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  قرارداد اجراي طرح مرتعداري:  3 پيوست شماره
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 متن قرارداد ��

برداري از جنگلها و مراتع كشور و براساس سـوابق و              قانون حفاظت و بهره    3اين قرارداد به استناد تبصره         

انـد و كتابچـه    ن تعيين صالحيت شدهكه برابر دستورالعمل مميزي دامدارا...........مدارك مميزي مرتع مورخه   

كل و يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور     به تصويب كميته فني اداره    ........طرح مرتعداري به شماره     

بـا نماينـدگي آقـاي      .............طبيعـي اسـتان       كـل منـابع     بـين اداره  . باشد  رسيده و جزء الينفك اين قرارداد مي      

از يك طـرف كـه      ..................... به نشاني   .......... متولد  .......... ش    داراي شماره ش  ............. فرزند  ............... 

اصـالتاً از  ......... متولـد  ........... ش  داراي ش................ فرزنـد  ............ و آقاي . شود كل ناميده مي منبعد اداره 

ه دامداران كه اسامي آنهـا در شناسـنامه مرتـع قيـد شـده بـه نـشاني                   طرف خود و به نمايندگي از طرف كلي       

........... فرزنـد   ....................به مديريت و امـضاي آقايـان        ............................... يا شركت   .............................. 

كـل ثبـت شـركتها        اداره...............  شـماره    كه براساس آگهي رزونامه رسمي    ........ متولد  .......... ش    داراي ش 

درج شـده اسـت بـه نـشاني         ............ بعنوان مدير عامـل تأييـد گرديـده و در روزنامـه رسـمي بـه شـماره                   

منعقد و از تاريخ انعقاد طرفين      . شود  از طرف ديگر كه منبعد مجري طرح ناميده مي        ...................................... 

 .گردند ملزم به رعايت مفاد اين قرارداد ميمتعهد و 
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 موضوع قرارداد  ��

  .اين قرداد) 1(موضوع بند ........................ اجراي طرح مرتعداري 

 
 محل اجرا ��

واقـع در  ...................... موسـوم بـه   ...... محل اجراي طرح مرتعداري در مراتع ملي شده پـالك شـماره          

  :طبق نقشه پيوست با حدود اربعه زير .................  شهرستان طبيعي حوزه اداره منابع

  :جنوب :                                                                           شمال 

  :غرب :                                                                            شرق 

  .باشد مي) براساس نقشه مسطحه(هكتار ...... ..........به مساحت 

 
 مدت قرارداد  ��

كه در صورت اجراي كامـل و رضـايت   . باشد  سال شمسي مي15مدت قرارداد از تاريخ انعقاد، به مدت        

  .هاي بعد خواهد بود طبيعي قابل تمديد در دوره كل منابع اداره

 
 طبيعي  كل منابع اختيارات و تعهدات اداره ��

طبيعي موظف است كتابچه طرح مرتعداري و نقشه اجرايي آن را پس از تصويب در                 عكل مناب   اداره -5-1

 .اختيار مجري طرح قرار دهد

طبيعي يك نفر كارشناس را بعنوان ناظر طرح  كل منابع به منظور نظارت و حسن اجراي طرح، اداره     -5-2

د مرتـع شـده و عمليـات        تواند هر موقع كه الزم بداند وار        ناظر مي . نمايد  تعيين و به مجري معرفي مي     

ناظر مكلف است نتيجه بازديد و      . بيني شده در طرح را بازديد و بررسي كند          هاي پيش   اجرايي و برنامه  

طبيعي بصورت كتبـي     كل منابع   نظارت خود را در مورد اجراي طرح از طريق شهرستان مربوطه به اداره            

 .گزارش نمايد

ـ          -5-3 ي مـصوب دولـت بـه قـسمتي از عرصـه            در صورتي كه جهت اجراي طرحهاي عمومي و عمران

طبيعي اختيار دارد نسبت به اختصاص آن جهت اجـراي طـرح           كل منابع   مرتعداري نياز باشد، اداره     طرح

و در مورد طرحهاي غير دولتي در صورتي كه تأمين اراضـي            . مربوطه و اصالح نقشه طرح اقدام نمايد      

تـشخيص و تـصويب كميتـه فنـي و در حـد      طبيعـي پـس از    كل منـابع  از محل ديگر ميسر نباشد اداره   

مرتعداري و اصالح نقشه اقدام   تواند، نسبت به واگذاري قسمتي از عرصه طرح         ضرورت و رفع نياز مي    

 .نمايد
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بـرداران و همچنـين     متقاضي زمين اعم از حقيقي و يا حقوقي موظـف بـه رعايـت حقـوق بهـر       :1تبصره  

دولت براي آن بخش از اراضي كـه از طـرح منفـك             هاي انجام شده توسط مجري و يا          پرداخت هزينه 

  .باشد گردد، مي مي

 قـانون تنظـيم بخـشي از        47 مـاده    2نامه اجرايـي تبـصره        برداران براساس آئين     ميزان حقوق بهر    :2تبصره  

هاي انجام شده اصالحي، احيـائي   ميزان هزينه .  تعيين خواهد گرديد   1380مقررات مالي دولت مصوب     

طبيعي در اين قسمت قطعي       كل منابع   و نظر اداره  . گردد  طبيعي تعيين مي    كل منابع   رهو حفاظتي توسط ادا   

  .و غير قابل اعتراض است

 چنانچه براي اجراي طرحهاي مصوب مرتبط با وظايف سازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخيـزداري                  :3تبصره  

موضـوع  (ن پرداخت وجهي تواند بدو طبيعي مي كل منابع   كشور نياز به عرصه محدوده طرح باشد، اداره       

نـسبت بـه اصـالح نقـشه محـدوده طـرح اقـدام نمايـد، و مجـري طـرح در                      )  فوق 2 و   1هاي    تبصره

  .اينخصوص هيچگونه ادعا و اعتراضي نخواهد داشت

 قانون برنامـه سـوم توسـعه و     108مرتعداري در اجراي ماده       واگذاري اراضي محدوده طرحهاي    : 4تبصره  

هـاي    هـاي مربوطـه جهـت فعاليـت         نامـه   ي از مقررات مـالي دولـت و آئـين          قانون تنظيم بخش   47ماده  

 .برداران ذيحق همان مرتع خواهد بود كشاورزي با رعايت اولويت واگذاري به بهره

توانـد بـا      بردار باشد، مجري طـرح مـي        مرتعداري كه فقط داراي يك نفر بهره        آن دسته از طرحهاي    -5-4

طبيعي، نسبت به اصالح      كل منابع   اخذ موافقت كتبي اداره   اعالم رسمي و معرفي مجري جديد و پس از          

قرداد بـه نـام مجـري جديـد اقـدام و شـخص اخيـر بـا پـذيرش كليـه تعهـدات منـدرج در كتابچـه                     

 .مرتعداري نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد طرح

 تواند بـا اعـالم رسـمي و معرفـي فـرد             مجري طرح مي  ) بردار متعدد   داراي بهره (در مراتع مشاعي     -5-5

برداران و پـس از اخـذ موافقـت     جايگزين و با رعايت تبصره همين بند و ارائه موافقت كتبي كليه بهره          

طبيعي نسبت به اصالح مدارك به نام مجري جديد اقدام و فرد جايگزين با پذيرش             كل منابع   كتبي اداره 

 .كليه تعهدات مندرج در كتابچه طرح مرتعداري نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد

تواننـد بـا توافـق        بـرداران مـي     در طرح مرتعداري مشاع در صورت انصراف نماينده مجري، بهـره           -5-6

طبيعي معرفي و فـرد جـايگزين         كل منابع   برداران همان طرح به اداره      يكديگر، فرد جديد را از ميان بهره      

 .مرتعداري، نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد با پذيرش تعهدات مندرج در كتابچه طرح
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  :باشد   به شرح ذيل مي5-5 و 4-5ها و شروط اجراي بندهاي   اولويت :1تبصره 

  : ها  اولويت

 ). نيست4-5مشمول بند (مرتعدار همان مرتع  •

 .مرتعدار، مرتع همجوار •

 .مرتعدار منطقه •

 .طبيعي و يا افراد حقيقي و حقوقي التحصيالن رشته منابع متخصصين يا فارغ •

 .مرتعدار خارج از منطقه •

  :ط شرو

 .پذيرش داليل انصراف توسط كميته فني •

 .در مرتع متعلق به خود) پروانه چرا(رعايت اصول پروانه مرتعداري  •

 .مرتعداري در مرتع متعلق به خود رعايت مندرجات طرح •

مربوط به متخصـصين يـا      (داراي توانمنديهاي فني و اجرايي و مالي جهت اجراي طرح در آن باشد               •

 ).افراد حقيقي و حقوقي

 .تصويب كميته فني •

 .بردار طبيعي با انصراف بهره كل منابع موافقت اداره •

 ).بردار جايگزين در اسناد و مدارك وارد نمودن اطالعات فردي بهره(اصالح مدارك  •

 .اصالح قرارداد •

 )در مراتع مشاع و شوراها    (ها     در كليه نقل و انتقاالت اعم از موضوع اين بند و يا تغيير مديريت               :2تبصره  

  .كليه اسناد و مدارك بايستي تحويل مجريان جديد گردد

 
 تعهدات و اختيارات مجري  ��

برداري و مديريتي و حفاظتي را براسـاس          مجري متعهد است كليه عمليات اجرايي، احيايي و بهره         ����

 .كتابچه طرح مرتعداري مصوب و اين قرارداد اجرا نمايد

 .باشد پذير مي رفيت مجاز مرتع امكانچراي دام در محدوده طرح براساس كتابچه طرح و ظ ����

بردار به ليست دام مجاز آنان در         بردار دارند، نسبت سهم هر بهره        در مراتعي كه بيش از يك بهره        :1تبصره  

  .گيرد شناسنامه مرتع كه مستند تهيه طرح بوده قرار مي
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 غير از اشخاص سـهامدار      ها در مراتع مشاعي مجاز به انتقال سهام خود به            صاحبان سهام تشكل    :2تبصره  

 همين بند نبوده و مؤسسين و مجامع عمومي و عادي، حق تغيير ايـن موضـوع را در                   1موضوع تبصره   

  .اساسنامه ندارند

تواند با توجه به عمليات اجرايي طرح و تغيير احتمالي ظرفيت مرتـع و                طبيعي مي   كل منابع    اداره  :3تبصره  

ت به تعيين ظرفيت مرتع اقدام و نتيجه را بـه مجـري طـرح               وضعيت آب و هوايي منطقه هر ساله نسب       

 .اعالم نمايد

هاي مصوب طرح را با هزينه خود انجام  مجري طرح متعهد و مكلف  است، كليه تعهدات و برنامه ����

 .دهد

امضاء قرارداد به اصالت و نمايندگي به معني قبول تمامي تعهدات بوسـيله مجـري طـرح و سـاير           ����

باشد، لذا در مراتعي كه داراي دامداران متعدد بوده و در صورتي كـه هـر يـك از                    برداران طرح مي    بهره

به تعهدات خود عمل ننمايند، مجري طرح موظف است موضـوع را بـصورت              ) دامداران(برداران    بهره

طبيعي اختيـار دارد نـسبت بـه          كل منابع   و پس از احراز، اداره    . طبيعي اعالم نمايد    كل منابع   كتبي به اداره  

 .برداران مجاز مرتع اقدام نمايد ف نام دامدار از سياهه بهرهحذ

باشد، و همچنين در صورت فوت يكي  بردار مرتع مي در صورت فوت مجري طرح كه تنها بهره        : 1تبصره  

برداري يك نفر از وراث را        وراث موظفند حداكثر تا پايان دو فصل بهره       ) مراتع مشاعي (برداران    از بهره 

مرتعـداري   در غير اين صورت موجـب حـذف نـام مـشاراليه از طـرح          . ن معرفي نمايند  بعنوان جايگزي 

  .خواهد شد

برداران موظف هستند حداكثر تا دو مـاه    بهره) برداران  نماينده بهره (در صورت فوت مجري طرح       :2تبصره  

طبيعي مبني  بعكل منا نسبت به تعيين و معرفي نماينده جديد اقدام نمايند، و در صورت اعالم كتبي اداره

بر معرفي يك نفر به عنوان مجري طرح و عدم معرفي ظـرف مهلـت تعيـين شـده، تعيـين مجـري بـا             

  .طبيعي خواهد بود و اين تصميم قطعي است كل منابع اداره

طبيعـي    كـل منـابع      تغيير مجري طرح موكول به موافقت حداقل دو سوم دامـداران و قبـول اداره                :3تبصره  

 .خواهد بود

ابع موجود در محدوده طرح از قبيل معادن، شكار، آثارباستاني و غيره مشمول اين قـرارداد         ساير من  ����

بـرداري از     بهـره . برداري از آنان منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطـه خواهـد بـود                نيست و بهره  

 مرتعداري خواهد شد، براساس طرحي كه پيوست طرح.... محصوالت فرعي گياهان دارويي، صنعتي و     

 .برداري و با اولويت همان مجري خواهد بود  قانون حفاظت و بهره3 ماده 7و با رعايت تبصره 
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طبيعي عـين عرصـه و        كل منابع   تواند بدون اجازه قبلي و كتبي اداره        مجري طرح به هيچ عنوان نمي      ����

يـر از طـرح     يا اجزاي طرح را كالً يا جزئاً به غير واگذار نموده، و يا از مرتع براي كـاربري ديگـري غ                    

طبيعـي ايجـاد    كـل منـابع   مصوب استفاده نمايد، و يا اعياني و مستحدثاتي در آن بدون اخذ مجوز اداره            

طبيعي   كل منابع   تخلف از هر يك از اين شروط موجب فسخ قرارداد خواهد بود، احراز آن با اداره               . كند

 .نمايد ود سلب مياست و مجري با امضاء اين قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خ

مجري طرح متعهد و مكلف است حقوق ارتفاقي اشخاص ثالث را از قبيل معابر، مجري و انهار و              ����

 .حريم قنوات را رعايت كند

 در صورتي كه اقدامات مجري سبب از بين رفتن اموال و يا ايجاد خسارت به افراد گردد، مجـري                    :تبصره  

 .مسئول جبران آن خواهد بود

مرتعـداري و ايـن قـرارداد از قبيـل عـوارض و ماليـات و                  هـاي جنبـي طـرح       زينهپرداخت كليه ه   �	��

 .الثبت، دفتر اسناد رسمي و حقوق دفترخانه به عهده مجري خواهد بود حق

��
بندي شده    هاي اجرايي آن را براساس جداول زمان        مجري طرح متعهد است طرح مصوب و برنامه        �

العجلي را حداكثر تا پايان فصل  طبيعي ضرب  كل منابع  اجرا نمايد، در صورت تخلف از اين شرط، اداره        

عدم اجرا تا پايان مهلت تعيين شده موجـب  . نمايد  برداري بعدي تعيين و به مجري طرح اعالم مي          بهره

 .فسخ قرارداد خواهد بود

ي سـال   مجري طرح متعهد است هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه گزارش عمليات انجام شده           �����

كل منابع طبيعي تسليم نمايـد، در صـورت تخلـف از            ييد يا اظهار نظر ناظر طرح به اداره       قبل پس از تأ   

كل منابع طبيعي با صدور دو اخطاريه به فواصل يك ماهه مبني بر الزام مجري به ارائـه                    اين شرط اداره  

هـار  كل منابع طبيعي پـس از اظ        گزارش اقدام، در صورت عدم ارائه گزارش در مهلت تعيين شده اداره           

 .نظر ناظر تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود

مجري طرح متعهد است عرصه و اعياني مورد قرارداد را حفظ و حراست نمـوده و در صـورت        �����

سوزي و حوادث غير مترقبه فوراً اقدامات مقتضي و اوليه را به عمـل                ي تخلف و تجاوز، آتش      مشاهده

كل منابع طبيعـي رسـانده و خـود نيـز موضـوع               ره ساعت مراتب را به اطالع ادا      24آورده و حداكثر تا     

 .گيري نمايد مربوطه را از طريق مراجع قانوني پي

 .كل منابع طبيعي داشته باشد مجري طرح متعهد است همكاري الزم را با ناظر و اداره �����

 سال پس از امضاء قرارداد محدوده طرح را با نصب عالئم 5مجري طرح متعهد است حداكثر تا  �����

 .مشخص نمايد
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هاي مجاور تداخل  چنانچه نقشه مراتع موضوع طرح اشتباه برداشت شده و يا با مراتع و محدوده �����

تواند پس از تصويب كميته فني نسبت به اصالح نقشه طرح اقدام              كل منابع طبيعي مي     داشته باشد اداره  

يا مجريان  در اين صورت مجري     . و نتيجه را به مجري طرح جهت اصالح ضمائم قرارداد اعالم نمايد           

 .باشند طرح حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و موظف به قبول آن مي

 شرايط عمومي  ��

اخطـار و   . گـردد   سفارشي ارسال مي    هر نوع اخطار يا اعالميه به نشاني مجري طرح از طريق پست            -7-1

 بـه   ي اخطار و اعالم و يا تذكر        اعالم و يا تذكر به مجري طرح، و يا به نماينده مجري طرح به منزله              

 .باشد برداران در طرح مي تمامي بهره

هر نوع اعياني و مستحدثاتي كه توسط طرفين در عرصه طرح احداث و ايجاد شود متعلق به مرتع              -7-2

تصرفات غير مجاز مجري و يا ديگر دامداران در مرتع و هرگونـه             . و جزء اموال عمومي خواهد بود     

داد، سبب تعقيب كيفـري نيـز خواهـد بـود و            اقدام خارج از مفاد طرح عالوه بر موجبات فسخ قرار         

دهد تا در صورت مواجه شدن        كل منابع طبيعي اختيار مي      مجري طرح به موجب اين قرارداد به اداره       

ها و مستحدثات را به نفع خود ضـبط و يـا    با اينگونه تخلفات بدون مراجعه به مراجع قضايي اعياني 

برداران حق هيچگونه ادعـايي را نداشـته و    بهرهتخريب نمايد و در اين صورت مجري طرح و ساير          

 .به موجب اين قرارداد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است

يد مجري طرح نسبت به موضوع قرداد يد اماني است، و مجري طرح حق استفاده ديگري به هيچ                   -7-3

 . در طرح را نداردنحوي از انحاء از عرصه و عياني محدوده طرح به غير از موارد مندرج

در صورت تخلف مجري طرح و يا عدم اجراي تعهدات، انـصراف، توقـف، تعطيـل و يـا اظهـار                      -7-4

كـل منـابع    ي طرح و قرارداد، ناظر طرح مراتـب را كتبـاً بـه اداره               ناتواني از اجراي مندرجات كتابچه    

اي بـا قيـد      كـل منـابع طبيعـي بـا مالحظـه گـزارش نـاظر اخطاريـه                 دهـد و اداره     طبيعي گزارش مي  

العجل كه از يك فصل تعليف بيشتر، و از يك ماه كمتر نباشد مبني بر رفع نقص و يـا اجـراي     ضرب

كل منـابع طبيعـي بـا         در صورت عدم انجام تعهدات موضوع اخطار، اداره       . نمايد  مفاد طرح صادر مي   

ه دفتر اسـناد رسـمي       اين قرارداد، اختيار دارد بدون مراجعه به مراجع قضايي با اعالم ب            8رعايت بند   

برداران موضـوع ايـن    جانبه اقدام و مجري طرح و بهره مربوطه نسبت به فسخ قرارداد به صورت يك   

 .قرارداد حق هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت

 مجري طرح مكلف است پس از فسخ قرارداد نسبت به رفع تصرف و تحويل عرصه و اعياني بـه                    :تبصره  

 .ها به عهده وي خواهد بود ودر صورت عدم تحويل، كليه مسئوليت. طبيعي اقدام نمايد كل منابع رهادا

پس از اعالم به مجري طرح در صورتي كه فسخ قرارداد به لحاظ اعتراض مجري طـرح، تعطيلـي              -7-5

و بطـور   ) 4-6 و دو بنـد      1موضـوع تبـصره     (طرح و يا فوت مجري طرح و عدم معرفـي جانـشين             
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و مجري طرح براي تحويـل و رفـع تـصرف حاضـر نـشود            .  به ترك اجراي طرح باشد     خالصه دائر 

يد تأمين دليل و تعيين خـسارات       كل منابع طبيعي ضمن تنظيم دادخواست و رفع تصرف و خلع            اداره

 .احتمالي اجراي طرح را رأساً به عهده گرفته و يا به مجري واجد شرايط ديگري واگذار نمايد

مجري طرح، حق دادن وكالت يا هر نوع اختيـار        . باشد  ه شخص مجري طرح مي    اين قرارداد قائم ب    -7-6

كـل    به غير، براي انجام طرح و امور اداري و واگذاري عرصه طرح، بدون اخذ مجـوز كتبـي از اداره                   

تخلف از اين شرط پس از اخطار و عدم رعايت باعث فـسخ قـرارداد توسـط                 . منابع طبيعي را ندارد   

 .گردد  ميكل منابع طبيعي اداره

طبيعي استان با مجوز سـازمان   كل منابع فسخ قرارداد اجراي طرح مرتعداري پس از اعالم و گزارش اداره           �	

برداري صحيح   دستورالعمل ضوابط و شرايط بهره49كميسيون موضوع بند (جنگلها، مراتع و آبخيزداري    

 .باشد مي) از مرتع به منظور چراي دام


كـل منـابع      طبيعي گردند اداره    مرتعداري مرتكب تخلف از مقررات منابع     هر يك از دامداران ذيحق طرح        �

طبيعي موظف است برابر مقررات با آنان رفتار كرده و در صـورت تكـرار نـام آنـان را از طـرح حـذف            

 .نمايند

كل منابع طبيعي مجاز است براساس اعـالم   درصورتي كه مجريان از تسهيالت بانكي استفاده نمايند اداره         � ��

مرتعداري را تا پايان استهالك    بني بر تخلف مجري طرح از شرايط قرارداد تسهيالت اجراي طرح          بانك م 

بانك و يـا واحـدهاي منـابع        . اي در اختيار بانك مربوطه قراردهد       تسهيالت بانكي برابر قرارداد جداگانه    

 .باشند تأمين اعتبار ملزم به اجراي طرح مربوطه و رعايت مفاد اين قرارداد مي

مرتعــداري و يــا  ورتي كــه ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخيــزداري كــشور نمونــه قــرارداد طــرحدر صــ � ��

هـا و     اند نسبت به پذيرش دسـتورالعمل       هاي مربوطه را تغيير دهد، مجري و مجريان موظف          دستورالعمل

 .اصالح اين قرارداد اقدام نمايند

و مـوارد مـشابه در قـسمت توضـيحات          هاي طرح، تغيير مجـري        كليه تغييرات قرارداد، اعم از اصالحيه      � ��

 .انتهاي همين قرارداد، مكتوب شده و ممضي به امضاي مديركل و افراد ذينفع گردد

  . تبصره و قسمت توضيحات تنظيم گرديده است14 بند فرعي و 26 بند اصلي، 12اين قرارداد در 

  :توضيحات 
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