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 1387 مصوب

 37231/020 شماره يشنهادهايپ به بنا 25/1/1387 مورخ جلسه در ستيز طيمح و صنعت ،ييربنايز امور ونيسيكم عضو رانيوز

 يالحاق) 6( تبصره استناد به و هييقضا قوه 20/10/1386 مورخ 10807/86/1 شماره و يكشاورز جهاد وزارت 17/10/1386 مورخ

 شماره نامه بيتصو تيرعا با و ـ 1386 مصوب ـ مراتع و جنگلها از يبردار بهره و حفاظت قانون ياصالح) 33( ماده

 : نمودند بيتصو ريز شرح به را شده ادي قانون يياجرا نامه نييآ ،10/10/1386 مورخ هـ373ت/164082

  ك39028ت/20144شماره    1387/2/15

 يشهرساز و مسكن وزارت ـ يجهادكشاورز وزارت

    اصطالحاتاصطالحاتاصطالحاتاصطالحات    وووو    ففففييييتعارتعارتعارتعار    ات،ات،ات،ات،ييييكلكلكلكل    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 دست جنگل ،يعيطب يها شهيب و جنگل چرا، پروانه ،يجنگل پارك ،يدولت ياراض«  اصطالحات از ريغ نامه نييآ نيا در ـ1ماده

 شدن يمل قانون طبق آنان فيتعار كه »يعموم نهالستان و مرتع ،يمرتعدار طرح ،يدولت ساتيتأس يقانون ميحر ،يعموم كاشت

 حهيال آن، يبعد اصالحات و ـ1346مصوب ـ مراتع و جنگلهـا از يبردار بهـره و حفاظت قـانون ـ1341 مصوب ـ كشور يجنگلهـا

 باشند، يم مربوط يها نامه نييآ و انقالب يشورا ـ1359 مصوب ـ ياراض ياياح و يواگذار يقانون حهيال اصالح يقانون

 :روند يم كار به مربوط مشروح يمعان در ريز اصطالحات

 : قانون ـ الف

 ـ 1386 مصوب ـ مراتع و جنگلها از يبردار بهره و حفاظت قانون ياصالح) 33( ماده اصالح قانون

 :  نظارت ئتيه ـ ب

 ـ1386 مصوب ـ مراتع و جنگلها از يبردار بهره و حفاظت قانون ياصالح) 33(ماده موضوع نظارت  ئتيه

 : ينظارت عوامل ـ ج

 چارچوب در واگذارشده ياراض از الزم گزارش هيته و ديبازد منظور به كه نظارت ئتيه ياعضا منتخب كارشناسان از يگروه

 .شود يم صادر نظارت ئتيه سيير توسط آنان وحكم انتخاب شده محول فيوظا



 : طرح شده انجام اتيعمل درصد ـ د

 يبند زمان براساس آن محاسبه يمبنا و درصد كه يواگذار مورد ياراض در مصوب طرح مطابق شده انجام يكيزيف شرفتيپ زانيم

 .گردد يم نييتع طرح از ديبازد و يياجرا اتيعمل قيتطب و طرح

 : مصوب طرح ـ هـ

 مصوبه ،يواگذار زمان در و باشد دهيرس يمتول يدستگاهها بيتصو  به و هيته يحقوق و يقيحق اشخاص توسط كه يمدون طرح

 از خارج در ساتيتأس و بنا احداث نحوه نامه نييآ) 13( ماده ونيسيكم اي استان يمعمار و يشهرساز كارگروه( ربطيذ مراجع

 .باشد داشته را) شهرها ميحر و محدوده

 : يواگذار يها ونيسيكم ـ و

 منظور به را يحقوق و يقيحق اشخاص به مربوط يمتول يدستگاهها مصوب يطرحها مقررات، و ضوابط طبق كه يمراجع

 .ندينما يم اعالم يواگذار عدم اي يواگذار مورد در را خود نظر و يبررس يدولت و يمل ياراض يواگذار

 : موجه عذر ـ ز

 و باشد نموده فراهم را آن ياجرا در ريتأخ موجبات اي و دهيگرد مصوب طرح موقت اي ميدا يليتعط به منجر كه يحالت و تيوضع

 .باشند نداشته ينقش چيه آن حدوث در ميرمستقيغ اي ميمستق طور به يو يياجرا عوامل اي طرح يمجر

 : تعلل ـ ح

 .مصوب طرح موقع به ياجرا يراستا در يقرارداد اي يقانون تعهدات ياجرا در انيمجر اي يمجر قصور و مسامحه

 : تخلف ـ ط

 .نيزم يواگذار قرارداد در مندرج طيشرا و مقررات و نيقوان تيرعا عدم

 : نيب خالف ـ ي

 نييتع و ديتمد موجبات و نبوده اغماض قابل نظارت ئتيه صيتشخ بر بنا كه طرح يمجر ناموجه عذر و آشكار تخلف و تعلل

 .دينما يم فراهم نرايزم استرداد اي و قرارداد فسخ اي و اجرا يبرا مهلت

 : يواگذار قابل يدولت و يمل يها عرصه ـ ك

 يها بخش محصوالت يبردار بهره و ياقتصاد ديتول استعداد يدارا كه بالمعارض و يواگذار قابل يدولت و موات ،يمل منابع ياراض

 .باشد يم يركشاورزيغ و يكشاورز مختلف

 : رمتجانسيغ يكاربر رييتغ و ليتبد ـ ل

 .باشد داشته رتيمغا مصوب طرح اهداف با ت،يماه در كه ييها يكاربر رييتغ و ليتبد



 : المنفعه عام امور يبرا يواگذار ـ م

 در آنها تيفعال بودن  يرانتفاعيغ ،يواگذار زمان در كه يردولتيغ مؤسسات و يخصوص بخش به گرفته صورت يهايواگذار

 .باشد شده ديق اساسنامه

 : ستيز طيمح حفاظت سازمان حفاظت تحت چهارگانه مناطق ـ ن

 طيمح حفاظت يعال يشورا توسط كه ـ 1353 مصوب ـ ستيز طيمح يبهساز و حفاظت قانون) 3( ماده) الف( بند موضوع مناطق

 با شده حفاظت منطقه و وحش اتيح پناهگاه ،يمل يعيطب آثار ،يمل پارك مناطق عنوان به آن، نيگزيجا مرجع و) سابق( ستيز

 باشد شده بيتصو آن حدود و نييتع ادشدهي ماده »الف«  بند ليذ در مندرج نكات تيرعا

    نظارتنظارتنظارتنظارت    نحوهنحوهنحوهنحوه    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 اي تعلل صيتشخ و قانون موضوع يركشاورزيغ يطرحها ريسا و يدامپرور و يكشاورز يطرحها ياجرا بر نظارت منظور به ـ 2ماده

 ريوز حكم با نظارت ئتيه استان هر در ادشدهي يطرحها شده انجام اتيعمل درصد نييتع و طرحها انيمجر موجه عذر و تخلف

 طرح با مرتبط رشته در كارشناس نفر كي و يعيطب منابع كل ريمد ،يجهادكشاورز سازمان سيير از مركب يجهادكشاورز

 .گردد يم ليتشك

 واقع شهرها ميحر و محدوده در كه ييطرحها هيكل نيهمچن و يركشاورزيغ يطرحها هيكل با مرتبط رشته در كارشناس ـ1تبصره

 حكم صدور يبرا يشهرساز و مسكن وزارت توسط يوزارتجهادكشاورز درخواست خيتار از ماه كي ظرف شوند يم اي شده

 .گردد يم يمعرف

 سازمان سيير به را طرح با مرتبط كارشناسان احكام صدور خود،  تيمسئول حفظ با تواند يم يجهادكشاورز ريوز ـ2تبصره

 .دينما ضيتفو يجهادكشاورز

 و نظارت ئتيه سيير عنوان به يجهادكشاورز سازمان سيير و مستقر يجهادكشاورز سازمان در نظارت ئتيه رخانهيدب ـ3ماده

 ابالغ اعضا، از دعوت جلسه، ليتشك به مربوط امور هيكل انجام. باشد يم نظارت ئتيه ريدب عنوان به ادشدهي سازمان يحقوق مسئول

 .بود خواهد نظارت ئتيه ريدب عهده به مرتبط موارد ريسا و آرا

 به ليتكم و يبررس از پس ممكن زمان نيكوتاهتر در و ثبت را دهيرس يگزارشها هيكل است موظف نظارت ئتيه ريدب ـ تبصره

 .دهد قرار نظارت ئتيه كار دستور در نوبت بيترت

 طرح و سوابق يبررس با و ديبازد واگذارشده يها طرح از مستمر صورت به ينظارت عوامل توسط است موظف نظارت ئتيه ـ4ماده

 را الزم نظارت كار شرفتيپ و طرح ياجرا تيفيك و يياجرا يبند زمان براساس طرح ياجرا نحوه بر قرارداد، مفاد و مصوب

 .دينما معمول

 يعيطب منابع كل ريمد اي ياراض امور ريمد توسط مورد حسب يدولت و يمل ياراض يواگذار به مربوط يها پرونده گزارش ـ1تبصره

 .گردد يم ارائه نظارت  ئتيه رخانهيدب به استان هر



 را مصوب طرح ياجرا بر الزم نظارت است موظف ياصول موافقت اي سيتأس جواز صادركننده واحد و يياجرا دسـتگاه ـ2تبصره

 منعكس نظارت ئتيه رخانهيدب به اجرا، مدت در را طرحها يكيزيف شرفتيپ گزارش و معمول طرح دنيرس يبردار بهره به مرحله تا

 .دينما

 نوبت دو در) يسفارش پست قيطر از( هياخطار صدور  به نسبت نظارت ئتيه نظر براساس است موظف نظارت ئتيه ريدب ـ3تبصره

 كار دستور در را مراتب صادرشده يها هياخطار به طرحها انيمجر اي يمجر توجه عدم صورت در و اقدام روز پانزده فاصله به

 .دهد قرار نظارت ئتيه

 مراجع و باشد ينم يعيطب منابع كل ادارات و يجهادكشاورز يسازمانها يعموم نظارت يناف نظارت  ئتيه اراتياخت ـ4تبصره

 يبند زمان قالب در نظارت اعمال به نسبت طرحها انيمجر با شده منعقد يقراردادها چارچوب در موظفند مورد حسب ادشدهي

 .ندينما اقدام و يريگيپ را شده محول فيوظا طرحها ياجرا

 ظرف نيب خالف موارد در طرح، ياجرا محل از ديبازد لزوم صورت در و رخانهيدب گزارش يبررس ضمن نظارت ئتيه ـ 5ماده

 .دينما يم اعالم نيزم استرداد اي فسخ مهلت، نييتع و ديتمد بر يمبن يا جلسه صورت يط را خود يرأ ماه كي

 به طرح يمجر به يرأ يكتب ابالغ به نسبت روز ده ظرف نظارت ئتيه يرأ صدور از پس است موظف نظارت ئتيه ريدب ـ 6ماده

 در اعتراض قابل ابالغ خيتار از ماه سه ظرف نظارت ئتيه شده صادر يآرا. دينما اقدام يمقتض نحو به قرارداد در مندرج ينشان

 .االجراست الزم و يقطع شده صادر يرأ اعتراض، عدم و مدت يانقضا صورت در باشد، يم صالح ييقضا مراجع

 .است بالمانع نظارت ئتيه جلسات در يو حضور و قرارداد طرف از دعوت ـ تبصره

 با مورد حسب ييقضا مرجع از يقطع يرأ صدور اي و اعتراض مدت يانقضا ليدل به نظارت  ئتيه صادرشده يرأ تيقطع با ـ7ماده

 :گردد يم اقدام ليذ شرح به يرأ مفاد به توجه

 به نظارت ئتيه ريدب توسط مراتب باشد، نيزم استرداد اي و فسخ به ناظر نظارت، ئتيه توسط شده صادر يرأ كه يصورت در ـ الف

 خواهد اقدام متصرف دي خلع به نسبت ملك وقوع محل ثبت ياجرا رهيدا قيطر از و ابالغ اجرا جهت مربوط يرسم اسناد دفترخانه

 .شد

 حسب مراتب باشد، طرح ياجرا يبرا مهلت نييتع و اجاره قرارداد ديتمد بر ناظر نظارت، ئتيه توسط شده صادر يرأ چنانچه ـ ب

 .گردد يم ابالغ قرارداد طرف و يعيطب منابع كل اداره اي ياراض امور تيريمد به اجرا يبرا نظارت ئتيه ريدب توسط مورد

 .گردد يم ابالغ اجرا جهت نظارت  ئتيه  به تيقطع از پس قانون موضوع ييقضا مراجع يسو از صادرشده احكام ـ ج

 استرداد و يواگذار فسخ به ناظر صالح ييقضا مرجع اي و نظارت ئتيه توسط صادرشده يقطع يآرا چنانچه صورت هر در ـ تبصره

 و ابالغ سند كننده ميتنظ يرسم اسناد دفاتر اي و محل امالك و ثبتاسناد ادارات به نظارت ئتيه ريدب يسو از مراتب باشد، نيزم

 به نسبت نيزم انتقال صورت در و صادرشده اسناد اصالح به نسبت مراتب، اعالم از پس ماه كي ظرف مكلفند مذكور يدستگاهها

 و محدوده در نيزم وقوع صورت در و كشور يزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان يندگينما با دولت نام به تيمالك دفترچه صدور

 .ندينما اقدام) مسكن و نيزم يمل سازمان( يشهرساز و مسكن وزارت يندگينما با شهرك و شهر ميحر



 رانيوز ئتيه نامه بيتصو وستيپ مهر به دشدهييتأ كه وستيپ نمونه شرح به قانون كي تبصره موضوع اجاره قرارداد متن ـ 8ماده

 آن برابر ياراض كنندگان افتيدر و يجهادكشاورز وزارت نيب قانون، موضوع يقراردادها تمام قانون بيتصو خيتار از و باشد يم

 .باشد يم وستيپ نمونه قرارداد مفاد تابع مدت، انيپا از پس زين يقبل يواگذار يقراردادها ديتمد. شد خواهد منعقد

 ديتمد به نسبت يواگذار مرجع د،ينمـا صادر قرارداد ديتمد به يرأ قانون مفاد چارچوب در نظارت  ئتيهـ كه يموارد در ـ تبصره

 .دينما يم اقدام وستيپ قرارداد نمونه برابر آن

 از ليدل نيتأم به اقدام روز ده ظرف يجهادكشاورز سازمان ن،يزم استرداد اي و فسخ بر يمبن نظارت ئتيه يرأ ابالغ از پس ـ9ماده

 ييها نهيهز اي و زيوار دولت حساب به ياراض ديخر بابت را يوجه طرح يمجر اي مستأجر وچنانچه نمود خواهد محل دادگاه قيطر

 شانيا نهيهز با يابيارز و ميتقو به نسبت باشد، كرده جاديا طرح ياجرا يراستا در يمستحدثات و هيابن ،يانياع اجاره، مورد عرصه در

 :شد خواهد اقدام ليذ شرح به

 توسط نيزم متيق شيافزا از يناش افزوده ارزش لحاظ بدون روز يكارشناس متيق براساس مستحدثات و هيابن ،يانياع ميتقو ـ الف

 ياعتبار و يمال مؤسسات و بانكها مطالبات و دولت يقانون حقوق كسر از پس و گرفته انجام يدادگستر يرسم كارشناس

 .گردد يم پرداخت است، ينيب شيپ قابل ساالنه بودجه در كه يفيرد محل از دهنده، التيتسه

 .شد خواهد عمل يمدن يدادرس نييآ قانون وفق يكارشناس هينظر به اعتراض صورت در ـ ب

 يجهادكشاورز سازمان مقرر، مهلت در مستأجر مراجعه عدم و قرارداد در مندرج ينشان به نظارت ئتيه يرأ ابالغ از پس ـ1تبصره

 سپرده حساب به را ميتقو مورد مبلغ و اقدام مستحدثات و هيابن ،يانياع ميتقو و ليدل نيتأم به نسبت فوق موارد شرح به است موظف

 .دينما زيوار ادشدهي سازمان

 با يجهادكشاورز سازمان ،يانياع شده عيتود يبها افتيدر يبرا يو اطالع منظور به هياول مستأجر به يدسترس عدم صورت در

 اي يسراسر راالنتشاريكث ديجرا از يكي در روز پانزده فاصله به نوبت دو يبرا يآگه درج به نسبت ادشدهي وجوه محل از يو نهيهز

 .نمود خواهد اقدام يمحل

 سازمان ،)مقررات و نيقوان مطابق( يبعد يمجر به مجدد يواگذار زمان تا يواگذار مورد استرداد و فسخ با ـ2تبصره

 .دينما يم منعقد ينگهدار و حفاظت يمانيپ اي يامان قرارداد آن، ينگهدار و حفاظت منظور به استان يجهادكشاورز

 نظارت ئتيه توسط موضوع د،ينما نظارت ئتيه ميتقـد يرأ ـحيصح ابالغ عـدم بر دائر را خـود ادله هيعل محـكوم چـنانچه ـ10ادهم

 .گردد يم يجار خيتار نيا از ابالغيقانون آثار و ابالغ يو  به يرأ ادعا، رشيپذ صورت در و يبررس

 در كه شده انجام يهايواگذار به نسبت نامه نيآئ نيا و قانون در مندرج اراتياخت و فيوظا هيكل اعمال و دولت يندگينما ـ11ماده

 اي شده واقع مذكور يها ميحر و محدوده داخل در سپس و واقع ها شهرك و شهرها ومحدوده ميحر از خارج در يواگذار زمان

 نييتع نحوه مكلفند يشهرساز و مسكن و يجهادكشاورز يها وزارتخانه و بوده يشهرساز و مسكن وزارت عهده به شود، يم

 نيا مقررات اعمال ليدل به اي و دهيرس يبردار بهره به و اجرا مصوب طرح كه يموارد از اعم را هايواگذار گونه نيا فيتكل

 .ندينما يم ابالغ و هيته يا نامه وهيش يط گردد، يم نيزم استرداد و فسخ به منجر نامه نييآ

    



    قانونقانونقانونقانون) ) ) ) 2222((((    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره    موضوعموضوعموضوعموضوع    يييياراضاراضاراضاراض    ييييواگذارواگذارواگذارواگذار    ييييهاهاهاها    پروندهپروندهپروندهپرونده    بهبهبهبه    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    نحوهنحوهنحوهنحوه    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ژهيو شعب اي و شعبه ليتشك به نسبت نامه نييآ نيا ابالغ از پس ماه كي ظرف هييقضا قوه قانون،) 2( تبصره ياجرا در ـ12ماده

 .دينما يم اقدام هييقضا قوه سيير انتخاب به قضات از نفر سه از مركب

 آرا اعتبار مناط تياكثر نظر و افتهي تيرسم اعضا هيكل حضور با شعبه هر جلسات و مستقر تهران در مذكور شعب اي شعبه ـ1تبصره

 .باشد يم

 يكارشناس يها ئتيه كارشناسان نظرات از يجهادكشاورز وزارت نهيهز با اقتضا صورت در توانند يم ژهيو شعبه قضات ـ2تبصره

 .ندينما استفاده

 .باشد يم دنظريتجد قابل ريغ و يقطع صادرشده يرأ و است يدادرس نهيهز پرداخت بدون ادشدهي شعبه در يدگيرس ـ3تبصره

 مورد در 1387 ورساليشهر انيپا تا است موظف) كشور يزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان( يجهادكشاورز وزارت ـ13ماده

 :ليذ طيشرا از يكي وجود صورت در دهيگرد يقطع سند صدور به منجر كه 1365 سال از بعد گرفته صورت يها يواگذار

 گردش يط بدون و ميمستق طور به خود اراتياخت از استفاده با يكشاورز و يجهادسازندگ وقت يوزرا كه ييها يواگذار ـ الف

 .اند داده را سند انتقال دستور استانها در يواگذار يها  ونيسيكم

 .مصوب طرح وجود بدون يواگذار ـ ب

 .موجه عذر بدون مصوب طرح ياجرا عدم ـ ج

 .درصد چهل از كمتر زانيم به طرح ياجرا دـ

 .مصوب طرح با رمتجانسيغ و رمجازيغ يكاربر رييتغ و ليتبد ـ   هـ

 به نسبت شده اقامه يدعوا و درخواست موجب به كننده يدگيرس شعبه و دينما اقدام ژهيو شعب اي شعبه در يدعو اقامه به نسبت

 :شقوق از يكي

 .اجاره به آن ليتبد و يقطع يواگذار فسخ ـ

 .طرح ياجرا يبرا مهلت نييتع و ديتمد ـ

 .يعموم درآمد حساب به زيوار و ياراض روز يبها افتيدر ـ

 .نيطرف توافق با نيزم استرداد ـ

 .دينما يم صادر يقطع يرأ و يريگ ميتصم

 قانون) 5( تبصره موضوع ستيز طيمح حفاظت سازمان حفاظت تحت چهارگانه مناطق محدوده در كه ييهايواگذار هيكل ـ تبصره

 طيشرا به توجه بدون قانون) 2( تبصره موضوع ژهيو شعب در نيزم استرداد و صادرشده اسناد ابطال خواسته به است گرفته انجام

 .شود يم يدگيرس ادشدهي تبصره در ادشدهي



 را قانون) 2( تبصره موضوع درخواسـت است موظف) كشور يزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان( يجهادكشاورز وزارت ـ14ماده

 اي اجاره به آن ليتبد و يواگذار فسخ اعالم ثيح از »واگذارشده ياراض فيتكل نييتع«  خواسته به دادخواست يها فرم قالب در

 نيزم استرداد اي و يعموم درآمد حساب به آن زيوار و ياراض روز يبها افتيدر اي طرح ياجرا يبرا مهلت نييتع و قرارداد ديتمد

 .دينما ميتقد طرح يمجر با توافق صورت در

 درخواست در آن ميتقو و خواسته قيدق نييتع ضمن) كشور يزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان( يجهادكشاورز وزارت ـ1تبصره

 ياجرا يبرا يمجر يآمادگ عدم اي و يآمادگ اعالم ثيح از يدگيجلساترس در شده طرح مباحث و پرونده انيجر به توجه با هياول

 خود درخواست موضوع تواند يم ياديا تعاقب ليدل به آن امكان عدم اي و نيزم استرداد امكان اي و اجاره قرارداد ديتمد اي و طرح

 اعالم دادگاه به يكتب صورت به و داده رييتغ يدادرس ختم اعالم از قبل تا فوق ماده در مندرج موارد از گريد يكي قالب در را

 .دينما

 از پس هياول كنندگان افتيدر نظام مصلحت صيتشخ مجمع مصوبه بيتصو از قبل كه يينهايزم از دسته آن درخصوص ـ2تبصره

 اقدام ثالث اشخاص به آن يرسم انتقال و نقل و فروش به نسبت آنها نام به يجهادكشاورز وزارت يسو از تيمالك سند انتقال

 .شد خواهد افتيدر هياول كننده افتيدر از و محاسبه انتقال زمان روز متيق به نيزم ارزش باشند، نموده

 1373 سال تا المنفعه عام امور يبرا يردولتيغ و يخصوص بخش اي مسكن يها يتعاون جهت واگذارشده ياراض مورد در ـ15ماده

 ليذ شرح به باشد، دهينگرد اجرا هايواگذار نيا به نسبت 1378 تا 1375 سال بودجه نيقوان) 46( و) 54( يها تبصره كه يصورت در

 :گردد يم اقدام

) 2( تبصره رياخ قسمت يها يواگذار هيكل فهرست) كشور يزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان( يجهادكشاورز وزارت ـ الف

 در 1378 تا 1375 يسالها بودجه نيقوان) 46( و) 54( يها تبصره اعمال به نسبت تا اعالم يشهرساز و مسكن وزارت به را قانون

 .دينما اقدام يدولت و يخصوص بخش از اعم مسكن يها يتعاون به شده واگذار ياراض مورد

 .باشند ينم مجدد يدگيرس مشمول) يدولت يشركتها و يدولت مؤسسات ها، وزارتخانه( دولت به گرفته صورت يهايواگذار ـ ب

 يواگذار فسخ به منجر ژهيو شعبه قضات يرأ موجب به كه ييها عرصه در زين و قانون) 5( تبصره موضوع يها عرصه در ـ16ماده

 مورد حسب باشد يم مرتبط زين قانون) 2( تبصره با ينحو به كه نامه نييآ نيا) 11( و) 9( ،)7( مواد گردد، يم نيزم استرداد با توأم

 .گرفت خواهد قرار حكم مورد و بوده اعمال قابل ژه،يو شعب توسط موضوع با متناسب

    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 و هيابن ،يانياع ،ياراض يبها شامل قانون، ياجرا يبرا را ازين مورد اعتبارات است موظف يجهادكشاورز وزارت ـ17ماده

 عوامل و ينظارت يها ئتيه الزحمه حق از،ين مورد زاتيتجه موارد، ريسا و قانون) 4( تبصره موضوع ياراض يرو بر مستحدثات

 نظارت و يزير برنامه معاونت به و ينيب شيپ خود ساالنه بودجه در جداگانه فيرد كي در را يكارشناس دستمزد و ها نهيهز ،يياجرا

 .دينما شنهاديپ جمهور سيير يراهبرد

 يابيارز اطالعات، و آمار يآور جمع نظارت، يها ئتيه موقع به ليتشك منظور به است مكلف يكشاورز جهاد وزارت ـ18ماده

 .دينما اقدام مربوط افزار نرم هيته و اطالعات بانك جاديا به نسبت نامه، نييآ نيا حيصح ياجرا بر نظارت و يزير برنامه و عملكرد



 اقدام مربوط يها دستورالعمل ابالغ و ميتنظ به نسبت نامه نييآ نيا و قانون چارچوب در است مجاز يجهادكشاورز وزارت ـ19ماده

 مربوط يياجرا نامه نييآ و قانون ياجرا در يجهادكشاورز وزارت با يهمكار به موظف يياجرا يدستگاهها هيكل ـ20ماده.دينما

 يكادر يروين اعزام يبرا را الزم يهمكار يجهادكشاورز وزارت درخواست صورت در است موظف يانتظام يروين. باشند يم

 بر ريدا يانتظام مرجع وگزارش معمول نامه نيآئ نيا موضوع واگذارشده ياراض از ديبازد در ينظارت عوامل يهمراه جهت خود

 .باشد يم طرح ياجرا عدم اماره ،ينظارت عوامل فيوظا انجام از مستأجران اي مالكان اي متصرفان ممانعت

 .گردد يم اعالم االثر يملغ يياجرا نامه نييآ نيا با ريمغا يها دستورالعمل و ها نامه نييآ هيكل ـ21ماده

 .است  دهيرس يجمهور استير محترم مقام دييتأ به 11/2/1387 خيتار در نامه بيتصـو نيا

 


