
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    مراتعمراتعمراتعمراتع    وووو    جنگلهاجنگلهاجنگلهاجنگلها    ازازازاز    ييييبرداربرداربرداربردار    بهرهبهرهبهرهبهره    وووو    حفاظتحفاظتحفاظتحفاظت    قانونقانونقانونقانون    يييياصالحاصالحاصالحاصالح    33333333    مادهمادهمادهماده    اصالحاصالحاصالحاصالح    قانونقانونقانونقانون

    

 عنوان  با كه 1/4/1382 مورخ يعلن جلسه مصوب مراتع و جنگلها از يبردار بهره و حفاظت قانون ياصالح) 33( ماده اصالح قانون

 توسط كه يينهايزم و ياراض اي سازمان يعيطب منابع از اعم يمل ينهايزم يواگذار قرارداد اي و تيمالك سند لغو«  يتيفور كي طرح

» نشده اجرا قرارداد در مقرر خيتار در طرح آن و شده واگذار يطرح اجرا جهت ارگانها و نهادها و يحقوق و يقيحق افراد به دولت

 صيتشخ مجمع به رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون) 112( دوازدهم و كصدي اصل مطابق و ميتقد ياسالم يشورا مجلس به

 . شد ابالغ دولت به اجرا جهت مجمع آن دييتأ با بود دهيگرد ارسال نظام مصلحت

  14/6/1386  مورخ  91620 شماره

  يكشاورز جهاد وزارت

 ماه ريت اول مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در كه مراتع و جنگلها از يبردار بهره و حفاظت قانون ياصالح) 33( ماده اصالح قانون

 مورخ جلسه در نظام مصلحت صيتشخ مجمع به ارجاع از پس و بيتصو ياسالم يشورا مجلس دو و هشتاد و صديس و كهزاري

 ياسالم يشورا مجلس 1/5/1386 مورخ 64392 شماره نامه يط و دهيرس بيتصو به نظام مصلحت صيتشخ مجمع 9/4/1386

 . گردد يم ابالغ اجرا جهت وستيپ به است، دهيگرد واصل

  نژاد ياحمد محمود ـ جمهور سيرئ

        مراتعمراتعمراتعمراتع    وووو    جنگلهاجنگلهاجنگلهاجنگلها    ازازازاز    ييييبرداربرداربرداربردار    بهرهبهرهبهرهبهره    وووو    حفاظتحفاظتحفاظتحفاظت    قانونقانونقانونقانون    يييياصالحاصالحاصالحاصالح) ) ) ) 33333333((((    مادهمادهمادهماده    اصالحاصالحاصالحاصالح    قانونقانونقانونقانون

 شش و اصالح ليذ شرح به 14/3/1354 مصوب مراتع و جنگلها از يبردار بهره و  حفاظت قانون ياصالح) 33( ماده ـ واحده ماده

 :گردد يم الحاق آن به تبصره

 و قانون نيا) 31( ماده در مندرج يكشاورز ريغ يطرحها ريسا و يدامپرور و يكشاورز يطرحها اجرا بر نظارت منظور به ـ33ماده

 يقانون حهيال اصالح يقانون حهيال يياجرا نامه نييآ) 32( و) 31( مواد موضوع يطرحها اجرا يبرا يواگذار ياراض نيهمچن

 و رانيا ياسالم يجمهور انقالب يشورا 31/2/1359 مصوب رانيا ياسالم يجمهور حكومت در ياراض اياح و يواگذار

 هر در مزبور يطرحها شده  انجام اتيعمل درصد نييتع و قرارداد مفاد از ها طرح انيمجر موجه عذر و تخلف اي تعلل صيتشخ

 كي و يعيطب منابع ركليمد ،يكشاورز جهاد سازمان سيرئ از مركب ،يكشاورز جهاد ريوز حكم با نظارت نفره سه أتيه استان



 استرداد اي و مهلت نييتع و ديتمد اي فسخ به نسبت نيب خالف موارد در و گردد يم ليتشك طرح به مربوط رشته در كارشناس نفر

 .شد خواهد يريگ ميتصم نيزم

 يذ يقضائ مراجع در اعتراض قابل ماه سه مدت ظرف حداكثر أتيه نيا صادره آرا و بوده معتبر آرا تياكثر با أتيه ماتيتصم

 .بود خواهد صالح 

 نيماب يف يقراردادها تمام رانيوز أتيه بيتصو از پس و مشخص) 6(تبصره موضوع ،يياجرا نامه  نييآ در قرارداد متن ـ1تبصره

 و شد خواهد منعقد مصوب قرارداد متن برابر قانون نيا بيتصو خيتار از ياراض كنندگان افتيدر و يجهادكشاورز وزارت

 .بود خواهد قرارداد نيا مفاد تابع ياراض كنندگان افتيدر و يجهادكشاورز وزارت يبعد اقدامات

 از استفاده با وقت وزرا و است دهيگرد يقطع سند صدور به منجر كه 1365 سال از بعد گرفته صورت يها يواگذار هيكل ـ2تبصره

 كه يصورت در و اند داده را سند انتقال دستور استانها در يواگذار يها ونيسيكم كار گردش يط بدون و ماًيمستق خود اراتياخت

 درصد چهل از كمتر زانيم به طرح اجرا اي نشده اجرا عذرموجه بدون مصوب طرح اي و بوده مصوب طرح وجود بدون يواگذار

 از يدعو اقامه و درخواست موجب به باشد، بوده مصوب طرح با متجانس ريغ و رمجازيغ يكاربر رييتغ و ليتبد اي و بوده%) 40(

 اخذ بدون گردد يم ليتشك منظور نيهم به مركز در هييقضا  قوه توسط كه يا  ژهيو شعب اي شعبه در يجهادكشاورز وزارت يسو

 يبها افتيدر اي طرح اجرا يبرا مهلت نييتع و ديتمد اجاره، به آن ليتبد و يواگذار فسخ به نسبت و يدگيرس ،يدادرس نهيهز

 صادره يرأ. دينما يم صادر يرأ و يريگ ميتصم نيطرف توافق با نيزم استرداد اي و يعموم درآمد حساب به زيوار و ياراض روز

 انيپا تا يجهادكشاورز وزارت يسو از تبصره نيا موضوع يدعو اقامه مهلت. باشد يم ينظرخواه  ديتجد قابل ريغ و يقطع

 .باشد يم 1387 سال ماه وريشهر

 ميرمستقيغ و يدولت يسازمانها و ها وزارتخانه مصارف جهت  ميمستق يها يواگذار از اعم دولت به گرفته صورت يها يواگذار

 و يخصوص بخش اي مسكن يها يتعاون جهت واگذارشده ياراض و يمسكون يشهركها ،يصنعت يشهركها مصارف جهت

 مجدد يبررس مشمول 1378 تا 1375 بودجه نيقوان) 46( و) 54( يها تبصره تيرعا با ،1373 سال تا المنفعه عام امور يبرا يردولتيغ

 .باشد ينم

 به را نيزم استرداد اي و يواگذار فسخ، بر يمبن أتيه يينها  ميتصم و يقاض يرأ است مكلف يجهادكشاورز وزارت ـ3تبصره

 از پس ماه كي حداكثر ظرف مكلفند مذكور يدستگاهها و دينما ابالغ سند كننده ميتنظ يرسم اسناد دفتر اي و محل ثبت ادارات

 يندگينما به دولت نام به تيمالك دفترچه صدور به نسبت نيزم انتقال صورت در و صادره اسناد اصالح به نسبت مراتب اعالم

 .ندينما اقدام كشور يزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان

 نموده طرح اجرا يراستا در ييها نهيهز اي و زيوار دولت حساب به ياراض ديخر بابت يوجه طرح يمجر كه يصورت در ـ4تبصره

 بعد يمال سال انيپا تا حداكثر است مكلف دولت و شد خواهد محاسبه يكارشناس نظر أخذ با روز يبها م،يتقو هنگام به باشد

 .دينما اقدام آنها استرداد و اعتبار نيتأم به نسبت

 مصوب مراتع و جنگلها از يبردار بهره و حفاظت قانون ياصالح) 31(ماده) 4(تبصره موضوع ياراض يواگذار ـ 5تبصره

 حفاظت تحت چهارگانه مناطق ستيز طيمح يبهساز و حفاظت قانون) 3( ماده) الف( بند در مذكور مناطق در 14/3/1354

 .شد خواهد اقدام نيزم استرداد به نسبت و بوده ممنوع 28/3/1353 مصوب



 رانيوز أتيه بيتصو به ماه سه ظرف و هيته يكشاورز جهاد ريوز و هييقضا قوه سيرئ توسط قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 6تبصره

 .ديرس خواهد

 يشورا مجلس دو و هشتاد و صديس و كهزاري رماهيت اول مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 .شد داده صيتشخ نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت صيتشخ مجمع يسو از 9/4/1386 خيتار در و بيتصو ياسالم


