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و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  

 

 (سوم)بخش  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  

)از مبدأ  حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدیدبه منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در  ـ 8ماده

ی پارک هااعم از زراعت چوب، جنگل کاري آبخیزداري،  توسعه فضای سبزشروع حریم( و جلوگیري از تجاوز به این عرصه ها و 

شت ، توسعه کفعالیت های طبیعت گردی، درختکاري مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداري هاي همگن دیگر نظیر جنگلی

شیالتي، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداري و یا حق انتفاع از عرصه  گیاهان دارویي و صنعتي و پروژه هاي

 .هاي مستعد مذکور را در قالب طرح هاي مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد

 مزایده تعیین و برايوجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداري و یا حق انتفاع این گونه اراضي براي سال اول به صورت  ـ1تبصره

سال هاي بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران تعدیل و تعیین مي گردد. وجه حق بهره 

 .برداري و یا حق انتفاع ساالنه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واریز گردد

هرگونه واگذاري جزئي و یا کلي و یا تغییر کاربري غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب )کلي و یا جزئي( و یا عدم پرداخت به  ـ2صرهتب

موقع وجه حق بهره برداري و یا حق انتفاع ساالنه از سوي مجري طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداري طرح از سوي 

 .وزارت جهاد کشاورزي مي شود

مدت زمان اجراي این گونه طرح ها پانزده سال تعیین مي گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر مي باشد.  ـ3صرهتب

همچنین در صورتي که مجري طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت 

 .عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجري مذکور قرار دهدجهاد کشاورزي مجاز است 

حجم فعالیت و میزان کل )مساحت( اراضي مورد اجراء در خصوص فعالیت هاي موضوع این ماده در سطح کشور براي هر  ـ4تبصره

 .سال در بودجه هاي سنواتي تعیین مي گردد
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و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  

 

و  26/1/1359الیحه قانوني اصالح الیحه قانوني واگذاري و احیاء اراضي در حکومت جمهوري اسالمي ایران مصوب  ـ 5تبصره

 1346( قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 31( و )3و مواد ) 31/2/1359آیین نامه اجرایي آن مصوب 

از حکم این  28/2/1383ول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( قانون وص75و اصالحات بعدي آن و ماده )

( قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور 3ماده مستثني بوده همچنین )در صورت ضرورت(، طرح هاي موضوع ماده )

ار شده و به مرحله بهره برداري رسیده و مشمول و اصالحات بـعدي آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذ 1346مصوب سـال 

 .مصادیق مذکور در این ماده مي باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود

 .آیین نامه اجرایي این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران مي رسد ـ 6تبصره

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه  وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري ـ9ماده

ریم ححدنگاري )کاداستر( و نقشه هاي مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعایت 

کثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و همراه با رفع تداخالت ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حدا روستاها

و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به 

دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعیاني منابع ملي و اراضي یاد شده بدون پرداخت هزینه هاي 

 .نماید

اشخاص ذي نفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذي صالح اداري و قضایي رسیدگي نشده باشد مي توانند ظرف مدت  ـ1تبصره

قانون  یک سال پس از الزم االجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده

شهرستان  29/6/1367( قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 56تعیین تکلیف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده )

مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذي نفع، حکم قانوني مبني بر احراز مالکیت قطعي و نهایي خود 

گي ویژه اي که بدین منظور در مرکز از سوي رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد مي شود( دریافت نموده باشد، دولت )در شعب رسید

مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وي تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا 

 .قیمت کارشناسي آن را پرداخت نماید

با تصویب این قانون، انتقال قطعي مالکیت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضیاني که از تاریخ ابالغ  ـ2تبصره

این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضي مي نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو مي گردد لکن صدور سند مالکیت 

( 33ده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده )اعیاني احداثي پیش بیني ش

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالمانع بوده و  9/4/1386اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 

 .یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشدبهره برداري از اراضي مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداري و 

 


