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ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ١٣٩٨/٩/17
۱۳۹۸/۸/۲۸

ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۸/۱۰۰/۳۰۱۶۴
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۴۴۲ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ) ۹۸ /۴/۲۵ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﺑﻬﺎﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻭﺣﺸﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﭺ( ﻣﺎﺩﻩ )(۳
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺻﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ:
ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻒ ـ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺏ ـ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ
ﻳﺎﺋﻲ
ﭖ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ
ﺩﺭﻳﺎﺋﻲ
ﺕ ـ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ
ﺙ ـ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ

۱

ﻳﻮﺯﭘﻠﻨﮓ

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

ﭘﻠﻨﮓ

۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

ﮔﻮﺭﺧﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺧﺮﺱ ﺳﻴﺎﻩ ـ ﺧﺮﺱ ﻗﻬﻮﻩﺍﻱ

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

ﮔﻮﺯﻥ ﺯﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

ﻣﺮﺍﻝ ـ ﺷﻮﮐﺎ

۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۶

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﻮﭺ ﻭ ﻣﻴﺶ ﻭﺣﺸﻲ ـ ﮐﻞ ﻭ ﺑﺰ ﻭﺣﺸﻲ )ﭘﺎﺯﻥ( ـ
ﺁﻫﻮ ـ ﺟﺒﻴﺮ

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷

ﮔﺮﺑﻪ ﺷﻨﻲ ـ ﮔﺮﺑﻪ ﭘﺎﻻﺱ ـ ﺳﻴﺎﻩ ﮔﻮﺵ ـ ﮐﺎﺭﺍﮐﺎﻝ

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸

ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ـ ﮔﺮﺑﻪ ﻭﺣﺸﻲ

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۹

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺗﺮﮐﻤﻨﻲ ـ ﺷﺎﻩ ﺭﻭﺑﺎﻩ ـ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺷﻨﻲ ـ ﺭﻭﺩﮎ
ﻋﺴﻞﺧﻮﺍﺭ

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻨﮓ ـ ﺯﺭﺩﻩ ﺑﺮ ـ ﺳﻤﻮﺭ ﺳﻨﮕﻲ ـ ﺳﻤﻮﺭ ﺟﻨﮕﻠﻲ ـ
ﮐﻔﺘﺎﺭ ـ ﺭﺍﺳﻮ ـ ﺭﻭﺩﮎ )ﮔﻮﺭﮐﻦ( ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻧﮓ ـ
ﺩﻭﭘﺎﻱ ﻓﻴﺮﻭﺯ

۵۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۱

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ـ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺑﻠﻮﭼﻲ ـ ﮔﺮﮒ

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۲

ﺣﺸﺮﻩﺧﻮﺍﺭﻫﺎ ـ ﺧﻔﺎﺵﻫﺎ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻨﺠﺎﺑﮏ

۵/۲۵۰/۰۰۰

۱۳

ﮔﺮﺍﺯ ـ ﺧﺎﺭﭘﺸﺖﻫﺎ ـ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻭﺣﺸﻲ ـ ﭘﺎﻳﮑﺎ ـ ﺷﻐﺎﻝ

۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۴

ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺸﮏ ﺯﻱ

۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻬﻨﮓ ـ ﮔﺎﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ )ﺩﻭﮔﻮﻧﮓ(

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۶

ﮐﻮﺳﻪ ﮐﻮﻟﻲ ﮐﺮ )ﮐﻮﺳﻪ ﻧﻬﻨﮓ(

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۷

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻮﺳﻪ ﺳﺮ ﭼﮑﺸﻲ

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۸

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۹

ﺻﺨﺮﻩ ﺯﻧﺪﻩ )ﺑﺎﻳﻮ ﺭﺍﮎ( ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮ

٦٠/٠٠٠/٠٠٠

۲۰

ﺁﺑﺴﻨﮓ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ )ﻫﺮﮐﻴﻠﻮ(

٦٠/٠٠٠/٠٠٠

۲۱

ﺳﻴﺴﺖ ﺁﺭﺗﻴﻤﻴﺎ )ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮ(

١٥/٠٠٠/٠٠٠

۲۲

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

٧/٥٠٠/٠٠٠

۲۳

ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ـ ﺷﻴﭗ

٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠

۲۴

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭﻱ ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ

١٢٠/٥٠٠/٠٠٠

۲۵

ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻮﺭﻏﺎﺭ )ﮐﻮﺭﻣﺎﻫﻲ( ـ ﺁﻓﺎﻧﻴﻮﺱﻫﺎﻱ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ
)ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﮔﻮﺭﺧﺮﻱ(

٢٢/٥٠٠/٠٠٠

۲۶

ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝﺁﻻﻱ ﺧﺎﻝ ﻗﺮﻣﺰ ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻱ

٦/٠٠٠/٠٠٠

۲۷

ﺍﺭﺩﮎ ﻣﺎﻫﻲ ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ

١/٥٠٠/٠٠٠

۲۸

ﺑﺎﺭﺑﻮﺱ )ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ،ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺯﺭﺩﻩ ﭘﺮ ،ﺯﺭﺩﻙ ،ﺳﻮﻧﮓ(
ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮﮐﻴﻠﻮ

١/٥٠٠/٠٠٠

۲۹

ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

٢٠٠/٠٠٠

۳۰

ﺑﺎﻻﺑﺎﻥ ـ ﻻﭼﻴﻦ ـ ﺷﺎﻫﻴﻦ ـ ﺑﺤﺮﻱ ـ ﻃﺮﻻﻥ

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۱

ﺩﺭﻧﺎﻱ ﺳﻴﺒﺮﻱ

۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۲

ﮔﻴﻼﻧﺸﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪﺍﺭ ـ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩﻭﺩﻱ ـ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻠﻮﭼﻲ ـ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﭘﺎﺳﺮﺥ ـ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺳﺮﺣﻨﺎﻳﻲ

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۳

ﻫﻤﺎ ـ ﻋﻘﺎﺏ ﺷﺎﻫﻲ ـ ﻋﻘﺎﺏ ﺗﺎﻻﺑﻲ ـ ﻋﻘﺎﺏ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﻡ ﺳﻔﻴﺪ ـ
ﻋﻘﺎﺏ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ـ ﻋﻘﺎﺏ ﻃﻼﻳﻲ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻟﻴﺠﻪ

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ
)ﺭﻳﺎﻝ(

۳۴

ﻣﻴﺶ ﻣﺮﻍ ـ ﻫﻮﺑﺮﻩ )ﺑﺎﻟﻎ ،ﺟﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺨﻢ( ـ
ﺳﻴﺎﻩ ﺧﺮﻭﺱ

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۵

ﻗﻮﺵﻫﺎ ـ ﻗﺮﻗﻲ ـ ﭘﻴﻐﻮ ـ ﺩﺍﻝ ﭘﺸﺖ ﺳﻔﻴﺪ ـ
ﮐﺮﮐﺲ ﻣﺼﺮﻱ ـ ﻏﺎﺯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻮﭼﮏ ـ
ﭘﻠﻴﮑﺎﻥ ﭘﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ـ ﺯﺍﻍ ﺑﻮﺭ ـ ﮐﺒﮏ ﺩﺭﻱ

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۶

ﻋﺮﻭﺱ ﻏﺎﺯ ـ ﻏﺎﺯ ﭘﺎﺯﺭﺩ ـ ﻗﻮﻱ ﮐﻮﭼﮏ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﺎﺏﻫﺎ ـ
ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ ـ ﻟﻴﻞ ـ ﺗﺮﻣﺘﺎﻱ ـ ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮﻫﺎ ـ
ﻗﻮﻱ ﮔﻨﮓ ـ ﻗﻮﻱ ﻓﺮﻳﺎﺩﮐﺶ ـ ﺍﺭﺩﮎ ﻣﺮﻣﺮﻱ ـ
ﺍﺭﺩﮎ ﺑﻠﻮﻃﻲ

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۷

ﺳﺴﮏ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺧﺎﻭﺭﻱ ـ ﺗﻠﻴﻠﻪ ﺑﺰﺭﮒ ـ ﺍﺭﺩﮎ ﺳﺮﺳﻔﻴﺪ ـ
ﺍﺭﺩﮎ ﺩﻡ ﺩﺭﺍﺯ ـ ﺷﺎﻩ ﻃﻮﻃﻲ ـ ﺯﻧﮕﻮﻟﻪ ﺑﺎﻝ ـ
ﺧﺮﻭﺱ ﮐﻮﻟﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۸

ﭘﻠﻴﮑﺎﻥ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺑﺎﮐﻼﻥ ﮐﻮﭼﮏ ـ ﺑﺎﮐﻼﻥ ﮔﻠﻮﺳﻴﺎﻩ ـ
ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﻧﺎﻫﺎ ـ ﻏﻮﻝ ﺣﻮﺍﺻﻴﻞ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻐﺪ

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۳۹

ﻟﮏﻟﮏ ﺳﻴﺎﻩ ـ ﻏﻮﺍﺹﻫﺎ ـ ﺑﺎﮐﻼﻥ ﻣﺎﺭﮔﺮﺩﻥ ـ
ﻏﺎﺯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺳﻨﻘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺍﺭﺩﮎ ﮐﺎﮐﻠﻲ

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۴۰

ﻟﮏﻟﮏ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ـ ﺁﻧﻘﻮﺕ ـ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﻫﺎ ـ
ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻘﺮﻫﺎ ـ ﮔﻴﻼﻧﺸﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ

۴۱

ﺩﺍﺭﮐﻮﺏ ﺳﺒﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ ـ ﮐﻮﮐﻮﻱ ﺧﺎﻟﺪﺍﺭ ،ﻗﺮﻗﺎﻭﻝ ـ ﺑﻠﺒﻞ ـ
ﺯﺭﺩ ﭘﺮﻩ ﺳﻴﻨﻪ ﺯﺭﺩ ـ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻱ ـ ﺍﺭﺩﮎ ﺩﻡ ﺳﺮﺳﻴﺎﻩ ـ
ﮐﺎﮐﺎﺋﻲ ﭼﺸﻢ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺩﺭﺍﺝ ـ ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ

۶/۰۰۰/۰۰۰

ﺑﺎﮐﻼﻥ ﺑﺰﺭﮒ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻮﺍﺻﻴﻞﻫﺎ ـ ﺍﮔﺮﺕﻫﺎ ـ ﺍﮐﺮﺍﺱﻫﺎ ـ
ﮐﻔﭽﻪ ﻧﻮﮎ ـ ﺳﺎﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ـ ﺳﺎﺭ ﮔﭙﻪﻫﺎ ـ ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎﻫﺎ ـ
ﻣﮕﺲﮔﻴﺮ ﻃﻮﻕ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺯﺭﺩ ﭘﺮ ﺭﺥ ﺯﺭﺩ ـ ﺗﻨﺠﻪ ـ
ﮐﺒﮏ ﭼﻴﻞ ـ ﮐﺒﮏ ـ ﺗﻴﻬﻮ ـ ﻃﺎﻭﻭﺳﮏ ـ ﭼﻨﮕﺮ ﻧﻮﮎ ﺳﺮﺥ ـ
ﻃﺮﻗﻪ ﭼﮑﺎﻭﮎ ـ ﺍﺭﺩﮎ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ـ ﺍﺑﻴﺎ ـ ﺳﻬﺮﻩ ﻃﻼﺋﻲ ـ
ﻳﻠﻮﻩ ﺣﻨﺎﻳﻲ ـ ﺍﺭﺩﮎ ﭼﺸﻢ ﻃﻼﻳﻲ ـ ﮔﻼﺭﻳﻮﻝ ﺑﺎﻝ ﺳﻴﺎﻩ ـ
ﮔﻴﻼﻧﺸﺎﻩ ﺩﻡ ﺳﻴﺎﻩ ـ ﻣﺮﮔﻮﺱﻫﺎ ـ ﺍﺳﮑﻮﺗﺮﻫﺎ

۳/۰۰۰/۰۰۰

۴۲

ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ

ﺝ ـ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺯﻳﺴﺘﺎﻥ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ
)ﺭﻳﺎﻝ(

ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢١٧٦٧

۴۳

ﺧﻮﺗﮑﺎﻱ ﻫﻨﺪﻱ ـ ﺩﺍﺭﮐﻮﺏ ﺑﺎﻝ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺎﺷﻠﮏ ـ
ﺑﻠﺪﺭﭼﻴﻦ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻮﮐﺮ ـ ﺗﻮﮐﺎ ـ ﺩﻭﺩﻭﮎ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺸﻴﻢ ـ
ﻏﺎﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ـ ﺧﻮﺗﮑﺎ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻏﺎﺑﻲﻫﺎ ـ ﭼﻨﮕﺮ ـ
ﺻﺪﻑﺧﻮﺍﺭ ـ ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓﺧﻮﺍﺭ ـ ﺁﻭﻭﺳﺖ ـ ﭼﻮﺏ ﭘﺎ ـ
ﺗﻠﻴﻠﻪ ﺣﻨﺎﻳﻲ ـ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻠﺒﻠﻬﺎ

۴۴

ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ

۷/۵۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ
)ﺭﻳﺎﻝ(

۴۵

ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﺮﺩﺍﺑﻲ )ﮔﺎﻧﺪﻭ(

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۶

ﻻﮎﭘﺸﺖ ﭘﻮﺯﻩ ﻋﻘﺎﺑﻲ ـ ﻻﮎ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ ـ ﻻﮎﭘﺸﺖ
ﺯﻳﺘﻮﻧﻲ ﺭﺍﻳﺪﻟﻲ ـ ﺍﻓﻌﻲ ﻟﻄﻴﻔﻲ ـ ﺍﻓﻌﻲ ﺩﻡ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﻲ

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۷

ﻻﮎﭘﺸﺖ ﺳﺮﺥ ـ ﻻﮎﭘﺸﺖ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﻣﻲ

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۸

ﻻﮎﭘﺸﺖ ﻓﺮﺍﺗﻲ ـ ﮔﮑﻮﻱ ﺧﺎﻝ ﭘﻠﻨﮕﻲ ﺷﺮﻗﻲ ـ ﮔﮑﻮﻱ
ﺩﻡ ﭘﺦ ﮐﺎﻳﺰﺭﻟﻴﻨﮓ

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۹

ﮔﮑﻮﻱ ﺧﺎﻝ ﭘﻠﻨﮕﻲ ﻏﺮﺑﻲ ـ ﮔﮑﻮﻱ ﺧﺎﻝ ﭘﻠﻨﮕﻲ ﺗﺮﮐﻤﻨﻲ

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰

ﻻﮎﭘﺸﺖ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ـ ﻻﮎﭘﺸﺖ ﻣﻬﻤﻴﺰﺩﺍﺭ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻓﻌﻲ ـ ﮐﮏ ﻣﺎﺭ ﻭﺁﮐﺎﻣﺎﻱ ﺳﺮﺯﺭﺩ ـ ﺁﮐﺎﻣﺎﻱ ﺻﺨﺮﻩﺍﻱ ﺳﻴﺎﻩ
ﻭ ﺁﮐﺎﻣﺎﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ـ ﮐﻔﭽﻪ ﻣﺎﺭـ ﮔﺮﺯﻩ ﻣﺎﺭ

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۵۱

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻤﻨﺪﺭ

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۲

ﺑﺰﻣﺠﻪ ﻫﻨﺪﻱ ـ ﺑﺰﻣﺠﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ـ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺧﺎﺭﺩﻡ ﻣﺼﺮﻱ ـ
ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺧﺎﺭﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺧﺎﺭﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ـ
ﺁﺭﻣﻴﺎﺱ ﭘﻠﺴﮑﻲ ـ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺑﺎﻏﻲ ﻫﻨﺪﻱ

۷/۵۰۰/۰۰۰
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ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۷۶۷
ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ

ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ

WWW.DASTOUR.IR

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ۱۳۹۸/۹/۱۷

ﺡ ـ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﭺ ـ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﻮﻣﻲ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ
)ﺭﻳﺎﻝ(

۵۳

ﺑﻮﺁﻱ ﺷﻨﻲ ﺑﺎﺭﻳﮏ ـ ﮐﻮﺭﻣﺎﺭﺷﻨﻲ ـ ﮐﻮﺭﻣﺎﺭـ ﺑﻮﺁﻱ ﺷﻨﻲ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ـ ﮐﻮﺭﻣﺎﺭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧﻲ ـ ﺑﻮﺁﻱ ﺷﻨﻲ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ـ
ﮐﻮﺭﻣﺎﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ـ ﮐﻮﺭﻣﺎﺭ ﺗﺎﺗﺎﺭ ـ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻥ ـ ﺁﮔﺎﻣﺎﻱ
ﺳﺮ ﻭﺯﻏﻲ ﺗﻮﺭﺍﻧﻲ ـ ﺁﮔﺎﻣﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ

۴/۵۰۰/۰۰۰

۵۴

ﻻﻙﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪﺍﻱ ﺧﺰﺭﻱ ﻭ ﻻﻙﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ

۴/۵۰۰/۰۰۰

۵۵

ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺯﻳﺴﺘﺎﻥ

۵۰۰/۰۰۰

ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

۵۶

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﻘﺮﺏ

۲۵۰/۰۰۰

۵۷

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﺍﻟﻮ

۱۵۰/۰۰۰

۵۸
۵۹

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﻤﻴﻤﻪ ۱
ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ CITES
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﻤﻴﻤﻪ ۲
ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ CITES

WWW.RRK.IR

ﺻﻔﺤﻪ ٤٧

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ
)ﺭﻳﺎﻝ(

۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۳۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺗﺒﺼﺮﻩ:
۱ـ ﺑﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﻋﺪﺩ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭﺣﺸﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺣﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
۲ـ ﺑﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺣﺸﻲ ﻭ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻻﮎﭘﺸﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ،ﻧﺼﻒ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻭ
ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
۳ـ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻧﻪ ﻭ ﺁﺷﻴﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺣﺸﻲ ﻳﮏ ﺳﻮﻡ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
۴ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﮑﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 ۵ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ  ۳ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ
ﭖ ۹۸۰۹۱۰۴۲۹۸۵۱۴۹۹
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