
 ) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت٤٧) ماده (١آيين نامه اجرايی قانون اصالح تبصره (

 ٩/٢/١٣٩١هـ                                                                                         ٤٤٤٥٠/ت٢٠٧١١شماره

 

 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت) ٤٧) ماده (١آيين نامه اجرايی قانون اصالح تبصره (

      

 وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محيط زيست  

) قانون تنظيم ٤٧) اصالحی ماده (١بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ( ٢٠/١/١٣٩١هيئت  وزيران در جلسه مورخ       

 يين نامه اجرايی تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:ـ آ١٣٨٠بخشی از مقررات مالی دولت ـ  مصوب 

 

 ) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت٤٧) ماده (١آيين نامه اجرايی قانون اصالح تبصره (

 

 ـ در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به کار می روند:١ماده      

 ا، مراتع و آبخيزداری کشور.الف ـ سازمان: سازمان جنگله      

ب ـ مميزی مرتع: مجموعه اقدامات مربوط به تعيين محدوده عرفی، تعيين ظرفيت مرتع و شناسايی مرتعدار ذی صالح برای اعطای پروانه       

 چرا

و آبخيزداری سازمان تعيين و با ابالغ پ ـ هيئت مميزی مرتع: تعدادی از کارشناسان خبره و فنی که در هر استان توسط اداره کل منابع طبيعی       

 و شرح وظايف مشخص وظيفه مميزی مرتع را به عهده دارند.

) کيلومتر از ٧٠) تا (٢٠) کيلومتر و عرض (٨٠٠ت ـ جنگلهای شمال: جنگلهای ناحيه خزری (هيرکانی) که به صورت نوار باريکی به طول (      

 دفاصل آستارا در غرب تا گليداغی در شرق دامنه شمالی رشته کوه البرز را شامل می شود.) متری از سطح دريا، ح٢٤٠٠جلگه تا ارتفاع (

 متر به باال. ٢٤٠٠ث ـ مراتع ييالقی شمال کشور: مراتع دامنه شمالی البرز حدفاصل آستارا تا گليداغی از ارتفاع       

 ه ياد شده مجوز طرح مرتعداری دريافت می نمايد.ج ـ مجری طرح مرتعداری: دارنده پروانه چرا که با توديع پروان      

 چ ـ مرتعدار: شخص حقيقی يا حقوقی دارنده پروانه چرا يا مجری طرح مرتعداری.      



) ٣) ماده (١ح ـ حقوق بهره برداران: حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و يا از طريق انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره (      

 ـ و اصالحيه های بعدی آن برای اشخاص ايجاد می گردد.  ١٣٤٨قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 

ـ پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفيت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در يک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور  خ      

 برای تعليف دام صادر می شود.

روط به آنکه به منابع پايه (آب، د ـ ظرفيت چرا: حداکثر تعداد واحد دامی که در مرتع مشخص و در مدت معين می تواند بهره برداری نمايد، مش      

 خاک و گياه) لطمه ای وارد نشود.

 ذ ـ ظرفيت مرتع: مجموعه ای از ظرفيت چرايی دام اهلی و وحشی و کارکردهای مختلف زيست محيطی و اقتصادی مرتع.      

عه و بهره برداری بهينه از مراتع که در قالب ر ـ طرح مرتعداری: سندی مشتمل بر مجموعه فعاليت های مربوط به حفظ، احيا، اصالح، توس      

 برنامه زمانی و مکانی معين و نيز پيـش بينی حجم عمـليات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه و به تأييد وزارت جهاد کشاورزی می رسد.

ست رفته و استمرار بهره برداری از آنها موجب زـ مناطق بحرانی: مناطقی که با توجه به روند تخريبی منابع طبيعی، پايداری توليد درآن از د      

 زيان های فراوان اقتصادی و اجتماعی و زيست محيطی به منابع پايه (آب، خاک و پوشش گياهی) می گردد.

ور پروانه ـ هيئت های مميزی مرتع موظفند نسبت به مميزی مراتع مربوط براساس شيوه نامه ابالغی سازمان اقدام و نتيجه را جهت صد٢ماده      

 چرا به اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اعالم نمايند.

ـ صدور پروانه چرا در جنگلهای شمال، ذخيره گاهها و پارک های جنگلی، ايستگاههای تحقيقاتی، ايستگاه توليد بذر و نهال و جمع آوری ٣ماده      

 ی ممنوع است.بذور مرتعی، عرصه های دارای طرح مرتعداری و مناطق بحران

ـ صدور پروانه چرا و يا اجرای طرح مرتعداری در مراتع ييالقی شمال کشور صرفاًَ◌ برای آن عده از مرتعداران مجاز می باشد که دام ٤ماده      

 يا تعليف ننمايد.آنها پس از اتمام مهلت چرا در مرتع (زمان مقرر در پروانه چرا و يا طرح مرتعداری)، در عرصه های جنگلی اقامت نداشته و 

ـ مرجع رسيدگی به اعتراض اشخاص به مميزی مرتع قبل از صدور پروانه چرا، اداره کل منابع طبيعی استان و بعد از صدور پروانه  ٥ماده      

 چرا، سازمان می باشد.

ـ صاحب يا صاحبان پروانه چرا می توانند پس از اخذ مجوز کتبی از واحدهای استانی سازمان، ضمن ابطال پروانه چرا متعلق به خود  ٦ماده      

 تمامی اختيارات و مسئوليت های ناشی از آن را با رعايت موارد زير انتقال دهند:

 الف ـ انتقال فقط به يکی از فرزندان يا همسر      

 ب ـ اولويت انتقال در مراتع مشاعی به ترتيب با مرتعداران همان مرتع و مرتعداران مراتع همجوار و ساير افراد حقيقی و حقوقی.      

 پ ـ اولويت انتقال در مراتع انفرادی و يا مفروز به مرتعداران مراتع همجوار      



رض ساليانه و جرايم ناشی از دام مازاد بر ظرفيت چرا و يا چرای غيرمجاز دام در ـ ارزش ريالی يک واحد دامی به منظور محاسبه عوا٧ماده      

 مرتع به صورت ساليانه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعيين و اعالم می شود.

 ـ در صورت تحقق يکی از موارد زير پروانه چرا ابطال می شود: ٨ماده      

 ر، بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان يا واحدهای استانیالف ـ اجازه استفاده از پروانه چرا به غي      

 ب ـ تغيير کاربری تمام يا بخشی از محدوده پروانه چرا بدون اخذ مجوز قانونی      

 پ ـ عدم اجرای مفاد مندرج در پروانه چرا      

 ت ـ عدم پرداخت عوارض قانونی ساليانه و يا شرايط مندرج در پروانه مرتعداری (پروانه چرا)      

 ث ـ انصراف از شغل مرتعداری      

 ج ـ ترک مرتعداری به مدت دو سال متوالی بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان      

 چ ـ هرگونه جعل در پروانه چرا به تشخيص مراجع صالح      

ح ـ واقع شدن محدوده پروانه چرا در محدوده شهرها که طرح جامع يا تفصيلی جديد آن ها به تصويب مراجع قانونی ذی ربط رسيده باشد به       

 شرط رعايت و پرداخت حقوق عرفی مرتعدار در مرتع توسط دستگاه متولی

ن اصالح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ) قانو٣) ماده (١خ ـ انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره (      

 ـ و اصالحيه های بعدی آن ١٣٤٨

 دـ هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعايت قوانين و مقررات مربوط      

 ه باشد.ذ ـ در مواردی که دامدار حقوق ما به ازای خود را در قبال خروج دام از جنگل و مرتع دريافت کرد      

ـ اعمال مقررات مذکور در اين ماده مانع از پيگيری و تعقيب متخلف يا متخلفين از طريق مراجع قضايی و اخذ خسارت وارده نمی ١تبصره      

 شود.

ی مربوط قابل ـ پس از ابطال پروانه چرا، مرتع مربوط بالمعارض تلقی گرديده و صرفاً با تدوين طرح مرتعداری و طی مراحل قانون٢تبصره      

 بهره برداری مجدد می باشد.

ـ پس از تشخيص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتعداری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و يا ٩ماده      

ون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ ) قانون اصالح قان٣مجريان طرح های مرتعداری که با رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه و ماده (

ـ و اصالحات بعدی آن واجد شرايط تشخيص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصالح و يا ابطال پروانه چرا يا طرح ١٣٤٨مصوب 

 مرتعداری، توسط متقاضی اجرای طرح يا پروژه پرداخت می گردد. 



) قانون اصالح ٣) ماده (١ز دولتی و غيردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره (ـ اجرای هرگونه طرح اعم ا١تبصره      

 ـ و اصالحات بعدی آن منوط به رعايت حقوق بهره برداران خواهد بود. ١٣٤٨قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 

 زير خواهد بود: ـ نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شکل٢تبصره      

 

                   X)  =A×B×C×D×E×K) + G      

 

      X(به لایر) حقوق بهره برداران = 

      A) قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ ٣= تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا و يا طرح های موضوع ماده (

 ی آنـ و اصالحات بعد ١٣٤٨مصوب 

      B  کيلوگرم علوفه مرتعی) ٧/١= علوفه مورد نياز يک واحد دامی در روز (برابر با 

      C.قيمت يک کيلوگرم علوفه خشک مرتعی (به لایر) که هر ساله توسط سازمان تعيين می گردد = 

      D) قانون ٣) ماده (١) سال و در خصوص طرح های موضوع تبصره (١٥= تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعليف دام در مدت حداکثر (

ـ و اصالحات بعدی آن تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعليف دام در  ١٣٤٨اصالح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 

 مدت قرارداد 

      E)قانون اصالح قانون حفاظت و بهره ٣= نسبت دام مجاز حذف شده به کل دام مجاز مندرج در پروانه چرا و يا طرح های موضوع ماده (

 ـ و اصالحات بعدی آن ١٣٤٨برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 

      K ضريبی است که با توجه به سابقه بهره برداری، کيفيت و موقعيت مکانی مرتع و ارزش منطقه ای، محصوالت فرعی شامل گياهان دارويی =

 براساس شيوه نامه ابالغی سازمان تعيين می گردد.  ٣تا  ٥/٠و صنعتی، حفاظت خاک و آب، تنوع زيستی و تعدد بهره بردار از 

      G مستحدثات و تأسيساتی که جهت پروانه چرا ايجاد شده است و براساس توافق طرفين و يا با محاسبه کارشناس رسمی = ارزش اعيانی و

 دادگستری محاسبه می گردد.

ـ در هر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل يک بهره بردار با اولويت بهره بردار دارای کمترين دام مجاز حذف و پروانه وی باطل می ٣تبصره      

 گردد.

ـ سازمان مکلف است در اجرای اين آيين نامه شيوه نامه های فنی و اجرايی الزم را تهيه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابالغ ١٠ماده      

 نمايد.



 لغو می گردد. ١٤/٨/١٣٨٢هـ مورخ ٢٦٩٤٥/ت٢٣٦٣٩ـ تصويب نامه شماره ١١ماده      

 

 


