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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 مقدمه
های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد پتانسیل ها وبررسی توانمندی

حال بررسی عملکرد مؤلفه های  از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است، با این

رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی نمایانگر کلیدی اقتصاد کالن اعم از 

ابی والن در دستیؤاین است که با وجود برخورداری از ظرفیت های باال و نیز تالش مس

اقتصاد ایران همچنان با مشکالت ساختاری چون کندی و نوسان ، به سطوح باالتر توسعه

توان یشه این مشکالت را میر. ستا توزیع درآمد روبرودر تورم باال و نابرابری ، رشد

نظام  پایینوری، هدفمند نبودن نظام یارانه ها، کارایی بهره ین بودن کارآمدی ویدر پا

مالیاتی، کاستی های نظام گمرکی، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزشگذاری 

ع شرایط نوتجستجو کرد.  منابع طبیعی و در کنار پتانسیل های انسانی، فرهنگی، پول ملی

 90میلیون هکتار جنگل، 12میلیون هکتار اراضی مزروعی،  29برخورداری از  ،اقلیمی

میلیارد مترمکعب، دسترسی به  120میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 

ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع 

و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از  نابع گازنفت و جایگاه هجدهم دسترسی به م

ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد باالتر اقتصادی 

 است. 

ساله کشور و تحقق اهداف کمی انداز بیستدر جهت عملیاتی کردن اهداف سند چشم

 44های اصل ستو کیفی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرایی کردن سیا

وری افزایش بهره قانونوری بخش کشاورزی، قانون اساسی و در راستای افزایش بهره

مذکور  نقانوبه استناد به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. بخش کشاورزی 

های مرتبط با این وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان گریکلیه وظایف تصدی

های صنفی و کشاورزی است به تشکلر وزارت جهادر حال حاضر در اختیاکه د

ها و ، واگذار و شرکتقانونبینی شده در ای و تخصصی پیشهای منطقهاتحادیه
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که متصدی این وظایف هستند در طی جهادکشاورزی  های وابسته به وزارتسازمان

 .سال به بخش غیردولتی واگذار خواهند شدیك

رداخته وری  پرزی کمتر به تولید و افزایش  بهرههای حمایتی فعلی بخش کشاودر روش

منابع از سوی بسیاری از فعاالن و ها شده و این باعث مصرف بی رویه و غیراصولی نهاده

های حمایتی دولتی در این بخش و بخش کشاورزی شده است. بنابراین اصالح روش

 وری و تولید و استفاده بهتر ازهای دولتی در راستای افزایش بهرههدفمند کردن حمایت

رین توری در بخش کشاورزی یکی از مهمبهرهمنابع، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

 فاکتورهای توسعه پایدار است که عموما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران 

 وری پایین بخش کشاورزیههای بالقوه کشاورزی، به دلیل بهرعلی رغم توانمندی

 آن چنان که باید اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. 

ه لحاظ اهمیت توسعه بخش کشاورزی به منظور امکان کارآفرینی از طبق این قانون ب

وری  و موضوع امنیت غذایی از طریق سازوکارهای مختلف پولی، طریق افزایش  بهره

شاخص های مصرف بهینه   صنایع تبدیلی وبیمه ای و تعرفه ای و بازار و تجارت و 

عهده  به را ی آنآب و نهاده ها و عوامل تولید و کنترل واردات و افزایش صادرات، اجرا

 .طور جدی تری پیگیری کندهتا اجرای آن را ب ه شدهدولت گذاشت

 اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در تعیین و ابالغ تعرفه وابالغ این قانون افزایش 

ری گتولید از طریق واگذاری امور تصدی افزایش بازار از طریق کنترل واردات وکنترل 

و تعیین  44و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در اجرای سیاست های ابالغی اصل 

الگوی کشت برای مناطق و اصالح الگوی مصرف، تحول و توسعه در بخش کشاورزی 

 دهد.کشور را نوید می

 مهندسی کشاورزیسازمان نظام         

 منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران و                                                                   
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 بيعيط منابع و كشاورزي بخش وريبهره افزايش قانون

 
 ،کشور سالةبیست اندازچشم سند تحقق راستای در است مكلف دولت  ـ1ماده

 موجب به و اساسی قانون( 44) اصل اجرایی های سیاست قانون و نظام کلی های سیاست

 هایالگو اصالح و وریبهره ارتقاء امكانات و تسهیالت ها،برنامه ها،زمینه قانون، این

 د.             آوردر اجرا مرحله به و فراهم را طبیعی منابع و کشاورزی بخش در مصرف و تولید

 :منظور به ـ2ماده      

 فزایشا و شرایط بهبود برای مدیریتی و ترویجی ،اجرایی فنی، مشاوره ارایه ـ الف         

 در هانهاده و تولید عوامل مصرف هایشیوه بهبود و اصالح محصوالت، کیفی و یکم

 طبیعی منابع و کشاورزی تولیدات و محصوالت

 ارتقاء و افزوده ارزش افزایش هایزمینه تأمین و مهندسی های فعالیت انجام ـ ب         

 طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره

 دامی و گیاهی هایبیماری و آفات درمان و تشخیص ـ ج         

 جمهوری دامپزشكی نظام و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام های سازمان         

  و زیکشاور بخش شرایط و استعدادها با متناسب و مورد حسب موظفند ایران اسالمی

 وزارت یسو از اعالمی حاکمیتی ضوابط و ها سیاست قالب در و منطقه هر طبیعی منابع

  ها درمانگاه تأسیس مجوز آن، تابعة حاکمیتی سازمانهای و کشاورزی جهاد

 ها،داروخانه ها، آزمایشگاه ،(ها کلینیك پلی) درمانی هایمجتمع ،(ها کلینیك)

 و یمهندس های شرکت و کوبیمایه و مصنوعی تلقیح مراکز دامی، های بیمارستان

 کشاورزی و بازرگانیـ  اقتصادیـ  بیمه و مالیـ  مدیریتیـ  اجراییـ  فنی مشاوره خدمات

      نمایند نظارت و صادر را
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 عهده بر ،اعالمی حاکمیتی سیاستهای بر الذکرفوق مراکز عملكرد انطباق بر نظارت               

 هوزارتخان این پوشش تحت حاکمیتی مؤسسات و سازمانها و کشاورزی جهاد وزارت

 .باشدمی( مورد حسب)

 قوانین براساس و شده اداره غیردولتی صورت به ماده این در مذکور مراکز ـ1تبصره 

 مهندسی نظام سازمانهای نظارت تحت و ثبت قانونی صالحذی مراجع در مربوطه

 خدمت ارایه ایران اسالمی جمهوری دامپزشكی نظام و طبیعی منابع و کشاورزی

 .نمایندمی

 کشوری، ای و ایمنطقه صورت به مراکز این با مرتبط هایاتحادیه و صنفی های لتشك

 بود خواهد صالحذی مراجع در ثبت و تأسیس قابل

 مختلف مناطق با متناسب ماده این موضوع مراکز متخصص انسانی نیروی تعدادـ 2تبصره

 هک بود خواهد دستورالعملی براساس خدمات، بندیسطح و فعالیت نوع و کشور

 اورزیکش جهاد وزارت مشترك پیشنهاد به قانون این تصویب از پس ماه سه حداکثر

 جمهوری دامپزشكی نظام و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام های سازمان و

 عاونت و معادن و صنایع بازرگانی، های اتاق کشاورزی های کمیسیون و ایران اسالمی

 .شودمی ابالغ و تأیید کشاورزی جهاد وزیر توسط و تهیه

 باشد، باال آوریفن با بنیان دانش تحقیقات زمینة در مراکز این فعالیت که صورتی در

 .است الزامی ربطذی رشته در متخصص ترایدک نفر یك حداقل کارگیری به

 خـشب بردارانبهره و تولیدکنندگان موردنیاز خدمات ماده، این موضوع مراکزـ 3تبصره

 مانجا به کشـاورزی جـهاد وزارت سـوی از اعالمـی هایتعرفه اسـاس بر را کـشاورزی

 .رساندمی

 ایه سازمان مشترك پیشنهاد با سال هر اول ماهه سه در مزبور، خدماتیه ارا هایعرفهت

 ، ایران اسالمی جمهوری دامپزشكی نظام طبیعی، منابع و کشاورزی مهندسی نظام

 هـر لتشك نمایـنده و( مورد حسـب) مـاده این موضوع مراکز کـشوری اتحادیة نمایندة
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 هادج وزیر تأیید به( مورد حسب) طبیعی منابع و کشاورزی های زیربخش از یك

 .گرددمی ابالغ و رسیده کشاورزی

  و تیحاکمی های سیاست رعایت به موظف ماده این موضوع مراکز ـ4تبصره

 سوی از ابالغی های دستورالعمل و کشاورزی جهاد وزارت سوی از ابالغی هایبرنامه

 سالمیا جمهوری دامپزشكی نظام و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام های سازمان

 اب رابطه در است موظف کشاورزی جهاد وزارت صورت، این غیر در. باشندمی ایران

 .آورد عمل به را الزم قانونی اقدامات آنان فعالیت ادامة

 ولتید های دستگاه در رسمی شاغل کارکنان و متخصصات و کارشناسان با ـ 5تبصره

 قانون( 21) ماده با مطابق شود،می واگذار آنان وظایف قانون این اجرای با که مرتبط

 .شد خواهد عمل کشوری خدمات مدیریت

 ندیبرتبه ماده، این موضوع مراکز به دولتی کارهای ارجاع و قرارداد انعقاد درـ  6تبصره

 . باشدمی عمل مالك دامپزشكی و مهندسی نظام های سازمان

 قانون ینا تصویب از پس ماه شش حداکثر مراکز، این بندیرتبه نحوه اجرایی نامهآیین

 یکشاورز مهندسی نظام های سازمان هماهنگی با و کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد به

 اورزیکش های کمیسیون و ایران اسالمی جمهوری دامپزشكی نظام و طبیعی منابع و

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به تعاون، و معادن و صنایع بازرگانی، های اتاق

 و روستاها در مراکز استقرار صورت در قانون این موضوع مراکز کارکنان ـ7تبصره

 و اییانروست اجتماعی بیمه صندوق قانون مشمول جمعیت، نفر هزار بیست زیر شهرهای

 .باشندمی عشایر

 گانآموختدانش وجود صورت در طبیعی منابع و کشاورزی بخش بردارانبهرهـ 3ماده

 هک صورتی در یا و خود مجموعه در طبیعی منابع و کشاورزی تخصصی هایرشته

 اجرا مرحله به قانون این( 2) ماده موضوع مراکز نظارت تحت را خود های فعالیت



        6 

 

 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 یها کمك از اعم) اعطائی تسهیالت و قانونی های حمایت از گیریبهره در درآورند،

 .باشندمی اولویت در دولت سوی از( ها مشوق و اعتباری و فنی

 های سازمان کشاورزی، جهاد وزارت مشترك پیشنهاد به ماده این اجرایی نامهآیین

 و انایر اسالمی جمهوری دامپزشكی نظام و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به تعاون و بازرگانی های اتاق کشاورزی های کمیسیون

 دونب دیگر، حقوقی و حقیقی اشخاص به مراکز این مجوز و امتیاز واگذاری ـ4ماده

 رابرب متخلفین با و است ممنوع مجوز، صادرکننده صالحذی مراجع از کتبی مجوز اخذ

 .شد خواهد برخورد مربوطه قوانین

 کشاورزی، جهاد وزارت سوی از ابالغی حاکمیتی سیاستهای قالب در ـ 5ماده

 و نفیص های تشكل تأسیس به مجاز طبیعی منابع و کشاورزی بخش بردارانبهره

  و کشاورزی مختلف های بخش زیر در کشوری یا و ایمنطقه مرتبط هایاتحادیه

 .بود خواهند صالحذی مراجع در آن ثبت و طبیعی منابع

 اجرایی اقدامات خصوص در خود گریتصدی وظایف است مكلف دولت ـ 6ماده

 خرید، اجرایی اقدامات تولید، هاینهاده کلیه توزیع و تهیه تضمینی، خریدهای

 گیاهی هایآزمایشگاه ها، کشتارگاه ادارة بازار، تنظیم موردنیاز اقالم توزیع و انبارداری

 تصویب و کشاورزی جهاد وزارت تشخیص به مرجع های آزمایشگاه جز به) دامی و

 راییاج امور تكمیلی، و تبدیلی صنایع ها،سردخانه سیلوها، انبارها، ،(وزیران هیأت

  هب تشكل، هر اختیارات و وظایف با متناسب را گریبیمه و ترویجی آموزشی،

  مربوط مقررات و قوانین با مطابق قانون، این( 5) و( 2) مواد موضوع های تشكل

 .نماید واگذار

 مواد و شده فرآوری و خام کشاورزی محصوالت سالمت حفظ منظور به ـ1بصرهت

 آموزش و درمان بهداشت، جهادکشاورزی، هایوزارتخانه آنها، با مرتبط غذایی

 از پس ماه شش حداکثر موظفند ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه و پزشكی
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 قانون( 6) ماده رعایت با و تدوین را مرتبط ملی استانداردهای قانون، این تصویب

 مصوب ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه مقررات و قوانین اصالح

 نظارت و حمایت را آن اجرای و ابالغ ماده این موضوع های تشكل به ،25/11/1371

 فرآوری و تبدیلی صنایع و کشاورزی نهایی محصوالت و هانهاده تولیدکنندگان. نمایند

 را غیابال ضوابط موظفند ماده این موضوع های تشكل و غذایی و کشاورزی تولیدات

 نمایند مراعات

 وعموض تشكلهای برای الزم تسهیالت تأمین و ها حمایت است موظف دولت ـ2تبصره

 تمحصوال سالمت میزان کنترل برای مناسب، های آزمایشگاه ایجاد جهت را ماده این

 روبی،میك ،(رادیواکتیویته) پرتوزایی شیمیایی، مواد به آنها آلودگی عدم جمله از

 .نماید فراهم قارچی و انگلی ویروسی،

  آنها، توانمندسازی و تشكلها این کامل استقرار تا است موظف دولت ـ3 بصرهت

 .آورد عمل به را آنها از الزم های پشتیبانی و ها حمایت

 ایجاد و اه قیمت شفافیت و کنندگانمصرف و بردارانبهره از حمایت منظور بهـ 4تبصره

 محصوالت و هانهاده فروش و خرید کشاورزی، تولیدات و محصوالت بازار در تعادل

 شرکت طریق از باید باشد، کاال بورس در معامله قابل اقالم از که صورتی در تولیدی،

 .شود انجام کاال بورس در

 انفرشندگ توسط دارو و سم و کود انواع قبیل از کشاورزی هاینهاده فروش ـ 5تبصره

 قانون این( 2) ماده موضوع مراکز توسط که مرتبط هاینسخه دریافت با تنها مجاز،

 وسطت ماده، این احكام از متخلفین فعالیت پروانه. باشدمی انجام قابل شودمی صادر

 .شودمی لغو پروانه، صادرکننده صالحذی مراجع

 گویال شرایط پذیرش به منوط غیراساسی محصوالت در تضمینی خریدهای ـ 6تبصره

 .باشدمی تولیدکنندگان و کشاورزان طرف از کشت
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 ی،اقتصاد شرایط افزوده، ارزش نسبی، های مزیت براساس منطقه هر کشت الگوی

 این تصویب از پس ماه شش تا حداکثر کشور، در آن بهینة حد و هوایی و آب شرایط

 ابالغ اجرای جهت و تعیین منطقه هر برای کشاورزی جهاد وزارت توسط قانون،

 .شودمی

 جلساتی در مورد، حسب قانون این( 5) و( 2) مواد موضوع های تشكل نماینده ـ7ماده

 آنان با طمرتب اختیارات و وظایف حوزه مسائل بررسی یا و گیریتصمیم منظور به که

 ربطذی اجرایی های دستگاه و داشت خواهند شرکت ناظر عنوان به شود،می تشكیل

 .بود خواهند آنان از دعوت به موظف کشوری و استانی شهرستانی،

 شهرها، حریم در واقع دولتی اراضی و شده ملی منابع از حفاظت منظور به ـ 8ماده

 هاعرصه این به تجاوز از جلوگیری و( حریم شروع مبدأ از) جدید شهرهای و ها شهرك

 های پارك آبخیزداری، کاریجنگل چوب، زراعت از اعم سبز فضای توسعه و

 ظیرن دیگر همگن های برداریبهره همچنین و غیرمثمر و مثمر درختكاری جنگلی،

 شیالتی، هایپروژه و صنعتی و دارویی گیاهان کشت توسعه گردی،طبیعت های فعالیت

 هایرصهع از انتفاع حق یا و برداریبهره حق دولت، مالكیت حفظ با است مكلف دولت

  شرایط واجد متقاضیان اختیار در مصوب های طرح قالب در را مذکور مستعد

 .دهد قرار

 برای یاراض گونه این انتفاع حق یا و برداریبهره حق بابت پرداخت قابل وجه ـ1تبصره

 عالمیا ساالنه تورم نرخ براساس بعد های سال برای و تعیین مزایده صورت به اول سال

 حق وجه. گرددمی تعیین و تعدیل ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك سوی از

 هر پایان ات حداکثر طرح مجریان توسط باید مذکور ساالنه انتفاع حق یا و برداریبهره

 .گردد واریز خزانه در مربوط حساب به مالی سال

 طرح ییرتغ یا و غیرمجاز کاربری تغییر یا و کلی یا و جزئی واگذاری هرگونه ـ2تبصره

 حق یا و برداریبهره حق وجه موقع به پرداخت عدم یا و( جزئی یا و کلی) مصوب
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 از رحط برداریبهره قرارداد طرفه یك فسخ موجب طرح، مجری سوی از ساالنه انتفاع

 .شودمی کشاورزی جهاد وزارت سوی

 رد آن مفاد و گرددمی تعیین سال پانزده ها طرح گونه این اجرای زمان مدت ـ3تبصره

 مطابق ح،طر مجری که صورتی در همچنین. باشدمی تجدیدنظر قابل پانزدهم سال پایان

 اشد،ب نموده اقدام خود تعهدات اجرای به نسبت مرتبط قوانین سایر و ماده این مفاد

 شده، تجدیدنظر شرایط با را مذکور طرح عرصه است مجاز کشاورزی جهاد وزارت

 .دهد قرار مذکور مجری اختیار در همچنان

  خصوص در اجرا مورد اراضی( مساحت) کل میزان و فعالیت حجم ـ4تبصره

 عیینت سنواتی هایبودجه در سال هر برای کشور سطح در ماده این موضوع های فعالیت

 .گرددمی

 حكومت در اراضی احیاء و واگذاری قانونی الیحه اصالح قانونی الیحه ـ 5تبصره

 31/2/1359 مصوب آن اجرایی نامهآیین و 26/1/1359 مصوب ایران اسالمی جمهوری

 الس مصوب کشور مراتع و جنگل ها از برداریبهره و حفاظت قانون( 31) و( 3) مواد و

 و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 75) ماده و آن بعدی اصالحات و 1346

 همچنینو  بوده مستثنی ماده این حكم از 28/2/1383 مصوب معین موارد در آن مصرف

 از برداریبهره و حفاظت قانون( 3) ماده موضوع های طرح ،(ضرورت صورت در)

 از قبل تا که آن بـعدی اصالحات و 1346 سـال مصوب کشور مراتع و جنگل ها

 ذکورم مصادیق مشمول و رسیده برداریبهره مرحله به و شده واگذار قانون این تصویب

 .بود خواهد ماده این مفاد با انطباق قابل باشد،می ماده این در

 یأته تصویب به کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد به ماده این اجرایی نامهآیینـ  6تبصره

 .رسدمی وزیران

 امالك و اسناد ثبت سازمان همكاری با است مكلف کشاورزی جهاد وزارت ـ9ماده

 هاینقشه و( کاداستر) حدنگاری تهیه با مربوط، مقررات و قوانین اجرای در کشور
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 با و ولتید و موات اراضی و ملی منابع بر دولت مالكیت تثبیت به نسبت نیاز، مورد

 و اقدام موازی مقررات اجرای از ناشی تداخالت رفع با همراه و روستاها حریم رعایت

 جمهوری یفرهنگ و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم سالهپنج برنامه پایان تا حداکثر

 مالاع ضمن و اخذ دولت سوی از نمایندگی به را هاعرصه مالكیت سند ایران، اسالمی

 اراضی و ملی منابع اعیانی و عرصه از برداریبهره و حفاظت به نسبت کارآمد، مدیریت

 .نماید اقدام مربوطه دعاوی در دادرسی هایهزینه پرداخت بدون شده یاد

 یقضائ و اداری صالحذی مراجع در آنان اعتراض به قبالً که نفعذی اشخاص ـ1تبصره

 این شدن جرایاالالزم از پس سال یك مدت ظرف توانندمی باشد نشده رسیدگی

 دهواح ماده موضوع هیأت دبیرخانه در را آن و اعتراض مقررات اجرای به نسبت قانون

 و حفاظت قانون( 56) ماده اجرای موضوع اختالفی اراضی تكلیف تعیین قانون

 و نمایند ثبت مربوطه شهرستان 29/6/1367 مصوب مراتع و جنگل ها از برداریبهره

 حرازا بر مبنی قانونی حكم نفع،ذی چنانچه ماده، این در مذکور مهلت انقضاء از پس

 از زمرک در منظور بدین که ایویژه رسیدگی شعب در) خود نهایی و قطعی مالكیت

 است كلفم دولت باشد، نموده دریافت( شودمی ایجاد و تعیین قضائیه قوه رئیس سوی

 در و نباشد پذیرامكان اگر یا و داده تحویل وی به را زمین عین امكان صورت در

 .نماید پرداخت را آن کارشناسی قیمت یا و زمین عوض مالك، رضایت صورت

 لی،م اراضی واگذاری در دولت مالكیت قطعی انتقال قانون، این تصویب با ـ2تبصره

 پرونده شكیلت به شروع بعد به قانون این ابالغ تاریخ از که متقاضیانی به موات و دولتی

 ندس صدور لكن گرددمی لغو مغایر قوانین و بوده ممنوع نمایندمی اراضی درخواست

 و رحط کامل اجرای از پس و مصوب طرح در شده بینیپیش احداثی اعیانی مالكیت

 و حفاظت قانون اصالحی( 33) ماده اصالح قانون در مندرج نظارت هیأت تأیید

 مصلحت تشخیص مجمع 9/4/1386 مصوب کشور مراتع و جنگل ها از برداریبهره
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 و یبرداربهره حق اجاره، صورت به مذکور اراضی از برداریبهره و بوده بالمانع نظام،

 .باشدمی مجاز مصوب، طرح قالب در و انتفاع حق یا

 به یبانك تسهیالت اعطاء در مكلفند اعتباری و مالی مؤسسات و ها بانك ـ10ماده

 و زارعین زراعی نسقهای و مالكین مشاعی اسناد طبیعی منابع و کشاورزی طرحهای

 و اجاره قراردادهای و ارزیابی مشاع کل روز قیمت از مشاع سهم نسبت به را اشخاص

 را داثیاح اعیانی مالكیت سند و دولتی و ملی اراضی از انتفاع حق یا و برداریبهره یا

 به بنا موظفند رسمی اسناد دفاتر. بپذیرند تسهیالت اعطاء برای تضمین و وثیقه عنوان به

 قداما اساس این بر رهن سند تنظیم به نسبت مذکور مؤسسات و ها بانك درخواست

 ای،بیمه ابزارهای سایر و گذاریسرمایه بیمه تشویق طریق از است مكلف دولت. نمایند

 .نماید تضمین را امر این تحقق

  کنترل و شناسایی برای الزم تمهیدات اتخاذ با است مكلف دولت ـ11ماده

 هجوم از وگیریجل و بیابانزایی پدیده با مقابله و بادی آبی، فرسایش بحرانی های کانون

 ایانپ تا که نماید عمل ایگونه به خارجی و داخلی منشأ با غبار و گرد و روان های شن

 یران،ا اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم سالهپنج برنامه

 به اراضی در و هكتار در تن یك کشور خاك فرسایش ساالنه کاهش متوسط میزان

 .برسد هكتار در تن سه حداقل

 هایهبیش ،جنگل ها احیاء نیز و بهینه حفاظت در وریبهره ارتقاء منظور به ـ12ماده

 :کشور مراتع و طبیعی

 و رلکنت جهت را الزم اقدامات و ریزیبرنامه سیاستگذاری، است مكلف دولت ـ الف

 ارهایک و ساز با و غیردولتی های بخش کارگیریبه طریق از تخریب عوامل کاهش

 سالهپنج رنامهب پایان تا که نماید ساماندهی ایگونه به حمایتی و حفاظتی پوشش افزایش

 و اظتیحف پوشش ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم

 .سدبر هكتار میلیون پنج و سی و صد سطح به کشور مراتع و جنگل ها حمایتی
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 نیز و خود ایتوسعه و عمرانی عمومی، های طرح اجرای در است مكلف دولت ـ ب

 عمناب اعیانی و عرصه و جنگل ها به وارده خسارات معادن، از برداریبهره و اکتشاف

 و ظورمن طرح اجرای سنجیامكان هایهزینه برآورد و اقتصادی محاسبات در را طبیعی

 هادج وزارت با شده مبادله هایموافقتنامه قالب در سنواتی، هایبودجه در درج از پس

 .دهد اختصاص هاعرصه بازسازی و احیاء حفاظت، برای کشاورزی

 خسارات جبران و بازسازی و احیاء هایهزینه است مكلف کشاورزی جهاد وزارت

 اعالم و تعیین مربوط، اجرایی دستگاه استعالم از پس ماه سه ظرف حداکثر را وارده

 .نماید

 پس هما شش حداکثر که بود خواهد اینامهآیین مبناء بر وارده خسارات محاسبه نحوه

 و رتنظا معاونت کشـاورزی، جهاد وزارت مشترك پیشنـهاد به قانون این تصویب از

 تـصویب به و تـهیه زیـست، محـیط حـفاظت سـازمان و جمـهوریـسیر راهبـردی

 .رسدمی وزیران هیـأت

 وجوه کلیه قانون، این( 12) ماده موضوع خسارات از حاصل درآمدهای ـ13ماده

 از تیدول و ملی اراضی انتفاع حق و برداریبهره حق اجاره، قراردادهای بابت دریافتی

 جنگلداری، های طرح مالكانه بهره قانون، این( 8) ماده موضوع دریافتی وجوه جمله

 معادن، از برداریبهره از ناشی دولتی حقوق( %3) درصد سه چرا، پروانه و طبیعی منابع

 و شده کشف مرتعی و جنگلی محصوالت فروش از حاصل درآمد و جرائم کلیه

 وجوه( %100) صددرصد معادل و واریز کل داریخزانه در متمرکز حسابی به بازداشتی،

 آبخوانداری، و آبخیزداری عملیات انجام جهت سالیانه بودجه قالب در واریزی

 اختصاص کشاورزی جهاد وزارت به کشور طبیعی منابع توسعه و احیاء حفاظت،

 .یابدمی

 هایعرصه( اکولوژیكی) محیطی زیست پایدار توسعه و حفظ منظور به ـ14ماده

 نجاما با است مكلف دولت کشور، مراتع در موجود دام جمعیت تعادل ایجاد و طبیعی
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 نیروی از دهاستفا با که نماید اقدام ایگونه به تسهیالت، تقویت و علمی ارتقاء مطالعه،

 :سال ده ظرف غیردولتی، های بخش هایسرمایه و توان متخصص، انسانی

 گیاهی، نوعت ضریب مراتع، تولیدات سایر و علوفه کمیت و کیفیت رشد شاخص ـ الف

 سرزمین، (اکولوژیكی) محیطی زیست معیارهای سایر و کربن ترسیب و خاك تثبیت

 .یابد افزایش( %2) درصد دو تا ساالنه متوسط طور به

 دام، پرورش الگوهای اصالح و مدیریت بهبود نژاد، اصالح نظیر اقداماتی انجام با ـ ب

 میلیون سه زانمی به( بومی گاو و گوسفند بز،) مرتع به بسته و دامی جمعیت کاهش ضمن

 اصیل، گاو و آمیخته گاو) جایگزین دام جمعیت تعادل، حد تا سال در دامی واحد

 واحد میلیون( 1/3) دهم یك و سه تا( صنعتی نیمه و صنعتی گوسفندپرواری و گاومیش

 .یابد افزایش سال در دامی

 هایعلوفه ،(ها لگوم) بقوالت انواع شامل زراعی منابع از تولیدی خوراك میزان ـ ج

 علوفه برداشت و افزایش تن میلیون( 1/3) دهم یك و سه میزان به ذرت و جو سیلویی،

 .یابد افزایش سال در تن میلیون( 5/0) نیم میزان به کشور مراتع از مجاز

 توان بر مازاد برداریبهره ممنوعیت اعمال ضمن است مكلف دولت ـ15ماده

 و تیباتتر کشور، یجنگل ها( اکولوژیك) محیطی زیست و احیائی طبیعی، زادآوری

 و صنعتی از اعم جنگلی های چوب مصرف الگوی اصالح جهت را الزم تمهیدات

 های وختس جای به تجدیدپذیر های انرژی و فسیلی سوخت جایگزینی غیرصنعتی،

 از استفاده با و آورده عمل به نشینانجنگل ساماندهی و جنگل از دام خروج هیزمی،

 و رمثم درختكاری توسعه و احیاء به نسبت غیردولتی های بخش هایسرمایه و توان

  ظرف که ایگونه به نماید اقدام چوب زراعت و جنگلی های بوستان و غیرمثمر

( %90) درصد نود به( %40) درصد چهل از مراتع، و جنگل ها حفاظتی ضریب سال، ده

 .برسد هكتار( 25/0) صدم پنج و بیست به هكتار( 17/0) صدم هفده از جنگل سرانه و
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 و حقیقی اشخاص سایر و بازرگانی وزارت قانون، این تصویب تاریخ از ـ16ماده

 بخش محصوالت یا و کاالها واردات از قبل غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی

 اییغذ صنایع نیاز مورد غذایی اولیة مواد یا و( شده فرآوری یا و خام از اعم) کشاورزی

 دولت همچنین. نمایند اخذ را الزم مجوز کشاورزی جهاد وزارت از موظفند تبدیلی و

 و کاالها کلیة واردات برای داخلی، تولیدات از حمایت منظوربه است مكلف

 همواره مبادله نرخ که ایگونه به نماید وضع مؤثر تعرفة کشاورزی بخش محصوالت

 .باشد داخلی تولیدکنندة نفع به

( سم و کود نهال، بذر، قبیل از) کشاورزی بخش تولید هاینهاده واردات ـ1تبصره

 .باشدمی مستثنی مؤثر تعرفه اعمال از کشاورزی جهاد وزارت مجوز اخذ و باهماهنگی

 مقدار و ورود زمان مقداری، سهمیة تعیین ای،تعرفه ابزار انتخاب مسؤولیت ـ2تبصره

 کشاورزی جهاد وزارت با غذایی هایفرآورده و کشاورزی کاالهای برای تعرفه

 .خواهدبود

 ماده در شده بینیپیش منابع بر عالوه است موظف کشاورزی جهاد وزارت ـ17ماده

 برنامه قانون( 18) ماده «د» بند اجرا در و کشاورزی جهاد وزارت تشكیل قانون( 12)

 ددرص نه و چهل ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم

 از تحمای غیردولتی صندوقهای سرمایه افزایش و تشكیل در دولت سهم آورده( 49%)

 از را( ولیمحص و تخصصی ملی، استانی، شهرستانی، بخشی،) کشاورزی، بخش توسعه

 زا پس تابعه سازمانهای و کشاورزی جهاد وزارت واگذاری قابل امكانات فروش محل

 تخصصی مادر شرکت طریق از مربوطه مقررات رعایت و خزانه حساب به واریز

  کشور سراسر در کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق

 .نماید تأمین
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 رد بازرگانی و اعتباری مالی، فعالیت به مجاز ماده این موضوع های صندوق ـ1 تبصره

 های فعالیت لهجم از تكمیلی و تبدیلی صنایع توسعه و طبیعی منابع و کشاورزی بخش

 .باشندمی قانون این( 6) ماده موضوع

 تخصیص قابل منابع از( %25) درصد پنج و بیست حداقل است مكلف دولت ـ2تبصره

 توانمندسازی جهت ارزی صورت به را( غیردولتی بخش سهم) ارزی ذخیره حساب

 بخش در گذاریسرمایه توسعه و اقتصادی های فعالیت برای غیردولتی های تشكل

 توسعه برای ولیدت هدف با تكـمیلی و تبدیلی صنایع توسعـه و طبیعی منـابع و کشاورزی

 با تا دهد قرار کشاورزی بخش توسعه از حمایت های صندوق اختیار در صادرات

 بخش این گذاریسرمایه امر در بردارانبهره و تولیدکنندگان و ها تشكل مالی مشارکت

 .نمایند اقدام

 زواری ارزی ذخیره حساب به ارزی صورت به تسهیالت این سود و اصل بازپرداخت

 ابحس به واریز از پس ها فعالیت این از ناشی حاصله سود( %50) درصد پنجاه. گرددمی

 در( ماده این موضوع) دولت سهم عنوان به مربوط، مقررات رعایت با و ارزی ذخیره

 یتخصص مادر شرکت طریق از مذکور، های صندوق سرمایه افزایش و منابع تجهیز

 .گرددمی واریز ها صندوق این حساب به کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق

 دستورالعمل و ضوابط رعایت ضمن توانندمی ماده این موضوع های صندوق ـ3تبصره

 رعایت با و دولت توسط سود و اصل تضمین با) مشارکت اوراق انتشار با مرکزی، بانك

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون( 10) ماده «ح» بند حكم

 و کشاورزی بخش نیاز مورد تسهیالت اعطاء برای الزم منابع ایران اسالمی جمهوری

 .نمایند فراهم را تكمیلی و تبدیلی صنایع توسعه و طبیعی منابع

 بخش مالی منابع مجازند اجرایی های دستگاه سایر و کشاورزی جهاد وزارت ـ4تبصره

 اعتبارات ،یارانه از اعم تكمیلی، و تبدیلی صنایع توسعه و طبیعی منابع و کشاورزی

 عاملیت با را شده اداره وجوه و اعتباری و فنی های کمك بالعوض، های کمك
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 این بردارانبهره مالی مشارکت و کشاورزی بخش توسعه از حمایت های صندوق

 .درآورند اجرای مرحله به بخش،

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون( 18) ماده «ج» بند اجرای در ـ 5تبصره

 کشاورزی بخش توسعه از حمایت های صندوق ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی

 هایاصالحیه و 1/3/1362 مصوب کشاورزی محصوالت بیمه قانون راستای در مجازند

 قرارداد عقد با دولت صورت، این در. نمایند عمل گربیمه دستگاه عنوان به آن، بعدی

 حساب به خسارت التفاوتمابه و بیمه حـق یارانه از اعم را خود سهم ها صنـدوق این با

 با ها صندوق این ایبیمه عمـلكرد بر نظارت. نمایدمی واریز مذکور های صندوق

 .باشدمی کشاورزی جهاد وزارت

 انونق رعایت با مالی، منابع تجهیز و تأمین برای ماده این موضوع های صندوق ـ 6تبصره

 یفرهنگ و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون( 13) ماده و اسالمی بانكداری

 رجی،خا های بانك با مشارکت یا و تسهیالت دریافت به مجاز ایران اسالمی جمهوری

 .باشندمی اسالمی توسعه بانك ازجمله

 بخش فعاالن های توانمندی و دانش اجتماعی، منزلت ارتقاء منظور به ـ18ماده

 گسترش و ترویجی هایبرنامه مناسب پوشش و عشایری و طبیعی منابع و کشاورزی

 و صدا سازمان بخش، این در تحقیقاتی هاییافته و تجارب انتقال توسعه هایبرنامه

 تلویزیونی و رادیو هایبرنامه بر عالوه است موظف ایران اسالمی جمهوری سیمای

 هایشبكه همچنین و تلویزیونی رادیو داخلی سراسری هایشبكه کلیة در جهاد گروه

 و رویجت دانش» گروه ایجاد با کشوری و استانی خاص موضوعات با متناسب استانی

  ویژه هایبرنامه پخش و تهیه به نسبت «طبیعی منابع و کشاورزی بخش توسعة

 .نماید اقدام کشاورزی بخش

  و شده پردازش اطالعات آخرین است موظف کشور هواشناسی سازمان ـ1تبصره

 صورت به را کشاورزی بخش نیاز مورد هواشناسی های تحلیل و هابینیپیش و هایافته
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 و سراسری تلویزیونی و رادیو هایشبكه اختیار در ایدوره و ماهیانه ـ هفتگی ـ روزانه

 .دهد قرار استانها مراکز

 این موضوع برنامه است موظف ایران اسالمی جمهوری سیما و صدا سازمان ـ2تبصره

 را شنونده و بیننده بیشترین که نماید ارایه زمانی در و ثابت و روزانه صورت به را قانون

 هفته در روز چهار حداقل و روزشبانه در ساعت یك حداقل شبكه هر در و باشد داشته

 .نماید اجرا برنامه

 قدع اساس بر و زیر شرح به هرساله قانون این از ناشی نیاز مورد مالی منابع ـ3تبصره

 ایبودجه ردیف و اعتبار در جمهور رئیس راهبردی و نظارت معاونت با موافقتنامه

 منظور و تأمین کشاورزی جهاد وزارت و ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان

 :گرددمی

 کاالهای کلیة تعرفه افزایش از حاصل درآمدهای محل از( %5) درصد پنج ـ الف

 .کشور به کشاورزی بخش وارداتی

 توسط دریافتی تعاونی بخش آموزش سهم( %4) درصد چهار از( %1) صد در یك ـ ب

 .تعاون وزارت

 اجرای نحی در ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا تبلیغات محل از دریافتی مبالغـ  ج

 .هابرنامه این

 نسازما مشترك پیشنهاد به ماه سه ظرف حداکثر ماده این اجرایی نامهآئین ـ4تبصره

 تصویب به و تهیه کشاورزی جهاد وزارت و ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا

 .رسدمی وزیرانهیأت

 ساتمؤس و غیردولتی های بانك اشتغال، ایجاد و تولید افزایش منظور به ـ19ماده

 خشب توسعه از حمایت غیردولتی های صندوق همچنین و خصوصی اعتباری و مالی

 از رخیب مجازند( محصولی و تخصصی ـ ملی ـ استانی ـ شهرستانی ـ بخشی) کشاورزی

 تولید شیالتی، دامپروری، ای،گلخانه هایمجتمع ها،گلخانه احداث قبیل از هاپروژه
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 خصوصی تیتحقیقا مراکز و کشاورزی تكمیلی و تبدیلی صنایع دارویی، گیاهان قارچ،

 هاستفاد با تابعه سازمانهای یا و کشاورزی جهاد وزارت از الزم مجوزهای اخذ از پس را

 مصارف برای) ارزی ذخیره حساب نیاز، صورت در همچنین و خود داخلی منابع از

  از یكی به و نموده اجرای( سنواتی هایبودجه در مندرج ارقام اساس بر ارزی

 قاضیانمت به «اعیانی تملیك شرط به اجاره»  یا و «شده تمام قیمت به فروش»  های روش

 .نمایند واگذار کشاورزی بخش بیكار التحصیالنفارغ اولویت با

 بخش های طرح مالی تأمین جهت در شودمی داده اجازه دولت به ـ20ماده

 ادراتص توسعة و غذایی صنایع کشاورزی، تكمیلی و تبدیلی صنایع کشاورزی،

 هشت از کشاورزی بانك در را خود سرمایة زیر طرق از کشاورزی بخش محصوالت

 میلیـارد هـزار سی به ریال( 8.000.000.000.000) میلیارد هزار

 :دهد افزایش ریال( 30.000.000.000.000)

 از اورزیکش بانك اعطائی تسهیالت فرع و اصل بازپرداخت از ناشی وجوه کلیة ـ الف

 قانون( 1) ماده «ـه»  بند و سوم برنامه قانون( 60) ماده موضوع ارزی ذخیرة حساب محل

 زا پس ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه

 کل داریخزانه نزد کشور عمومی درآمد حساب به کشاورزی، بانك توسط وصول

 برداشت محل همین از ریال( 1.000.000.000.000) میلیارد هزار یك سقف تا و واریز

 .گرددمی منظور کشاورزی بانك در دولت سرمایه حساب به و

 و هاتبصره موضوع شده، اداره وجوه محل از پرداختی تسهیالت هایوصولی کلیة ـ ب

 صولف) گذشته سنوات بودجه قوانین عمومی اعتبارات اعتباری و فنی های کمك

 سقف تا ،است بوده کشاورزی بانك عهده بر آن عاملیت که( طبیعی منابع و کشاورزی

 بانك در دولت سرمایه حساب به ریال( 11.000.000.000.000) میلیارد هزار یازده

 .گرددمی منظور کشاورزی
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 ذخیره حساب محل از ریال( 10.000.000.000.000) میلیارد هزار ده ارزی معادل ـ ج

 .گردد منظور کشاورزی بانك در دولت سرمایه حساب به ارزی

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کلیه و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ21ماده

 تحصیلی هایرشته دانشجویان جنسیتی ترکیب و رشته تعداد، موظفند غیردولتی عالی

  و طبیعی منابع کشاورزی، با مرتبط عالی آموزش مؤسسات و مراکز دانشگاهها،

 نسانیا منابع مدیریت و نیازسنجی براساس پذیرش، و اعالم از قبل را خود دامپزشكی

 .نمایند ساماندهی شود،می انجام کشاورزی جهاد وزارت توسط که

 تصویب از پس سال دو ظرف حداکثر است موظف کشاورزی جهاد وزارتـ 22ماده

 :به نسبت قانون این

 ثبت به نآنا تشویق و کشاورزی بخش تولیدکنندگان اطالعاتی پایگاه ایجاد ـ الف

 .آن در خویش تولیدی های فعالیت اطالعات

 .(IT) اطالعات فناوری پایه بر کشاورزی جامع اطالعات پایگاه ایجاد ـ ب

 می،عل خدمات ارائة برای روستایی و کشاورزی اطالعات و دانش مدیریت شبكه ـ ج

 نیاز؛ مورد اطالعات سایر و ترویجی فنی، آموزشی،

 .دهد قرار عموم دسترس در و نموده اقدام

 مراکز سایر و اسالمی آزاد دانشگاه فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت ـ23ماده

 بیعیط منابع و کشاورزی بخش با مرتبط هایرشته آموزش به مبادرت که آموزشی

 غیرتخصصی دروس کاهش با و قانونی ربطذی مراجع طریق از موظفند نمایند،می

 عملی درس درسی، ترم یك میزان به کارشناسی و کاردانی مقاطع دانشجویان

 زارعم از یكی در ماه شش مدت به حداکثر و شده کسر واحدهای با متناسب کارورزی

 با مربوط اساتید نظر زیر را آبخیزداری و طبیعی منابع هایعرصه یا و خصوصی دولتی،

 یا و کشور طبیعی منابع و کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان هماهنگی
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 برای صیلیتح مقطع تحصیالت پایان گواهی صدور. نمایند جایگزین استانی، مؤسسات

 .دباشمی مؤسسات این توسط کارورزی عملی دورة تأیید به منوط دانشجویان این

 از یناش سوخت جوییصرفه ریالی مبالغ ساله همه است مكلف نفت وزارت ـ24ماده

 افتتاح کل داریخزانه در که حسابی به را کشاورزی آب های چاه کردن برقی

  و یابد اختصاص کشاورزی های چاه کردن برقی جهت تا نماید واریز گردد،می

 خواستدر با موظفند استانی برق توزیع های شرکت و نیرو وزارت. برسد مصرف به

 .نمایند تأمین را ها چاه برق ها، شهرستان کشاورزی جهاد

 این تصویب از پس ماه شش حداکثر است موظف کشاورزی جهاد وزارت ـ25ماده

 ورزیکشا آب وریبهره های شاخص تعیین به نسبت نیرو وزارت همكاری با و قانون

 اقدامات گزارش سال هر پایان در و رسانده وزیران هیأت تصویب به و نموده اقدام

 و آب کشاورزی، کمیسیون به را حاصله نتایج و ها شاخص این درخصوص اجرایی

 .نماید گزارش اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع

 برای که را هایی شاخص از دسته آن است موظف دولت ماده، این اجرای در ـ تبصره

 موارد این اشد،بمی اعتبار تأمین نیازمند که است پیشنهادهایی ارایه مستلزم شدن اجرایی

 .نماید ارایه و درج ساالنه هایبودجه در را

 عایتر و کشاورزی آب محور تقاضا رویكرد با وریبهره افزایش راستای درـ 26ماده

 این تصویب از پس سال یك حداکثر است موظف نیرو وزارت کشت، بهینة الگوی

 ایه تشكل اولویت با بردارانبهره به آب حجمی تحویل برای را الزم اقدامات قانون

 بریزآ هایحوضه مجاز تحمل ظرفیت آب، ملی سند براساس کشاورزی، بخش قانونی

 تعریف ویتهایاول با فنی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، شرایط گرفتن نظر در با و

 .آورد عمل به کشاورزی آب تخصیص برای شده

 هجری 1404 سال تا که نماید ریزیبرنامه ایگونه به است مكلف دولت ـ27ماده

 حداقل تی،سنوا هایبودجه آب تأمین فصل در مندرج منابع از بهینه استفادة با و شمسی
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 رصدد نیم و هفت) کشور ساالنة آسمانی نزوالت بلندمدت متوسط( %15) درصد پانزده

 آبخیزداری طریق از( %5/7) درصد نیم و هفت و سطحی آبهای کنترل محل از( 5/7%)

( %100) صددرصد و گردد اضافه کشور استحصالی آب حجم به( آبخوانداری و

 منوعهم دشتهای اولویت با) کشور های دشت زیرزمینی های آب منفی( بیالن) ترازنامه

 .گردد جبران( آبی

 لتدو کشاورزی، های ماشین وریبهره افزایش و بهینه استفاده منظور به ـ28ماده

 صحیح الگوی تولید، عوامل از برداریبهره نظام وضعیت براساس است موظف

 کشاورزی های ماشین مناسب ترکیب تأمین به نسبت و طراحی را ماشین از برداریبهره

 .نماید اقدام غیردولتی بخشهای طریق از بخش نیاز مورد

 ةکلی مالكیت شناسنامة ارایه و گذاریشماره به مكلف انتظامی نیروی ـ1تبصره

 کشاورزی بخش به جدیدالورود و موجود کشاورزی خودکششی آالتماشین

 .باشدمی

 ادوات مجموعه و کشاورزی آالتماشین واردات تعرفة است موظف دولت ـ2تبصره

 رتقاءا امكان داخلی، تولیدات از حمایت ضمن که نماید تعیین ایگونه به را مرتبط

 .شود فراهم خارجی مشابه هاینمونه با داخلی محصوالت رقابت و کیفیت

 محصوالت کیفیت گواهی صدور و بازرسی کیفی، کنترل منظور به ـ29ماده

 ید،تول فرآیند معیارهای و استانداردها تعریف ضمن است مكلف دولت کشاورزی،

 فادهاست با کشاورزی، محصوالت ضایعات کاهش و بازاررسانی و نگهداری فرآوری،

 .آورد عمل به را الزم اقدامات غیردولتی های بخش امكانات از

 وزارت ادپیشنه به قانون این تصویب از پس ماه شش حداکثر ماده این اجرایی نامهآئین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به کشاورزی جهاد

 جامع نظام قانون« 21»  ماده موضوع) دام تولیدات کیفیت افزایش منظور به ـ30ماده

 اهشک و ها بیماری برخی بروز از جلوگیری و تغذیه بهداشت کنترل و( دامپروری
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 تولید استانداردهای تدوین ضمن است موظف کشاورزی جهاد وزارت ضایعات،

 از هک کشاورزی بخش تولیدکنندگان به نسبت آن، اجرای بر نظارت و دام خوراك

 فادهاست با نماید،می استفاده دام خوراك تولید هایکارخانه استاندارد و آماده خوراك

 همچنین. آورد عمل به را الزم های حمایت اختیار، در های مشوق سایر یا و هایارانه از

 .اشدبمی اجباری استاندارد مشمول دام خوراك هایکارخانه کلیة تولیدی محصوالت

 خود قانونی های حمایت است موظف دولت قانون، این تصویب تاریخ از ـ31ماده

 تولید اولویت با را طبیعی منابع و کشاورزی بخش تولیدکنندگان و بردارانبهره از

 :نماید اقدام و تنظیم زیر محصوالت

 به و دارد نقش غذایی امنیت در مستقیماً که محصوالتی: راهبردی محصوالت ـ الف

 .شود تولید کشور داخل در باید ضرورتاً واسطه این

 صرفم هاینهاده ازاء به را تولید ارزش بیشترین که محصوالتی: ویژه محصوالت ـ ب

 رمحو تواندمی و ایجاد ارزش زنجیره در بزرگتری هایحلقه یا و نمایدمی ایجاد شده

( %10) درصد ده حداقل صادراتی، مزیتهای به توجه با یا و باشد کشاورزی بخش رشد

 .دارد خود اختیار در را دنیا بازار سهم

 مراهه است ممكن کشور در آنها تولید که محصوالتی: ایمنطقه خاص محصوالتـ  پ

 و است یرناپذ اجتناب آنها تولید ای،منطقه خاص شرایط واسطه به ولی نباشد مزیت با

 .نمود اقدام محصوالت آن برای مزیت ایجاد جهت در باید

 کشور سعةتو سالهپنج هایبرنامه طی الذکرفوق بندیطبقه در محصوالت نوع ترکیب

 .گرددمی ابالغ و تعیین جهادکشاورزی وزارت توسط

 در است مكلف کشاورزی جهاد وزارت قانون، این( 31) ماده اجرای در ـ32ماده

 ندک ریزیبرنامه ایگونه به اختیار، در مصوب هاییارانه و سنواتی هایبودجه قالب

 :که
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 افزایشی وندر دارای و باال وریبهره با تولیدکنندگان به مستقیم پرداخت طریق از ـ الف

 با یدتول همچنین و تولید در محیطی زیست موارد رعایت وری،بهره شاخص بهبود در

 .نماید پرداخت وریبهره پاداش کشت، الگوی هایبرنامه بر منطبق کیفیت

 بخش نقش افزایش و کشاورزی ییاتكا بیمة توسعة و بیمه بازار رونق جهت در ـ ب

 که یردولتی،غ گرانبیمه به بیمهحق یارانه پرداخت به نسبت بیمه، صنعت در غیردولتی

 .مایدن اقدام کنند،می عمل وزارتخانه این تأیید مورد ایبیمه الگوهای اجرای راستای در

 ثبیتت و دام و انسان مشترك بیماریهای و مخاطرات زیانبار آثار کاهش منظور به ـ ج

 ده،ش گذاریهدف محصوالت سایر و دامی محصوالت تولیدکنندگان درآمد نوسانات

 .نماید اقدام اجباری خطر تمام هایبیمه برقراری به نسبت

 اعالم و انتخاب جهادکشاورزی وزارت توسط شده، گذاریهدف محصوالت

 .گرددمی

 به بتنس کشاورزی، بخش نسبی هایمزیت از استفاده و صادرات توسعه منظور به ـ د

 هایبازار استانداردهای بر منطبق صادراتی محصوالت برای صادرات یارانه پرداخت

 اعتبارات صادراتی، جایزه بازاریابی، های کمك از اعم کشاورزی بخش هدف

 ایکشوره به غذایی های کمك یارانه صادرات، از ناشی مخاطرات تضمین صادراتی،

 .نماید اقدام هدف،

 وزارت هادپیشن به قانون، این تصویب از پس ماه شش حداکثر ماده این اجرایی نامةآئین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به کشاورزی جهاد

 صوالتمح تضمینی خرید قانون اجرای بر عالوه قانون، این تصویب تاریخ ازـ 33ماده

 نیز یتضمینقیمت سیاست مصوب، اعتبار و سنواتیهایبودجه قالب در کشاورزی،

 .شودمی برقرار

 بورس بازار در را خود محصوالت توانندمی کشاورزیمحصوالت تولیدکنندگان

 به نسبت بورس قیمت کاهش صورت در. نمایند عرضه کشاورزی کاالی تخصصی
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 یدکنندگانتول به دولت توسط آن التفاوتمابه دولت، سوی از شدهاعالم تضمینی قیمت

 .گرددمی پرداخت

 بازار، و تولید شرایط با متناسب ساله هر است مكلف جهادکشاورزی وزارت

 .نماید اعالم و انتخاب را تضمینی قیمت و خرید سیاست تحت محصوالت

 وزارت ادپیشنه به قانون این تصویب از پس ماه شش حداکثر ماده این اجرایی نامهآئین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به کشاورزی جهاد

 عملی هایشیوه و راهبردها تعیین روابط، تنظیم منظور به است موظف دولت ـ34ماده

 بخش رد کشور ساله بیست اندازچشم سند های سیاست تحقق کیفی و کمّی های راه و

 ملی سند»  ،«کشاورزی بخش توسعه ملی سند» زیست، محیط و طبیعی منابع کشاورزی،

 اندازمچش افق در «پایدار توسعة و زیستمحیط حفاظت ملی سند» ،«آب منابع توسعه

 از پس ماه شش ظرف حداکثر را سالهپنج برنامه سه های برش با شمسی هجری 1404

 .برساند اسالمی شورای مجلس تأیید به و تدوین قانون این تصویب

 اصلح نتایج بعد، سال آذرماه پایان تا حداکثر و سال هر است موظف دولت ـ35ماده

 و یکشاورز بخش کیفی و یکم عملكرد بهبود میزان همچنین و قانون این اجرای از

 منابع ـ یانرژ ـ کل) وریبهره شاخص بهبود میزان قبل، سال زراعی فصل طبیعی منابع

 ینا در گذاریسرمایه میزان ،(خاك و آب پایه منابع و سرمایه ـ آالتماشین ـ انسانی

 و بآ کشاورزی، کمیسیون به و تهیه را غذایی امنیت و خودکفایی ضرایب و بخش

 .نماید گزارش اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع

 هارشنبهچ روز علنی جلسه در تبصره شش و سی و ماده پنج و سی بر مشتمل فوق قانون

 صویبت اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یكهزار تیرماه سوم و بیست مورخ

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 6/5/1389 تاریخ در و
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اجرايي نحوه رتبه بندي مراكز موضوع  آيين نامه

( قانون افزايش بهره وري بخش 2( ماده )6تبصره )

 كشاورزي و منابع طبيعي 

 28/9/1391                                                            هـ46997/ت189219شماره

 وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور 

 راهبردی رییس جمهورمعاونت برنامه ریزی و نظارت 

مورخ  14029/020بنا به پیشنهاد شماره  30/7/1391وزیران در جلسه مورخ  هیأت

 قانون افزایش  (2( ماده )6وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ) 12/4/1390

( 6آیین نامه اجرایی تبصره ) ،ـ1389ـ مصوب بیعیبهره وری بخش کشاورزی و منابع ط

 :ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

 (2( ماده )6آيين نامه اجرايي نحوه رتبه بندي مراكز موضوع تبصره )

  1389ـ مصوب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
 : اصطالحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند ـ1ماده

الف ـ سازمان: سازمان نـظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام 

 ( .دامپزشكی )حسب مورد

 (،ب ـ مراکز: درمانگاه ها )کلینیك ها(، مجتمع های درمانی )پلی کلینیك ها

آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارسـتان های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کـوبی 

و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ 

 .اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی

 .عالی رتبه بندی هیأتعالی:  هیأتپ ـ 

 .ك از مراکزت ـ رتبه: شاخص توان فنی و اجرایی هر ی

ث ـ تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان به دارنده 

 .رتبه از هر تخصص ارجاع نمود

http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
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به منظور رتبه بندی مراکز، در هر استان کمیته رتبه بندی با ترکیب زیر تشكیل ـ 2ماده

 :می گردد و تصمیمات آن با اکثریت سه رأی الزم االجرا است

 (.سازمان مربوط استان )رییس ـ رییس1

 (.ـ معاون ذی ربط سازمان مربوط استان )دبیر2

 .ـ یك نفر کارشناس خبره در رشته های مربوط به انتخاب استاندار3

ـ یك نفـر کارشناس خبره در رشـته های مربوط به انتخاب رییس سازمان جهاد 4

 .کشاورزی استان

 .وط به انتخاب شورای سازمان نظام استانـ یك نفر کارشناس خبره در رشته های مرب 5

 : وظایف کمیته رتبه بندی استان به شرح زیر است ـ3ماده

ـ بررسی درخواست متقاضیان و رتبه بندی آنها با رعایت مفاد این آیین نامه و شیوه 1

 .عالی هیأتنامه های مصوب 

 .عالی هیأتـ ارایه پیشنهادات اصالحی در رابطه با رتبه بندی مراکز به 2

 :ـ به هنگام رسانی مستمر و ارایه فهرست موارد زیر برای اطالع عموم3

 .ها الف ـ خدمات مربوط به هر یك از تخصص

 .صالح به تفكیك حوزه فعالیتب ـ نام و مشخصات هر یك از مراکز ذی

 .پ ـ تخصص، رتبه و تعداد کار مجاز برای هر مرکز

عالی با ترکیب زیر تشكیل می شود و تصمیمات آن با حداقل چهار  هیأتـ 4ماده

 :رأی موافق الزم االجرا می باشد

 (.ـ وزیر جهاد کشاورزی یا یكی از معاونین ایشان به انتخاب وزیر )رییس1

 .ـ رییس سازمان مربوط2

 (.ـ معاون ذی ربط رییس سازمان مرکزی نظام مربوط )دبیر3

 .برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورـ معاون ذی ربط معاونت 4
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( سال سابقه پژوهشی، مطالعاتی یا 10ـ دو نفر کارشناس صاحب نظر با حداقل ) 5

 .اجرایی مربوط به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

 :عالی به شرح زیر است هیأتوظایف  ـ 5ماده

ب کمیته صویـ بررسی و تأیید رتبه بندی مراکز برای کسب دو ردة نهایی پس از ت1

 رتبه بندی استان

 .ـ بررسی و تصویب شیوه نامه های رتبه بندی به تفكیك نوع مراکز2.

ـ بررسی و تدوین ضوابط در خصوص نحوه نظارت و ارزیابی فعالیت های اعضای 3

 .رتبه بندی شده سازمان

ـ بررسی و تدوین ضوابط نحوه جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور 4

 های بخش کشاورزی فعالیتفنی 

 .ـ نظارت بر کمیته رتبه بندی استان 5.

تبصره ـ شیوه نامه های رتبه بندی مربوط ظرف سه ماه، پس از ابالغ این آیین نامه، 

 .عالی ابالغ می گردد هیأتتوسط سازمان مرکزی ذی ربط تدوین و با تصویب 

 شده را به صورت  ـ سازمان استان موظف است عملكرد مراکز رتبه بندی 6ماده

حداقل هر دو سال یكبار( مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه آن را به کمیته رتبه )دوره ای 

 بندی استان منعكس نماید تا در تمدید مجوزهای ارایه خدمات مربوط مالك عمل 

 .قرار دهد

دستگاه های اجرایی موظفند قبل از انعقاد قرارداد و ارجاع کار به مراکز، سقف ـ 7ماده

های خالی را از سازمان ذی ربط استان استعالم نموده و ضمن اقدام  مجاز و ظرفیت

 .براساس آن، نتیجه را به سازمان اعالم نمایند

ال از ف یك سمراکز رتبه بندی شده قبل از ابالغ این آیین نامه مكلفند ظر ـ 8ماده

 .تاریخ ابالغ این آیین نامه نسبت به تطبیق وضعیت خود اقدام نمایند
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ـ مقررات این آیین نامه شامل انجام پروژه های دولتی مربوط توسط مراکز در 9ماده

 .می باشد داخل و خارج از کشور

 جمهور ـ محمدرضا رحیمیرییسمعاون اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        29 

 

 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

( قانون افزايش بهره وري 3) مادهاجرايي آيين نامه 

 طبيعي بخش كشاورزي و منابع 
 

 13/10/1394هـ                                                          49015/ت132962شماره

 وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 به پیشنهاد مشترك وزارت جهادکشاورزی،  6/10/1394هیأت وزیران در جلسه 

سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی 

ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

ش کشاورزی و ( قانون افزایش بهره وری بخ3و تعاون مرکزی ایران و به استناد ماده )

آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب  ،ـ1389منابع طبیعی ـ مصوب 

 :کرد

و  ( قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي3آيين نامه اجرايي ماده )

 1389منابع طبيعي ـ مصوب 

 

 :روندنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین -1ماده 

  1389 مصوب –قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منایع طبیعی  -الف

سازمان نظام مهندسی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری  -ب

 .اسالمی ایران

 .سازمان نظام دامپزشكی: سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ایران -پ

حقوقی دارای پروانه یا مجوز یا هرگونه مدرك بهره بردار: شخص حقیقی یا  -ت

 .قانونی برای فعالیت تولیدی در یكی از بخش های کشاورزی و منابع طبیعی
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دانش آموختگان: دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی،  -ث

دامپزشكی و محیط زیست که دانشنامه آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و 

ای آنها به تأیید سازمان های نظام مهندسی و نظام بوده و صالحیت حرفهفناوری 

 .دامپزشكی رسیده باشد

های قانونی، اعطای تسهیالت وزارت جهاد کشاورزی مكلف است حمایت -2ماده 

های کشاورزی و مشوق های مورد نظر قانون و سهم برخورداری هر یك از زیربخش

ی ذتا پایان مرداد ماه تعیین و عالوه بر ارسال به مراجع  و منابع طبیعی از آنها را ساالنه

 .، اعالم عمومی نمایدربط

( قانون با رعایت مفاد مواد 3بهره برداران برای استفاده از تسهیالت ماده ) -3ماده 

 :( قانون، به ترتیب زیر در اولویت قرار می گیرند32( و )31)

نش آموختگان به صورت تمام وقت بهره بردارانی که در مجموعه خود از دا -الف

 .کننداستفاده می

( 2بهره بردارانی که کل فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده ) -ب

 .دهندقانون انجام می

بردارانی که بخشی از فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده بهره -پ

 .دهندقانون انجام می (2)

های موضوع این آیین نامه منوط به وجود مدارك داری از حمایتبرخور -4ماده 

مثبته مبنی بر استفاده مستمر از دانش آموختگان و یا قرارداد منعقده با دانش آموختگان 

 .قانون است  (2و یا مراکز موضوع ماده )

های نظام مهندسی و نظام دامپزشكی موظفند به منظور نظارت، پایش سازمان -1تبصره 

بت نامه، نسهای موضوع این آیینأیید صالحیت برخورداری بهره برداران از حمایتو ت

به ایجاد و راه اندازی یك سامانه نرم افزاری برخط برای ثبت مستندات این ماده اقدام 

 .نمایند
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های نظام دامپزشكی و نظام مهندسی موظفند ظرف یك ماه نسبت به سازمان -2تبصره 

دات ثبت شده در سامانه فوق اقدام و در صورت تأیید، نسبت به بررسی و ارزیابی مستن

های موضوع این اعالم احراز صالحیت بهره برداران به مراجع اعطاکننده حمایت

 .نامه اقدام نمایندآیین

وزارت جهادکشاورزی مكلف است گزارش عملكرد اجرای این آیین نامه  -5ماده 

-وقهای قانونی، تسهیالت و مشنه اعطای حمایتو کلیه فعالیت های انجام گرفته در زمی

های نظام دامپزشكی ها و سازمانها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطاکننده حمایت

و نظام مهندسی به صورت سالیانه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه 

 .کند

 13/10/1394تاریخ  اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان 

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد
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وري ( قانون افزايش بهره8نامه اجرايي ماده )آيين

 بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 
 10/12/1393            هـ                          46838/ت150801شماره

 ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی8آیین نامه اجرایی ماده )

 وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

 1/5/1393مورخ  12232/020به پیشنهاد شماره  10/10/1393هیأت وزیران در جلسه 

( قانون افزایش بهره وری بخش 8( ماده )6وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره )

( قانون یاد شده را 8ـ آیین نامه اجرایی ماده )1389کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 

 :به شرح زیر تصویب کرد

 

ش بهره وري بخش كشاورزي و ( قانون افزاي8آيين نامه اجرايي ماده )

 منابع طبيعي

 :امه اصطالحات زیر دارای معانی مشروح زیر استن نآیی در این - 1ماده 

 1389مصوب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  قانون: قانون افزایش بهره -الف

ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف كرحریم شهرها، شه -ب

 1384مصوب  -حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها  محدوده و

عتی گردی، توسعه کشت گیاهان صنهایی نظیر طبیعتبرداری همگن: فعالیتبهره -پ

کاری، های شیالتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلو دارویی و پروژه

 .کاری مثمر و غیر مثمرهای جنگلی، درختآبخیزداری، پارك

مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی داد بهره برداری: قرارداد فیقرار -ت

 .شود( قانون و این آیین نامه منعقد می8و حقوقی )مجری( که در اجرای ماده )
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برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده وجه قابل پرداخت بابت حق بهره -ث

اول  متناسب با نوع طرح، برای سالبا قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، 

های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالم شده از سوی بانك گردد و برای سالتعیین می

 .گرددمرکزی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین می

هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم های مستعد: عرصهعرصه -ج

 طرح هایجدید از مبدأ شروع حریم که برای اجرای  ها و شهرهای شهرها، شهرك

نامه، استعدادیابی، ( این آیین5( قانون قابلیت داشته و مطابق ماده )8موضوع ماده )

 .گرددیابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب میمكان

ها ( قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح8موضوع ماده ) طرح هایمصادیق  -2ماده 

 :عایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بودبا ر

مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختكاری  طرح های -الف

مدیریت منابع طبیعی،  طرح هایمثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در 

ق گردی از طریهای طبیعتهای جنگلی و فعالیتکاری، آبخیزداری، پاركجنگل

 (.، مراتع و آبخیزداری کشورجنگل هاوزارت جهاد کشاورزی )سازمان 

 ایطرح ههای کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و کشاورزی نظیر پروژه طرح های -ب

( قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی 8ده )درختكاری مثمر و متناسب با موضوع ما

 (.)سازمان امور اراضی کشور

حق  برداری ونامه صرفاً در قالب حق بهرههرگونه واگذاری موضوع این آیین -تبصره

بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالكیت انتفاع )حق استفاده( و زمان

 .اشدبدر این اراضی مطلقاً ممنوع می

برداری و یا حق انتفاع از وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره -3ماده 

نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد های مستعد موضوع این آیینعرصه

ا برای باشد رهای تابعه میمالكیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان
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 .نامه واگذار نمایدرعایت مفاد این آیین ( قانون با8موضوع ماده ) طرح های

نامه واقع در حریم ( این آیین5) های مستعد موضوع مادهآن دسته از عرصه -تبصره

شهرها که اسناد مالكیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با 

درخواست وزارت جهادکشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای 

 .شودنامه به وزارت جهادکشاورزی واگذار میموضوع این آیین های طرح

لی های جنگهای عمومی، پاركهای طبیعی، نهالستانو بیشه جنگل هاعرصه  -4ماده 

های های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانیی دست کاشت، ایستگاهجنگل هاو 

 اسناد مالكیت آنها به نام دولت های مستعد مذکور که قبالًمتناسب و موجود در عرصه

، مراتع و آبخیزداری کشور جنگل هابا نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان 

رد، گیهای فوق مورد استفاده قرار میصادر گردیده است، مادامی که برای کاربری

نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی )سازمان 

 .، مراتع و آبخیزداری کشور( می باشداجنگل ه

ای ه های مستعد برای طرحبررسی، مطالعه، مكان یابی و استعدادیابی عرصه -5ماده 

( قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی 8موضوع ماده )

 لعمرانی استاندار و دبیری رییس سازمان جهادکشاورزی استان و با عضویت مدیران ک

ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی، آب منطقه

 .پذیردمدیر امور اراضی صورت می

های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی وزارت جهاد کشاورزی عرصه

 .نمایدتصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می

 .نه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بوددبیرخا -1تبصره

های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری پس از ابالغ کاربری -2تبصره

ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد 



        35 

 

 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

ستری برای اس رسمی دادگموظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشن

 .مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید

هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر در  -6ماده 

نامه )کلی و یا جزئی( ( این آیین2های مصوب موضوع ماده ) مفاد مندرج در طرح

ف است عالوه بر فسخ یك طرفه قرارداد ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظ

 .بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید

برداری و یا حق انتفاع ساالنه در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره -7ماده 

از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابالغ اخطار به 

مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار )حداکثر دو ماه 

 .برداری اقدام نماید پس از ابالغ اخطار( نسبت به فسخ یك طرفه قرارداد بهره

، مراتع و آبخیزداری جنگل هاوزارت جهاد کشاورزی )حسب مورد سازمان  -8ماده 

( 1کشور و سازمان امور اراضی کشور( موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره )

 قیمت همچنینقانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان 

 .اعالم نماید پایه و شرایط پرداخت را

اجرایی  هایهای الزم را حسب مورد از دستگاهبرندگان مزایده موظفند موافقت -تبصره

 .ذی ربط اخذ نمایند

پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، درصورت عدم تمدید قرارداد، کلیه  -9ماده 

اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مكلف است عرصه و اعیان و 

تحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت مس

 .کشاورزی مسترد کند جهاد

درصورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای  -10ماده 

توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مكلف است  طرح هایاجرای 
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یك سال( ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره با اعالم قبلی )حداقل 

 .برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند

گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر حقوق ناشی از سرمایه -تبصره 

کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت 

 .اهد شدخو

 درصورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه  -11ماده 

، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یك بار نكنندزمان بندی مصوب اقدام 

 .برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نمایداخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره

رداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به درصورت خاتمه قرارداد بهره ب -12ماده 

دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابالغ و مجری مكلف است 

های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده ضمن تحویل عرصه

یه ربه دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظ

 .کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند

( براساس طرح مصوب به عهده 2موضوع ماده ) طرح هاینظارت بر اجرای  -13ماده 

 .باشدنامه می( این آیین5کارگروه موضوع ماده )

ز های سبز کمربند سبدر مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کابری -14ماده 

پنجم توسعه جمهوری اسالمی  سالهپنج( قانون برنامه 147شهرها، طبق بند )ج( ماده )

 .شد خواهد اقدام - 1389 مصوب –ایران 

 نامه توسطهای اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آییننامهشیوه -15ماده 

های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی نمایندگان وزارتخانه

 .شودجمهور، تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی ابالغ میرییس



        37 

 

 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

 10/12/1393اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی 

 .و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست ابالغ کرد
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قانون افزايش  (9)اصالحي ماده  (2)آيين نامه اجرايي تبصره 

( 45بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده )

 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های جهاد کشاورزی  1394/ 4/ 7هیأت وزیران در جلسه 

 قانون افزایش ) 9( اصالحی ماده )2و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره )

 قانون رفع موانع  (45موضوع ماده )وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بهره 

 تبصره اجرایی نامه آیین – 1394مصوب  – تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 :کرد تصویب زیر شرح به را شده یاد

اصطالحات به کار رفته در الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و  -1ماده 

و آیین نامه  1359ء اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ایران مصوب احیاءءءءء

( اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 33اجرایی آن و قانون اصالح ماده )

به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر  1386ها و مراتع کشور مصوب 

 معانی مشروح مربوط است: اصطالحات زیر در این آیین نامه دارای

 1394قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  -الف

خدمات گردشگری: طرح هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارایه خدمات به  -ب

گردشگران داخلی یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه های اجرایی 

 ی شود.ذی ربط صادر م

 وزارت توسط نامه آیین این ابالغ از پس ماه سه ظرف مذکور های طرح فهرست 

 و رددگ می ابالغ و تهیه طرح مرتبط اجرایی های دستگاه همكاری با جهادکشاورزی

ی ربط و ذ اجرایی دستگاه پیشنهاد به ساالنه ها، طرح اصالح یا تغییر نیاز صورت در

 تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.

 وزارت توسط نامه آیین این ابالغ از پس ماه سه ظرف مذکور های طرح فهرست 

همكاری دستگاه های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابالغ می گردد و  با جهادکشاورزی

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85/
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ربط و  اجرایی ذیدر صورت نیاز تغییر یا اصالح طرح ها، ساالنه به پیشنهاد دستگاه 

 تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.

که بعد از تاریخ الزم االجرا  طرح های عمرانی قابل واگذاریکلیه اراضی  -2ماده 

شدن قانون واگذار می گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداری 

و تأیید اجرای طرح  و در صورت درخواست مجری ذی ربطصادره توسط مراجع 

 بهره و حفاظت قانون اصالحی (33) ت نظارت موضوع قانون اصالح مادهأتوسط هی

 واگذاری موضوع مواد های کمیسیون موافقت و کشور مراتع و جنگل ها از برداری

 و واگذاری قانونی الیحه اصالح قانونی الیحه اجرایی نامه آیین  (32) و (31)

 می باشد. قابل انتقال قطعی ایران اسالمی جمهوری حكومت در اراضی ءاحیاءءءءء

نظارت قانون  هیأتنظارت بر اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده  -3ماده

 اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور  (33)اصالح ماده 

 می باشد.

قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت براساس قوانین  -4ماده 

 و مقررات مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.

یمت صددرصد ق درخصوص شهرك های صنعتی دولتی مبنای قیمت گذاری، -تبصره

 خواهد بود. منطقه ای

است و  آیین نامه ممنوعتغییر کاربری اراضی واگذارشده موضوع این  -5ماده 

تفكیك اراضی مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون های طرح های کشاورزی و 

آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه  (32)و (31)غیرکشاورزی موضوع مواد 

 پذیر امكان ء اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ایران احیاءءءءءقانونی واگذاری و 

 وطمرب مراجع و نهادها سایر و رسمی اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت ادارات و بوده

ری آنها از و تغییر کارب تقسیم اراضی واگذار شده و افراز یا تفكیك موارد در مكلفند

سازمان جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه 
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به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون های فوق االشاره صورت پذیرد تخلف 

را به  فسخ واگذاری و یا استرداد زمینبوده و سازمان جهادکشاورزی موظف است 

 ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابالغ نماید.

ی کاربری صنعتی بوده و های صنعتی داراشهرك  به شده واگذار اراضی -تبصره 

 تفكیك آن از رعایت حكم این ماده مستثنی است.

 جمهور رییساسحاق جهانگیری، معاون اول 
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( قانون افزايش بهره وري 9( الحاقي ماده )3تبصره ) آيين نامه اجرايي

( قانون رفع موانع توليد 54بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده )

 رقابت پذيرو ارتقاي نظام مالي كشور 

 

 21/4/1394                                                              هـ52083/ت49670شماره

ـ سازمان ثبت اسناد و امالك  وزارت امور اقتصادی و داراییزی وزارت جهاد کشاور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - کشور

به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور  7/4/1394هیأت وزیران در جلسه 

( الحاقی 3ان ثبت اسناد و امالك کشور و به استناد تبصره )اقتصادی و دارایی و سازم

( 54( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده )9ماده )

آیین نامه  ،ـ1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب

 :اجرایی تبصره یادشده را تصویب کرد

( قانون افزايش بهره وري 9( الحاقي ماده )3يي تبصره )آيين نامه اجرا

( قانون رفع موانع توليد 54بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده )

 رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ـ1ماده

مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، الف ـ تداخل: اجرای قوانین و 

دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالكیت شده یا نشده باشد 

شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصالحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت 

موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت 

 .آن عرصه گردیده است

 زی )تثبیت نوعیت( و اصالحب ـ رفع تداخالت: رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موا

 نقشه ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالكیت در عرصه های مورد تداخل سوابق،

http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=8174
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=8174
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ج ـ مالك: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و امالك 

ت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالكیت یا گواهی مشعر بر مالكیت بوده با رعای

و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات 

اراضی خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصالحات ارضی، مالك، خرده مالك، مالك 

و یا به موجب آرای  خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت موقت

 .قطعیت یافته از مراجع قضایی مالك شناخته شده اند

اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند )الف( بوده  :د ـ اراضی کشاورزی

و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالكین و یا 

 سایر فعالیت های کشاورزی مورد متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و 

 .بهره برداری قرار می گیرند

هـ ـ نقشه تجمیعی پالك: نقشه ای که از تلفیق نقشه های مختلف اجرای قوانین و 

ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و  ذی ربطمقررات موازی که توسط دستگاه 

 .رعایت ضوابط حدنگاری )کاداستر( تهیه می شود

ی دولتی: اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و و ـ اراض

موات اصالحات ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص 

 .اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول المالك ثبتی به مالكیت دولت درآمده است

ـ 1341ها و مراتع ـ مصوب ز ـ اراضی ملی: عرصه های مشمول قانون ملی شدن جنگل

و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ 

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی  همچنینـ و اصالحیه های بعدی آن 1346مصوب

 . 1371و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب

ای روستایی ح ـ مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تأسیسات و خانه ه

زمین های زراعی و باغ ها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات،  همچنین

 .تشخیص داده شده است
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ط ـ مستثنیات مالكین اصالحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون 

اصالحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقالب به صورت 

 .ر اختیار کشاورزان قرار گرفته استکشت موقت د

تبصره ـ تعریف سایرعبارت های موضوع این آیین نامه تابع قوانین مربوط خاص خود 

 .می باشد

 :تداخالت مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است ـ2ماده

 .ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصالحات ارضی1

اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصالحات ـ تداخل در اجرای مقررات 2

 .ارضی

ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول 3

 .اصالحات ارضی و موات

 .ـ تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن4

 .ـ تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن 5

منظور رفع تداخالت اراضی و پالك هایی که مشمول اجرای قوانین و  بهـ 3ماده

مقررات خالصجات، مراحل سه گانه اصالحات ارضی، موات و کشت موقت شده و 

نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اینكه 

به  اشد و اتخاذ تصمیم نسبتمنجر به صدور سند مالكیت به نام دولت شده یا نشده ب

اصالح نقشه ها، سوابق و اسناد مالكیت آن ها، کمیسیون رفع تداخالت در سطح استان 

 :به شرح زیر تشكیل می گردد

 (رییسـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان )1

 (ـ مدیر امور اراضی استان )دبیر2

 ـ مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان3

 خیزداری استانـ مدیرکل منابع طبیعی و آب4
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 ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 5

 ـ معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 6

 ـ یك نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان7

ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل 1تبصره

 .چهار رأی معتبر است

ایه تجمیع نقشه های ار همچنینـ به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل 2تبصره

، کارگروهی با عضویت اعضای ذی ربطشده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای 

ر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشكیل می شود. کارگروه مذکور موظف متناظ

ز ابالغ این آیین نامه، گزارش کاملی از وضعیت پالك های است ظرف دو سال پس ا

دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان 

ارسال نماید. اطالعات و نقشه های موردنیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه 

 .مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه می گردد

ـ در صورتی که با اجرای یكی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده 3رهتبص

باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیأت های تعیین تكلیف اراضی اختالفی 

اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیأت های 

اجرای قوانین و مقررات موازی در یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل 

اجرای این آیین نامه می باشد. نقشه های رفع تداخل شده پالك، مالك تعیین موقعیت 

 اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی ربط 

 .نمی توانند ادعایی خارج از محدوده های تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند

رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد  ـ4تبصره

آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگل ها، مراتع 

 .و آبخیزداری کشور انجام خواهدشد
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دبیرخانه کمیسیون رفع تداخالت استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر  ـ4ماده

 :ظایف آن به شرح زیر می باشدبوده و و

ـ بررسی پرونده ها و گزارش های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعالم و 1

تكمیل سوابق و اطالعات مالكین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملك با همكاری ادارات 

 .کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و امالك استان

ها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در  ـ تكمیل پرونده هر یك از پالك2

 .کمیسیون

ـ ابالغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و 3

 .ذی ربطامالك و ذینفعان و سایر مراجع 

کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و  ـ 5ماده

با بررسی حقوق قانونی و مكتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، 

 :اتخاذ تصمیم نماید

 ـ سوابق مربوط به اجرای اصالحات ارضی1

 ـ سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن2

 ه قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجاتـ سوابق اجرایی مربوط ب3

ـ سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقالب به 4

 (صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است )کشت موقت

 ـ سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها 5

پس از بررسی پرونده ها در صورتی که مشخص گردد هیچ گونه تداخلی در  ـ1تبصره

اجرای مقررات بر روی عرصه موردنظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسه ای 

مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالك 

 .اعالم می گردد
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 تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده  ـ در پالك هایی که حسب2تبصره

می شود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی 

اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به  همچنینمالكین 

دستگاه های عضو کمیسیون اعالم می شود تا حسب مورد نسبت به اصالح سوابق و 

 .قشه ها و اسناد اقدام نمایندن

ـ از تاریخ ابالغ تصمیم کمیسیون رفع تداخالت، ادارات کل منابع طبیعی و 3تبصره

آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مكلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به 

 .استعالم ها براساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند

یدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات در صورتی که در حین رس ـ 6ماده

ملك مشمول قوانین اصالحات ارضی اعم از پالك اصلی، فرعی، بخش و مدارك و 

مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پالك دارای اشكال بوده 

و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشكال باشد پرونده برای رسیدگی 

به شورای اصالحات ارضی استان ارسال و شورای اصالحات ارضی موظف است در 

( آیین نامه اصالحات ارضی 38اجرای الیحه قانونی اضـافه نمودن یك تـبصره به ماده )

ـ نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصالح 1358ـ مصوب  3/5/1343مصوب 

صادره به کمیسیون رفع تداخالت  آن اقدام و مراتب را به انضمام یك نسخه از رأی

 .ارسال نماید

مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تكلیف مستثنیات قانونی ـ 7ماده

اشخاص موضوع این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون 

جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ 

اراضـی زراعی و باغ ها ـ ـ و اصالحات بـعدی و قانون حفـظ کاربری 1385مصـوب 

ـ با همكاری ادارات ثبت اسناد و امالك محل نسبت به پیگیری صدور 1374مصوب
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اسناد مالكین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع 

 .تداخل شده، اقدام نماید

 حل و به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملكرد کمیسیون استان ها و ـ 8ماده

فصل مشكالت احتمالی در تعیین تكلیف پرونده های مشمول این آیین نامه، 

سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین  رییسکارگروهی در مرکز با مسئولیت 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  ذی ربط

 یی )مدیرکل اموال دولتی( و وزارت کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارا

 .مدیرکل حقوقی( تشكیل می شود)جهاد کشاورزی 

ـ شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و کاربرگ های موردنیاز برای اجرای این آیین 1تبصره

 .نامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می گردد

 .مان امور اراضی کشور مستقر می باشدـ دبیرخانه کارگروه در ساز2تبصره

 چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر ـ 9ماده

 :می باشد

الف ـ هزینه های اجرایی رفع تداخل شامل تشكیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه های 

تجمیعی، گزارش های فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عكس های هوایی معادل حداکثر 

 .ه درصد ارزش معامالتی زمین مورد تقاضاد

 :ب ـ قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت می گردد

ـ زارعین صاحب نسق اصالحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده اند 1

 .به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صددرصد ارزش معامالتی زمان رفع تداخل

متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صددرصد قیمت ـ 2

 .کارشناسی روز

ـ قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معامالتی 1تبصره

 .حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد
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یون را که توسط دبیر کمیسـ ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی 2تبصره

استان ابالغ می شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به 

منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالكیت رفع تداخل می باشد و صدور 

 گواهی و صدور یا اصالح اسناد مالكیت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق 

 .می باشد

داره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق ـ ا3تبصره

و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی 

 .کشور اقدام نماید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی  ـ10ماده

پیش بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای  سازمان امور اراضی کشور( نسبت به)

حاصله برای اجرای طرح های حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در 

 .قوانین بودجه سنواتی اقدام می نماید

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریرییسمعاون اول 
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قانون افزايش  (12ماده) نامه اجرايي بند)ب(آيين

 كشاورزي و منابع طبيعيوري بخش بهره

نا به پیشنهاد مشترك وزارت ب 20/5/1392 وزیران در جلسه مورخ هیأت

جمهور و سازمان ریزی و نظارت راهبردی رییسکشاورزی و معاونت برنامهجهاد

وری بخش قانون افزایش بهره (12حفاظت محیط زیست و به استناد بند)ب( ماده)

نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر آیین ،1389 کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب

 :تصویب نمود

 01/07/1392تاریخ:                                                هـ43987/ت121604شماره:

 سازمان حفاظت محیط زیست -وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بنا به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد 20/5/1392 وزیران در جلسه مورخ هیأت 

جمهور و سازمان حفاظت ریزی و نظارت راهبردی رییسکشاورزی و معاونت برنامه

وری بخش کشاورزی و قانون افزایش بهره (12محیط زیست و به استناد بند)ب( ماده)

 :ویب نمودنامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصآیین ،ـ1389منابع طبیعی ـ مصوب

  
وري بخش (قانون افزايش بهره12نامه اجرايي بند)ب(ماده)آيين

 كشاورزي و منابع طبيعي
 روند:نامه در معانی مشروح مربوط به کار میاصطالحات زیر در این آیین -1ماده 

 ـ1389وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوبقانون افزایش بهره الف ـ قانون:

های طبیعی، اراضی جنگلی، ، مراتع،بیشهجنگل هاعرصه و اعیانی  منابع طبیعی:-ب

ها، اراضی زارها، نیزارها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، آبراههزارها، بوتهچمن

موات، اراضی دولتی، کویرها، شنزارها، اراضی بیابانی و سایر منابعی که توسط وزارت 

و  جنگل های دست کاشت، گل هاجنجهاد کشاورزی ایجاد شده یا خواهد شد مانند 



        50 

 

 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

ها،مراتع و آبخیزداری کشور برای  مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگل

 های آبخیز،حوزه آبخیز،های پارك شود،ء و اصالح و تبدیل منابع ایجاد میاحیاءءءءء

ها و ایستگاه تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال نهالستان جنگلی، هایپارك

 شوند.)انفال( محسوب میعمومی 

هرگونه دخالت در عرصه و اعیانی منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم  تخریب: -ج

که باعث بروز خسارت و یا سبب برهم خوردن تعادل و تغییر در اجزای زیست بوم 

 شود.

های ها و پروژه اقداماتی که در قالب طرح و بازسازی منابع طبیعی: ءاحیاءءءءء -د

 شود.برای بازگرداندن شرایط قبل از تخریب )شرایط اولیه( انجام می ،مرتبط

های اجرایی مصوب خود را به منظور دستگاههای مجری مكلفند نقشه پروژه -2ماده 

 برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت 

ء احیاءءءءءهای یادشده،هزینههای جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه

 نماید.و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعالم می

( برمبنای 1های موضوع بند)ب( ماده )های وارده به عرصهمحاسبه خسارت -3ماده 

ریزی آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابالغی معاونت برنامه

با توجه به شاخصهای زیر و در قالب جداول پیوست  جمهور،ت راهبردی رییسو نظار

 شود.تأیید شده است، انجام می "دولت هیأتدفتر "که به مهر 

 ها به صورت طبیعی و دست کاشت.درختان و درختچهها، بوتهها، تعداد کل نهال -1

 مساحت پوششهای علفی و یا چمنزارها )مترمربع(.  -2

 ك جابه جا شده به مترمكعب.حجم خا  -3

ها به درختان و درختچه ها،هزینه کاشت،نگهداری و مراقبت معادل سن نهال،بوته -4

 صورت طبیعی و دست کاشت.

 ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.  -5
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وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این  -4ماده 

های اجرایی مربوط جهت درج در الیحه بودجه  با هماهنگی دستگاهنامه را تصویب

جمهور پیشنهاد نماید. معاونت ریزی و نظارت راهبردی رییسسنواتی به معاونت برنامه

جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در ریزی و نظارت راهبردی رییسبرنامه

امه با وزارت جهاد کشاورزی برای بینی و در چارچوب موافقتنلوایح بودجه ساالنه پیش

 دهد.( قانون اختصاص می13شده در ماده)مصارف تعیین

وزارت جهاد کشاورزی مكلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای  -تبصره

ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط عمرانی و توسعهعمومی،  طرح های

( قانون و با نـظر سازمان 13وع ماده )زیست را صرفاً در چـارچوب عملیات مـوض

 حفـاظت محیط زیست در مناطق یادشده هزینه نماید.

 جمهوررییسمعاون اول  اسحاق جهانگیری 
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

( قانون افزايش بهره وري 18آيين نامه اجرايي ماده )

 بخش كشاورزي و منابع طبيعي

ـ                         46384/ت20705 شماره  9/2/1391                                                                ه

 و منابع طبیعی  کشاورزی( قانون افزایش بهره وری بخش 18آیین نامه اجرایی ماده )

  ـ وزارت راه و شهرسازی کشاورزی جهادوزارت 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 یست ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانسازمان حفاظت محیط ز

 جهادبنا به پیشنهاد مشترك وزارت  14/10/1390وزیران در جلسه مورخ   هیأت  

( ماده 4و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و به استناد تبصره ) کشاورزی

 ـ  1389و منابع طبیعی ـ مصوب  کشاورزی( قانون افزایش بهره وری بخش 18)

 :آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

 وكشاورزي ( قانون افزايش بهره وري بخش 18آيين نامه اجرايي ماده )

 منابع طبيعي

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روندـ 1ماده       

 .و منابع طبیعی و عشایری کشاورزیطب: فعاالن بخش الف ـ مخا       

و منابع طبیعی: حوزه های مختلف مرتبط با امور آب و خاك،  کشاورزیب ـ بخش         

جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری، زراعت، باغبانی، امور دام، دامپزشكی، حفظ نباتات، 

ویج، آموزش تر ،کشاورزیگیاه پزشكی، شیالت، عشایر، تعاون روستایی و صنایع بخش 

 .و منابع طبیعی و سایر حوزه های مرتبط کشاورزیو تحقیقات بخش 

 .ج ـ برنامه: برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با این آیین نامه       

 .کشاورزی جهادد ـ وزارت: وزارت        

 .هـ ـ سازمان: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران       

 .و منابع طبیعی کشاورزیو ـ گروه: گروه دانش ترویج و توسعه بخش        
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ز ـ کارگروه: کارگروه سیاستگذاری و تعیین محتوا به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت       

های سازمان و سه نفر از معاونین وزارت  سازمان و عضویت معاونین سیاسی و امور استان

مان ساز ذی ربطمعاون آب و آبفای وزارت نیرو، معاون  ،اورزیکش جهادبه انتخاب وزیر 

حفاظت محیط زیست و رییس سازمان هواشناسی کشور به منظور سیاستگذاری و تعیین 

 . های انجام شده و نظارت کالن بر حسن اجرای امور ها و ارزیابی فعالیت اولویت

بت با تشكیل گروه نس جهادزیونی گروه سازمان عالوه بر برنامه های رادیو و تلویـ 2ماده        

ه اقدام های هر شبك به طراحی، برنامه ریزی، تولید و پخش برنامه های متناسب با مأموریت

( روز 4نماید به نحوی که هر یك از شبكه های ملی و استانی رادیو و تلویزیون، حداقل )

 :تولید و پخش نمایند ( دقیقه در هر شبانه روز، با ویژگیهای زیر60در هفته و حداقل )

الف ـ متناسب با ویژگیهای هر شبكه رادیویی و تلویزیونی، موضوعات و مخاطبین مورد          

و منابع طبیعی در ساختارهای  کشاورزیهای جاری بخش  نظر، تقویم زراعی و فعالیت

ناسب ممختلف از قبیل نمایشی، مستند، گزارش، مسابقه، ترکیبی و خبر تولید و در زمان 

 .از نظر پر مخاطب بودن همان شبكه پخش گردد

ب ـ با نظر کارگروه در قالب اخبار، مباحث آموزشی ـ ترویجی، ارایه روشهای علمی در        

راستای افزایش بهره وری تولید، انتقال یافته های تحقیقاتی، معرفی الگوهای موفق، تبیین 

یعی و عشایری، ارتقای پنداره شغلی و و منابع طب کشاورزیقوانین و مقررات بخشهای 

اجتماعی کشاورزان، دامداران، مرتعداران، جنگل نشینان، عشایر و خانواده های روستایی، 

رفع موانع تولید و کـسب و کار به منظور ارتقای مـنزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای 

های  ونیه تعاتقویت انگیز همچنینو منابع طبیعی و عشایری  کشاورزیفعاالن بخش 

تولید، توزیع و حذف واسطه ها و تحول در زیرساختها و بسترهای فعالیت در اختیار 

 .قرار گیرد مخاطبان

ه و منابع طبیعی و نیاز ب کشاورزیتبصره ـ در مواقع اضطراری و وقوع بحران در بخش        

رصد د اطالع رسانی سریع براساس اعالم سازمان مدیریت بحران کشور حداقل بیست



        54 

 

 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

از حجم برنامه های مقرر در توافق نامه فی مابین وزارت و سازمان، به برنامه های ویژه 

 بحران اختصاص می یابد تا متناسب با گستردگی بحران در سطوح ملی و استانی 

 .برنامه سازی و  اطالع رسانی شود

 ابع پیش بینی شده دراعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه از محل من ـ3ماده       

ای و منابع طبیعی و بر مبن کشاورزی( قانون افزایش بهره وری بخش 18( ماده )3تبصره )

موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 

 .جمهور تأمین می شود

گزارش ارزیابی عملكرد اجرای این آیین نامه هر سال به صورت مشترك توسط ـ 4ماده       

 .وزیران ارایه می شود هیأتوزارت و سازمان به 

 معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
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 و آیین نامه های آن ش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره وری بخقانون 

( قانون افزايش بهره وري 33آيين نامه اجرايي ماده )

 بخش كشاورزي و منابع طبيعي 

 شماره

 24/8/1391                                                            هـ47435/ت166589

 وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

مورخ  27783/020بنا به پیشنهاد شماره  7/8/1391وزیران در جلسه مورخ  هیأت

وری قانون افزایش بهره (33وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ) 24/7/1390

شده را به  ی ماده یادآیین نامه اجرای ،ـ1389ـ مصوب  بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 :شرح زیر تصویب نمود

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( 33آیین نامه اجرایی ماده )

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روندـ 1ماده 

اقل دوزیران برای تضمین ح هیأتالف ـ قیمت تضمینی: قیمت تعیین شده از سوی 

 .دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصوالت کشاورزی

 ب ـ بورس کاال: بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی در شرکت بورس 

 .کاالی ایران

وزارت جهاد کشاورزی مكلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال ـ 2ماده

عیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وض

محصوالت کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کاال می باشد را برای تصویب 

 .وزیران پیشنهاد نماید هیأتبه 

ـ وزارت جهاد کشاورزی مكلف است با همكاری بورس کاال تا پایان 1تبصره

ر قابل معامله داردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصوالت کشاورزی 

 .بورس کاال اقدام نماید

http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=46104
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ـ مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصوالت موضوع این آیین نامه، بورس 2تبصره

 .کاال با همكاری وزارت جهاد کشاورزی می باشد

ـ اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کاالهای کشاورزی که مشمول 3تبصره

 .ند، ممنوع استفهرست کاالهای قیمت تضمینی می شو

ـ آن دسته از کاالهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، 4تبصره

 .معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می شود، از شمول این تصویب نامه خارج است

جمهور مكلف است بنا به  رییسمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ـ 3ماده

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی 

 .پیش بینی نماید بودجه سنواتی بورس به تفكیك محصوالت منتخب را در

عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال منوط به ارایه تأییدیه سازمان ـ 4ماده

لیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی جهاد کشاورزی استان برای تو

مربوط به تفكیك نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جهاد 

 .های بخش کشاورزی استکشاورزی استان( برای تشكل

وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معامالت  ـ 5ماده

از بورس کاال ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت 

 .نماید اقدام وزیران هیأتتضمینی اعالم شده از سوی 

 جمهور ـ محمدرضا رحیمیرییسمعاون اول 

 

 

 

 

 

 


