
  قانون رفع موانع تولید  54نامه اجرایی ماده  آیین
 ) رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و اشخاص(

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی موضوع مـاده   قانون افزایش بهره )9(الحاقی ماده  )3(نامه اجرایی تبصره  آیین
ــت    )54( ــد رقابــ ــع تولیــ ــع موانــ ــانون رفــ ــور    قــ ــالی کشــ ــام مــ ــاي نظــ ــذیر و ارتقــ  پــ

ــاده ــین  1م ــن آی ــ در ای ــی        ـ ــار م ــه ک ــوط ب ــروح مرب ــانی مش ــر در مع ــطالحات زی ــه اص ــد نام  :رون
اجراي قوانین و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضـی ملـی، دولتـی و مسـتثنیات قـانونی      : الف ـ تداخل  

ارضـی،  گانـه اصـالحات    اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه
تشـخیص متفـاوت نـوع و     مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهري، مستحدثه و ساحلی که منجر به

 .گردیده است ماهیت آن عرصه

 
ها و کلیه دفـاتر   و اصالح سوابق، نقشه) تثبیت نوعیت(پوشانی قوانین و مقررات موازي  رفع هم: ب ـ رفع تداخالت 

  .هاي مورد تداخل در عرصهو اسناد از جمله اسناد مالکیت 

 
شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و امالك با رعایت قـوانین و مقـررات   : ج ـ مالک 

مربوط داراي سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سـازمان امـور   
گانه اصالحات ارضی، مالک، خـرده مالـک، مالـک     ه، اجراي مراحل سهاراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالص

یافتـه از مراجـع قضـایی     خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آراي قطعیـت 
 .اند مالک شناخته شده

 
ان زراعـی یـا بـاغی    بوده و به عنـو ) الف(اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند : د ـ اراضی کشاورزي 

تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قـانونی بـراي امـور زراعـت، باغبـانی و سـایر       
 .گیرند برداري قرار می هاي کشاورزي مورد بهره فعالیت

 
ـ      اي که از تلفیق نقشه نقشه: هـ ـ نقشه تجمیعی پالك   ط هاي مختلف اجراي قـوانین و مقـررات مـوازي کـه توس

 .شـود  تهیـه مـی  ) کاداسـتر (دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حـدنگاري  



اراضی غیرملی که در اجراي قوانین و مقررات اراضی خالصـه، بـایر و مـوات اصـالحات ارضـی،      : و ـ اراضی دولتی 
المالک ثبتی بـه   ل اسناد آن و مجهولمستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطا

 .مالکیت دولت درآمده است

 
نامـه اجرایـی آن،    ــ و آیـین  1341ها و مراتع ـ مصوب  هاي مشمول قانون ملی شدن جنگل عرصه: ز ـ اراضی ملی 

هاي بعدي آن و همچنین قـانون حفـظ    ـ و اصالحیه1346ها و مراتع ـ مصوب  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره
 . ـ1371ایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوبو حم

 
هاي زراعـی و   هاي روستایی و همچنین زمین عرصه و محاوط تأسیسات و خانه: ح ـ مستثنیات مقررات ملی شدن 

 .هــا و اراضــی کــه در اجــراي مقــررات بــه عنــوان مســتثنیات، تشــخیص داده شــده اســت          بــاغ
 

اصـالحات ارضـی و قـانون     مسـتثنیات موضـوع قـانون   : کشت موقـت  ط ـ مستثنیات مالکان اصالحات ارضی و 
 .در اختیـار کشـاورزان قـرار گرفتـه اسـت      واگذاري اراضی دایر و بایر که بعد از انقالب به صورت کشـت موقـت  

 .باشــد خــود مــی خــاص مربــوط تــابع قــوانین نامــه آیــین موضــوع ایــن هــاي ســایرعبارت تبصــره ـ تعریــف 

 :نامه شامل موارد زیر است آیینـ تداخالت مشمول این 2ماده

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

 
 .ارضی ـ تداخل در اجراي مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصالحات2

 
 .اصالحات ارضی و موات ـ تداخل در اجراي مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول3

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

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



 
مقـررات خالصـجات، مراحـل     هایی که مشـمول اجـراي قـوانین و    ـ به منظور رفع تداخالت اراضی و پالك3ماده
نابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجـرا  م گانه اصالحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات سه

صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخـاذ تصـمیم نسـبت بـه      شده است اعم از اینکه منجر به
تشـکیل   ها، کمیسیون رفع تداخالت در سطح اسـتان بـه شـرح زیـر     ها، سوابق و اسناد مالکیت آن نقشه اصالح

 :شود می

 
 )رئیس(هاد کشاورزي استان ـ مدیرکل ج1

 
 )دبیر(ـ مدیر امور اراضی استان 2

 
 ـ مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان3

 
 ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري استان4

 
 ـ مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان 5

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

 
 اســتان  بــه مباحــث حقــوقی بــه انتخــاب مــدیرکل جهــاد کشــاورزي        ـــ یــک نفــر آشــنا   7

 .رأي معتبـر اسـت   ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حـداقل چهـار  1تبصره

ارایه شده مربوط به اجـراي   هاي ـ به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه2تبصره
کمیسیون استانی در سطح شهرسـتان تشـکیل    واحدهاي ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضاي متناظرمقررات از 

هـاي   نامه، گزارش کاملی از وضعیت پالك از ابالغ این آیین کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس. شود می
اطالعـات  . ن ارسال نمایـد تهیه و براي اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استا داراي تداخل در سطح شهرستان



کـارگروه ارایـه    هاي موردنیاز براي کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجري مقـررات مـوازي بـه ایـن     نقشه و
 .گردد می

 
باشد و نسـبت بـه اجـراي     ـ در صورتی که با اجراي یکی از قوانین مذکور براي اشخاص حقی ایجاد شده3تبصره

آنان مطرح ولی رسیدگی و منجـر بـه رأي    لیف اراضی اختالفی اعتراضهاي تعیین تک مقررات ملی شدن در هیأت
تصمیم کمیسیون و رفـع تـداخل اجـراي قـوانین و مقـررات       هاي یادشده موکول به نشده باشد، رسیدگی هیأت

هاي رفع تداخل شده پالك، مالك تعیین موقعیـت اراضـی موضـوع     نقشه. باشد می نامه موازي در اجراي این آیین
شـده   هاي تعیین توانند ادعایی خارج از محدوده ربط نمی اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذي اص وحقوق اشخ

 .ها را داشته باشند در این نقشه

 
و اراضـی مسـتحدثه بـا     ـ رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن4تبصره

 .آبخیـزداري کشـور انجـام خواهدشـد     هـا، مراتـع و   نگـل اجراي مقررات ملی شـدن رأسـاً توسـط سـازمان ج    
بوده و وظایف آن به شـرح   ـ دبیرخانه کمیسیون رفع تداخالت استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر4ماده

 :باشد زیر می

 
و تکمیـل سـوابق و اطالعـات     هاي ارسالی از کارگروه شهرسـتان و اخـذ اسـتعالم    ها و گزارش ـ بررسی پرونده1

منابع طبیعی و آبخیزداري و ثبـت اسـناد و امـالك     مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاري ادارات کل
 .استان

 
ــالك   2 ــک از پ ــر ی ــده ه ــل پرون ــ تکمی ــرح در    ـ ــیدگی و ط ــت در رس ــین اولوی ــا و تعی ــیون ه  .کمیس
امـالك و ذینفعـان و سـایر    اسـناد و   ـ ابالغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداري، ثبـت 3

 .مراجع ذیربط

 
بررسـی حقـوق قـانونی و     ـ کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و بـا  5ماده

 :تصـــمیم نمایـــد مکتســـبه اشـــخاص و مســـتندات قابـــل قبـــول از جملـــه مـــوارد ذیـــل، اتخـــاذ

 ـ سوابق مربوط به اجراي اصالحات ارضی1



 
 اجراي مقررات ملی شدن ـ سوابق مربوط به2

 
 خالصـــجات ــــ ســـوابق اجرایـــی مربـــوط بـــه قـــراء و مـــزارع مربـــوط بـــه اراضـــی دولتـــی و 3
انقالب به صورت کشت موقت در اختیـار   هاي بایر و دایر که بعد از ـ سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمین4

 )موقت کشت(کشاورزان قرار گرفته است 

 
ــانون   5 ــی قـ ــوابق اجرایـ ــ سـ ــناد  ــ ــال اسـ ــوات و ابطـ ــی مـ ــخیص اراضـ ــع تشـ ــا آن مرجـ  هـ

اجراي مقررات بر روي عرصـه   گونه تداخلی در ها در صورتی که مشخص گردد هیچ ـ پس از بررسی پرونده1تبصره
مراتب توسط دبیـر کمیسـیون بـه ادارات کـل      اي مختومه و موردنظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسه

 .گردد می امالك اعالم منابع طبیعی و ثبت اسناد و

 
مراتب بـه همـراه نقشـه     شود، داده می استان تداخل تشخیص که حسب تصمیم کمیسیون هایی ـ در پالك2تبصره

اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از  داراي مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین
شود تا حسب مـورد نسـبت بـه اصـالح سـوابق و       ون اعالم میکمیسی هاي عضو طریق دبیر کمیسیون به دستگاه

 .نمایند ها و اسناد اقدام نقشه

 
آبخیـزداري و مـدیریت امـور     ـ از تاریخ ابالغ تصمیم کمیسیون رفع تداخالت، ادارات کل منابع طبیعی و3تبصره

سـیون مـذکور عمـل    ها براسـاس مصـوبه کمی   استعالم اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به
 .نمایند

 
قوانین اصـالحات   ـ در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول 6ماده

و یا اسناد نسقی صادره براي زارعـین   ارضی اعم از پالك اصلی، فرعی، بخش و مدارك و مستندات پرونده اجرایی
بـراي رسـیدگی     مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده کمیسیونپالك داراي اشکال بوده و طرح پرونده در 

ارسال و شوراي اصالحات ارضی موظف است در اجراي الیحـه قـانونی اضــافه     به شوراي اصالحات ارضی استان
ــ نسـبت بـه    1358 ــ مصـوب   3/5/1343 نامه اصالحات ارضی مصوب آیین) 38 (به ماده نمودن یک تـبصره



انضمام یک نسخه از رأي صادره به کمیسـیون رفـع    ي مبنی بر اصالح آن اقدام و مراتب را بهرسیدگی و صدور رأ
 .تداخالت ارسال نماید

 
اشـخاص موضـوع ایـن     ـ مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قـانونی 7ماده
از خردشدن اراضـی کشـاورزي و ایجـاد     رينامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگی آیین

ـ و اصالحات بـعدي و قانون حفـظ کـاربري اراضــی زراعـی و    1385 قطعات مناسب فنی و اقتصادي ـ مصـوب 
ـ  باغ مالکین اراضـی   ـ با همکاري ادارات ثبت اسناد و امالك محل نسبت به پیگیري صدور اسناد1374مصوب ها 

ــاربري    ــر ک ــوگیري از تغیی ــاورزي و جل ــده،    کش ــداخل ش ــع ت ــاورزي رف ــی کش ــد  اراض ــدام نمای  .اق

فصـل مشـکالت احتمـالی در     ها و حـل و  ـ به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان 8ماده
مرکز با مسئولیت رئیس سازمان امور اراضی کشـور   نامه، کارگروهی در هاي مشمول این آیین تعیین تکلیف پرونده
هـا، مراتـع و آبخیـزداري کشـور و      اسناد و امالك کشور، سازمان جنگـل  یربط سازمان ثبتو عضویت معاونین ذ
 تشکیل) مدیرکل حقوقی(و وزارت جهاد کشاورزي ) مدیرکل اموال دولتی(اقتصادي و دارایی  نماینده وزارت امور

 .شود می

 
نامه پس از تصویب در کـارگروه   آیین نهاي موردنیاز براي اجراي ای ها و کاربرگ ها، دستورالعمل نامه ـ شیوه1تبصره

 .گردد می مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزي ابالغ

 
 .باشد می ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر2تبصره

 
 :باشد می ـ چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر9ماده

 
هـاي فنـی و    هاي تجمیعی، گزارش نقشه امل تشکیل پرونده، تهیه سوابق،هاي اجرایی رفع تداخل ش الف ـ هزینه 

 .ده درصـد ارزش معـامالتی زمـین مـورد تقاضـا      هـاي هـوایی معـادل حـداکثر     حقوقی و تهیه و تفسیر عکـس 

 :گـــردد مـــی ب ـ قیمـــت اراضـــی رفـــع تـــداخل شـــده بـــه شـــرح زیـــر محاســـبه و دریافـــت   
اند به نسـبت اقسـاط پرداخـت     ننموده اقساط خود را پرداخت ـ زارعین صاحب نسق اصالحات ارضی که تاکنون1

 .تداخل نشده حداکثر تا صددرصد ارزش معامالتی زمان رفع



 
 .کارشناسـی روز  ـ متصـرفین قـانونی غیردولتـی واجـد شـرایط اراضـی دولتـی معـادل صددرصـد قیمـت          2

گـواهی ادارات کـل    حسـب  ـ قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستري و ارزش معامالتی1تبصره
 .گردد امور اقتصادي و دارایی تعیین می

 
شود، ظـرف   استان ابالغ می ـ ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون2تبصره

انصراف از دریافت گـواهی صـدور سـند مالکیـت      عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله. شش ماه پرداخت نمایند
هـا منـوط بـه پرداخـت مبـالغ فـوق        اصالح اسناد مالکیت و نقشه باشد و صدور گواهی و صدور یا تداخل میرفع 

 .باشد می

 
واریـز آن بـه حسـاب     ـ اداره کل جهاد کشاورزي استان موظف است نسبت به وصول درآمدهاي فـوق و 3تبصره

 .نمایداقدام  داري کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور مربوط نزد خزانه

 
) سـازمان امـور اراضـی کشـور    (ریزي کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مدیریت و برنامه10ماده

هاي حفاظـت، پـایش و سـنددار     براي اجراي طرح بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله نسبت به پیش
  .نماید سنواتی اقدام می کردن اراضی کشاورزي در قوانین بودجه

 


