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 بررسی و تحلیل محتوای 

 قوانین جامع و معتبر بخش کشاورزی
 

 

 
 

 

 

 دهکیچ

گریزی ببندد. اصالح تواند راه را بر قانوناثر در میدان اجرا و عمل است و قانون خوب میقانون منشأ 

ها در حوزه ها و کاستیقوانین امری است که بر تدوین قوانین جدید ارجحیت دارد و بازبینی ضعف

 دهد.صالح سوق می به سمتکشور را « اجرا»در حوزه  آمده دستبهتجارب  لهیوسبه« تقنین»

در بخش کشاورزی از حدود بیش از یک قرن پیش تاکنون قوانین متعددی به تصویب رسیده است 

رو به بررسی قوانینی پرداخته . در گزارش پیشاندداده دست ازکه برخی امروزه موضوعیت اولیه خود را 

ا تنوع موضوعات تالش شده است ت گزارششده است که تا به امروز جامع، مهم و معتبر باشند. در این 

وری، تجارت، بیمه، زمین، دام، ساختارهای مختلف بخش کشاورزی از قبیل منابع طبیعی، آب، بهره

 نظر واقع شود.... تا جایی که امکان دارد، مددولتی کشاورزی و

و  نقد موردترین، معتبرترین و مهمترین قانون مربوطه جامع شده ادی یهابخشریزدر هر یک از 

بندی استخراج و در سه سطح دسته آنهااز کارشناسان قرار گرفته است و مصادیق نابسامانی  بررسی جمعی

سهولت بیشتر در مطالعه و استفاده خوانندگان محترم، در کنار نقد و بررسی قوانین،  منظوربهشده است. 

در اختیار مخاطبین گرامی قرار گرفته  اختصار بهخالصه و هدف از تصویب هرکدام از قوانین منتخب نیز 

ظاهر بدیهی از متن قوانین آورده شده و برای آنان در حد نظرات هایی از ایرادات بهاست. همچنین مثال

 شدهبرای اصالح ارائه  ایاولیه یهاشنهادیپاند، که در تدوین این گزارش همکاری نموده متخصصینی

 است.

حفاظت »و (« 1361توزیع عادالنه آب )مصوب »رسد دو قانون نظر میبه با دقت در نتایج این بررسی

بیش از سایر قوانین حاوی نقایص، نقاط ضعف و (« 1346ها و مراتع )مصوب برداری از جنگلو بهره

خواری و بحران آب در باشند که با توجه به جدی بودن چالش زمینمصادیق نابسامانی در تدوین می

 .نیستین نتیجه نیز دور از انتظار کشور، حصول ا
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 دارند، تعارض یکدیگر با یا و ایراد قوانین برخی چنانچه و کندمی هموار را کشور پیشرفت راه قانون،»

 .«کرد اصالح را آنها باید

 مقام معظم رهبری
 

بودن برخی از  زیگرقانوندر روند مطالعات ساماندهی قوانین این چالش مطرح بود که با توجه به 

اجرایی و فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قوانین، اصالح قوانین موجود چه ضرورتی  یهادستگاهمدیران 

 سازگار با واقعیاتنهاده شوند،  بنا منطق قویخواهد داشت؟ این سؤال جواب روشنی داشت: قوانین اگر بر 

باشند؛ امکان  ریپذنظارتو درنهایت  تنظیم شوند خودکنترلسازوکارهای بر موجود کشور باشند، مبتنی

 رسد و این مهم در گروی ساماندهی قوانین موجود کشور است.به حداقل می یزیگرقانون

منظور ساماندهی و اصالح در قوانین بخش کشاورزی، ابتدا قوانین معتبر و تأثیرگذار در این بخش به

نوع موضوعات بخش کشاورزی لحاظ گردد شناسایی شد. در این مرحله اهتمام زیادی صورت گرفت تا ت

قوانین موجود بخش کشاورزی در  جدیدترینو  معتبرترین، مهمترینو نیز هرکدام از قوانین یافت شده 

تصویب هرکدام  هیاولآن بیان و منظور اصلی و نیز چرایی و اهداف  از موضوع مربوط به خود باشند. پس

مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. سپس به تحلیل محتوایی و تفصیلی متن پرداخته و مصادیق  آنهااز 

سطح )بسته به  شده است. درنهایت مصادیق نابسامانی مذکور در سه بندینابسامانی استخراج و دسته

 .اندشدهو قوانین نسبت به هم بر روی نمودار مقایسه  یبندطبقهتأثیرات منفی و درجه اهمیت( 

این مقایسه از آن باب صورت گرفته است که قوانین دارای اولویت باالتر در رسیدگی و اصالح )چه 

طور عینی از منظر اهمیت ذاتی موضوع قانون و چه از منظر تعدد نقاط ضعف( نسبت به سایر قوانین به

رهبری در  متمایز شوند تا مسیر حرکت پیش روی مسئولین نظام که در پی تحقق خواست مقام معظم

 .شودپاالیش و اصالح قوانین است هموارتر 
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 لیست قوانین. 1

 

 ترتیب تاریخ تصویبشده مهم کشور در حوزه کشاورزی به لیست قوانین شناسایی و بررسی

 بیتصومحل تاریخ تصویب عنوان قانون موضوعردیف

 مجلس شورای ملی25/5/1346 ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره منابع طبیعی

10/1/1358 104، 81، 45(، 9 بند) 43قانون اساسی: اصول  *قانون اساسی
 مجلس خبرگان

 قانون اساسی

 زمین
اراضی در حکومت  یقانون نحوه واگذاری و احیا

 جمهوری اسالمی ایران
 شورای انقالب25/6/1358

 انقالبشورای 24/4/1359 بانک کشاورزی اساسنامه بانک

 مجلس شورای اسالمی16/12/1361 قانون توزیع عادالنه آب آب

 مجلس شورای اسالمی1/3/1362 قانون بیمه محصوالت کشاورزی بیمه

 بازار و تجارت
قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 

 کشاورزی
 مجلس شورای اسالمی21/6/1368

 مجلس شورای اسالمی31/3/1374 هازراعی و باغقانون حفظ کاربری اراضی  تغییر کاربری -زمین

 مجلس شورای اسالمی6/10/1379 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اصالح ساختار دولت

 زمین
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و 

 ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
 مجلس شورای اسالمی13/12/1385

 مجلس شورای اسالمی 7/5/1388 دامپروری کشور قانون نظام جامع دام

 وریبهره
وری بخش کشاورزی و منابع قانون افزایش بهره

 طبیعی
 مجلس شورای اسالمی 23/4/1389

 اصالح ساختار دولت
 بخش به مربوط اختیارات و وظایف تمرکز قانون

 کشاورزی جهاد وزارت در کشاورزی
 مجلس شورای اسالمی 24/11/1391

 .اندنگرفته* اصول قانون اساسی مورد بررسی کارشناسی در این تحقیق قرار 

 

های موضوعی در حوزه عنوان مهمترین و معتبرترین قوانین هرکدام از زیربخشلیست فوق به

 بندی قرار گرفته است.کشاورزی پس از جستجو و اخذ نظر بعضی از خبرگان بخش کشاورزی مورد دسته

 

 محتواییبررسی . 2

 (25/5/1346ها و مراتع )مصوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره. 2-1

، 19/7/1358، 29/4/1354، 14/3/1354، 7/4/1349، 20/1/1348های دارای اصالحیه در تاریخ)

17/9/1358 ،19/9/1358 ،7/7/1373 ،17/1/1376 ،1/4/1382 ،21/2/1384 ،9/4/1386 ،1/6/1388) 

 خالصه قانون 

 تعریف اصطالحات فنی مربوط به جنگل، چوب و مرتع -

 ها، مراتع و آبخیزداریها، مقررات مالی و وظایف سازمان جنگلبیان اختیارات، مسئولیت -

 ها و مراتعبرداری از جنگلهای مربوط به بهرهتعیین نرخ عوارض و مالیات -
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 برداریهای بهرهتبیین شرایط واگذاری و صدور پروانه -

 و مجازات مربوط به تخلفات تعیین جرائم -

 وفصل تصرفات صورت گرفته در گذشتهنحوه تعامل سازمان با دادگستری و ضابط قضایی و نحوه حل -

 هدف از تصویب 

 1341ماه ها مصوب دیهای ملی در راستای قانون ملی شدن جنگلحفظ و حراست از جنگل -

 حفظ و حراست از مراتع -

 به حفظ، احیا، صدور پروانه و نظارت در امور جنگل و مرتعتعیین متولی واحد در زنجیره مربوط  -

 شده شناسایی هایایراد 

 یپوشچشمقانونی با شدن قانون به ضد خود از طریق اعطای فرصت تخلف و دعوت ضمنی به بی تبدیل. 1

 ((34)ماده  «4»و تبصره  (34)اجرای قانون )متن ماده  مهلت عنوانبه موعدی در آیندهتعیین و 
 

 
 

های ملی و دولتی و ها و مراتع )چه در طرحبرداری از جنگلهای بهرهسازوکار قانونی صدور پروانه در. 2

 دیده شده است یا عوارض چرای دام در مرتع عوارض قطع درختبرداران بخش خصوصی( صرفاً چه بهره

دیگر  یامنطقه ینسبت به احیابرداری مساحت بهره کند که در ازاینمیتکلیف برداران به بهرهقانون و 

 اقدام کنند.

 (7/7/1373 اصالحیه مورخ) (34) ماده
 جنگلی اراضی سال سه مدت ظرف است موظف سازندگی جهاد وزارت قانون این تصویب تاریخ از»

 قانونی مجوز اخذ بدون 1365 سال پایان تا که را کشور غیرمشجر ملی مراتع و شمال ایجلگه

 غیرکشاورزی هایطرح سایر و آبزیان و دام تولید هایطرح برای یا و شده آبی زراعت باغ به تبدیل

 تعیین قیمت یا بهااجاره دریافت قبال در کمیسیون تشخیص براساس اندگرفته قرار استفاده مورد

 تاریخ از بعد شده تصرف ملی منابع هایزمین از است بدیهی. برساند فروش به یا و واگذار شده

 «.شد خواهد دی خلع شرط و قید بدون الذکرفوق

حجم باالی آن، موجب گستاخ شدن متخلف در تکرار تخلف و  لیدلبه همآنی کردن از تخلفات، پوشچشمنقد: 

بسیاری از اراضی  یهانیزمی است. سازصحنهی به سایرین است. سه سال مدتی کافی برای قانونیبنشان دادن راه 

مختلف از قبیل غرس درختان چندساله  یهاروش استفاده از طور غیرقانونی تصرف شد و باب بهجنگلی و مراتع مرغو

 است. 1365یا ساخت بنا با مصالح قدیمی وانمود شد که تصرف صورت گرفته مربوط به قبل از سال 

و تدوین قوانین و  «Whistleblower»یا « زنیسوت»موسوم به  ایجاد سازوکار نظارتی مردمی پیشنهاد:

سایر  سازیدانند چگونه جلوی صحنهمی یخوببهمردم محلی های تشویقی و مصونیتی از آشکارسازان جُرم. سیاست

های احتمالی حمایت مزاحمت در برابراهالی را بگیرند، مشروط بر آنکه در این راه کسب منفعت کنند و قانون از آنان 

ها های نظارتی را برای دولتشود و هزینهموفقیت اجرا می کند. چنین سازوکاری امروزه در برخی از کشورهای دنیا با

مراتب کمتر از رویه فعلی و استفاده زمینه فسادخیزی و ارتشا در این سازوکار به نکهیبر اشدت کاسته است. مضافاً به

 از ناظران معدود دولتی است.
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ها و مراتع از طریق دولتی فرض کردن مسئولیت نظارت بر جنگلباال بردن هزینه اجرایی از طریق . 3

 بانقرقتشکیل گارد جنگل و 

 در: یزیفسادخایجاد زمینه سوءاستفاده و . 4

ها )ماده برداری در سازمان جنگلوار فرآیندهای صدور پروانه، نظارت و اقدام به بهرهتجمیع زنجیره .4-1

 ((3)ماده  «6»منظور نظارت و جلوگیری از فساد )تبصره شده به بینی؛ نقص و ضعف سازوکار پیش((3)
 

 
 

به مأموران  الکشفحقدرصدی جهت جبران دیون و شکایات و پرداخت  20تخصیص حساب سپرده  .4-2

( و ایجاد زمینه تساهل و پایین آوردن هزینه ارتکاب اشتباه برای (28)ها )ماده دولتی سازمان جنگل

 هاسازمان جنگل
 

 (7/4/1349 مورخ ( )اصالحیه3قسمتی از ماده )

 اشخاص شده توسط ملی جنگلی اراضی و طبیعی هایبیشه و مراتع و هااز جنگل برداریبهره»

 یعیمنابع طب وزارت تصویب به که آمد خواهد به عمل طرحی طبق مورد هر در حقوقی یا حقیقی

 پروانه و تنظیم را الزم قرارداد ،مصوب یهاطرح مفاد رعایت با یعیمنابع طب وزارت و باشد رسیده

مذکور،  منابع از برداریبهره به نسبت است مجاز یعیمنابع طب وزارت. کرد خواهد صادر برداریبهره

 حقوقی یا و حقیقی اشخاص مشارکت با یا و شرکت تأسیس با یا رأساً ،و ایجاد صنایع چوب یسازراه

 .«کند اقدام

 (20/1/1348)اصالحیه مورخ  «6» تبصره
 توانندنمی دارند سمتی وزارتخانه آن در که اشخاصی یا و یعیمنابع طب وزارت کارمندان از یکهیچ»

 متخلفین. باشند ذینفع شخصاً ماده این حقوقی یا حقیقی اشخاص مشارکت در انحا از نحوی هر به

 و اموال از شخصی سوءاستفاده و دولتی اموال در تصرف به مربوط یهامجازات مشمول امر این از

 «.هستند دولتی مقام

پس  تواندیم، تصویب در دستگاهی دولتی است که همان دستگاه نیز هاجنگلاز  یبرداربهرهشرط صدور پروانه نقد: 

از کارمندان  کیچیهنماید. اما در ادامه تأکید شده است که  یبرداربهرهاز تصویب طرح برای خود، رأساً اقدام به 

باشند! چگونه انتظار است کارفرما و پیمانکار یکی باشد و نخواهد که منفعت ببرد؟ ضمن  نفعیذدستگاه مزبور نباید 

همچنین با تصویب  کارمندان به میان نیامده است. 2و  1بودن بستگان درجه  نفعیذهیچ صحبتی از  نکهیا

ی دولت و خروج سازکوچک هدف باوچهارم قانون اساسی که ی کلی و نیز قانون نحوه اجرای اصل چهلهااستیس

شرکت توسط سازمان و وزارت مربوطه خالف اسناد و قوانین  سیتأساست، امکان  شده وضعی گریتصدآن از اعمال 

 .شودیمفوق تلقی 

 (3)از متن ماده « رأساً یا با تأسیس شرکت»حذف قسمت  پیشنهاد:
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ای و نیز کارشناسی برداری اراضی جنگلی جلگهگیری درباره صدور پروانه بهرهاعطای اختیار تصمیم .4-3

ها در مصوبات داخلی وزارت جهاد کشاورزی و عدم ارائه معیار فنی و قابل درباره نرخ اجاره واگذاری

 .((31) ماده «7»و تبصره  (31) مادهنظارت بر عملکرد وزارت مذکور )متن 

زدایی و بیابان هایطرحالزام دولت به ارائه تسهیالت، زمین و وسایل الزم به داوطلبان مشارکت در  .4-4

. اما ضمانت اجرایی مناسبی نسبت به اینکه داوطلبان پس احیاکنندگانآباد شده به  هایزمینواگذاری 

دیده بل را حفظ کنند، اربری ق( و انتقال سند قطعی مالکیت، کسال پنجاز پایان مدت واگذاری مشروط )

 .شده است( وری اصالح( )البته این مورد در قانون افزایش بهره(34)ماده  «5»نشده است. )تبصره 

 حاوی خألهای قانونی:. 5

 «مرتع»و تمیز دادن آن از تعریف « بیابان»تعریف  .5-1

مثال بز و گاو در چریدن معادل عنواندر بحث چرای دام )به« واحد دامی»تعریف معیارهای علمی  .5-2

 هم فرض شده است!(
 

 
 

 های ساحلی دارای ظرفیت گردشگری دریای خزرتعریف دقیق کرانه .5-3

 حفظ ارزش جریمه منظوربهمتناسب با تورم عمومی  هامالیاتافزایش نرخ جرائم، عوارض و  .5-4
 

 (20/1/1348در اصالحیه مورخ  شده اضافه)« 22»( بند 1ماده )
 واحد معادل چهار هرکدام هادام سایر و است. بز گوسفند رأس یک از عبارت - دامی واحد»

 «.شودمی محسوب دامی

که یک  یاعلوفهکند با مقدار ای که یک بز از یک مرتع با چریدن مصرف میقانونگذار مقدار علوفه نظر ازنقد: 

 فرقی ندارد! کندیمگاو یا یک شتر مصرف 

و مقدار  لیتبد بیچون ضر ییارهایموجود است که مع یدر کتب دانشگاه« واحد دام» یعلم فیتعار: شنهادیپ

 مختلف در محاسبه آن لحاظ شده است. هایاستاندارد دام رهیج

 (28) ماده
 دستبه مواد بازداشتی فروش همچنین و جرائم از که وجوهی است مجاز جنگلبانی سازمان»

 حساببه را مزبور درصد 20و  منظور خود قطعی به درآمد درصد 20 کسر از پس آیدمی و آمده

 سازمان مراجع قضایی، از صادره قطعی یا قرارهای و احکام موجببه کهیدرصورت تا بگذارد سپرده

 مزبور هایسپرده محل از گردد، بازداشتی مواد از وجوه حاصل پرداخت و جرائم استرداد به ملزم

 «.نماید پرداخت مأمورین الکشف بهبابت حق یا و حق صاحب به

 مأمورین سازمان مصرف کرد. الکشفحقبه اسم  توانیمدرصد درآمد مذکور را  20کل مبلغ نقد: 

دهنده داد. ارزش مادی تخلف را به فرد گزارشسازوکار نظارت مردمی را باید فعال نمود و درصدی از  پیشنهاد:

دولتی اگر تخلفی را کشف  مأموران ("Whistleblower"زنی )قانونی رایج در بسیاری از کشورها موسوم به سوت

 اند.و بابت آن حقوق گرفته اندنمودهکنند به وظیفه کاری خود عمل 
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برداران ناموفق و سوزی و معطل گذاردن سرمایه ملی برای بهرهبینی سازوکار مجازات فرصتپیش .5-5

 ((12)فاقد عذر موجه )ماده 

های تعلیف شده از مراتع )ایجاد سازوکار عادالنه های پرورشی به شیوه صنعتی از دامتمیز دادن دام .5-6

 مکرر( (15)ها( )ماده محل اخذ عوارض چرای دام درجایی بجز کشتارگاه

ایجاد ضمانت اجرایی محکم در مجازات مرتکبین چرای دام غیرمجاز در مناطق قرق و ممنوعه  .5-7

 رر(مک (43))ماده 

شاخص شفاف جهت اختصاص مجازات حبس و شالق متناسب با شدت جرم و اکتفا ننمودن به  .5-8

 ها(بیان حداقل و حداکثر مدت حبس و تعداد شالق )فصل ششم، جرائم و مجازات

الزام به ضمیمه نمودن هر دو پروانه قطع و حمل چوب به مأموران نیروی انتظامی و یا سازمان  .5-9

 ((48)تر موارد تخلف در قطع درختان جنگلی )ماده تر و دقیقها، جهت شناسایی آسانجنگل

 ناعادالنه بودن قانون در:. 6

 ((31)، ماده (16)ماده  «2»برداران دولتی و خصوصی )تبصره بهره .6-1

و  (34)برخورد با خاطیان و متخلفان قبل و بعد از تاریخ تصویب قانون یا تصویب اصالحیه )ماده  .6-2

 (15)ماده 

 که جنگلی درختان از برداریبهره متقاضیان از را زیر عوارض است موظف جنگلبانی سازمان»

 دارد: دریافت درخت مترمکعب هر برای اندروییده طبیعی طوربه

 ریال 300 آزاد: گردو و سرخدار، شمشاد، ارس، زربین، درختان برای .1

 ریال 250 نمدار: توسکا و الوکک، شیردار، افرا، ملچ، ،گنجشکزبان بلوط، راش، درختان برای .2

 ریال 150 ها:گونه سایر و ممرز کلهو، سفیدپلت، اوجا، درختان برای .3

 «ریال 35 هیزمی: چوب برای .4

 (20/1/1348در اصالحیه مورخ  شده اضافه) مکرر (15) ماده

 :کند دریافت کشتار قبل از کشور هایکشتارگاه در را زیر وجوه است مکلف طبیعی منابع وزارت»

 سال دو تا آن از پس و ریال 10 قانون این تصویب تاریخ از سال سه تا بزغاله و بز رأس هر برای .1

 ریال 100 سال 5 از بعد و ریال 50

 ریال 12 بره میش، گوسفند، رأس هر برای .2

 «ریال 25 گوساله گاومیش، گاو، رأس هر برای .3

طبق  اما اکنون چه؟ است، مبالغ معقول و معتنابهی بوده 1348سال  اصالحیه یا در 1346در سال  فوقمبالغ نقد: 

بار مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک نرخ جرائم هر سه سال یک 1/2/1392( قانون مجازات اسالمی مورخ 28ماده )

تواند در و میاصالح نشده  ها رسماًقابل اصالح و تعدیل است اما تاکنون این قیمت رانیوزئتیهمرکزی، توسط 

 تعیین شود. الساعهخلقصورت ها بعضاً به، قیمتهای دولتیهای اجرایی و دستورالعملنامهآیین

« ضریب بهره مالکانه»در تعریف  آنچه)مانند  آنهانرخ عوارض کاالهایی مانند چوب، دام و ... و نیز جرائم پیشنهاد: 

در متن قانون بیان شود تا احتیاجی  براساس درصدی از قیمت روز همان کاال ( آورده شده است(1ماده ) 20در بند 

 ای نباشد.های دورهبه بازنگری
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 های آن(تبصره

 مستثنیات غیرکارشناسی و فاقد معیار فنی:. 7

 میزان چوب مصرفی محلی روستایی .7-1

به تغییر  نسبت های دولتی و خصوصی واقع در داخل جنگلتکلیف نکردن به مؤسسات و کارخانه .7-2

 هاسوخت خود از چوب به سایر سوخت

 ایرادات نگارشی:. 8

 هانام و عنوان قدیم سازمان اصالح عدم .8-1

 های قدیمیعدم روزآمدی شرح وظایف سازمان .8-2

های متعدد در تصویب و عدم بازنویسی آخرین متن معتبر قانون پس از هر اصالحیه دارای اصالحیه .8-3

 و سردرگم نمودن مخاطب

 

ایران )مصوب  اسالمی جمهوری حکومت در اراضی یاحیا و واگذاری نحوه قانون. 2-2

25/6/1358) 

 (26/1/1359تاریخ  در )دارای اصالحیه

 خالصه قانون 

فنی مربوط به زمین و انواع اراضی )دایر، بایر، موات، آیش، جنگل، بیشه، مرتع،  تعریف اصطالحات -

 مستحدثه، ساحل و ...(

 گذشته هایدولتمعتبر شناختن مالکیت و حقوق صاحبان اراضی آباد و دایر طبق هرگونه سند قبلی در  -

 زمین بایر عنوانبهاز زمین دایر جهت تلقی شدن  برداریبهرهبرای عدم  سالهسهتعیین سقف زمانی  -

و مراتع ضروری جهت  هابیشه، هاجنگلتعیین و تثبیت مالکیت دولت بر منابع طبیعی ملی مانند  -

 تعلیف دام. واگذاری منابع طبیعی ملی به اشخاص حقیقی ممنوع است.

 استثنایبه برداریبهرهو احیا  منظوربه هازمیناعطای اجازه به وزارت کشاورزی جهت واگذاری  -

 آباد و منابع طبیعی ملی هایزمین

ترتیب برای اراضی موات، ساحلی و بایر جهت احیا و به سالهپنجو  سالهسهتعیین مهلت دوساله،  -

 عدم موفقیت صورت دراراضی مذکور بعد از اتمام مهلت مقرر  گیریبازپس

داوطلبان متعهد به  .3. ساکنین محلی 2تعاونی  هایشرکت .1به  ترتیببهتعیین اولویت واگذاری اراضی  -

 بازنشستگان دولتی .5 پروریدامکشاورزی، دامپزشکی و  التحصیالنفارغ .4 محل درسکونت 

 شده قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف درباره انواع قراردادهای منعقد -
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 هدف از تصویب 

های وابسته به از پیروزی انقالب از افراد و سازمانآمده پس دستهای بهقانونمند نمودن توزیع زمین -

 شاهی بین داوطلبان کار کشاورزی و باغداری با اولویت مردم بومی و محلیرژیم ستم

 شده شناسایی هایایراد 

نزدیک به  گذشت اثر بر آن موضوع شدن منتفی به توجه با قانون این در مندرج موضوعات اینکه به توجه با

 .شودمی اشاره نکته یک به تنها لذا نیست، برخوردار فعلی شرایط در باالیی اجرایی اهمیت از چهل سال،

 بر ناظر نفره 5 کمیسیونی مراتع، و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون (33) ماده طبقـ 

 به زمین واگذاری برای گیریتصمیم جهت) قانون این در اشاره مورد نفری 7 و نفری 3 هایکمیسیون

 دولتی اعضای نفره، 5 کمیسیون آن اعضای همه که است( اصالحیه (5) ماده و (12) ماده در افراد،

مصرح در این قانون  نفره 7 و نفره 3 هایبالعکس کمیسیون. ندارد بومی و محلی عضو هیچ و هستند

 و محلی هستند. بومی آنها اعضای غالب

. هستند فسادخیزشوراهای بومی یا کامالً دولتی خصوصاً در مناطق روستایی هرکدام به طریقی 

در خود قانون که اعضای آن تماماً دولتی بودند،  ناظر هایکمیسیون رأی به اعتراض ضمن اینکه سازوکار

برای افراد شاکی از  صادره کمیسیون،رأی  ضمن غیرقابل تجدیدنظر تلقی کردن نشده و بینیپیش

ین ی( قانون تشکیالت و آ10ماده ) «2»استناد به بند  بجز ایچارهتصمیمات و مصوبات کمیسیون ناظر، 

برای عموم  گیروقتو  برهزینهدادرسی دیوان عدالت اداری و طرح شکایت به دیوان عدالت )که فرآیندی 

 .گذاردنمیاست( باقی 

 

 ( 24/4/1359)مصوب کشاورزی  بانک اساسنامه. 2-3

 )فاقد اصالحیه تاکنون(

 خالصه قانون 

 تعیین نام، موضوع، سرمایه اولیه، ارکان و مقررات مالی بانک کشاورزی

 هدف از تصویب 

 ( اساسنامه چنین آورده شده است:2در متن ماده )

 درآمد سطح یارتقا و روستا در بهتر زندگی برای اعتباری اناتکام آوردن فراهم کبان هدف»

 واقع سنتی و کوچک صنایع توسعه و ایجاد ،شاورزیک تولیدات افزایش سو،کی از روستائیان

 .«باشدمی دیگر ازسوی مربوط هایفعالیت در تکمشار و روستایی مناطق در

توان گفت هدف اصلی و اولیه از تأسیس بانک کشاورزی، نگاه ویژه به روستا و لذا مطابق با متن می

 است.معیشت روستاییان 
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 شده شناسایی هایایراد 

های بزرگ و رها خاطر نگاه حمایتی بانک به کشت و صنعتبه شدهاعالم اهداف به نیل در توفیق عدم .1

 شدن روستاها و کشاورزی خرد

 2 و 1 درجه خویشاوندان به ممنوعیت مداخله، تسری عدم دلیلبه فساد و سوءاستفاده زمینه ایجاد .2

 ((26) بانک )ماده در شاغل مسئولین و بانک بین دولتی معامالت در
 

 
 

 قدیمی مؤسسات و هاسازمان ها،وزارتخانه عناوین و اسامی ویرایش به نیاز و قانون متن بودن قدیمی .3
 

 
 

اساسنامه بانک »فراتر از عنوان قانون  هابانک عالیشورایموضوعات محتوایی قانون در مورد   .4

عنوان  هابانک عالیشوراینویسی پیرامون ( قانون(18) تا (15) است. )قسمت دوم: مواد« کشاورزی

 الزم دارد.خود را مختص به

 

 (16/12/1361آب )مصوب  عادالنه توزیع قانون. 2-4

. همچنین در قوانین زیر به این قانون 14/8/1364، 16/12/1361 هایتاریخ)دارای اصالحیه در  .1

 شده است: پرداخته

 (14/7/1383سرمازدگی )مصوب  یا و خشکسالی از ناشی خسارات جبران برای مالی منابع تأمین قانون. 2

 (12/4/1384معین )مصوب  موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق قانون. 3

 ((13/4/1389)مصوب  برداریبهره پروانه فاقد آب هایچاه تکلیف تعیین قانون. 4

 (8ماده )
 :شودیم تشکیل زیر وزرای ازها بانک عمومی مجمع»

، ییروستا عمران و کشاورزی وزیر، بازرگانی وزیر، معادن و صنایع وزیر، ییدارا و اقتصادی امور وزیر

 با هابانک عمومی مجمع ریاست. وبودجهبرنامه سازمان رئیس و مشاور وزیر، شهرسازی و مسکن وزیر

 .«است بازرگانی وزیر با وی غیاب در و است ییدارا و اقتصادی امور وزیر

 امروزه تغییر یافته است. شده مشخصی هاوزارتخانهاسامی نقد: 

 (26قسمتی از ماده )
گونه خریدوفروش با توانند در زمان تصدی خود هیچنمی رهیمدئتیهمدیرعامل و سایر اعضای »

 .«د جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارندنتوانبانک انجام دهند و همچنین نمی

قانون راجع به منع مداخله » (1ماده ) «1»تبصره طبق توجه قانونگذار قرار نگرفته است.  مسئول موردبستگان مقام نقد: 

که تا امروز معتبر است، « 1337ماه ید 2وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

 توانند با بانک معامله کنند.نمینیز  «س و دامادپدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عرو»

 آن ( و تأکید به معتبر بودن و مالک قضاوت قرار گرفتن26)ماده در متن « منع مداخله»اشاره به قانون  پیشنهاد:
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 خالصه قانون 

قانون اساسی و معتبر دانستن حق حکومت اسالمی در مالکیت عمومی و  نجمپوچهلاستناد به اصل  -

 بارهدراینگیر مرجع تصمیم عنوانبهملی آب و تعیین وزارت نیرو 

عدم توجه به کل آب ورودی به کشور نقد: های تجدیدپذیر به زیرزمینی و سطحی )بندی آبتقسیم -

 های تجدیدپذیر(و صرفاً نگاه به آب

از منابع آب زیرزمینی به  برداریبهرهحفر چاه و قنات و  مجوزالزام عمومی به ارائه درخواست اخذ  -

 نیاز موردهای سنجی و مشاورهوزارت نیرو و تکلیف به وزارت مربوطه نسبت به مطالعات امکان

ای ان در ازبه متقاضی سطحی آبمنابع جهت اختصاص « مصرف معقول»تعریف مفهومی تحت عنوان  -

 نفری و در صورت ضرورت توسط وزارت جهاد کشاورزیهای سههای مرسوم از قدیم طبق نظر هیئتحقابه

برای  برداریهای مصرف و بهرهمتولی دارای وظایف و اختیارات در صدور پروانه عنوانبهتعیین وزارت نیرو  -

 مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد

 کشور نیاز موردمسئول دانستن وزارت نیرو درباره تأمین آب  -

 بها، عوارض و دیونمتولی تعیین و وصول نرخ آب عنوانبهتعیین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی  -

واگذاری مسئولیت حفظ و نگهداری تأسیسات آبی )اعم از انفرادی مانند چاه و مشترک مانند قنات  -

 برداریا کانال( به بهره

 تبیین مصادیق تخلف و جرائم مربوطه و نحوه جبران خسارات -

 هدف از تصویب 

 های عمومی کشورتثبیت مالکیت دولت و نظام بر آب -

 های غیرمجاز جدیدجلوگیری از حفر چاه -

 برداران به یکدیگراختالفات و دعاوی مربوط به حقابه، مالکیت چاه و قنات و خسارات بهره وفصلحل -

 شده شناسایی هایایراد 

 ابزار این قانون مسئولیت آب را به نهادی چون وزارت نیرو تکلیف کرده است که اساساً این نهاد فاقد .1

وزارت جهاد کشاورزی  کشور است، نه روستایی مناطق شهری و همه وسعت به گسترده و مناسب اجرایی

اولیه کشاورز  هاینهادههای کشاورزی داراست، بیشترین سهم در مصرف آب در کشور را بابت فعالیتکه 

محصوالت کشاورزان است و درنهایت محصول  گریبیمه، متولی دهدمیرا از قبیل بذر، کود، سم و ... به او 

. لذا وزارت کندمیصورت تضمینی از کشاورز خریداری و بازار مواد غذایی را در کشور کنترل را بعضاً به

را که آسیب آن به منابع  در زراعت ب غیرمجازفاده از آتوانایی ردیابی و شناسایی است جهاد کشاورزی

بیشتر از تخلفات برداشت غیرقانونی آب در بخش صنعت و شرب است،  مراتببههای شیرین کشور آب

 شده ندارد. هیچ سهمی در زنجیره یاد دارد. وزارت نیرو



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

12 

شده است  نیرو عنوان معیار صالحیت حفر چاه آب و اعطای پروانه و مجوز، نظر دو کارشناس وزارت .2

 .((3)تبصره ذیل ماده ) نمایدمیشدت فسادخیز است و ایجاد زمینه سوءاستفاده که این سازوکار به

 

 
 

 قانون در مذکور هایکمیسیون توسط صادره احکام به شکایات و اعتراضات بررسی در ناعادالنه سازوکار .3

 زاهزینه و متخلفان برای شده مصوب مجازات بازدارندگی دلیل عدمفقدان ضمانت اجرایی مناسب به .4

 شالق( و حبس) دولت برای اجرای آن بودن

 مواردی در جز) خود کارشناسان اشتباهات اثر بر وارده خسارات برابر در نیرو وزارت نبودن پاسخگو .5

 شدن اعتراض رد و دولتی یاعضا اکثریت با هاییکمیسیون در اعتراض ثبت مرحله دو از پس متضرر که

 دادگاه قضایی، رأی به محکومیت وزارت نیرو دهد(کند و  شکایت قضائیه قوه به او

 هایچاه حفر مجوز صدور برای نیرو وزارت دست گذاشتن شدن قانون به ضد خود از طریق باز تبدیل .6

 ((14) ماده «الف» بند) از منبع آب تررویهبیبرداشت جدید و 
 

 

 (3ماده )

حفر هر  قیقانون از طر نیا (5)موارد مذکور در ماده  یاستثنابه ینیرزمیز یهاآباستفاده از منابع »

 .«انجام شود دیبا روینوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت ن

حفر  رویبدون اجازه وزارت ن درگذشتهکه  ییهاچاه هیقانون صاحبان کل نیا بیتصو خیاز تار» -تبصره

. ندیاخذ نما یبردارمراجعه و پروانه بهره رویبه وزارت ن شودیکه منتشر م یطبق آگه موظفندشده باشد 

 یمضر به مصالح عموم طبق نظر دو کارشناس خودها را الاقل چاه نیاز ا کیهر  رویچنانچه وزارت ن

از آن ممنوع بوده و  یبردارو بهره شودیمسدود م یخسارت گونهچیهدهد چاه بدون پرداخت  صیتشخ

 «.قانون رفتار خواهد شد نیا (45)طبق ماده  نیبا متخلف

 توان نظر بعضی از کارشناسان را بعضاً با پول تغییر داد؟معیار مضر بودن به مصالح عمومی چیست؟ آیا نمینقد: 

و حمایت از افشاکننده تخلف با ابزارهای « Whistleblowerزنی سوت»ایجاد ساختار نظارت مردمی موسوم به پیشنهاد: 

مریکا، سازوکار آ متحدهاالتیانظارت دولتی. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در قوانین  یجابهمالی و محافظتی 

 افشاکنندگانو در حمایت از « قانون آب پاک»در قانونی موسوم به  1972رسمی در سال  صورتبهزنی اولین بار سوت

 ای دیگر نیز وجود دارد.هاکنون در بسیاری از بخشتخلفات بخش آب در این کشور ایجاد شد و هم
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 :ی چونهایشاخص ارائه درگویی کلی .7

 آب شدن آلوده از جلوگیری در برداربهره ناتوانی آب و معیار آلودگی معیار .7-1

 خود از قبل قوانین با قانون تعرض حدودوثغور .7-2

 جدید چاه حفر اثر بر قدیم هایچاه آب شوری یا نقصانمعیار  .7-3

 زمین هیدروژئولوژی خصوصیات .7-4

 «معقول مصرف» نام به کمیتی تعریف حقابه و میزان .7-5
 

 
 

 غیر زمین در واقع آب مجرای یا قنات یا چاه به مربوط احکام .7-6

 نیرو وزارت اعمالی نظارت و خدمات اجرت نرخ .7-7

 بیقبل از تصو انینسبت به متقاض دیجد انیمتقاض یصدور پروانه چاه و حقابه برا طیناعادالنه بودن شرا .8

 پروانه، محل صدور تهیه، قبیل: از عرضه و تقاضای آب مختلف هایبخش در واحد متولی تعیین عدم .9

 «2»( تبصره 18ماده )
کننده مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف»

 «شد.و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد 

 تصویب کرد. شدینمتر تر و نامفهومتعریف فوق را از این کلی رسدیمنظر بهنقد: 

مصرف معقول مقدار آبی است که پس از پذیرش شرایط الگوی کشت )اعالمی ازسوی » پیشنهادی:اولیه متن 

وزارت جهاد کشاورزی( در مصارف مربوط به بخش کشاورزی و یا استانداردهای مصرف و آالیندگی آب )اعالمی 

نظارت های صنعتی و توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت( در مصارف مربوط به بخش

کننده و عدم وجود پرونده سابقه تضییع آب در محاکم رسمی بر حسن اجرای آن توسط دولت از جانب مصرف

 موظفندبرده در این تبصره های نامکشور و مقررات مندرج در این قانون به متقاضی اعطا خواهد شد. دستگاه

های مربوطه را تدوین و جهت تصویب به کمیسیونهای اجرایی نامهماه از تصویب این قانون، آیین 6طی مدت 

 «.مربوطه در مجلس شورای اسالمی تسلیم نمایند

 (14)قسمتی از ماده 
محیاه، آب قنات جدیداالحداث در اراضی غیر برداری از چاه یاهرگاه در اثر حفر و بهره»

 شود: از طرق زیر عمل می منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی

شکنی و یا حفر چاه دیگری که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کفالف( درصورتی

شکنی یا کفپذیر باشد با توافق طرفین، صاحبان چاه جدید باید هزینه حفره چاه و جبران

 «.را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند

 یهاچاه حفر به دادن مجوز برای نیرو وزارت شدن قانون به ضد خود از طریق اعطای اختیار به تبدیلنقد: 

 عنوان اولین راهکار پیشنهادیبه زیرزمینی یهاآبجدید و غارت بیشتر منابع 

برداری و تعیین حجم مجاز برداشت از منابع آب زیرزمینی مشروط بر صدور یا تمدید پروانه بهره پیشنهاد:

ها با هزینه شخصی و ایفای نقش مؤثر در زنجیره تولید گذاری در آبخیزداری و احیای سطح آبخوانسرمایه

 روشنی معین ساخت.توان در قانون بهکشور مطابق با انتظاراتی که می
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قانون تشکیل »البته این ماده در های آن( ( و تبصره21)ماده ) و ... بهاآب وصول نظارت، توزیع، و تقسیم

 تا حدی اصالح شده است. 16/10/1369مصوب « وفاضالبهای آبشرکت

 و کارشناسی نظر اخذ به نیرو وزارت الزام عین در نیرو وزارت با الزم همکاری به جهاد کشاورزی وزارت الزام عدم .10

 کشاورزی مسئول آب نیست(جهاد کشاورزی )اساساً در این قانون، وزارت جهاد  وزارت مشورتی

از طریق غیرمجاز  هایچاه حفرکنندگاناز طریق تعیین مهلت بیشتر به  قانونیدعوت ضمنی به بی .11

 و دولت درآمدهای از قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی» در (3) مادهنمودن تبصره ذیل  منسوخ

« برداریبهره پروانه فاقد آب هایچاه تکلیف تعیینقانون »( و 12/4/1384)مصوب « معین موارد در آن مصرف

تا  1365(. بدین ترتیب هزاران حلقه چاه غیرمجاز که ظرف مدت بیست سال بین سال 13/4/1389)مصوب 

 حفر شده بود، قانونی تلقی شد و پروانه گرفت. 1385
 

 
 

 و خشکسالی از ناشی خسارات جبران برای مالی منابع تأمین قانون» (3) مادهمجلس شورای اسالمی در  .12

قانون توزیع  (21) ماده «1» تبصرهآب را که در  النظارهحق( دریافت 14/7/1383مصوب )« سرمازدگی یا

برای  ارزشبیعادالنه آب به آن اشاره شده بود را منسوخ کرد و بدین ترتیب آب کشاورزی تبدیل به کاالیی 

 در آن معنای خود را از دست داد. جوییصرفهکشاورزان شد که 

 (1384معین )مصوب  موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده کی الحاق قانون

 ممنوعه مناطق در شده حفر پروانه بدون یهاچاه است موظف نیرو وزارت - واحده ماده»

 پایان تا را الذکرفوق قانون( 3) ماده ذیل تبصره موضوع آب عادالنه توزیع تصویب قانون از قبل

 توزیع عادالنه قانون( 3) ماده ذیل تبصره مهلت اینی انقضا با .نماید تکلیف تعیین 1384سال 

 پروانه این صدور برای وجوهی قانون این موضوع یهاچاه متقاضیان از .گرددیم مصوب لغو آب

 «دریافت خواهد شد. رسید خواهد دولت ئتیه تصویب به ای کهتعرفه براساس

 (1389)مصوب  یبرداربهره پروانه فاقد آب یهاچاه تکلیف تعیین قانون
دو  طی ،نفعانیذ به مؤثر و فراگیر یرساناطالع ضمن است موظف نیرو وزارت ـ واحده ماده»

 در واقع پروانه فاقد فعّال کشاورزی آب یهاچاه کلیه برای قانون، این ابالغ از پس تمام سال

 و نیرو وزارت توسط و حفر شمسی هجری 1385 سال پایان از قبل که کشور یهادشت کلیه

 رعایت با و مرتبط دشت آبی ظرفیت براساس و باشند شدهیی شناسا استانی تابعه یهادستگاه

 توسط فشار تحت آبیاری یاجرا به مشروط عموم و دیگران به اضرار عدم و مجاز یهاچاه حریم

 «.نماید صادر یبرداربهره پروانه متقاضی،

توسط آنان  شده حفربا تصویب قانون توزیع عادالنه آب، متخلفان دغدغه داشتند که وانمود کنند چاه نقد: 

دریافت کنند اما با تصویب دو قانون باال راه برای  یبرداربهرهاست تا بتوانند پروانه  1365متعلق به قبل از سال 

چاهی که غیرقانونی  کردند تا وانمود کنندفرصت پیدا  1391عمالً تا سال متخلفان بیشتر باز شد و  یهایقانونبی

 است. 1385، متعلق به قبل از سال شده حفر

 2زنی که توضیحات بیشتر درباره آن در ایراد شماره ایجاد سازوکار نظارت مردمی موسوم به سوت پیشنهاد:

 اشاره شد.
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 نگارشی از قبیل: هایایراد  .13

قانون در موضوع وظایف وزارت نیرو در نحوه تأمین آب موردنیاز  عنوان با متن نبودن متناسب .13-1

 ((29) کشور )ماده

 نویسی در موضوع نحوه نظارت بر مصرف آبمطول. 13-2

 بعدی بندهای و مواد به ازحددادن بیش ارجاع .13-3

 :در قانونی خأل  .14

و  هاچاهیا خشک شدن  مردم هایزمین رفتن آب زیر بابت خسارت جبران نحوهتصریح به  .14-1

 نیرو وزارت هایسدسازی اثر برآنان  هایقنات

 تخلفات تکرار جرائم در مواقع تشدید سازوکار .14-2

در هر دشت متناسب با توان اکولوژیک  احصا آب قابل کل میزان براساس آب مصرف نرخ تعیین .14-3

 .(که در متن بدان تصریح شده است محصوالت بریآب میزان براساس مصرف نرخ تعیین بجای) منطقه

 

 (1/3/1362کشاورزی )مصوب  محصوالت بیمه قانون. 2-5

 (22/10/1387، 5/4/1384 ،5/3/1363 یهاخیتار)دارای اصالحیه در 

 خالصه قانون 

 اعالم تأسیس صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی -

 صندوق مزبورعیین سرمایه اولیه، ساختار ت -

بازرگانی،  دارایی، و اقتصادی امور کشاورزی، وزرایل از تعیین اعضای مجمع عمومی صندوق متشک -

 وبودجهبرنامه سازمان رئیسجهاد سازندگی و 

 تولیدکنندگان به کمک صندوق»جایگزین کردن تدریجی صندوق مزبور با صندوق مرتبط قبلی با نام  -

 «دامی و کشاورزی محصوالت دیدهخسارت

 الزام به بیمه نمودن طیور در مبادی تولید -

 (3) ماده - سرمازدگی یا و یخشکسال از ناشی خسارات جبران برای مالی منابع قانون تأمین
 عنوانبه کشاورزی و دامداری بخش یهاتیفعال از وجهی هرگونه دریافت 1384 سال ابتدای از»

 «.است ممنوع آب النظارهحق

جویی به خرج بینند که در مصرف آب کشاورزی صرفهبا تصویب این قانون، کشاورزان دیگر لزومی نمینقد: 

 شود.بیشتری نصیبش می، کشاورز همسایه آب نکنندبدهند و معتقدند اگر خود مصرف 

با الگوهای کشت اعالمی  منطبقریغانگاری در باب ضایع نمودن آب در مصارف غیراصولی و جرم پیشنهاد:

برداری به عدم وجود محکومیت و سوءسابقه وزارت جهاد کشاورزی و مشروط نمودن صدور یا تمدید پروانه بهره

 .در محاکم قضایی تضییع آب
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 هدف از تصویب 

 واحده آن چنین آمده است: هدف از تصویب قانون در متن ماده

 مقابل در پرورشی آبزیان و ابریشم کرم زنبورعسل، طیور، درختان، دام، کشاورزی، محصوالت انواع بیمه»

 ،خشکسالی موسمی، گرم بادهای طوفان، تگرگ، نظیر قهری حوادث و طبیعی سوانح از ناشی هایخسارت

 واگیر امراض ایقرنطینه و عمومی نباتی امراض و آفات صاعقه، سوزی،آتش یخبندان، سرمازدگی، سیل، زلزله،

 و کشاورزی آب هایچاه قنوات، مستحدثات، تأسیسات، ابنیه، همچنین و ایقرنطینه و عمومی حیوانی

 ،(کشاورزی ادوات و ابزار آالت،ماشین) تولید عوامل و کشاورزی خدمات کلیه و هافعالیت آبیاری، تأسیسات

 «کشاورزی بخش هایسیاست و اهداف به نیل برای ایوسیله عنوانبه پذیربیمه حوادث قبال در

 شده شناسایی هایایراد 

تناسب صرفاً به اعالم خبری آغاز به کار صندوق بسنده شده است و متن با عنوان قانون  واحده مادهدر متن . 1

 تری است.با توجه به متن، عنوان مناسب« تأسیس صندوق بیمه کشاورزیقانون »ندارد. عنوانی همچون 
 

 
 

 و اجرایی نامهآیین در حتی و قانون متن در ایاشاره روزه( هیچهای یکبجز در مورد طیور )جوجه. 2

آن برای محصوالت کشاورزی، تسهیالت  الزامات و شرایط و گریبیمه عملیات نحوه به صندوق، اساسنامه

 مربوطه، تحقیقات و ... نشده است.

 

 (21/6/1368کشاورزی )مصوب  اساسی محصوالت خرید تضمین قانون. 2-6

 (30/3/1384، 30/3/1372 یهاخیتار)دارای اصالحیه در 

 خالصه قانون 

شده در متن و اعالم حداقل قیمت خرید برده الزام دولت به خرید محصوالت اساسی کشاورزی نام -

 تضمینی سال زراعی بعد تا قبل از شهریورماه

مبلغ خرید  ماهیکالزام دولت به پرداخت دیرکرد به کشاورزان در صورت عدم پرداخت بیش از  -

 واحده قسمتی از ماده
 عنوانبه پذیربیمه حوادث قبال کشاورزی ... در محصوالت انواع بیمه انجام منظوربه»

 در کشاورزی بیمه صندوق کشاورزی، بخش هایسیاست و اهداف به نیل برای ایوسیله

 .«شودمی تأسیس کشاورزی بانک

 متن در .است تریمناسب عنوان متن باال برای «کشاورزی بیمه صندوق تأسیس قانون»خبری  عنواننقد: 

 قانونی الزامات و گربیمه و گذاربیمه شرایط به ایاشاره هیچ صندوق اساسنامه و اجرایی نامهآیین و قانون

 است. نشده

مرتبط،  لیوسابیان جزئیات و الزامات نحوه بیمه کردن انواع مختلف محصوالت کشاورزی، ابنیه و  پیشنهاد:

 از آنها نام برده شده است. واحده مادهدر  آنچه کیتفک بهنیروی انسانی و ... 
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 مدتمیان هایسپردهتضمینی محصوالت اساسی کشاورزی، معادل با سود 

 کم متناسب با نرخ تورم یا بیشتر از آنطور سالیانه دستی بهالزام دولت به افزایش نرخ قیمت تضمین -

 هدف از تصویب 

 واحده قانون چنین آمده است: هدف از تصویب در متن ماده

 کشاورزی اساسی محصوالت تولید از حمایت -

 کشاورزی محصوالت ضایعات از تولید و جلوگیری نظام در تعادل ایجاد -

 کشاورزان زیان و جلوگیری از ضرر -

 شده شناسایی هایایراد 

سال قیمت  تا هر شودمیشفاف و جامع بیان نشده است و این باعث  طوربه قیمتگذاریفرآیند  .1

 ( تغییر و تعدیل شود.غیرکارشناسی) زنیچانهکارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، در یک فضای 

 و تولیدکنندگان حمایت سازمان تأسیس قانون»فرآیند کنونی دولت همچنان مبتنی بر  .2

منتهی به نرخ  15/11/1352در تاریخ  وزیرانهیئتو مصوبات  22/4/1356مصوب « کنندگانمصرف

 .شودمیاعالمی دولت در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

توجه  عدم و خرید تضمینی نرخ سالیانه افزایش معیار عنوانبهنرخ تورم سالیانه  غیرکارشناسیمعرفی  .3

 تولید بهایشاخص نرخ به الزم

دولت در مهلت مقرر، نرخ خرید تضمینی محصوالت  اینکهدر قانون ضمانت اجرایی مناسبی نسبت به  .4

 («2»فصل زراعی بعد را اعالم کند، دیده نشده است )تبصره 
 

 
 

 («3»خسارات )تبصره  جبران به دولت اجبار دمع .5

 «2» تبصره -واحده ماده
 از( شهریورماه )آخر زراعی هرسال آغاز از قبل را مزبور مصوبه یهامتیق است موظف دولت»

 «.نماید اعالن عمومی هایرسانه طریق

 که دولت را واقعاً به این وظیفه، موظف نماید. مانند امسال )سال دیده نشده استهیچ ضمانتی در قانون نقد: 

 خرید تضمینی اعالم نشد. قیمت اسفندماه( که تا 1396-1395 زراعی

صورت، در غیر این»طور مثال در انتهای متن تبصره چنین اضافه شود: گیری از ابزارهای نرم. بهبهره پیشنهاد:

رشدی مطابق با نرخ تورم رسمی  عالوهبهنرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید دقیقاً برابر با نرخ سال قبل 

 «.کشور خواهد بود و دولت دیگر مجاز نخواهد بود نرخ جدیدی اعالم نماید
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 یادشده اهداف به دستیابی در قانون توفیق عدم .6

 

 (31/3/1374ها )مصوب باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون. 2-7

 (1/8/1385 تاریخ در )دارای اصالحیه

 خالصه قانون 

 ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بجز در موارد ضرورت -

 مرجع تشخیص ضرورت و صدور مجوز با ضوابط مربوطه عنوانبهتعیین وزارت جهاد کشاورزی  -

 ، پرورش آبزیان و ...دامپروریهای عدم شمول قانون )مستثنیات( مانند گلخانه، واحد تبیین کاربری -

 درصد ارزش زمین با کاربری جدید 80تعیین نرخ عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به میزان  -

متخلف و  مدنظربیان مصادیق تخلف، جرائم و وضع مجازات یک تا سه برابر قیمت زمین با کاربری  -

 بنا وقمعقلعنیز 

 تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از اجرای قانون -

 هدف از تصویب 

 هاباغاراضی زراعی و  وریبهره و تداوم ،کاربری حفظ -

 شده شناسایی هایایراد 

 نیز مستثنیات و کاربری تغییر مجوز صدور برای کارشناسی و فنی معیار ارائه عدم .1
 

  واحده قسمتی از ماده
 «.نماید تضمین را کشاورزی اساسی محصوالت خرید سالههمه است موظف دولت»

 «3» قسمتی از تبصره

 خود تأمین مالی منابع از را قانون این موضوع احتمالی زیان و ضرر است موظف دولت»

 بیش پرداخت دیرکرد از ناشی زیان و ضرر شودمی داده اجازه دولت به همچنین .نماید

 تأخیر هرماه ازای به و تأمین خود مالی منابع محل از را قانون این موضوع ماهکی از

 روزشمار صورتبه مدتمیان هایسپرده کارمزد با متناسب افزایشی قیمت، اصل برعالوه

 «.نماید پرداخت

 جهت پرداخت دیرکرد و عدم تعیین دقیق منابع مالی و عدم تکلیف به دولت« اجازه»استفاده از لفظ نقد: 

 «دولت موظف است»با « شودیمبه دولت اجازه داده »جایگزین نمودن عبارت  پیشنهاد:
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 ضرورت موارد تشخیص کمیسیون سازوکار بودن فسادخیز دلیلبه سوءاستفاده زمینه ایجاد .2

 اعطای )عدم تشخیص موارد ضرورت در متن قانون کمیسیون یآرا به اعتراض سازوکار وجود عدم .3

هدایت شاکیان به طی کردن فرآیند پرهزینه و  نتیجه در(( و 7)ماده ) مدعو( معترضین به رأی حق

( قانون تشکیالت و آیین دادرسی 10ماده ) «2» )طبق بند طرح شکایت به دیوان عدالت اداری گیروقت

 (1/2/1392دیوان عدالت اداری مصوب 

 عدم درنتیجه و تخلف ارتکاب جرائم اخذ از ناظر شدن دلیل ذینفعشدن قانون به ضد خود به تبدیل .4

 تخلف ارتکاب از پیشگیری به ناظر عالقه

 ((7) )ماده ضرورت تشخیص معیارهای و شرایط درباره شفافیت عدم و گوییکلی .5

 زیر: موارد در قانونی خأل حاوی .6

 هنگام در( است اصل مهمترین که) زراعی خاک حاصلخیزی و کیفیت حفظ به فقدان نگاه .6-1

 کاربری تغییر مجوز صدور عدم یا صدور پیرامون گیریتصمیم
 

 
 

 کشاورزی کارِ صوری پوشش تحت نامرتبط، تجاری فعالیت برای تغییر کاربری از عدم ممانعت .6-2
 

آب مهمتر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگى هم هست، لکن  هیخاک از قض هیقض»

ها دیگر وجود ندارد. خاک حاصلخیز این راه هیهاى فراوانى وجود دارد؛ براى تهآب راه هیّبراى ته

 وجودبه، گاهى اوقات یک چنین مشکالتى را ستیز طیمحبه مبانى حفظ  یتوجهیبیعنى 

 .«د، آسیبى نیست که بشود جبران کرشودیآورد؛ آسیبى که وارد ممى

، منابع طبیعى و فضاى ستیز طیمحدر دیدار مسئوالن و فعاالن  (یالعالمدظلهمقام معظم رهبری ) بیانات

 .17/12/1393مورخ  ،سبز

 

 (1/8/1385 مورخ )اصالحیه« 1»تبصره  -(2) قسمتی از ماده
 پانصد مترمربع تا زمین صاحبان شخصی سکونت برای هاباغ و زراعی اراضی کاربری تغییر»

 «.نخواهد بود عوارض مشمول پرداخت بارکی برای فقط

طور بهفردی مساحت اولیه باغ یا زمین زراعی در نظر گرفته نشده است. اگر مساحت یک قطعه باغ نقد: 

سازی در آن باغ ی یا هتلسازالیواقدام به  تواندیمراحتی بهطبق این تبصره وی ، باشدمترمربع  700مثال 

 احتیاجی به مجوز داشته باشد. آنکهکند، بدون 

جای مقدار عددی، متناسب با مساحت بهبه سکونت شخصی صاحبان زمین و باغ استثنائات مربوط  پیشنهاد:

تغییر کاربری اراضی زراعی » متن پیشنهادی:صورت درصدی از کل مساحت بیان شود. بهمندرج در سند آن 

کتار، ه 5تا  2های زراعی هکتار و زمین 2های زراعی تا ها برای سکونت شخصی صاحبان آن، برای زمینو باغ

هکتار  5تر از های زراعی بزرگو برای زمین مساحت مندرج در سند زمیندرصد  1و  2 بیبه ترتحداکثر 

 .«مشمول پرداخت عوارض نخواهد بود بارکیفقط برای  حداکثر تا پانصد مترمربع و
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 بر خلعحکمی مبنی ،ضرورت کمیسیون تشخیص اعضای اشتباه تصمیمات در متن قانون بابت .6-3

دیده خسارت فرد «سرمایه فرصت هزینه» غرامت پرداخت و نیز کمیسیون و مجازات اعضای عضویت

 است. دیده نشده( 1) ماده «7» تبصره موضوع تجدیدنظر اعضای کمیسیون توسط

 

 ( 6/10/1379کشاورزی )مصوب  جهاد وزارت تشکیل قانون. 2-8

 تاکنون( اصالحیه فاقد)

 خالصه قانون 

 «جهاد سازندگی»و « کشاورزی»اعالم ادغام دو وزارتخانه  -

 «جهاد کشاورزی»های سازمانی وزارت تعیین وظایف و مسئولیت -

 سازی بدنه خودکوچکسازی و تکلیف به وزارت جهاد کشاورزی به خصوصی -

 منظور هماهنگی در سیاستگذاری در زمینه مسائل مربوط به آبعالی آب بهاعالم تشکیل شورای -

 های مختلف کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزیهای حمایتی در بخشتکلیف به تأسیس صندوق -

 هدف از تصویب 

 شده در متن قانون * اهداف یاد

 وظایف پیوستگی رعایت و هاسیاست و هابرنامه به بخشیدن انسجامدولت و  تشکیالت بهسازی و اصالح -

 موجبات آوردن غذایی و فراهم امنیت تأمین جهت در کشاورزی محصوالت کیفیوکمی افزایش -

 (1/8/1385 مورخ ( )اصالحیه3) ماده
 غیرمجاز صورتبه که قانون این موضوع هایباغ و زراعی اراضی متصرفان یا مالکان کلیه»

 جزای پرداخت به بنا، وقمعقلع برعالوه نمایند، کاربری تغییر به اقدام مجوز اخذ بدون و

 که جدید کاربری با زمین روز قیمت به هاباغ و زراعی اراضی بهای برابر سه تا یک از نقدی

 از حبس و نقدی جزای حداکثر به جرم تکرار صورت در و است بوده متخلف موردنظر

 «.شد خواهند محکوم ماه 6 تا ماهکی

 (1/8/1385 مورخ اصالحیه) «4» ( ـ تبصره1ماده )

 و کشاورزی تولیدات سایر و ماهی پرورش ها،مرغداری ها،دامداری ها،گلخانه احداث»

 بوده کشاورزی بخش تولیدات کردن بهینه روستاها در غذایی و تکمیلی صنایع هایکارگاه

 «.شودنمی محسوب کاربری تغییر و

های تجاری بسیاری انجام داد و توان فعالیتتحت پوشش احداث گلخانه و مرغداری و کارگاه و ... مینقد: 

دلیل شود. ضمن آنکه سازوکار موجود جهت اخذ جرائم، بهدر این میان کاربری زمین زراعی نیز حفظ نمی

کشاورزی  یهانیزمربری بودن ناظر از اخذ جریمه، وی را به سمت پیشگیری از وقوع تخلف و حفظ کا نفعیذ

بیشتری نصیب وی  آن است که تخلف بیشتری صورت بگیرد تا درآمد ترمطلوبدهد و برای ناظر سوق نمی

 شود.

 تر اشاره شد.که توضیح آن پیش« زنیسوت»گیری از سازوکار نظارت مردمی موسوم به بهره پیشنهاد:
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 طبیعی منابع و کشاورزی پایدار توسعه

 عشایری مناطق و روستاها توسعه و عمران گذاری،سرمایه رشد -

 هاهزینه در جوییانسانی و صرفه نیروی و امکانات از بهینه استفاده -

 کاریدوباره و موازی کارهای از مردم و جلوگیری به سریع پاسخگویی -

 * اهداف مدنظر مقام معظم رهبری )مدّظله العالی( از ادغام دو وزارتخانه در بیانات ایشان:

 نیروهای چه پاسداران، سپاه چه- دادند به خرج ابتکار همهآن ساله،هشت دفاع میدان در که مؤمنی نیروهای»

 البته. است طورهمین نیز سازندگی جهاد. کردند آساییمعجزه کارهای -مردمی عظیم بسیج این چه ارتش، مؤمن

 قوی، و مثبت خصوصیات همان که است این انتظار و توقع اما است؛ شده ادغام کشاورزی وزارت با سازندگی جهاد

 استقبال آن از هم کشاورزی سابق وزارت متعهد و مؤمن نیروهای یقیناً که - خود ذاتی نیروی به تکیه همان

 کشاورزی جهاد وزارت که - را جدید وزارت این آورد، به وجود را سازندگی جهاد که ایروحیه همان - کنندمی

 مشکل و روستاها در جنبی صنایع مشکالت روستاها، مشکالت کشاورزی، مشکالت بتواند تا دهد شکل - است

 (19/10/1379 ،قم مردم دیدار در بیانات) «کند حل را مهاجرت

 جهاد هم دهد؛ تعمیم را مثبت هایجنبه که کند زیاد هادل در را امید این باید وزارتخانه دو این ادغام»

 ایمجموعه که سابق یکشاورز وزارت هم و بود مهم و باارزش بسیار کارهای میداندار انقالب اوّل از که سازندگی

 به بزرگ، کارهای. آیدمی مهم راه این ادامه کارِ به اینها همه. بود متراکم آن در فراوان امکانات و هاتجربه از

 به ایمان همه اینها، از ترمهم و سر پشت و مردم به ایمان کار، به ایمان - عمیق هایایمان به و بزرگ هایهمت

 کشاورزی بخواهیم اگر. همین یعنی جهاد است؛ الزم جهادی کار یک و دارد احتیاج - الهی پاداش و خداوند

 دیگر بزرگ فایده یک گیرد، صورت ارزنده تالشِ این اگر. دهیم انجام را جهاد این باید کند، پیدا واقعی سروسامان

 تالش و کار محصول و دسترنج از کشور سرتاسر در کشاورز عظیم قشر یبرخوردار آن و شودمی مترتّب آن بر هم

 محصول آنها باارزش دسترنج این کنند؛می تالش و کشندمی زحمت خیلی ما کشاورزان. است خود فرسایطاقت

 آورد. وجودبه کشور برای و آنها خود برای را متناسبی

 دسترسی کنید؛ آسان کشور روستاهای در را زندگی کنید؛ آباد را روستاها: باشد این باید کلی سیاست

 ارتباط، وسیله آنها برای کنید؛ ممکن زندگی امکانات به - هستند کشور محروم قشرهای از که - را عزیز روستاییان

 .«کنید فراهم کامل طوربه است، الزم راحت زندگی یک برای که امکاناتی بقیه و ونقلحمل امکان و جاده و راه

 .(12/10/1380 ،کشاورزان از جمعی دیدار در بیانات)

 شده شناسایی هایایراد 

وزارتخانه در مسئله روستاها تأمین نشده  دو ادغام در رهبری معظم مقام نیز نظرات و هدف قانون .1

بزرگ، روستاها عمالً  هایصنعتاست. با توجه به اهتمام عملی بیشتر وزارت جهاد کشاورزی به کشت و 

 ماندند. متولی بدون و شدند رها

 تقنینِ دلیلبه جهاد کشاورزی وزارت هایمسئولیت سپاریونبر و تصدیگری کاهش باب در گوییکلی .2

 (وریبهره افزایش قانون در شده اصالح) گذاریقاعده بدون

 تشویقی اعطایی ازسوی وزارت جهاد کشاورزی هایتسهیالت و حمایت در ناپذیرینظارت و گوییکلی .3
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 آب بخش اختیارات و وظایف تکلیف تعیین درباره خأل قانونی .4
 

 
 

 آب عالیشورای تشکیل درخصوص متن با قانون عنوان تناسب عدم .5

 در کنترل بازار محصوالت کشاورزی بدون ( بهجهاد کشاورزیمکلف نمودن مجری قانون )وزارت  .6

شده در  )اصالح ((14) ماده «ب» بند)وی از وزارت بازرگانی به  الزم اختیارات و ابزار دادن قرار اختیار

 کشاورزی( جهاد وزارت در کشاورزی بخش به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط

 

اقتصادی  فنی، مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی شدن خرد از جلوگیری قانون. 2-9

 (13/12/1385)مصوب 

 (تاکنون اصالحیه فاقد)

 خالصه قانون 

 اقتصادی اراضی زراعی در مناطق مختلف کشور براساستکلیف به دولت جهت تعیین حداقل مساحت  -

 وخاکآب منابع کیفیت و کمیت و مکانیزاسیون ضوابط کشت، الگوی اقلیمی، شرایط

 شده تر از حدنصاب یادهای کشاورزی به کوچکممنوعیت تفکیک و افراز کردن زمین -

 های خردممنوعیت صدور سند برای زمین -

 (11) ماده
 تقاضا، زمینه در کشاورزی جهاد وزارت و نیرو وزارت بین الزم یهایهماهنگ و ترتیبات»

 تصویب به قانون این تصویب از ماه سه ظرف یپروریآبز و کشاورزی آب مصارف و تأمین

 «.رسید خواهد رانیوزئتیه

و متولی واحدی برای مدیریت بخش آب  کرده خالی شانه آب بخش اختیارات و وظایف تقسیم از قانوننقد: 

 معیّن ننموده است.

 رسدیمگردد. به نظر  نیآن مع یبرا یواحد یو متول قرارگرفته یکل یبازنگر موردبخش آب  نیقوان: شنهادیپ

 باشد. یمتول نیسهم مصرف آب در کشور بهتر نیشتریبا توجه به ب یوزارت جهاد کشاورز

 (8) ماده تبصره
 اتخاذ با است موظف کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی، بخش در وریبهره افزایش منظوربه»

 ادوات و آالتماشین تولید در وریافن یارتقا و توسعه زمینه تشویقی و حمایتی یهااستیس

 «.سازد فراهم را کشاورزی بخش در استفاده مورد

بعدی تعیین نشده است. هرگونه تصمیم و یا  یگرمطالبهجهت  قانونگذارهیچ معیار قابل نظارتی توسط نقد: 

 حمایتی و تشویقی و عمل به این قانون وانمود کرد. یهااستیسدر راستای  توانیمدستاوردی را 

ی ورافن یتشویقی و معیارهای کارشناسی ارتقا یهااستیسجزئیات  صاحبنظرانپس از مشورت با  پیشنهاد:

 های اجرایی موکول نگردد.نامهآییندر متن قانون آورده شده و تدوین آن به 
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 کارگیری ابزارهای حمایتی و تسهیالتیبه تجمیع اراضی با به مالکانخرده تشویق -

اسناد و امالک برای  رایگان بودن کلیه مراحل انجام امور اداری و صدور سند توسط سازمان ثبت -

 مالکان اراضی تجمیع شده

 هدف از تصویب 

 شده در متن قانون: اهداف یاد

 شدن خرد و افراز تفکیک، از از طریق جلوگیریتولید  عوامل وریبهره یمنابع و ارتقا بهینه تخصیص -

 کشاورزی اراضی

 شده شناسایی هایایراد 

 داوطلب کنندگانتجمیعبرای  گریتسهیل ضوابط دقیق تدوین گویی و عدمکلی .1
 

 
 

 به نظر گرفته نشده و صرفاً در تفکیک اراضی کشاورزی از جلوگیری جهت جزایی محکم سازوکار .2

 است. خرد کنونی قانون دچار خأل اراضی درباره لذا ،است سند بسنده شده ممنوعیت صدور اهرم

 

 
 

 تجمیعهای اسناد زمین ثبتدولت بابت رایگان شدن مراحل  هاینویسی در باب جبران هزینهمطوّل .3

 ((5) و (4) مواد) شده

 

 (2ماده )
 هرگونه ارائه. است ممنوع شده تعیین نصاب از کمتر قطعات به مذکور اراضی افراز و تفکیک»

 «.بود نخواهد مجاز افرازی یا تفکیکی مالکیت سند صدور قبیل از ثبتی خدمات

 .ندارد وجود هانیزم افرازکنندگان با برخورد برای قانون متن در جزایی محکم سازوکارنقد: 

 بیمه ممنوعیت آب یا یهاچاه برداریبهره پروانه ابطال تضمینی، خرید عدم چونیی هااهرم ازپیشنهاد: 

 .کرد استفاده توانیم خرد یهانیزمبرای  ادوات و محصوالت

 (3ماده )
و  تجمیع به کشاورزی خرد اراضی مالکین تشویق منظوربهموظفند  ذیربط یهادستگاه سایر و دولت»

 یاعطانسبت به  باالتـر، و شدهنییتع یهاحدنصاب در هایمساحت به اراضی آن سازییکپارچه

 و تولیدی زیربناهای و ساخت فنی بازرگانی، حقوقی، اعتباری، مالی،: قبیل از ویژه تسهیالت و امتیازات

 .«نماید اقدام ازیموردن حمایتی هاییارانه پرداخت

بعدی تعیین نشده است. هرگونه تصمیم و یا  یگرمطالبهجهت  قانونگذارهیچ معیار قابل نظارتی توسط نقد: 

 آنکهحمایتی و تشویقی و عمل به این قانون وانمود کرد. ضمن  یهااستیسدر راستای  توانیمدستاوردی را 

 خودخودبهدن این تسهیالت را ای به چگونگی تأمین مالی تسهیالت نشده و همین امر ضمانت اجرایی شاشاره

 .آوردیمپایین 

 در متن قانون مشخص شود.با جزئیات کامل و منابع مالی مربوط به آن ی گرلیتسهضوابط  پیشنهاد:
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 ( 7/5/1388کشور )مصوب  دامپروری جامع نظام قانون. 2-10

 (تاکنون اصالحیه فاقد)

 خالصه قانون 

 تخصصی دامپروریتعریف اصطالحات فنی و  -

صورت محصور یا آزاد( به موافقت سازمان منوط کردن هرگونه پرورش دام، آبزیان، حشرات و طیور )به -

 زیست محیط

سخه پروانه و مجوز )  - صولی،  موافقت .1الزام به اخذ چهار ن سیس،  پروانه .2 ا  ،برداریبهره پروانه .3 تأ

ضیان     پروانه .4 شتی( برای متقا سازمان     برداریبهره و اندازیراهبهدا سخه اول را  سه ن سی  نظام )   مهند

کشاورزی و پروانه بهداشتی را سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران، هرکدام پس از بررسی         

 و کارشناسی خود صادر خواهند کرد(

 های مذکورتأکید به رایگان بودن مراحل صدور پروانه -

ه فوق و الزام به وزارت جهاد کشاورزی به تدوین مستثنا نمودن پرورش دام عشایری از قاعد -

 دستورالعمل مخصوص به آن

امنیت  یمنظور ارتقاو وضع قوانین مربوط به آن، به« حریم سرمایه»تعریف مفهومی به نام  -

 گذاری در بخش دامپروریسرمایه

ها( و موقت دامداری یا دائم شاغلین و تولیدات تجهیزات، ابنیه، ها،نهاده الزام به بیمه نمودن )دام، -

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد رعایت استانداردهای مؤسسه

 ثبت داخلی و خارجی منابع و مواد ژنتیکی جهت حفاظت از منابع دامی و وضع قوانین پیرامون آن -

 ای غیردولتی در زمینه دامپروریهای خدماتی و مشاورهحمایت از تشکیل مراکز و تشکل -

 های صادراتی و وارداتیام در داخل کشور از طریق اهرم تعرفهحمایت از تولید د -

 شیر به محصوالت خرید تضمینی و( دارنطفه و خوراکی) مرغمرغ، تخم قرمز، گوشت اضافه شدن -

 هدف از تصویب 

 ( قانون:1شده در ماده ) اهداف یاد

 تولید دامپروری و افزایش هایفعالیت در گذاریسرمایه تشویق و توسعه حفظ، -

 دام با مرتبط امور ساماندهی و قانونمند کردن -

 ژنتیکی منابع حفظ -

 زاییاشتغالشغلی و  امنیت ایجاد -

 پروریمربوط به دام امور در کلیه روز فناوری کارگیریبه -
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 شده شناسایی هایایراد 

 (مورد 10... ) و هاتعرفه ،هانامهشیوه ها،دستورالعمل اجرایی، هاینامهآیین به قانون کردن محول .1

در قانون طراحی  زیست محیط سازمان منفی نظر درباره شکایت و تجدیدنظر نحوه برمبنی سازوکاری .2

 حاکمیتی دعوای و شده سازمشکل تیالپیا ماهی بحث در امروزه قانونی خأل این نشده است. متأسفانه

 نموده است. ایجاد زیست محیط کشاورزی و جهاد وزارت بین

 کشاورزی در نظر گرفته نشده است. مهندسینظام سازمان رأی به اعتراض سازوکار .3

 گذارسرمایه توسط آن به اعتراض سازوکار و کارشناسی نحوه و روز نرخ معیار نبودن مشخص .4

 وزارت اعالم عدم و دامپروری واحد پروانه و مجوز متقاضی برای اعتراض سازوکار گرفتن نظر در عدم .5

 کارشناسی نرخ اعالم مرجع عنوانبه جهاد کشاورزی

 روستایی و توسعه شهری هایطرح واحدهای واقع در جابجایی جهت الزم اقدامات نکردن مصداقی تعیین .6

 ((13) ماده) دام هایبیماری بحث به دام صادرات و واردات موضوع در توجهیبی .7

 

 
 

 به مذکور ماده تدوین مورد حفاظت از منابع ژنتیکی دامی رعایت نشده است و در نویسیقانون اصول .8

 .((17) باالدستی صورت پذیرفته است )ماده اسناد شیوه

 مرکز و دامی علوم سسه تحقیقاتؤدر بحث اصالح نژاد دام، مسئولیت به دو نهاد تکلیف شده است )م .9

 .((17)دام( و موجب گشته است تا هرکدام از این دو مسئولیت را وظیفه دیگری بداند )ماده  نژاد اصالح

 .((19) ماده) گری در باب صادرات مازاد تولیدات دامیتسهیل اقدامات نبودن مشخص .10

 صورت اصالحات هر بار از پس قانون یک شده ویرایش نسخه آخرین جامع و کامل نگارش عدم  .11

 .قانون معتبر متن آخرین تشخیص در مخاطبان و سردرگمی مجلس گرفته توسط نمایندگان

 

 

 (13ماده )

 منابع و دام انواع قاچاق با مبارزه منظوربه است مکلف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی»

 این اجرایی دسـتورالعمل. آورد عملبه کشور مرزهای در را الزم اقدامات دام، ژنتیکی مواد و

 کشاورزی جهاد وزارت را قاچاق مصادیق. رسدیم کشور و کشاورزی جهاد وزراء تصـویب به ماده

 «.دینمایم اعالم و تعیین

 بالی امروزه های دامی ناشی از قاچاق دام زنده طفره رفته کهدرباره بحث بیماریقانون از تعیین تکلیف نقد: 

 مربوط تسهیالتی شرایط و مرزنشینان به مربوط قوانین در آنکه ضمن. شده است مرزی هایاستان هایدام جان

 وارد زنده آلوده دام مرزنشین است ممکن توجه نشده که اما است، آزاد معینی مبلغ تا مرزنشینان واردات آنان، به

 .نماید آلوده را منطقه یک دام و همه کند

 واردات دام و یا حتی محصوالت کشاورزی آلوده به بیماری )مانند اغلب کشورهای دنیا( یانگارجرم پیشنهاد:
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 (23/4/1389طبیعی )مصوب  منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون. 2-11

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت54( و )45دارای اصالحیه در مواد ))

1/2/1394) 

 خالصه قانون 

 زیر: صورتبهتقسیم مسئولیت  -

 الف( نظارت عالیه با دولت و حاکمیت

 صنفی هاینظاماجرایی با  هایپروانهب( صدور مجوز و 

 های:اجازه به بخش خصوصی برای ورود به عرصه -

 مدیریتی و ترویجی اجرایی، الف( مشاوره فنی،

 افزودهارزش افزایش هایزمینه تأمین مهندسی و هایفعالیت ب(

 دامی و گیاهی هایبیماری و آفات درمان و ج( تشخیص

 ها، مراتع و اراضی ملید( حفاظت از جنگل

سطح علمی مراکز خصوصی مذکور از طریق  یهای حاکمیتی غیرنقدی برای ارتقاایجاد مشوق -

 در اخذ تسهیالت دهیاولویتو  بندیرتبه هاینظام

 های کشاورزیجهت ایجاد سهولت در شرایط دریافت تسهیالت بانکی برای طرح بانکی نظامتکلیف به  -

های منابع طبیعی و ها و مراتع و عرصهزدایی و ریزگردها، حفاظت از جنگلاهتمام به موضوع بیابان -

 داری در تخصیص بودجه و تعیین جداول زمانینیز آبخیزداری و آبخوان

 و طبیعی هایعرصه ،محیطیزیست پایدار علمی کیفیت در توسعهو معیارهای  هاشاخصتأکید بر بهبود  -

 نیروی انسانی متخصص کارگیریبهکشور، با اهتمام بر  مراتع در موجود دام جمعیت تعادل در ایجاد

های ترتیب به طرحسود تسهیالت اعطایی صندوق توسعه ملی به درصد 50منابع و  درصد 25تخصیص  -

 های حمایتی تخصصی در بخش کشاورزیصندوقبخش کشاورزی و تجهیز 

های ویژه بخش کشاورزی برای پخش در الزام به صداوسیما جهت تخصیص زمان و تهیه برنامه -

 های مختلف رادیو و تلویزیونشبکه

 های دولت در بانک کشاورزیافزایش سرمایه -

 و نیز اهتمام به کارآموزی دانشجویان منابع طبیعیی تحصیلی در بخش کشاورزی و هاهدفمند کردن رشته -

 های اطالعاتی و آموزش مجازیایجاد و تکمیل پایگاه -

 وری آبنگاه ویژه به بهره -

 دارِ غیراساسیبرای محصوالت مزیت« خرید تضمینی»در کنار « قیمت تضمینی»اجرای سیاست  -

 محیطحفاظت »، «توسعه آب» کشاورزیتوسعه بخش »های الزام به تدوین سه سند ملی در حوزه -
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 1404انداز در افق چشم« و توسعه پایدار زیست

 ای دولت به مجلسمنظم و دوره دهیگزارشالزام به  -

 هدف از تصویب 

 -مختلف کشاورزی و منابع طبیعی )آب، زمین، محصوالت زراعی هایزمینهدر کلیه  وریبهره یارتقا -

 مهندسی، تشخیص و درمان آفات و ...( -دامی، تحقیقات کشاورزی، خدمات فنی -باغی

 اصالح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی -

مختلف تولید، خدمات، صنایع تبدیلی و کنترل کیفیت به بخش خصوصی  هایبخشتأکید به واگذاری  -

 حد امکان تا

 شده شناسایی هایایراد 

 بسته درنتیجه و اجرایی ضوابط و استانداردها ها،نامهآیین تدوین به قانون اجرای ازحدبیش واگذاری .1

 مجلس نظارت توسط نمایندگان راه شدن

 آب تعیین نشده است. منابع مدیریت بخش در الخصوصعلی واحد، اجرایی متولی .2
 

 
 

 اجرایی ایجاد نشده است. دستگاه بر گریمطالبه و پذیرینظارت جهت مناسب ضمانت .3
 

 با و قانون این تصویب از پس ماه 6 حداکثر موظف است کشاورزی جهاد وزارت ( ـ25ماده )»

 نماید. اقدام کشاورزی آب یوربهره یهاشاخص تعیین به نسبت نیرو وزارت همکاری

 بردارانبهره به آب تحویل حجمی برای را الزم اقدامات موظف است نیرو وزارت ( ـ26ماده )

 آورد. به عمل آبریز یهاحوضه مجاز ظرفیت تحمل سند ملی آب و براساس

 شمسی هجری 1404 سال تا که نماید یزیربرنامه یاگونهبه است مکلف دولت ( ـ27ماده )

 و آبخیزداری طریق از درصد 5/7 و سطحی یهاآب کنترل محل از درصد 5/7 حداقل

( بیالن) ترازنامه( % 100) درصد صد و گردد اضافه کشور استحصالی آب حجم به یدارآبخوان

 «.گردد جبران کشور یهادشت زیرزمینی یهاآب منفی

که مشخص نبودن ترین مشکالت آنکه قانون توزیع عادالنه آب تصویب شد، یکی از عمده 1361از سال نقد: 

 سال از تصویب آن قانون هنوز هم همان مشکل پابرجاست. 28متولی اصلی آب کشور است، نمایان بود. بعد از 

 رسدیمگردد. به نظر  نیآن مع یبرا یواحد یو متول قرارگرفته یکل یبازنگر موردبخش آب  نیقوان پیشنهاد:

 باشد. یمتول نیسهم مصرف آب در کشور بهتر نیشتریبا توجه به ب یوزارت جهاد کشاورز
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و  هاحمایتمحدود نمودن  منوط و دلیلدر مؤسسات بخش خصوصی به گراییمدرک زمینه ایجاد .4

تر و فقدان نگاه به کارآمدی عالی تحصیالت دارای افراد از برخورداری به تسهیالت از استفاده شرایط

 ((3) و (2) مواد)مؤسسات 
 

 
 

ای های تسهیلی و بیمهها و حمایتضوابط، ضمانت اجرایی مناسب و الزام مجری به تخصیص مشوق .5

 درستی صورت نپذیرفته است.به

سند »و « سند توسعه آب»، «سند توسعه بخش کشاورزی»واگذاری اشتباه تدوین اسناد باالدستی  .6

های مختلف وابسته به دولت )که در دوره 1404انداز در افق چشم« توسعه پایدارزیست و  حفاظت محیط

دنبال حل مشکالت مقطعی اجرایی خود است(. نمایندگان مجلس با به گرایش سیاسی وقت و بعضاً به

 .(34اند )ماده )این واگذاری به نوعی از خود رفع مسئولیت نموده

 حاوی خأل قانونی در .7

توسعه بخش »، «آب»های مربوط به الگوی کشت، اسناد ملی وکار بازبینی در سیاست. ایجاد ساز7-1

 «زیست و توسعه پایدارحفاظت محیط»و « کشاورزی

ها و مؤسسات مالی در خصوص عدم پذیرش شرایط اعطای تسهیالت . ایجاد سازوکار مجازات بانک7-2

 (3) ماده
 هایرشته آموختگاندانش وجود صورت در کشاورزی و منابع طبیعی بخش بردارانبهره»

 تحت را خود هایفعالیت کهدرصورتی یا و خود مجموعه در کشاورزی و منابع طبیعی تخصصی

 هایحمایت از گیریبهره در درآورند، اجرا مرحله به قانون این( 2) ماده موضوع مراکز نظارت

 در دولت ازسوی( هامشوق و اعتباری و فنی هایکمک از اعم) اعطایی تسهیالت و قانونی

 .«باشندمی اولویت

صوری و خریدوفروش مدرک  یریکارگبهمندی از تسهیالت، ایجاد زمینه سوءاستفاده: در عمل برای بهرهنقد: 

 افتد.جای استخدام واقعی اتفاق میبه

 و مراکز خصوصی در قضاوت عملکرد آنان هاشرکتنگاه به کارآمدی پیشنهاد: 

 (35ماده )

 قانون این اجرای از حاصل نتایج بعد، سال آذرماه پایان تا حداکثر و هرسال است موظف دولت»

 یهاشاخص بهبود میزان کشاورزی، بخش وکیفیکمّی عملکرد بهبود میزان همچنین و

 کمیسیون به و تهیه را غذایی امنیت و خودکفایی ضرایب و یگذارهیسرما میزان ،یوربهره

 «.نماید گزارش اسالمی شورای مجلس یعیمنابع طب و آب کشاورزی،

را ارائه کند؟ اگر ارائه نداد چه؟ گزارش دولت با  ییهاگزارشاست که دولت چنین  چه ضمانتی دیده شدهنقد: 

 به سراغ ابزار استیضاح رفت. توانینمچه معیاری باید مورد قضاوت قرار گیرد؟ بالفاصله 

 منوط کردن قسمتی از بودجه جاری سال آتی وزارتخانه به ارائه گزارش به مجلس در متن قانون پیشنهاد:
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 ((10بانکی )ماده )

 ساله پنجم توسعهپس از اتمام برنامه پنج هایگذاری و تقنین برای سال. ریل7-3

 ایرادات نگارشی: .8

 ((1. مطول نویسی و استفاده از ادبیات اسناد باالدستی )ماده )8-1

. معارضت با سایر قوانین موضوعه قبلی بدون تعیین تکلیف درباره منقضی یا منسوخ شدن آنها )ماده 8-2

 ((32ماده )« ج»(، بند 13)

 

وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی . قانون تمرکز 2-12

 (24/11/1391)مصوب 

 )فاقد اصالحیه تاکنون(

 خالصه قانون 

الزم  اقدامات انجام و نظارت ریزی،برنامه سیاستگذاری، به مربوط امور و وظایف اختیارات، انتزاع کلیه -

صنایع »و « تجارت و بازرگانی»کشاورزی در دو بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد 

 شده در قانون برای محصوالت یاد« تبدیلی

 مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزیمنوط نمودن انتصاب هیئت -

 برده شده در قانونریزی جهت خودکفایی در محصوالت نامتکلیف به وزارت جهاد کشاورزی به برنامه -

 دف از تصویبه 

 اصالح ساختار دولت جهت مدیریت واحد تولید و تجارت در زنجیره تولیدات کشاورزی -

 اعطای اختیارات و ابزارهای الزم به وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای تعهدات و تکالیف -

 حذف متولیان چندگانه در مسائل بازرگانی مربوط به محصوالت کشاورزی -

 شده شناسایی هایایراد 

جلوگیری از امکان سوءبرداشت مجری، باید لیست کامل عناوین مؤسسات دولتی و صنایعی که  منظوربه -

 .شدمی، آورده شدمیباید از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق 

 جهت تجارت و معدن ،صنعت وزارت زیرمجموعه هایشرکت شمول از «نان و آرد تحقیقات مرکز» -

 هنوز و شده استثنا کشاورزی جهاد وزارت به وابسته دولتی هایشرکت زیرمجموعه به پیوستن

 .اجرایی( نامهآیین (3) ماده «3» شود )تبصرهمی تلقی صنعت وزارت زیرمجموعه
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 هاجداول بررسی .3

. جدول زیر یکی کردبندی در سطوح مختلفی دسته توانیمنوع و جنس آن  برحسبقانونی را  هایایراد

شک ، تدوین گشته است. بیصاحبنظرانهاست که پس از اخذ نظر برخی خبرگان و بندیاز انواع دسته

 توان از ایرادات حقوقی قوانین ارائه داد.نیز میهای دیگری بندیدسته

 

 بندی ایرادات برحسب اهمیت و جنس ایراد. سطح1 جدول

 مصادیق سطح اهمیت ایراد

 عدم عدالت -تیجامع عدم –ایجاد زمینه سوءاستفاده  -قانون به ضد خود  شدن لیتبد : ایرادات اساسی1سطح 

 : ایرادات مهم2سطح 
مستثنیات  -معیار غیرکارشناسی  -ناپذیری تحقق -عدم تعیین متولی واحد اجرایی 

 یریناپذنظارت -خأل قانونی  -غیرکارشناسی 

 گوییکلی -ایرادات نگارشی  : سایر ایرادات3سطح 

 

 شده در قوانین مهم بخش کشاورزی شناسایی های. خالصه ایراد2 جدول

ف
ردی

 

 سطح اهمیت ایراد جنس هاشرح ایراد نام قانون

1 

ظت و       فا قانون ح

ــهــره ــرداری از ب ب

 ها و مراتعجنگل

های ملی و دولتی و ها و مراتع )چه در طرحبرداران جنگلتکلیف به بهرهعدم 

مناطق دیگر  یهای صادره، نسبت به احیابرداران خصوصی( در پروانهچه بهره

 برداریدر عوض مساحت بهره

 2 خأل قانونی

 2 ناپذیریتحقق ها و مراتعجنگل یکردن مسئولیت اصلی احیادولتی فرض 

ها و مراتع از طریق دولتی فرض کردن مسئولیت نظارت بر جنگل

 بانقرقتشکیل گارد جنگل و 
 2 ناپذیریتحقق

وار فرآیندهای صدور پروانه، نظارت و اقدام به تجمیع زنجیره

 ((3)ها )ماده برداری در سازمان جنگلبهره

ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 

درصدی جهت جبران دیون و شکایات و  20تخصیص حساب سپرده 

 ((28)ها )ماده به مأموران دولتی سازمان جنگل الکشفحقپرداخت 

ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 

برداری اراضی جنگلی گیری درباره صدور پروانه بهرهاعطای اختیار تصمیم

ها در مصوبات داخلی ای و نیز کارشناسی درباره نرخ اجاره واگذاریجلگه

وزارت جهاد کشاورزی و عدم ارائه معیار فنی و قابل نظارت بر عملکرد 

 ((31)ماده  «7»و تبصره  (31)وزارت مذکور )متن ماده 

 
 

زمینه ایجاد 

 سوءاستفاده
1 

 «3»( ـ تبصره 3ماده ) -نامه اجراییآیین
 وزیر اختیارات و وظایف و مستثناست ماده این «2» تبصره حکم شمول از نان و آرد تحقیقات مرکز»

 .«شودمی منتقل تجارت و معدن صنعت، وزارت و وزیر به موارد این در یجهاد کشاورز وزارت و

 های مربوط به محصوالت کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود.( قانون، همه بخش1) طبق مادهنقد: 
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ف
ردی

 
 سطح اهمیت ایراد جنس هاشرح ایراد نام قانون

ضعف ساختاری قانون و قابلیت دور زده شدن آن در بحث واگذاری 

 «5»ها و مراتع )تبصره جنگل یاراضی به بخش خصوصی جهت احیا

 وری(شده در قانون افزایش بهره ( )اصالح(34)ماده 

 2 خأل قانونی

 2 قانونیخأل  «مرتع»و تمیز دادن آن از تعریف « بیابان»عدم تعریف 

مثال عنواندر بحث چرای دام )به« واحد دامی»عدم تعریف معیارهای علمی 

 بز و گاو در چرا معادل هم فرض شده است!(
 2 خأل قانونی

های ساحلی دارای ظرفیت گردشگری دریای عدم تعریف دقیق کرانه

 خزر
 2 خأل قانونی

برمبنای معیار غیرریالی ها عدم تعریف عادالنه عوارض، جرائم و مالیات

 نامه اجرایی بابت روزآمد نمودننیازی از تدوین سالیانه آیینو بی
 2 خأل قانونی

سوزی و معطل گذاردن سرمایه بینی سازوکار مجازات فرصتعدم پیش

 ((12)برداران ناموفق و فاقد عذر موجه )ماده ملی برای بهره
 2 خأل قانونی

های تعلیف شده از های پرورشی به شیوه صنعتی از دامعدم تمیز دادن دام

جز یی بهدرجامراتع )ایجاد سازوکار عادالنه محل اخذ عوارض چرای دام 

 مکرر( (15)ها( )ماده کشتارگاه

 2 خأل قانونی

عدم ایجاد ضمانت اجرایی محکم در مجازات مرتکبین چرای دام غیرمجاز در 

 مکرر( (43)مناطق قرق و ممنوعه )ماده 
 2 خأل قانونی

عدم شاخص شفاف جهت اختصاص مجازات حبس و شالق متناسب با 

شدت جرم و اکتفا نمودن به بیان حداقل و حداکثر مدت حبس و 

 ها(مجازاتتعداد شالق )فصل ششم، جرائم و 

 2 خأل قانونی

عدم الزام به ضمیمه نمودن هر دو پروانه قطع و حمل چوب به مأموران 

تر تر و دقیقها، جهت شناسایی آساننیروی انتظامی و یا سازمان جنگل

 ((48)موارد تخلف در قطع درختان جنگلی )ماده 

ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 

 هاعنوان قدیم سازماننیاز به روزآمد نمودن نام و 
 هایایراد

 نگارشی
3 

 های قدیمیعدم روزآمدی شرح وظایف سازمان
 هایایراد

 نگارشی
3 

عدم بازنویسی آخرین متن معتبر قانون پس از هر اصالحیه و سردرگم 

 نمودن مخاطب

 هایایراد

 نگارشی
3 

برداران دولتی و خصوصی )تبصره ناعادالنه بودن نگاه قانونگذار به بهره

 ((31)، ماده (16)ماده  «2»
 1 عدم عدالت

ناعادالنه بودن نگاه قانونگذار در برخورد با خاطیان و متخلفان قبل و بعد از 

 های آن(و تبصره (34)تاریخ تصویب قانون یا تصویب اصالحیه )ماده 
 1 عدم عدالت

فرصت تخلف و دعوت  یاعطا قیقانون به ضد خود از طر شدن لیتبد

مهلت  عنوانبه یآت یزمان نییو تع یپوشچشمبا  یقانونیبه ب یضمن

 ((34ماده )« 4»( و تبصره 34قانون )متن ماده ) یاجرا

شدن  تبدیل

قانون به ضد 

 خود

1 

واقع در های دولتی و خصوصی تکلیف نکردن به مؤسسات و کارخانه

 هاداخل جنگل به تغییر سوخت خود از چوب به سایر سوخت

مستثنیات 

 غیرکارشناسی
2 

2 

ــوه    ــح ــون ن ــان ق

گذاری و احیا    یوا

اراضی در حکومت 

سالمی   جمهوری ا

 ایران
 

 3های شده در متن قانون )کمیسیون های اشارهبودن کمیسیون زیفسادخ

قانون حفاظت و  (33)نفره مصرح در ماده  5نفره و کمیسیون  7و 

 ها و مراتع(برداری از جنگلبهره

ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 
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ف
ردی

 
 سطح اهمیت ایراد جنس هاشرح ایراد نام قانون

3 
ــک    ــان ــون ب ــان ق

 کشاورزی

شده در ابتدای تشکیل بانک  عدم توفیق فاحش در نیل به اهداف اعالم

 گری در این رابطهو قابلیت مطالبه
 2 ناپذیریتحقق

دلیل عدم تسری دادن به (26)ایجاد زمینه سوءاستفاده و فساد در ماده 

)در معامالت دولتی بین بانک  2و  1به خویشاوندان درجه  (26)حکم ماده 

 و مسئولین شاغل در بانک(

ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 

ها قدیمی بودن متن قانون و نیاز به ویرایش اسامی و عناوین وزارتخانه

 ها و مؤسساتسازمان

 هایایراد

 نگارشی
3 

 با عنوان قانون. (18)تا  (15)ارتباطی متن ماده بی
 هایایراد

 نگارشی
3 

4 
ــع   ــوزی ــون ت ــان ق

 عادالنه آب

تکلیف مسئولیت مدیریت بخش آب به نهادی فاقد ابزار اجرایی مناسب 

 و گسترده به وسعت همه روستاهای کشور )منظور وزارت نیرو است(
 2 ناپذیریتحقق

 پروانه حفر چاهمشخص نبودن معیار فنی صدور 
معیار 

 یرکارشناسیغ
2 

 شده در متن قانون های اشارهبودن کمیسیون زیفسادخ
ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 

سازوکار ناعادالنه ترکیب اعضا و نحوه بررسی اعتراضات و شکایات به احکام 

 های مذکور در متنصادره توسط کمیسیون
 1 عدم عدالت

زا بودن مصوب شده برای متخلفان و هزینه عدم بازدارندگی مجازات

 اجرای آن
 1 جامعیتعدم

عدم ایجاد سازوکار مجازات یا الزام مجری به پاسخگویی در برابر 

سوء تصمیمات کارشناسان خود و هدایت شاکیان  اثر برخسارات وارده 

 به سمت قوه قضائیه

 2 خأل قانونی

های باز گذاردن دست مجری و هدایت او به سمت صدور مجوز حفر چاه

 ((14)ماده  «الف»جدید غیرقانونی )بند 

شدن  تبدیل

قانون به ضد 

 خود

1 

 3 گوییکلی عدم تعریف فنی معیار آلودگی آب

 3 گوییکلی بردار در جلوگیری از آلوده شدن آبعدم تعریف معیار ناتوانی بهره

 3 گوییکلی گویی در تشخیص ضرورت و مصلحت توسط کارشناسان وزارت نیروکلی

 اثر برهای قدیم گویی در نحوه اعتراض به نقصان یا شوری آب چاهکلی

 حفر چاه جدید
 3 گوییکلی

 3 گوییکلی گویی در تعریف خصوصیات هیدروژئولوژی زمینکلی

 3 گوییکلی «مصرف معقول»کمیتی به نام گویی در میزان حقابه و تعریف کلی

گویی در صدور احکام مربوط به چاه یا قنات یا مجرای آب واقع کلی

 در زمین غیر
 3 گوییکلی

 3 گوییکلی گویی در نرخ اجرت و نحوه خدمات و نظارت توسط وزارت نیروکلی

 خودمشخص نبودن مصادیق تعارضات قانون به قوانین موضوعه قبل از 
 هایایراد

 نگارشی
3 

ناعادالنه بودن نگاه قانونگذار به شرایط صدور پروانه چاه و حقابه برای 

 متقاضیان جدید نسبت به متقاضیان قبل از تصویب
 1 عدم عدالت

تعیین چند متولی اجرایی و عدم الزام وزارت جهاد کشاورزی به 

نیرو به اخذ نظر همکاری الزم با وزارت نیرو در عین الزام وزارت 

 کارشناسی و مشورتی وزارت جهاد

 

عدم تعیین 

متولی واحد 

 اجرایی

2 



 

 ___________________________________________________________  
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 ((29)متناسب نبودن متن با عنوان قانون )ماده 
 هایایراد

 نگارشی
3 

 نویسیمطول
 هایایراد

 نگارشی
3 

 ارجاع دادن به مواد و بندهای بعدی
 هایایراد

 نگارشی
3 

های رفتن زمین آب ریزعدم تقنین درباره نحوه جبران خسارت بابت 

 های وزارت نیروسدسازی براثرمردم 
 2 خأل قانونی

 2 خأل قانونی عدم سازوکار تشدید جرائم در صورت تکرار تخلفات

عدم تعیین نرخ مصرف آب براساس میزان کل آب احصا شده )بجای 

 بری محصوالت(تعیین نرخ مصرف براساس میزان آب
 2 خأل قانونی

بررسی پرونده جهت با تعیین فرصتی دوساله  یقانونیبدعوت به 

 یهاچاهغیرقانونی و فاقد پروانه با تصویب قانون تعیین تکلیف  یهاچاه

 (1389)مصوب سال  یبرداربهرهفاقد پروانه 

 شدن  لیتبد

قانون به ضد 

 خود

1 

 رفت آبف و هدراسرا جهیدرنت آب در نظر کشاورزان و کردن ارزشیب

آب توسط دولت در قانون الحاق یک ماده به  النظارهحقبا حذف اخذ 

 قانون درآمدهای عمومی دولت و نحوه مصرف آن

ستثنیات م

 یرکارشناسیغ
2 

5 

ــه   ــم ــی ــون ب ــان ق

ــحصـــــوالت   مـ

 کشاورزی

 عدم تناسب متن قانون با عنوان آن
ایرادات 

 نگارشی
3 

 نحوهنامه اجرایی و اساسنامه صندوق به عدم اشاره در متن قانون، آیین

 گری و شرایط و الزامات آنعملیات بیمه
 1 جامعیت عدم

6 

ــمین       قــانون تضـ

ــوالت  خرید محص

 اساسی کشاورزی

 2 ناپذیریتحقق شده در متن قانون عدم توفیق قانون در دستیابی به اهداف یاد

 3 گوییکلی جبران خسارات در متن قانونعدم اجبار دولت به 

معرفی معیار نامناسب جهت افزایش سالیانه نرخ خرید تضمینی و عدم 

 هماهنگی با نرخ جهانی محصوالت

معیار 

 غیرکارشناسی
2 

کشاورزی تعدیل و کاهش قیمت کارشناسی شده توسط وزارت جهاد 

 توسط سازمان حمایت و سازمان مدیریت

عدم تعیین 

متولی واحد 

 اجرایی

2 

کارشناسی نرخ خرید تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی و تصویب 

 در شورای اقتصاد

عدم تعیین متولی 

 واحد اجرایی
2 

ضمانت اجرایی مناسب در الزام دولت به اعالم نرخ  ینیبشیپعدم 

 خرید تضمینی در مهلت مقرر در قانون
 2 یریناپذنظارت

7 

ــظ   ــف ــون ح ــان ق

ــی  کــاربری اراضـ

 هازراعی و باغ

عدم ارائه معیار فنی و کارشناسی برای صدور مجوز تغییر کاربری و نیز 

 مستثنیات

معیار 

 غیرکارشناسی
2 

بودن سازوکار کمیسیون  زیفسادخدلیل ایجاد زمینه سوءاستفاده به

 تشخیص موارد ضرورت

ایجاد زمینه 

 سوءاستفاده
1 

 تشخیص موارد ضرورت کمیسیون یآراعدم وجود سازوکار اعتراض به 

 (7)ماده )عدم اعطای حق رأی به معترضین مدعو(در متن قانون 
 1 عدم عدالت

ذینفع بودن ناظر از اخذ جرائم ارتکاب تخلف و ترجیح دادن اخذ 

 جای پیشگیری از وقوع تخلفجریمه به

شدن  تبدیل

قانون به ضد 

 خود
1 

گویی و عدم شفافیت درباره شرایط و معیارهای تشخیص ضرورت کلی

 ((7))ماده 
 3 گوییکلی

 2 خأل قانونی فقدان نگاه به حفظ کیفیت خاک زراعی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 
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عدم ممانعت از تغییر کاربری برای فعالیت تجاری نامرتبط، تحت 

 پوشش صوری کار کشاورزی
 2 خأل قانونی

8 

یل       ــک قانون تشـ

وزارت جـــهـــاد 

 کشاورزی

عدم تأمین هدف و نیز نظرات مقام معظم رهبری در ادغام دو وزارتخانه
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