجامدادگستریمحسوبوازاینحیثتحتنونمیشونددرردیفضابطینجرائممذکوردراینقاتعقیب

 .وظیفهخواهندنمود

غرضگزارشخالفواقعبدهندبهکیفرـدرصورتیکهمأمورانمذکوربرخالفواقعبهمنظورنفعشخصیویااعمال5تبصره

 .گزارشبودهمحکومخواهندشدجرمیکهموضوع

حیثاجرایاینقانونوقتیضابطشوندازـمأمورینکشفوتعقیبجرایمکهازطرفسازمانجنگلبانیتعیینمی3تبصره

 .رادرکالسمخصوصتعلیمگرفتهباشندشوندکهوظایفضابطیندادگستریمیدادگستریمحسوب

باشندباتحصیلنمایندگیازطرفدادستانمیازمانمزبورـمأمورانسازمانجنگلبانیکهدارایمعرفینامهازطرفس2تبصره

همچنینانبارهارادرهرموقعکهالزمبدانندبازرسیودرصورتکشفچوبغیرمجازکارخانجاتصنایعچوبومجازندکلیه

 .دهندتنظیمصورتمجلسمراتبرابهدادسرایمحلاطالعنسبتبهبازداشتآناقداموبا

یاشرکتومعاونتدرآننمایندبهـدرصورتیکهمأمورینجنگلبانیخودمرتکبجرایممذکوردراینقانونگردند.تبصره

هایمربوطهنامهودرصورتیکهمسامحهدراجرایمقرراتقانونیاآیینشوندمقرردراینقانونمحکوممیحداکثرمجازات

 .اهمحکومخواهندشدمحبستأدیبیازیکماهتاسهنمایندبه

استوبرحسبموردمشمولمقرراتهاواراضیجنگلیملیشدهممنوعـهرگونهتجاوزبهجنگلهاومراتعوبیشه11ماده

 .تصرفعدوانیخواهدبودقانونجلوگیریاز

یتتعاریفیکهدراینقانونشدهبارعاـتشخیصمنابعملیشدهومستثنیاتمادهدومقانونملیشدنجنگلهاومراتع15ماده

واقعشودمعترضبایداعتراضخودراظرفسهماهپسازاخطارکتبییاآگهیجنگلبانیاستویااشخاصبامأمورینسازمان

فرماندار،رئیسدادگستری،اعتراضمزبورظرفسهماهدرکمیسیونیمرکبازجنگلبانیبهآنسازمانتسلیمنماید.سازمان

نمایندهرئیسدادگسترییکیازقضاتخواهدبود(مطرحنمایندگانآنها)یسثبت،رئیسکشاورزیورئیسجنگلبانیمحلیارئ

صورتیکهتصمیمکمیسیونقطعیاستودرنسبتبهآنرسیدگیواتخاذتصمیمخواهدشدوتصمیماکثریتوظرفسهماه



 .مکلفبهاجرایآنهستندباشدمأمورانانتظامیاکثریتکمیسیونمبنیبرملیبودنوخلعید

کارخانجاتصنایعچوبوقطعاتـکلیهماشینآالتمخصوصحملمحصوالتجنگلیدرداخلجنگلهاوهمچنین11ماده

رکیوتهیهنشودبنابهتشخیصسازمانجنگلبانیازپرداختعوارضگمبراینکهمشابهآنهادرداخلکشوریدکیآنهامشروط

 .معافاستسودبازرگانی

دولتییاوابستهبهدولتکهسرمایهـسازمانجنگلبانیمجازاستدرموردواگذاریطرحهایجنگلداریبهمؤسسات18ماده

 .مزایدهومقرراتمندرجدراینقانوناقدامکنددولتباشدبدونرعایتمتعلقبه"هاکالآن

شوندمجازندنسبتبهکتبیتعیینمیجنگلبانییانمایندگانیکهازطرفنامبردهبهموجبحکمـرئیسسازمان19ماده

باوصولجرائمو13ماده3و5هایوتبصره9.استثنایمواردمذکوردرمادهقانونجنحهباشدبهجرائمیکهطبقمفاداین

رئیسیانمایندهسازمانندوتعقیبمرتکبمنوطبهشکایتمرتبهصرفنظرکنازتعقیبجزائیمتهمفقطبراییکخسارات

 .مزبوراست

مجازاستازمقرراتاینمادهاستفادهنسبتبهجرائمازدرجهجنحهقبلازتصویباینقانوننیزسازمانجنگلبانی-تبصره

 .نماید

ماهازتاریختصویباینقانون5مکلفندظرفبهدولتهایوابستههایدولتیوبنگاههایامؤسساتوکارخانهسازمان-51ماده

 هرسوختیغیرازچوبوهیزموذغالچوبتبدیلنمایندوپسازتصویبانقضاءمدتسنگیانفتویابهذغالسوختخودرا

ظفندحداکثرتادوکارخانجاتخصوصیموباشدوهاینامبردهممنوعمیذغالچوبدردستگاهمقررهباالمصرفچوبوهیزمو

سوختخودبهموادیغیرازچوبوهیزموذغالچوباقدامنمایند.درصورتتبدیلسالپسازتصویباینقانوننسبتبه

 .خواهدشدازمصرفهیزموذغالچوبدرآنمؤسساتجلوگیریتخلف

 .نخواهندبوداینمادهمؤسساتیکهدرداخلجنگلواقعنداعمازدولتیوخصوصیمشمول-5تبصره

مزبورکهبرایتهیهکنسرویادوددادنمؤسساتشیالتوپیمانکارانانحصاردخانیاتایرانبنابهمعرفیمؤسسه-3تبصره

هایصادرهاستفادهتوانندبرایمصارفخودازمحلپروانهداشتهباشندمیتوتوناحتیاجبهمصرفهیزمماهیوخشککردن

 .نمایند

کشوررااعمازآنکهخواهانیاخواندهباشددرشوددعاویمربوطبهجنگلهاومراتعبهسازمانجنگلبانیاجازهدادهمی-55ماده

انتخابهزارریالنباشددرکمیسیونیاکمیسیونهاییمرکبازدونفرقاضیدادگستریبهخواستهآنزائدبرپانصدصورتیکه

طرحنماید.کمیسیونمزبورپسازرسیدگیبایدسازمانجنگلبانیبهانتخابوزیرکشاورزیفرنمایندهوزیردادگستریویکن

بدهدوسازمانجنگلبانیمکلفاستنظرکمیسیونرابهموقعاجرابگذارداسترداددعوینظرخودرامبنیبرتعقیبیاسازشیا

 .نمایدمیجهتاجراابالغهسازمانجنگلبانیودرموردسازشکمیسیونراساًاقدامونتیجهراب

قبالًموافقتوزارتکشاورزیرادرموردوزارتاقتصادمکلفاستدرتنظیمسهمیهساالنهوارداتوصادراتکشور-53ماده

الهایمذکورهمچنینوارداتهیزموذغالچوبونوعومیزانسودبازرگانیکاهایچوبووارداتچوبوفرآوردهصادراتو

 .نمایدجلب

هاوهایطبیعینیزبودهومساحتمحوطهبیشهمادهدومقانونملیشدنجنگلهاشاملاراضیجنگلیو2مفادتبصره-52ماده

 اندتابیستبرابرمساحتزیربناکهتاقبلازتصویبملیشدنجنگلهااحداثشدهتأسیساتدرمنابعملیشدهساختمانهاو



 .بخواهدشدمحسو

برابرمساحتاراضیمزروعیوآیشوقانونملیشدنجنگلهاحداکثرتادو.مساحتمراتعمذکوردربندبماده-.5ماده

 .خواهدبودباغاتوقلمستان

قوانینحقتقدممازادبارعایتمقرراتودامداراندهاتومزارعمربوطمجاورموضوعمادهفوقدراستفادهازمراتع-تبصره

 .خواهندداشت

 .اجراگذاردهخواهدشدهایمربوطبهاینقانونپسازتصویبهیأتوزیرانبهموردنامهآیین-51ماده

ازتاریختصویباینقانونملغی ..52بودجهسال8.وتبصره5228قانونجنگلهاومراتعکشورمصوبتیرماهسال-55ماده

 .است

باشند.قانونباالمشتملبراینقانونمیجنگمأموراجرای-کشور-اقتصاد-دادگستری-دارایی-وزارتکشاورزی-51ماده

شنبهبیستمتیرماهیکهزاروسیصدوچهلوشششمسیبهتصویبمجلسروزسهمادهوپنجاهتبصرهدرجلسهشصتوهفت

 .ملیرسیدشورای

 مهندسعبداهللریاضی-رییسمجلسشورایملی

 بهتصویبمجلسسنارسیدهاست52.541431قانونفوقدرتاریخروزچهارشنبه


