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  ج .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

  تاریخی  قوانین و مقررات فهرست

 صفحه تاریخ شماره عنوان ردیف

 1 پیش گفتار 

 (ها ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ  فصل اول

۷.  
 ۹۷/۴۹/۷۹۱۰ ها با اصالحات و الحاقاتقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

۴۷/۴8/۷۹85 
۰ 

2.  

در مورد ورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مش

اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده 

  شهرک های صنعتی 

۳5۱۴/۱ ۷8/۴۷/۷۹۳5 ۰ 

۹.  

در مورد شمول قانون نظریه معاون امور حقوقی دولت 

اراضی  ها نسبت بهحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

و آزاد تجاری در مناطق های واقع زراعی و باغ

که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت صنعتی 

 دولت نباشد

 ۰ ۷۰/۰/۷۹۳۴ ۷۷8۹۴/م ۷۴۴۰2-۳۴

۰.  

در مورد شمول نظریه معاون قضایی دادستان کل کشور 

ها ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 اراضی واقع در حریم شهرها نسبت به

۷۳2/2۹۹/2/88۹/۷۰۴ 25/۴۱/۷۹88 ۰ 

5.  
صدور آرای ها در در مورد نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دیدگاه حقوق

   های حل اختالفهیات
5 

6.  
قانون حفظ کاربری اراضی  2مقرر در ماده مرجع صالح به اخذ عوارض در مورد دیدگاه حقوقی 

 هازراعی و باغ
۱ 

۱.  
 2های مالی ماده ه اجرای محکومیتقانون نحودر مورد قابلیت اعمال ماده یک دیدگاه حقوقی 

 قانون حفظ کاربری اراضی
8 

8.  

 

اختالفات حقوقی نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع 

اصالحی قانون  22ماده در مورد دستگاههای اجرایی 

  معادن

 

۹۳۴2۹/۷۱558 2۹/2/۷۹۳2 8 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ح

 صفحه تاریخ شماره  عنوان ردیف

۳.  

نظریه سرپرست امور هماهنگی ورفع اختالفات حقوقی 

عدم معافیت موضوع ماده  در مورد دستگاههای اجرایی

 قانون معادن نست به عوارض تغییرکاربری 22

۹۳528/2۹2۰5 25/8/۷۹۳۰ ۳ 

۷۴.  

در مورد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

ماه  و  6در مدت اعتبار تصمیم کمیسیون تقویم 

قانون در  2امکان استرداد عوارض موضوع ماده 

 انصراف  متقاضی تغییر کاربریورت ص

۰68۴/۱ ۴۹/۴8/۷۹88 ۳ 

۷۷.  

در مورد عدم امکان   نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

قانون حفظ کاربری  2موضوع ماده استرداد عوارض 

ها در صورت انصراف از استفاده از اراضی زراعی و باغ

 مجوز تغییر کاربری

5۷6۰6/۳28۹ ۷6/۴۰/۷۹8۳ ۳ 

۷2.  

رست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی نظریه سرپ

عدم تسری بند الف  ماده در مورد های اجرایی دستگاه

به های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 66

قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر  2کمیته موضوع ماده 

 رودخانه مرزی

52۰۳5/۷۳۳۹8 2۹/۴5/۷۹۳6 ۷۴ 

۷۹.  

تالف حقوقی نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اخ

عدم تسری مقررات بند در مورد های اجرایی دستگاه

های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 66الف ماده 

به وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های کشور 

اجرایی متعدد در قالب کمیسیون یا کارگروه به صورت 

 .جمعی اتخاذ تصمیم می نماید

5۳26۰/۹۰۷62 28/۴5/۷۹۳6 ۷۴ 

۷۰.  

نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی 

تغییر کاربری اراضی برای در مورد های اجرایی دستگاه

با اخذ  نظر کمیسیون تبصره یک سکونت شخصی 

مشمول های غیرمجاز ماده یک ودر مورد پرونده

 2معافیت تبصره یک ماده 

 

5۳۳5/۱ 26/۴۳/۷۹8۱ ۷۴ 



  خ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه  تاریخ شماره عنوان ردیف

۷5.  

جمهور امور مجلس رئیس  نظریه قائم مقام معاونت حقوقی و

معافیت طرح های تملک دارایی های در مورد 

مصوب مجلس اعم از ملی و استانی از سرمایه ای 

 قانون 2پرداخت عوارض موضوع ماده 

۷2558۷ ۹/۷۴/۷۹85 ۷۷ 

۷6.  

 در موردنظریه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 

در مورد طرح های یرکاربری عدم اخذ عوارض تغی

ملی و استانی )طرح های  تملک دارایی سرمایه ای

  ( عمرانی

۰۱5۹۳ ۴۰/۷۴/۷۹85 ۷۷ 

۷۱.  

عدم ابالغ مصوبه  در موردون امور حقوقی دولت نظریه معا

دولت راجع به معافیت از پرداخت هزینه تغییرکاربری 

اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی ،صنعتی 

ترابری و طرح های دولتی، عذر موجهی برای عدم  ،راه و

 اجرای احکام مربوط نمی باشد.

۰8۰۰/۹6۰۰ 2۷/۴۷/۷۹8۱ ۷۷ 

۷8.  
قانون  2موضوع ماده جریمه قانونی و عوارض در مورد نحوه اتخاذ تصمیم در رابطه با دیدگاه حقوقی 

  حفظ کاربری اراضی و باغ ها
۷2 

۷۳.  
قانون حفظ  3و2موضوع مواد مطالبه عوارض است جهت در مورد عدم ارایه دادخودیدگاه حقوقی 

  هاوباغکاربری اراضی
۷2 

 ۷۹ قانون حفظ کاربری اراضی ۹ماده در  مجازات تعیین حداقلدیدگاه حقوقی در مورد    .2۴

 ۷۰ 2/۴2/۷۹88 رای عالی شهرسازی و معماری ایران قانون تأسیس شو5قانون اصالح ماده    .2۷

 ۷5 ۷۹۳۴ نجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پ ۷88ماده   .22

 ۷6 ۷۰/۷2/۷۹۳5 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران ۹8ماده   .2۹

2۰.  

نظریه قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس 

در مورد اختالف دستگاههای اجرایی در جمهوری 

  امور کیفری

۷۱25۱۳/۷۳2 ۷۰/۷2/۷۹8۱ ۷6 

 ۷۱ تغییرکاربری اراضی زراعییر قابل گذشت بودن جرم غدر مورد دیدگاه حقوقی   .25

26.  
ها قبل از صدور حکم با در اراضی زراعی و باغقلع و قمع بنای غیرمجاز درمورد دیدگاه حقوقی 

 حضور نماینده دادستان
۷8 
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 ردیف صفحه عنوان ردیف

 ۷۳ ۷۹۱۳  قانون ایمنی راه ها و راه آهنقانون اصالح  5ماده   .2۱

28.  
کاربری اراضی زراعی حفظ نامه اجرائی قانون اصالح قانونآئین

 هاو باغ
 2۴ ۷۳/۰/۷۹86 ه ۹۱۷۷۴/ت 5۳8۱۳

2۳.  
آراء شورای   در موردنظریه معاون امور حقوقی دولت 

  حل اختالف
۷28252/۷5۹5۴ 2۳/6/۷۹۳۷ 2۷ 

۹۴.  
در مورد جایگاه رای نظریه معاون امور حقوقی دولت 

 شوراهای حل اختالف در اثبات مالکیت
8۴۳5۳/۷5۹5۴ 8/۰/۷۹۳2 2۷ 

۹۷.  

نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی 

اجرای  زمان قابلیتدر خصوص ه های اجرایی دستگا

ماده یک آئین نامه اجرائی تصویب نامه های بند ز 

  قانون حفظ کاربری

۷۰۱۹۷۹/۹52۴2 ۷8/۷۷/۷۹۳6 22 

۹2.  

ی حقوقنظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف 

تصمیمات کمیسیون مورد  دردستگاه های اجرایی 

که قبل از تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری 

اجرای تصویب نامه های بند ز ماده یک آئین نامه 

 اجرائی قانون حفظ کاربری

۷552۰5/۹52۴2 2۷/۷2/۷۹۳6 22 

۹۹.  

چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و دستورالعمل نحوه و 

شناسی طرح درخواست در تکمیل پرونده، بررسی کار

، نگهداری سوابق و مصوبات 1ماده  1کمیسیون تبصره 

 و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم

282۴۴/۴2۴ ۴8/۴8/۷۹86 25 

۹۰.  

در مورد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

صالحیت شورای حل اختالف در رسیدگی به دعاوی 

 مالی و دعاوی اثبات مالکیت

۰86۳/۱ 8/۷2/۷۹۳۴ 25 

۹5.  

 

در خارج از  ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها

 ها و طرح هادی روستاهامحدوده شهرها و شهرک
 

۹۳۱8۴/۴2۴ ۴۳/۷۷/۷۹86 ۹۷ 



  ذ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف

۹6.  

اراضی نحوه تقویم و ارزیابی اصالحی دستورالعمل 

 2الحاقی ماده  3ها موضوع تبصره زراعی و باغ

  هااصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

2۴8۰۷/۴2۴ ۴۷/۴8/۷۹۳5 ۹۹ 

۹۱.  

های تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتدستورالعمل 

 1تبصره و  1به ماده الحاقی  2تبصره موضوع 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  2ماده اصالحی 

 هاباغ

282۴2/۴2۴ 8/8/86 ۹6 

۹8.  

 غیرمجازتعیین مصادیق تغییرکاربری دستورالعمل 

جرائی قانون اصالح قانون نامه اآئین 11موضوع ماده

  هاحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

2۴۳۳۳/۴2۴ ۷2/۴6/۷۹86 ۰۷ 

 ۰۰ ۷۹86 قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۹ماده   .۹۳

 ۰5 ۹۷/۴۹/۷۹۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  .۰۴

 ۰۱ ۴۷/۴8/۷۹85 هاقانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ  .۰۷

 ( و..ی ) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورز فصل دوم

۰2.  
قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و 

 اقتصادی
2۷/۷۷/۷۹85 5۰ 

۰۹.  

در مورد عدم نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

های رئیس صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نظریه

 دولتمغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی در 

22۱۱/۳۹/۱ ۷۳/۴۳/۷۹۳۹ 55 

۰۰.  
 از خرد شدن قانون جلوگیرینامه ماده یک بتصوی

 اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی
 56 ۷5/۷2/۷۹۳5 ه 52۷66/ت۷5۳۰6۱

۰5.  
قانون جلوگیری از خرد  6موضوع ماده آئین نامه اجرائی 

و ایجاد قطعات مناسب فنی و  شدن اراضی کشاورزی

 دیاقتصا

 ه 52۷66/ ت  ۷5۳2۳۰

 
۷5/۷2/۷۹۳5 5۱ 

۰6.  
ضوابط فنی احداث معبر و راه دسترسی دستورالعمل 

 به مزارع
۷۴8۳۹/۴2۴ ۴۳/۴5/۷۹۳6 5۳ 

 ) سایر قوانین ( فصل سوم



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ر

 صفحه تاریخ شماره عنوان ردیف

 66 26/۷2/۷۹۷۴  قانون ثبت اسناد و امالکموادی از   .۰۱

 ۱8 ۷۳/۷۴/۷۹۰۴ قانون اصالحات ارضیموادی از   .۰8

 ۱۳ ۷۹۰۹ قانون شهرداریموادی از   .۰۳

5۴.  
به ماده  3به عنوان بند تبصره  ۹ماده واحده قانون الحاق یک بند و  ۹قانون تفسیر بند 

  قانون شهرداری ها 22
2۴/۴۱/۷۹۱۹ 8۴ 

5۷.  

موضوع رای کمیسیون ماده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

باعث ایجاد حق مکتسب برای  وناظر به ساختمان است.  111

ه ساختمانی جدید با طرح های مصوب تطابق پروانمتخلف نیست.و 

 جدید 

 

۷6۹۹/۳2/۱ 
25/۴8/۷۹۳2 8۴ 

 8۹ 2۳/۷۴/۷۹۰۱ زارعین مستاجر قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره بهموادی از   .52

5۹.  
مستاجر مشمول قوانین اصالحات  نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعینقانون 

 اراضی
2۷/۴۳/۷۹5۷ 8۰ 

5۰.  

ه حوه تقسیط بدهی اشخاص بنامه دادن مهلت و نآئین

 ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیهوزارتخانه

 ( قانون محاسبات عمومی کشور۰۱نامه موضوع ماده آیین)

۰82۱۴ ۷5/۴۳/۷۹5۷ 8۰ 

 86 ۷۹5۷ تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانقانون   .55

 ۳۴ ۷6/۷2/۷۹6۷ مصوب با اصالحات و الحاقات بعدی قانون توزیع عادالنه آبموادی از   .56

 ۷۴۴ ۷۹۱۳ ها و راه آهنمنی راهقانون ایموادی از   .5۱

 ۷۴2 ۴5/۴۹/۷۹5۰ کشاورزی یهاقطبگسترش کشاورزی در قانون   .58

 ۷۷2 ۷۱/۴۳/۷۹58 یکشاورز یهادر قطب قانون گسترش کشاورزی الیحه اصالح بعضی از مواد   .5۳

6۴.  
های نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامهالیحه قانونی 

 می دولتعمرانی و نظا ،عمومی
۷۱/۷۷/۷۹58 ۷۷۹ 

6۷.  
با اصالحات و الحاقات   حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاالیحه قانونی 

 بعدی
۴۹/۴۹/۷۹5۳ ۷۷۳ 

62.  

 

با اصالحات و الحاقات  شرکت شهرکهای صنعتی ایرانتأسیس قانون راجع به 

 بعدی

۴۱/۷2/۷۹62 ۷2۷ 



  ز .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ شماره عنوان ردیف

6۹.  
نامه اجرائی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  آئین

 حل مشکل اراضی بایرصوص اسالمی در خ
 ۷2۹ ۷5/۷2/۷۹6۳ ه۰۳8/ت 2۴۷۷۰

6۰.  
با   جمهوری اسالمی ایرانصنعتی  -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری قانون 

  اصالحات و الحاقات
۴۱/۴6/۷۹۱2 ۷26 

65.  
نجوه استفاده از زمین و منابع ملی در آیین نامه 

 جمهوری اسالمی ایران صنعتی -مناطق آزاد تجاری 
 ۷۹۹ ۷۴/۴2/۷۹۱۹ ک25۹/ت ۷6۰۰8

66.  
توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه پنج ساله  دوم 22تبصره 

 جمهوری اسالمی ایران
2۴/۴6/۷۹۱۹ ۷۹۱ 

 ۷۹۱ ۷6/۷۷/۷۹۱5 ه۷62۴5/ت 2۴/۷2۰56 اساسنامه سازمان امور اراضی  .6۱

 ۷۰۴ 2۹/۴۹/۷۹۱۱ قانون معادنموادی از    .68

 ۷۰۰ ۴6/۷۴/۷۹۱۳ مصوب با اصالحات و الحاقات بعدی یتشکیل وزارت جهاد کشاورزقانون   .6۳

۱۴.  
اصالحی قانون  12ماده  1تبصره آئین نامه اجرائی 

 و راه آهن ایمنی راه ها
 ۷۰8 26/۷۷/۷۹8۷ هـ25۴88/ت۹6۷6۰

۱۷.  
قانون ایمنی راه  12ماده  3تبصره آئین نامه اجرائی 

 ها و راه آهن
 ۷5۹ 26/۷۷/۷۹8۷ هـ25۴88/ت۹52۷6

۱2.  
منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به قانون 

 شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۴6/۴5/۷۹8۷ ۷5۱ 

۱۹.  

منع فروش و واگذاری اراضی قانون آئین نامه اجرائی 

فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای 

 سایر اشخاص حقیقی و حقوقیتعاونی مسکن و 

 

 ۷5۳ ۷۴/۴۹/۷۹8۹ ه2۳۱82/ت۷۷۰8۹

 ۷6۰ ۷6/۷۴/۷۹8۴ ایجاد شهرهای جدیدقانون   .۱۰

۱5.  
با   آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

 اصالحات و الحاقات 
 ۷6۱ 2۰/۴6/۷۹82 ه26822/ت 68۳2

 ۷۱6 ۴5/۴۳/۷۹8۰ جمهوری اسالمی ایرانتشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی قانون   .۱6

 ۷8۴ ۷۰/۷۴/۷۹8۰ و نحوه تعیین آنهاتعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک قانون   .۱۱

 ۷8۰ 2۰/۴5/۷۹85 با اصالحات و الحاقات بعدی تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمیقانون   .۱8



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  س

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف 

۱۳.  
آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر 

 لحاقات بعدیو ابا اصالحات   اسناد رسمی
 ۷86 2۱/۷2/۷۹86 هـ۹۱8۳۳/ت2۷2۳62

8۴.  
چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های آیین نامه 

 اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
 ۷8۳ 2۱/۷2/۷۹86 ک۹۱55۴/ت2۷2۱6۱

8۷.  

نحـوه ترویج شهرک سازی در کشور و دستورالعمل 

 صـدور پروانـه تأسـیس شهرک و پروانه بهره برداری

 آن از

۷۷۹8۳8 2۱/۷2/۷۹86 ۷۳۹ 

 2۴۹ ۴۱/۴5/۷۹88  نظام جامع دامپروری کشورقانون   .82

 2۷۷ 2۷/۷۷/۷۹88 هـ ۰۴۷22/ت2۷52۳2 ()مادر تخصصیشرکت عمران شهر های جدید سنامه اسا  .8۹

8۰.  
اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب   » آئین نامه قانون

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۹88/  5/  ۷۹ مصوب  «شورای انقالب ۷۹5۳ سال
۷۹/۴5/۷۹88 222 

 228 ۷۹۳۴ توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنجم 111ماده   .85

 22۳ 28/۷/۷۹۳۴  ( قانون شهرداری111ماده ) قانون اصالح  .86

 2۹۴ 2۷/۳/۷۹۳۴ فاقد سند رسمیتعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای انون ق  .8۱

88.  
فعالیتهای رهای استقرار واحدها و و معیا ضوابط

 صنعتی و تولیدی
 2۹۱ ۷5/۴۰/۷۹۳۴ ه ۹۳۷2۱/ت۱8۳۰6

8۳.  
ضوابط و معیارهای صالح تصویب نامه در خصوص ا

 استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 2۰2 ۴۰/۴2/۷۹۳۷   هـ۹۳۷2۱/ت۷۱۳56

۳۴.  
محیطی طرح های  اثرات زیستارزیابی آئین نامه 

 بزرگ تولیدی ،خدماتی و زیربنایی
 2۰6 ۹/۷۷/۷۹۳۴ هـ۰588۴/ت2۷۰28۱

۳۷.  
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۷۴۴/۷۰8۰۹/۳۴۴۴ 26/۰/۷۹۳۷ 2۰۳ 

۳2.  
استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات  آئین نامه

 ا و محدوده روستاهادر خارج از حریم شهره
 256 2۴/۴2/۷۹۳۷ ه ۰۱۴۳۱/ت۹۷6۹6

۳۹.  
با   چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادیآیین نامه 

 اصالحات و الحاقات بعدی
 25۳ 2۴/۷2/۷۹۳2 ک5۴۰۷۷/ت26۱۹۷



  ش .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ شماره عنوان ردیف

 26۹ ۷/۴2/۷۹۳۰ کشور و ارتقای نظام مالیپذیر قانون رفع موانع تولید رقابت 62ماده   .۳۰

۳5.  
موانع تولید  رفع( قانون 62آیین نامه اجرایی ماده )

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رقابت
 26۹ ۴5/۴5/۷۹۳۰ 56۴۹۴ت/52۴8۷هـ

۳6.  
ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ آیین نامه 

  گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
 266 ۷۷/۴6/۷۹۳۰ هـ5۷۴۴۷/۱5۱۳۷

۳۱.  
واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت ضوابط استقرار 

  ی دانش بنیانها
 2۱۰  ۷5/۴۳/۷۹۳۰ هـ۰86۴8ت/۷2۴۳۳۱ 

۳8.  

در مورد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری 

 اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور

۹۴۴/22۹2۷ 2۳/۴۰/۷۹۳۰ 2۱۱ 

۳۳.  
در مورد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

 مصوب شوراشهرک های 
۹۴۴/58856 26/۷۴/۷۹۳۰ 2۱8 

۷۴۴.  
در مورد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

 سند پهنه بندی حریم
۹۴۴/5۳66۳ 2۱/۷۷/۷۹۳5 2۱۳ 

 28۹ ۷۴/۷۷/۷۹۳5 های توسعه کشوراحکام دائمی برنامهقانون موادی از   .۷۴۷

 2۳2 ۷۰/۷2/۷۹۳5  برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون  ۹8ماده   .۷۴2

 2۳۹ ۷۴/۴۹/۷۹۳6 کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گازمجازات استفادهقانون   .۷۴۹

۷۴۰.  
مشاغل و اصناف مزاحم ساماندهی آیین نامه 

 شهری
 2۳5 ۹۳6/ ۷2/ ۷2  ھ 5۹۱۰6 ت/ ۷26۹68

۷۴5.  

جهاد کشاورزی و  تکالیف وزارت خانه راه و شهرسازی،

جلوگیری از تخریب و ط زیست در خصوص محی

تخریب  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و

، حریم وخارج محیط زیست واقع در محدوده

از حریم شهرهای استانهای شمالی کشور 

 ()تصویب نامه هیات وزیران

 2۳6 ۷۰/۴6/۷۹۳6 5۴8۱6/ت۱25۴۴



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ص

 صفحه تاریخ شماره عنوان ردیف

۷۴6.  
سازگاری "کارگروه ملی تصویب نامه در خصوص تشکیل 

 "با کم آبی 
 ۹۴۷ ۷2/۷2/۷۹۳6    هـ 55۴۳2ت /۷58۳6۳

۷۴۱.  

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه 

خصوص تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع 

  در حریم شهرها

5226۰/۹۴۴ ۷۴/۷۴/۷۹۳6 ۹۴۹ 

 (دیوان عدالت اداری هیات ) آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و  فصل چهارم

۷۴8.  

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

دیوان عدالت اداری در مورد عدم ابطال بخشنامه سازمان 

عدم ابطال   موضوعجهادکشاورزی استان اصفهان  

معاون  ۴6/۴۰/۷۹8۳مورخ  ۷۴۴/۹۰8۹5بخشنامه 

 جهادکشاورزی اصفهان  

۷8 2۷/۴8/۷۹۳2 ۹۴6 

۷۴۳.  

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

بند از  6عدم ابطال  موضوعدیوان عدالت اداری 

از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری  21

  غیرمجاز

۱8 2۴/۷۷/۷۹۳2 ۹۴8 

۷۷۴.  

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

عدم ابطال   موضوع دیوان عدالت اداری 

لعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری دستورا

 غیرمجاز

8 2۳/۷۴/۷۹۳۹ ۹۷۴ 

۷۷۷.  

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

عدم ابطال بخشنامه  موضوعدیوان عدالت اداری 

پیرامون حدنصاب  3/11/1323مورخ  21161/121

 1اصالحی ماده   3های فنی و اقتصادی تبصره 

  باغ هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

 

۷۹5 ۷2/۴8/۷۹۳5 ۹۷2 



  ض .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ شماره  عنوان ردیف

۷۷2.  

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

عدم ابطال بخشنامه  موضوعدیوان عدالت اداری 

سازمان  6/12/1322مورخ  222231/121/63

پیرامون تخریب و بازسازی  امور اراضی کشور

ربری و ترمیم بناهای قبل از قانون حفظ کا

  هااراضی زراعی و باغ

22۷ 2۳/۴۳/۷۹۳5 ۹۷5 

۷۷۹.  

 

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

عدم ابطال بخشنامه  موضوع  دیوان عدالت اداری

سازمان  16/11/1322مورخ  262122/121/63

  پیرامون دیوارکشی باغ  امور اراضی کشور

۷2 ۷۳/۴2/۷۹۳6 ۹۷6 

۷۷۰.  

 

،محیط زیست و صنایع دادنامه هیات تخصصی اراضی 

عدم ابطال قسمتی از  موضوع دیوان عدالت اداری 

بند ت ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ 

پیرامون اراضی تحت  کاربری اراضی زراعی و باغ ها

الحاقی در حکم اراضی زراعی و باغ  ۰فعالیت تبصره 

 است.

۷۴۴ ۷۹/۴5/۷۹۳6 ۹۷۳ 

۷۷5.  

 

ست و صنایع زی دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط

عدم ابطال بخشنامه دیوان عدالت اداری موضوع 

وزیر  21/12/1322مورخ  36122/121

الحاقی  ۰پیرامون فعالیت های تبصره   جهادکشاورزی

 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 

 

۷۴2 ۹۷/۴5/۷۹۳6 ۹2۷ 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ط

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف 

۷۷6.  

دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع 

عدم ابطال تبصره موضوع اداری دیوان عدالت 

 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز

مرجع تشخیص سایر مصادیق تغییرکاربری پیرامون 

  غیرمجاز

282 ۷۷/۴۱/۷۹۳6 ۹2۹ 

۷۷۱.  

زیست و صنایع  دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط

بخشنامه عدم ابطال  دیوان عدالت اداری موضوع 

سازمان امور  2/12/1322مورخ  232226/121/63

پیرامون عدم نقل و انتقال اراضی   اراضی کشور

  مشاع به سهام های کوچک

28۰ ۷۱/۷۷/۷۹۳6 ۹2۰ 

۷۷8.  

زیست و صنایع  دادنامه هیات تخصصی اراضی ،محیط 

ابطال دستورالعمل عدم موضوع دیوان عدالت اداری 

جهاد  زیرو 12/6/16مورخ  21222/121شماره 

دستورالعمل شماره بند )ب( و )پ(  وکشاورزی 

  2/11/16مورخ  32211/121

۳۱۴۳۳۱۴۳۴6۴۴۴۴2۷ 2۳/۴۷/۷۹۳۱ ۹28 

۷۷۳.  

ابطال  موضوع  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری مصوب  11ماده 

 اراضی مورد نیاز طرح هایپیرامون مستثنی نمودن  1322

 مجلس شورای اسالمی از شمول قانون عمرانی مصوب

۱ ۷6/۴۷/۷۹6۹ ۹۹۴ 

۷2۴.  

 

ابطال  موضوعرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری  2ماده 

زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه سال اراضی 

کاربری  اءداللتی بر جواز بق 3پیرامون حکم ماده  1326

 غیرمجاز اراضی زراعی ندارد.

 

۷5۳-۷58 ۷2/۴۰/۷۹8۰ ۹۹۷ 



  ظ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه  تاریخ  شماره  عنوان ردیف 

۷2۷.  

تقسیم  موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

مشمول هم اراضی زراعی و باغ ها به صورت افراز

  است.قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 

6۹۰ ۴5/۴۳/۷۹85 ۹۹۷ 

۷22.  

عدم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع رای هیات 

 12/12/1316مورخ  26226/111ابطال بخشنامه  

 مدیرامور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

هرگونه بنا و دیوارکشی و احداث پیرامون 

  تفکیک

۳65 ۷۷/۴۳/۷۹86 ۹۹2 

۷2۹.  

عدم  موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ  136261/126/63ابطال بخشنامه 

پیرامون کشاورزی جهاد وزارت 12/11/1311

دیوارکشی اراضی مزروعی و محدودیت دیوار 

 برای باغات 

۷2۳۴ ۱/۷۷/۷۹86 ۹۹2 

۷2۰.  

عدم  موضوعرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

ابطال بخشنامه های سازمان امور اراضی کشور 

 11ماده  2قلع و قمع بنا موضوع تبصره پیرامون 

جرم تغییرکاربری غیرمجاز در    نمودن تلقی و

حکم مقرر در  شمولو عدم  یری زمره جرایم تعز

 1321قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  123ماده 

  )مرور زمان (

58۱ 22/۴8/۷۹۳۷ ۹۹2 

۷25.  

عدم  موضوعرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

ابطال بخشنامه رئیس سازمان جهادکشاورزی 

قانون  ۷الحاقی ماده  ۰تبصره پیرامون فعالیت های  گیالن

 حفظ کاربری 

 

۷۳۱ 2۴/۴۹/۷۹۳2 ۹۹۹ 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ع

 صفحه  تاریخ  شماره عنوان ردیف 

۷26.  

عدم  موضوعرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

آئین  12ماده  2و تبصره   1ماده   2ابطال تبصره

نامه  اجرائی قانون اصالح قانون حفظ کاربری 

پیرامون تعیین مجدد قیمت به  اراضی زراعی و باغ ها

ماهه  6یرکاربری پس از انقضاء مهلت ینرخ روز پس از تغ

 و معرفی متهم یا متهمان به مراجع قضایی 

۹8۷ ۴۰/۴6/۷۹۳2 ۹۹۰ 

۷2۱.  

ابطال  موضوع  اداریرای هیات عمومی دیوان عدالت 

هماهنگی مناطق  شورایعضو وزیران مصوبات

 22/6/1323و21/2/1323مورخ صنعتی-تجاریآزاد

تجاری انزلی پیرامون افزایش محدوده مناطق آزاد 

و کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت 

 شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی

856 28/۷۴/۷۹۳5 ۹۹5 

۷28.  

عدم  موضوعرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

صالحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال 

نامه های مورد شکایت در عدم موافقت با دیوارکشی  

 ر ملک شاکید

۹55 2۴/۴۰/۷۹۳6 ۹۹5 

۷2۳.  

ابطال بند  موضوعرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

م مورخ  122132/121/63بخشنامه شماره 6و  2

عدم صالحیت کمیسیون پیرامون   12/16/1322

تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی 

ه تغییرکاربری ها به رسیدگی بزراعی و باغ

  غیرمجاز

5۹۹-5۹۰ ۱/۴6/۷۹۳6 ۹۹6 

۷۹۴.  

 موضوع صالحیت رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 

عام دادگستری در رسیدگی به اختالفات بین 

 های اجراییدستگاه

 

 

5۷6 2۴/۷۴/۷۹6۱ ۹۹6 



  غ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف

۷۹۷.  

موضوع پذیرش  رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 

الک و اماسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی 

ثبت شده بدون تنفیذ و تائید آنها توسط مراجع قانونی 

قانون ثبت جواز قانونی  21دار به شرح ماده صالحیت

 ندارد

۷66 28/۴۱/۷۹۱5 ۹۹۱ 

۷۹2.  

قلع و  موضوع  رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

و نیازی به قمع جزء الینفک حکم کیفری است 

 تقدیم دادخواست ندارد

۱۴۱ 2۷/۷2/۷۹86 ۹۹۱ 

۷۹۹.  

 موضوعای هیات عمومی دیوان عالی کشور ر

 611تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها تا 

برای یک بار سکونت شخصی صاحبان اراضی  مترمربع

 از پرداخت عوارض معاف  هستند

۱2۰ 2۱/۴۷/۷۹۳۷ ۹۹۱ 

۷۹۰.  
قانون  موضوعرای هیات عمومی دیوان عالی کشور 

 حاکم بر زمان وقوع جرم مالک عمل است
۱۹۴ 28/۴۹/۷۹۳2 ۹۹8 

۷۹5.  

موضوع جزای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 

نقدی نسبی است و جرایم بزه تغییرکاربری اراضی 

زراعی و باغ ها درجه هفت محسوب و دادگاه 

 کیفری دو شهرستان صالحیت رسیدگی دارد.

۱5۳ 2۴/۴۰/۷۹۳6 ۹۹8 

۷۹6.  

عدم احتساب موضوع رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 

الحاقی و در  2یت های تبصره فعال تغییرکاربری  نسبت به 

صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور اعمال 

  قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه های ذیربط

۱6۴ 2۴/۴۰/۷۹۳6 ۹۹۳ 

 )بخشنامه های مهم سازمان ( فصل پنجم

۷۹۱.  

 ۴2/۷۴۴/۷۴28۷شماره   )بخشنامه( ارسال تصویر بخشنامه

 موضوع وزیر محترم مسکن و شهرسازی ۱/۹/8۱مورخ 

ضرورت اعالم نظر سازمان راه و شهرسازی در 

  ارتباط با تعیین کاربری

۷۴۰۳22 ۴2۴ 5۹ ۴6/۴5/8۱ ۹۰2 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ف

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف

۷۹8.  

در بخشنامه رعایت ضوابط و مقررات و بخشنامه های صادره 

مطروحه در تبصره یک ماده یک و رابطه با پرونده های  

 الحاقی 2های تبصره موافقت های صادره فعالیت 

۷۹۴2۱۱ ۴2۴ 5۹ ۹۴/۰/۷۹88 ۹۰۱ 

۷۹۳.  
نحوه پذیرش اراضی وقفی جهت  خصوصدر

 تغییرکاربری
۷۰6۰2۱ ۴2۴ 5۹ ۷۰/۴۷/۷۹8۳ ۹5۷ 

۷۰۴.  
)بخشنامه( در خصوص استعالم از سازمان مسکن و شهرسازی 

 برای اتاق کارگری و نگهبانی و دیوارکشی باغات
۷522۰۳ ۴2۴ 5۹ ۷۴/۰/8۳ ۹52 

۷۰۷.  
 3ذیل بند  2رفیت کمیسیون تبصره ظاستفاده از  بخشنامه

 قانون شهرداری 22ماده 

۷5۰۹۹۱ ۴2۴ 5۹ ۷۴/5/۷۹8۳ 
۹56 

۷۰2.  

معاون  ۹۷/2/۷۹۳۴مورخ  ۳۴/۹۴۴/66۱۰ارسال نامه شماره 

محترم وزیر مسکن و شهر سازی و دبیر شورای عالی شهر 

قانون  122و121موضوع ابالغ مواد  سازی و معماری

پنجم توسعه و رعایت قانون حفظ برنامه پنج ساله 

کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای تهیه و تصویب یا 

 توسعه طرح هادی روستایی

۷۱۷6۰5 ۴2۴ 5۹ 6/5/۷۹۳۴ ۹5۱ 

 ۹5۳ ۷/۴6/۷۹۳۴ 5۹ ۴2۴ ۷6۱6۳8 در مناطق آزاد تجاری صنعتیمرجع تغییرکاربری   .۷۰۹

۷۰۰.  
شمول عوارض جهت احداث بخشنامه در خصوص 

 هبانیاتاق کارگری و نگ
۷۱26۹8 ۴2۴ 5۹ ۴2/۴6/۷۹۳۴ ۹6۴ 

۷۰5.  
حل اختالف بین دو دستگاه بخشنامه در خصوص 

 دولتی
۷682۹۰ ۴2۴ 5۹ ۹۴/۴۳/۷۹۳۴ ۹6۷ 

۷۰6.  
واقع در حریم شهرها و  تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها

 شهرک ها و خارج از حریم آن
۷6۳6۱2 ۴2۴ 5۹ ۹۴/۷۷/۷۹۳۷ ۹62 

 ۹6۹ ۷8/۴۳/۷۹۳2 5۹ ۴25 2۴۴6۳۰ 1ماده 1بودن وظایف دبیر کمیسیون تبصره یرقابل تفویض غ  .۷۰۱

۷۰8.  

عدم تفکیک و افراز اراضی واگذار شده و حفظ 

کاربری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 

 واقع در حریم شهر 

 

 

2۴۷۷۳6 ۴2۴ 5۹ ۷۷/۷۴/۷۹۳2 ۹6۰ 



  ق .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان  ردیف

۷۰۳.  

ربری الحاقی قانون حفظ کا 11ماده  2اجرای تبصره 

اراضی زراعی و باغ ها و ملغی نمودن بخشنامه های 

 مغایر

2۴22۷2 ۴2۴ 5۹ ۴2/۷۷/۷۹۳2 ۹65 

۷5۴.  
ممنوعیت صدور مجوز برداشت شن و ماسه در 

 دشتها و اراضی یکپارچه و شالیزارها
2۴۱۴6۷ ۴2۴ 5۹ ۷۴/۴2/۷۹۳۹ ۹66 

۷5۷.  
انتقال و تغییر حقابه  ارسال دادنامه در خصوص

  اراضی کشاورزی
2۴۳56۳ ۴25 5۹ 2/۴۰/۷۹۳۹ ۹6۱ 

۷52.  

 1ذیل تبصره ضوابط فنی و اجرایی فعالیت های 

آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری  11دستورالعمل ماده 

 اراضی زراعی و باغ ها

2۷۷6۷8 ۴2۴ 5۹ ۷۹/۴5/۷۹۳۹ ۹۱۷ 

۷5۹.  
ابالغ مصوبه شورای فنی و حقوقی سازمان در خصوص 

 اجرای احکام و وصول عوارض
2۷8۰۹۷ ۴26 5۹ ۴۹/۴۳/۷۹۳۹ ۹۱۱ 

۷5۰.  

تعیین روش کلی و ایجاد گانه در خصوص  ۷2بخشنامه 

وحدت رویه برای عملکرد کمیسیون تبصره یک ماده 

 یک

22۴5۴۰ ۴2۴ 5۹ ۴8/۷۴/۷۹۳۹ ۹۱8 

۷55.  
ابالغ توافقنامه فی مابین سازمان و بنیاد مسکن انقالب 

 بازنگری طرح های هادی روستاییاسالمی در خصوص 
22۹۳۱5 ۴2۴ 5۹ 2۳/۷۷/۷۹۳۹ ۹8۹ 

۷56.  
و جابه جایی تخریب و بازسازی و ترمیم بناهای قدیمی 

 و تجمیع بندهای احداثی
22۳۰۹۴ ۴2۴ 5۹ ۴5/۴2/۷۹۳۰ ۹86 

 ۹8۱ ۴2/۴۰/۷۹۳۰ 5۹ ۴2۴ 2۹۰۰26 ممنوعیت تفکیک و افراز به سهام های کوچک   .۷5۱

۷58.  
در دعاوی تغییرکاربری مطالبه ضرر و زیان دعوی 

 غیرمجاز
25۹588 ۴2۴ 5۹ ۴۹/۷۷/۷۹۳۰ ۹8۳ 

۷5۳.  
تسهیل و تسریع در اجرای طرح های کشاورزی و 

  غیرکشاورزی
25۰۴۰۰ ۴2۴ 5۹ ۴6/۷۷/۷۹۳۰ ۹۳۴ 

۷6۴.  

قانون معادن  22عدم شمول معافیت موضوع ماده 

 نسبت به عوارض تغییرکاربری

 

255۴۳۰ ۴2۴ 5۹ ۷5/۷۷/۷۹۳۰ ۹۳۳ 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ک

 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف

۷6۷.  
جرای طرح های بخشنامه تسهیل و تسریع در اتکمیل 

 کشاورزی و غیرکشاورزی
268۰۹2 ۴2۴ 5۹ ۹۴/۴۹/۷۹۳5 ۰۴۷ 

 ۰۴۹ 2۰/۴5/۷۹۳5 5۹ ۴2۴ 2۱۹۴۴8 تسهیل و تسریع در فرآیندهای نظارتی   .۷62

 ۰۴5 ۴۳/۴۳/۷۹۳5 ۴2۴ 25۴25 فعالیت های مرتبط با خدمات گردشگریابالغ   .۷6۹

 ۰۴۱ ۷۹/۷۷/۷۹۳5 5۹ ۴2۴ 288۱۰2  16/11/1322مورخ  262122/121/63بخشنامه  6اصالح تبصره   .۷6۰

۷65.  

ئین نامه آچگونگی اجرای گانه در خصوص ۷۳نکات 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی اجرائی 

 قطعات مناسب فنی و اقتصادی کشاورزی و ایجاد

2۳۳2۷۹ ۴2۴ 5۹ ۷۹/۴۹/۷۹۳6 ۰۴8 

 ۰۷۹ 26/۴۰/۷۹۳6 5۹ ۴2۴ ۹۴۹۴۷۰ ۰تغییرکاربری طرح های تبصره در خصوص بخشنامه   .۷66

۷6۱.  
تصویب طرح های جامع شهری تا فویض اختیار ت

 نفر به شورای برنامه ریری و توسعه استان  61111
۹۴۰658 ۴2۴ 5۹ ۷۷/۴5/۷۹۳6 ۰۷۰ 

۷68.  

در خصوص ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

قانون احکام دائمی برنامه های  66عدم تسری بند الف ماده 

ه های توسعه ای کشور به مسئولیت های تجمعی دستگا

 اجرائی 

۹۴۱2۳6 ۴26 5۹ ۴8/۴6/۷۹۳6 ۰۷۱ 

۷6۳.  
قانون مجازات استفاده کنندگان ابالغ نکات مهم 

 غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز
۹۴8655 ۴2۴ 5۹ 25/۴6/۷۹۳6 ۰2۴ 

۷۱۴.  
قرار منع تعقیب یا رای برائت در کمیسیون طرح 

 تبصره یک ماده یک
۹۷۴۷28 ۴2۴ 5۹ ۷2/۴۱/۷۹۳6 ۰2۷ 

۷۱۷.  

اجرای قانون و جلوگیری از خرد شدن ه بخشنام

اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و 

 اقتصادی

۹۷۴6۹۷ ۴2۴ 5۹ ۷۱/۴۱/۷۹۳6 ۰22 

۷۱2.  
ابالغ سیاست های قاطع در برخورد با بخشنامه 

 تغییرکاربری غیرمجاز
۹۷۴6۳۹ ۴2۴ 5۹ ۷8/۴۱/۷۹۳6 ۰25 

۷۱۹.  

ماده یک آئین نامه اجرائی تصویب نامه بند ز ابالغ 

  انون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاق

 

۹۷۴6۳2 ۴2۴ 5۹ ۷8/۱/۷۹۳6 ۰28 



  ل .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 صفحه تاریخ رهشما عنوان ردیف

۷۱۰.  

قرار منع تعقیب یا رای برائت و دادنامه برطرح تاکید 

در کمیسیون تبصره یک ماده  2های عوارض ماده 

 یک

۹۷۰6۳۴ ۴2۴ 5۹ ۹۴/۴8/۷۹۳6 ۰2۳ 

۷۱5.  
صدور سند تفکیکی واحدهای صنایع تبدیلی و 

 ایع دستیتکمیلی بخش کشاورزی و صن
۹۷58۱8 ۴2۴ 5۹ ۷۰/۴۳/۷۹۳6 ۰۹۴ 

۷۱6.  
قانون برنامه ششم  31شیوه نامه بند ع ماده ابالغ 

  توسعه
۹22۳۳۰ ۴2۴ 5۹ 28/۷۷/۷۹۳6 ۰۹۷ 

 ۰۹۰ 5/۷2/۷۹۳6 5۹ ۴2۴ ۹2۹8۴8 13/16/1323مورخ  211611/121/63بخشنامه تکمیل   .۷۱۱

۷۱8.  

وزارت راه و ترابری در شورای  بخشنامه معاون وزیر و نماینده

رعایت ماده در خصوص عالی شهرسازی و معماری ایران 

 هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 12

5۱256 8۷ ۴2/۴5/۷۹8۳ ۰۹6 

۷۱۳.  
استرداد طرح استفساریه ماده یک قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و باغ ها
۱288۷ 2۹/۷۴/۷۹۳۹ ۰۹۱ 

۷8۴.  

یک ،افراز و تقسیم اراضی ضوابط و حدنصاب های تفک

ها واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها زراعی و باغ

آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری  2موضوع تبصره ماده 

 اراضی زراعی و باغ ها

۷8۷۰۹۰/۹82۰۷/2۷ ۴۳/۷۷/۷۹86 ۰۹۳ 

۷8۷.  

 2/11/1316مورخ   111232/31221/21لغو تصویب نامه 

و محیط زیست و ابالغ حدنصاب  کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت

ک مورخ  121223/21211های منضم به تصویب نامه 

آئیبن  2هیات وزیران به عنوان ضوابط تبصره ماده  12/122/1311

 نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

2۹۴۰۴۹/۰۹582/22 2۴/۷۷/۷۹88 ۰۰۴ 

۷82.  
ماده یک قانون حفظ  3ابالغ حدنصاب های تبصره 

 اراضی زراعی و باغ هااربری ک
2۷86۷/۴2۴ ۴۹/۴8/۷۹۳۹ ۰۰۹ 

۷8۹.  

موضوع  بخشنامه نظریه قائم مقام دبیر شورای نگهبان 

وزیر  3/11/1323مورخ  21161/121

 جهادکشاورزی خالف موازین شرع شناخته نشد.

 

2288/۷۴2/۳۰ ۷8/۴5/۷۹۳۰ ۰۰5 
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 صفحه تاریخ  شماره  عنوان ردیف

۷8۰.  

قانون جلوگیری از  1های موضوع ماده ابالغ حدنصاب

 6اراضی کشاورزی و آئین نامه اجرائی ماده  خرد شدن

 قانون مذکور

۹6۰۰۱/۴2۴ 2۹/۷2/۷۹۳5 ۰۰6 

۷85.  
پذیرش موافقت اصولی یا جواز تاسیس به عنوان موافقت 

 الحاقی 2تبصره 
۹6۷۳۱/۴2۴ 2۴/۷2/۷۹۳2 ۰۰۱ 

۷86.  

ضرورت حل مبنی بر بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 

دون و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و ب

هزینه اختالفات بین دستگاههای اجرایی بر اساس 

 سازو کارهای داخلی قوه مجریه

2۳8۴۳/5۴66۳ 2۴/۴5/۷۹۳۹ ۰۰۳ 

۷8۱.  
در خصوص مقابله بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 

 و برخورد با پدیده زمین خواری
۹۰۳6۱ ۴2/۴۰/۷۹۳۹ ۰5۷ 

۷88.  

در مورد ابطال ی نامه رئیس مجلس شورای اسالم

ک مورخ  21211/ت121223تصویب نامه 

ه مورخ  36116/ت22121و  12/12/1311

 هیات وزیران 16/12/1312

 ۰52 ۴۳/۴۳/۷۹۳2 ه /ب 5۰56۷

۷8۳.  
اصالح بند ز ماده یک آئین  اجرایی تصویب نامه 

  قانون حفظ کاربری ارای زراعی و باغ ها
 ۰5۹ ۷۷/۴۰/۷۹۳۱ ه  5۰۳۷8/ت۰۰۳۳6

. 



 ۷ پیشگفتار

 رپیشگفتا

 یبرا الزم طیشرا نیتام مستلزم مدت بلند در جامعه سالمت حفظ و مردم غذایی امنیت تامین ،جوامع همه در

 و بهینه برداری بهره رو این از. است آنها از موثر و مستمر استفاده برای موجود اراضی پاسداشت و حفظ

 حیات تداوم کننده تضمین و  غذا نیتام هیپا منابع عنوان به یکشاورز یاراض ژهیو به یاراض از حفاظت

  ت.اس جامعه هر مردمان و ها حکومت مهم هایماموریت از یکی بشری،

 و تیمالک به مربوط مقررات و نیقوان یاجرا و کشور یاراض از حفاظت و تیریمد ،یسامانده وندیپ نیا در

 توجه با. است بوده مواجه یدمتعد و دهیچیپ یها چالش با ریاخ یها دهه یط کشور در نیزم از یبرداربهره

 در نیزم تیریمد حوزه در تیحاکم کالن اهداف تحقق و موجود یها چالش رفع ،مساله نیا تیاهم به

قوانین و مقررات این حوزه، برنامه ریزی مناسب برای  دانش جامع دست اندرکاران درباره مستلزم کشور،

 همه ییافزاهم و تعامل شیافزا ،حاکمیت و مردم یهماهنگ و یهمکاراجرای این قوانین و مقررات،

  .ستا حوزه زمین  صاحبنظرانو تجربه  دانش از یریگ بهره و ینظارت و ینیتقن ،ییاجرا یدستگاهها

، توسعه حفاظت به یجد توجه ضرورت خصوص در تصریحات متعدد قانونی و یرهبر معظم مقام داتیتاک

 و حیصح تیریمد .است کرده مشخص قبل از شتریب را موضوع نیا تیاهم یکشاورز یهانیزم و ساماندهی

 دولت حاکمیتی یها تیمامور و وظایف عنوان به یاساس ضرورت و رکن چند یدارا رانیا در نیزم کارآمد

 ستیز طیمح و پایه منابع از انتیص و یکشاورز یاراض کاربری از حفاظت ،اتیضرور نیا راس در است که

 یاراض یسازکپارچهی و هاباغ و مزارع شدن خرد از یریجلوگ. دارد رقرا آب و خاک حفاظت کردیرو با

 یبرا یتیحاکم یها تیمامور گرید ازجمله یور بهره شیافزا و دیتول نمودن یاقتصاد کردیرو با یکشاورز

 یچگونگ بر نظارت  ن،یزم از نهیبه استفاده یبرا یزیر برنامه ن،یا بر عالوه. است نیسرزم و نیزم از حفاظت

 متقابل حقوق حفظ کردیرو با یدولت و یمل منابع محل از یواگذار یاراض خصوص به یاراض از یبردار هرهب

 گرید ازجمله مردم و دولت یملک تداخالت و اختالفات رفع یبرا یعمل تالش حال نیع در و دولت و مردم

 . است نیزم تیریمد لهمقو در تیحاکم یاساس یها تیمامور

حوزه مدیریت زمین در کشور، وجود حجم قابل توجهی از قوانین و مقررات  یکی از چالش های مهم

متراکم و پراکنده است که به مرور زمان و با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توسط مراجع 

صالح تصویب و اجرایی شده است. عدم دسترسی آسان به این حجم انبوه قوانین، مقررات، ضوابط و ... ذی

جمله مشکالت اساسی پیش رو برای اجرای دقیق این قوانین و مقررات توسط متولیان و حفظ حقوق از 

 است. زمینه دولت و مردم در این 
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 مقررات و نیقوان ای از مجموعهو اجرای بخش عمده یبخش انتظام مرجع عنوان به کشور یاراض امور سازمان

طی سالهای اخیر همواره  تالش کرده است  کشور در نیزم تیریمد اصلی انیمتول از یکی واراضی  حوزه

که با تدوین مجموعه قوانین و مقررات حوزه های کاری چندگانه خود، زمینه اجرای صحیح و دقیق این 

 از فراهم نموده و را یکشاورز یاراض کارآمد تیریمدحفاظت و  برای یزیر برنامهقوانین و مقررات و 

  .ندک یریلوگج ی این عرصه هاروشیپ یها بیآس

اصلی ترین قانون و  9361و اصالحی در سال  9370ها مصوب سال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

سند باالدستی سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از کاربری اراضی 

متن کامل قانون و  کشاورزی و صیانت از عرصه های زراعی و باغ های کشور است. کتاب حاضر حاوی

ها و بخشنامه های ابالغی، سایر قوانین و اصالحیه آن به انضمام آئین نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل

مقررات مرتبط از جمله دیدگاههای حقوقی، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و سایر مواردی است که 

ها لت بزرگ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغبه نوعی همراستا با این قانون می تواند در جهت تحقق رسا

 موثر واقع شده و مورد استناد قرار گیرد.

تهیه، تدوین و  قررات و همه همکارانی که بر روندضمن سپاس از گردآورنده این مجموعه قوانین و م

ینه دسترسی بتواند گام موثری در زم د، امید است که تهیه و انتشار آنسازی این کتاب نظارت داشته انآماده

آسان همه اقشار به قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد و زمینه  اجرای بهینه و دقیق 

 قوانین مرتبط را در سطح کشور فراهم نماید.

 علیرضا اورنگی

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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 فصل اول

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

نامه اجرایی، ینی، آصالحیها به انضمام

 های حقوقی ها، دیدگاهدستورالعمل

 و نظریات مشورتی
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   2( 3/8/3181)مصوب  و اصالحیه بعدی آن 3(  13/1/3131 )مصوب هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

اریخ تصویب این وری آنها از تها و تداوم و بهرهبه منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ :3ماده 

جز در موارد  ۹ها ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکقانون، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ

  باشد.ضروری ممنوع می

                                                           

 نقل شده است. 25/۰/۷۹۱۰مورخ  ۷۰668. از روزنامه رسمی شماره ۷

  نقل شده است. 2/۳/۷۹85خ مور ۷۱۳8۰از روزنامه رسمی شماره   85.اصالحات و الحاقات سال  2

 31/3/1322طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب . الف. ۹

و پرونده آن  مسترد 16/6/1312معاون قوانین مجلس شورای اسالمی ،  در تاریخ  23/11/1323مورخ  22111حسب نامه شماره 

 مراجعه شود. ۰۹8و  ۰۹۱در این مجموعه منتشر شده است. به صفحاتبایگانی شده است. که 

محدوده قانونی شهر به محدوده شهر ،  ۷۹8۰ب.به موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و چگونگی تعیین آنها مصوب 

ا به قانون مذکور که در . برای مشاهده تعاریف محدوده شهر ، حریم شهر و محدوده شهرک و  نحوه تعیین محدوده آنهتبدیل گردید

 منتشر شده است. مراجعه نماید.  ۷8۴و در صفحه  این مجموعه

  :11/1/1326مورخ  2621/2نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به  شماره  پ.

زراعی و  به منظور حفظ کاربری اراضی"که مقرر می دارد:  ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  ۷طبق ماده 

باغها و تدوام بهره برداری از آنها ،از تاریخ تصویب این قانون تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها 

بنابراین اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرک های صنعتی نیز   "و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

قانون تعاریف محدوده و حریم  ۰مفاد ماده  "یت مقرر در ماده مذکور است. و از این حیث استثنایی وجود ندارد. ضمنامشمول ممنوع

نیز که شهرک های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک ها در تعاریف  ۷2/۷۴/۷۹8۰شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 

 قانونی آورده است موید این نظر می باشد

 معاون امور حقوقی دولت:  12/2/1321مورخ  11131/م 21-11122ظریه شماره ن ت.

این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی  2۷/۷2/۷۹8۳مورخ  ۷۷8۹۴/م/8۳-۹8۱8۱همانگونه که در نظریه شماره 

 –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  2۰دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده 

صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و 

کاربری قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ  2۰ملی در مالکیت دولت نباشد. خروج موضوعی از ماده 

 اراضی زراعی و باغ ها و اصالحات آن می باشد.

 : 26/12/1311مورخ  122/233/2/113/121نظریه معاون قضایی دادستان کل کشور به شماره  -ث

و اصالحات بعدی آن اراضی واقع در خارج از محدوده  ۷۹۱۰بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 

و شهرک ها مشمول مقررات مربوط می شود. همچنین با توجه به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و قانونی شهرها 

محدوده شهر "قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون  "حریم شهر "آن  ۷،2،۷۴مواد  "خصوصا ۷۹8۰شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 

ارد. بنابراین اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهر هرگونه اراضی وخارج از آن قرار د "محدوده شهر  "می باشدکه پس از  "
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تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده  (:اصالحی)3تبصره

ورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشا

می باشد که به ریاست  شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار

سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در 

شاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از جلسات کمیسیون شرکت نماید.سازمان جهاد ک

تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.دبیرخانه کمیسیون 

گردد و عهده دار فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می

یل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکم

  نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع  اصالحی(:)2تبصره 

م می نمایند و مراجع اداری قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعال

نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی  موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

 به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.

ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط  اصالحی(:) 1تبصره

محدوده  ند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از مکلف

قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر 

  ۰ وزارت مذکور را اعمال نمایند.

                                                                                                                                                                                

خارج از جمله اراضی واقع در حریم را شامل می شود. و از این جهت به نظر می رسد استدالل رئیس محترم سازمان امور اراضی 

 ین نظریه جهت اطالع قضات محترمصحیح و قانونی است. لذا پیشنهاد می شود در صورت موافقت ،استفسار به عمل آمده و ا

 یت المال سراسر کشور ابالغ شود. ذی ربط به روسای شوراهای حفظ حقوق ب 

 الف . دیدگاه حقوقی: نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور آرای هیات های حل اختالف  . 2

قانون ثبت به این  ۷۰8و۷۰6معترض سند در هیات های حل اختالف موضوع مواد سوال: آیا اداره  امور اراضی می تواند به عنوان 

 جهت که صدور اسناد موجب تفکیک اراضی کشاورزی خواهد شد. اقامه دعوا نماید.

اتفاق نظر: نظر به تعریف دعوی اعتراض به ثبت که ادعای حقی است از طرف کسی که نسبت به ملکی که دیگری تقاضای ثبت 

ه کلی خواه جزیی و خواه نسبت به حقی )حق ارتفاق(  و شرایط شاکی این دعوا ، معترض باید ظرف نود روز از تاریخ کرده ، خوا

انتشار آگهی درخواست اعتراض را به ثبت بدهد. و از تاریخ تقدیم اعتراض یک ساله طرح دعوا کند. و خواهان یا مدعی باید در 

یه چون تفکیک قطعه زمین به قطعات کوچک است هیات به موضوع اختالف بین مالک شرایط ماهوی آن ذی نفع باشد. در مانحن ف
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، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و احداث گلخانه ها، دامداریها )الحاقی(: 1تبصره 

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

شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست  کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از

 5رزی استانها بالمانع می باشد.های جهاد کشاومحیطی با موافقت سازمان

اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط  )الحاقی(: 1تبصره 

 طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند.

ارزیابی عملکرد به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و  )الحاقی(: 6تبصره 

( این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی )سازمان امور ۷کمیسیونهای موضوع تبصره )

                                                                                                                                                                                

قانون آیین  8۰ماده  ۷۴و متصرف و احراز تصرف بررسی می کند. امور اراضی ذی نفع تلقی نمی شود. و دادگاه باید به استناد بند 

امور اراضی می تواند طرح دعوا کند. چون استثناء شده  ۷۹۱6اصالحی  ۷۰6ماده  ۱دادرسی مدنی قرار رد صادر کند. )به استناد بند 

 است.( 

 نظر کمیسیون: 

، ادارات ثبت اسناد و  ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  ۷از ماده  ۹( مدنی: مطابق تبصره ۷نشست قضایی )

خارج از محدوده شهرها و شهرک ها از وزارت امالک مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییرکاربری آنها در 

اصالحی قانون ثبت در  ۷۰8جهادکشاورزی استعالم و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند. لذا هیات های حل اختالف موضوع ماده 

این ترتیب اداره  اصالح قانون مزبور با استعالم از اداره کشاورزی و اعمال نظر آن مرجع رای خواهند داد با ۷۰۱اجرای مقررات ماده 

امور اراضی در تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ 

خریداری ، لیکن به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده ، ذینفع نیست. بنابراین از  ۷/۷/۷۹۱۴

  6۰۰یجه نظر اکثریت تایید می شود. مسائل قانون مدنی ص حیث نت

جهادکشاورزی منتشر در  وزیر 23/12/1326مورخ  36222/121و   3/11/1323مورخ  21161/121به ابالغیه شماره های ب. 

 راجعه شود.م ۰۰6و۰۰۹و به صفحه این مجموعه

و به صفحه  منتشر در این مجموعه 6/2/1316مورخ  632رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پ.به 

 مراجعه شود.۹۹۷

و به صفحه  منتشر در این مجموعه 16/11/1313مورخ  2رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ت.به 

 مراجعه شود. ۹۹۴

و به صفحه  منتشر در این مجموعه  21/12/1326مورخ  166به شماره عالی کشور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان ث.به 

 مراجعه شود. .۹۹۱

 و به صفحه  منتشر در این مجموعه  21/12/1326مورخ  261رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره . به  5

 مراجعه شود.  ۹۹۳
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 اراضی( تشکیل می گردد.

( این ماده در مواردی ۷تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره ) )الحاقی(: 3تبصره

شنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پی

ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام االختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های 

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط   مسکن و شهر سازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 مذکور شرکت نماید. جلسات  حسب مورد و بدون حق رأی در می تواند

ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری در مواردی که به اراضی زراعی و باغ اصالحی(:) 2ماده 

های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از ( قیمت روز اراضی و باغ%8۴شود هشتاد درصد )داده می

  6گردد. اری کل کشور واریز میدتغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه

                                                           

 عی و باغ ها قانون حفظ کاربری اراضی زرا 2.الف.دیدگاه حقوقی: مرجع صالح به اخذ عوارض مقرر در ماده 6

سوال: در پرونده های تغییرکاربری ، اخذ عوارض موضوع ماده همان قانون بر عهده کدام مرجع است.؟ به عبارتی آیا اجرای احکام 

:در فرض عدم ":ماهیت آن دین است یا جزای نقدی ؟ ثانیا "کیفری مکلف به اخذ آن است یا خیر ؟ در فرض مثبت بودن پاسخ اوال

 ال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقدور است یا خیر ؟پرداخت آیا اعم

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع ذی صالح برای اخذ عوارض و دادن مجوز  ": صراحتا"نظر اکثریت: اوال

: "اخذ عوارض کند. ثانیاتغییرکاربری وزارت جهادکشاورزی اعالم شده است. و دادگستری مرجع دادن مجوز تغییرکاربری نیست. تا 

قانون آئین دادرسی مدنی(  است و حکم به پرداخت هرگونه ضرر و زیان یا  ۰8مطالبه هرگونه حقی مستلزم تقدیم دادخواست )ماده 

مراجع قضایی  "دین بدون تقدیم دادخواست خالف این اصل است. فقط باید به مواد مصرحه در قوانین بسنده کرد و الغیر . اساسا

را ندارند. در خصوص سایر موارد با توجه به منفی بودن پاسخ سالبه به انتفاع موضوع  2مر کیفری حق اخذ عوارض موضوع ماده در ا

 است. بدیهی است در فرض تقدیم دادخواست بحث متفاوت است. 

خت عوارض موضوع به پرداخت عالوه بر الزام به پردا "نظر اقلیت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بیان می دارد 

نشان دهنده این نکته است که علی ایحال اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ عوارض  موضوع ماده  "جزای نقدی محکوم می شود.

 قانون مذکور است.  2

کمیسیونی است تغییرکاربری اراضی زراعی تابع مقررات خاصی است و تغییر آن با  "( مدنی: اصوال۰نظر  کمیسیون: نشست قضایی )

که برای این کار تعیین شده است. با این مقدمه اگر کسی کاربری زمین را تغییر دهد . وزارت جهادکشاورزی عالوه بر اخذ عوارض 

قانون مرقوم بر حسب مورد مباشر تغییرکاربری را برای کیفر به دادگاه صالحه معرفی می کند. و دادگاه عالوه بر کیفر  2مقرر در ماده 

در صورتی که دادخواست ضرر و زیان تقدیم شده باشد. بر حسب نظر کارشناس حکم به  پرداخت ضرر و زیان وارده می  مقرر

دهد. بدیهی است در صورتی که متهم از پرداخت عوارض مقرر قانونی امتناع کند اجبار وی به پرداخت عوارض به وسیله دادگاه 

  ۱۹( ص ۷م )های دادگستری صورت خواهد گرفت. مسائل آ.د. 
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 قانون حفظ کاربری اراضی  2حقوقی :قابلیت اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد ماده  دیدگاهب.

قانون حفظ کاربری  2، در مورد عوارض موضوع ماده  ۷۹۱۱قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  ۷سوال: آیا ماده 

مال است؟ به عبارت دیگر در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت در مورد  عوارض ، هشتاد اراضی زراعی و باغ ها قابل اع

 درصد قیمت روز اراضی و باغ ها نیز قابل اعمال است یا این که اختصاص به جزای نقدی دارد ؟ 

ظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز قانون حف 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد عوارض ماده  ۷نظر اکثریت: ماده 

قابل اعمال است زیرا عوارض نوعی جزای نقدی و جریمه است. و عوارض دین و طلب تلقی نمی شود. تا ماده مزبور اعمال نشود 

و  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 2بلکه جریمه است. بنابراین  چنانچه محکوم علیه پس از الزم االجرا شدن حکم عوارض ماده 

باغ ها را نپردازد. و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خالف این اظهار مسلم نباشد. در ازای 

 هر پنجاه هزار ریال عوارض یک روز بازداشت می شود. زیرا عوارض هم نوعی جریمه و جزای نقدی است. و دین و طلب نیست. 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل  2وه اجرای محکومیت های مالی در مورد عوارض ماده قانون نح ۷نظر اقلیت: ماده 

اعمال نیست. یعنی بازداشت نمودن محکوم علیه بابت عوارض در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت وجاهت قانونی ندارد. 

جزای نقدی بنابراین عوارض غیر از  -2عوارض  -۷دو مجازات تعیین نموده : قانونگذار برای تغییرکاربری اراضی زراعی "زیرا اوال

: در خصوص تغییرکاربری اراضی زراعی ، با شکایت شاکی تعقیب می شود. و هشتاد درصد عوارض زمین "جزای نقدی است. ثانیا

و نمی شود محکوم علیه را بابت عوارض در بودجه ساالنه وزارت جهادکشاورزی منظور می شود. بنابراین اداره  مزبور ذی نفع است 

 در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت کرد. 

 نظر کمیسیون :

قانون محکومیت های مالی مخصوص جزای نقدی است که نوعی مجازات است. و به عوارض هرچند  ۷( ماده ۰نشست قضایی )

ی شود. و پرداخت کننده از این جهت گناهکار است. خاصه که نوعی پرداخت مالی به دولت و یا شهرداری است مجازات اطالق نم

عوارض و جزای نقدی هر دوآمده و قانونگذار آنها را مختلف می  ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب  تیر ماه  ۹در ماده 

  ۷۴85( ص 2داند. مسائل آ. د. ک )

 23/2/1322مورخ  32123/12661ههای اجرایی  به شماره نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاپ. 

به عنوان قانون موخر موارد ضروری استعالم از دستگاههای  ۷۹۳۴اصالحی قانون معادن مصوب  2۰با توجه به اینکه در ماده -۷

ه استعالم در اجرایی جهت صدور پروانه اکتشاف معادن ، به صورت حصری ،مشخص و تعیین گردیده است. و با عنایت به اینک

اصالحی نمی باشد. لذا آن دستگاه مواجه به  2۰محدوده های واقع در مناطق زراعی و باغ ها جز ء موارد استعالم مذکور در ماده 

تکلیفی در این خصوص نمی باشد. معهذا در صورتی که استفاده و بهره برداری از محدوده های واقع در مناطق زراعی و باغ ها 

قانون حفظ کاربری(  رعایت مقررات قانون  حفظ کاربری  ۷۴بری باشد. نظیر برداشتن شن و ماسه )موضوع ماده مستلزم تغییرکار

اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری  "اراضی زراعی و باغ ها و اصالحیه آن ضروری می باشد. و نتیجتا

 اراضی زراعی و باغ ها الزم می باشد.

قانون اصالح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها ، هر گونه تغییرکاربری بدون مجوز اعم از اینکه  ۷۴به اطالق ماده  با توجه-2 

به مالک محدود گردد  "توسط مالک یا غیر مالک )بهره بردار(  انجام شود. ممنوع است. عنایت دارند در صورتی که اخذ مجوز صرفا

 خواهد بود. و نقض غرض می باشد.  ۷۴غییرکاربری مغایر با نص ماده اقدامات بهره بردار فاقد مجوز در ت
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قانون معادن و استفساریه آن در مورد ممنوعیت اخذ هر نوع وجهی غیر از مالیات و حقوق دولتی  2۳با توجه به اینکه اطالق ماده  -۹

هد بود و با عنایت به اینکه پرداخت هزینه اطالق دارد و شامل هرنوع عوارض و وجوه دیگری که موثر در هزینه تولید باشد خوا

مربوط به مجوز تغییرکاربری در هزینه تولید و عملیات معدنی موثر می باشد. و با لحاظ فرآیند عملیات معدنی ،امکان اخذ این هزینه 

و استفساریه آن  ۷۴با ماده در مواد معدنی فروخته شده و دریافت آن از مصرف کننده نهایی وجود ندارد. لذا اخذ هزینه مزبور مغایر 

  خواهد بود.

  26/1/1322مورخ  32621/23226نظریه سرپرست امور هماهنگی ورفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی به شماره ت. 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،هرگونه تغییرکاربری در قالب برداشتن یا افزایش شن و ماسه  ۷۴بر اساس ماده -۷

یرکاربری محسوب می شود. که این تغییر باید با تحقق شرایط قانونی و اخذ مجوز موضوع تبصره یک ماده یک قانون صورت تغی

قانون معادن متضمن الزام دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی به اعالم نظر در خصوص موارد ذکر شده  2۰گیرد. از طرفی مفاد ماده 

و موافقت تلقی شدن عدم اعالم نظر دستگاه اجرایی ظرف مهلت مقرر می باشد. در واقع این ماده   ظرف مهلت مقرر قانونی )دو ماه(

متضمن ایجاد اختیار قانونی برای دستگاهها جهت مخالفت با صدور مجوز اکتشاف یا بهره برداری در موارد یاد شده است. و داللتی 

 های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ندارد. بر عدم رعایت احکام و الزامات قانونی از جمله محدودیت

قانون معادن و استفساریه آن ، مقرراتی که منجر به هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد معدنی می شوند  2۳هرچند در ماده  -2

یاد شده ، لغو مقرراتی  است  2۳در ماده  ملغی شده است.  لکن با عنایت بر اینکه حسب مفاد استفساریه مربوطه ، منظور قانونگذار

که اخذ مبالغی غیر  از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند. و عوارضی که در هزینه تولید 

عی و باغ ها قانون حفظ کاربری اراضی زرا 2با اینکه عوارض موضوع ماده  "موثر نمی باشد به  قوت خود باقی است. )توجها

 2۳ارتباطی به مبالغ و هزینه های استخراج مواد معدنی ندارد. بلکه عوارض مربوط به تغییرکاربری است.(  معافیت موضوع ماده 

 قانون یاد شده شامل عوارض تغییرکاربری نمی گردد. 

 ه قضائیه : مدیرکل اداره حقوقی و اسناد و امور مترجمین قو 3/11/1311مورخ  2611/2نظریه شماره  -ث

تصمیم  2/۹/۷۹86آئین نامه اجرائی  قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  ۷8.با عنایت به تبصره ذیل ماده ۷

کمیسیون تقویم ،از زمان اعالم به متقاضی مدت شش ماه اعتبار دارد. از این رو با انقضاء مدت مذکور ،باید برابر  قسمت اخیر تبصره 

 اقدام شود. یاد شده 

.در صورت انصراف متقاضی تغییرکاربری ، عوارض دریافت شده را باید به متقاضی مسترد نمود. و جوازی برای عدم استرداد وجه 2

پرداختی مردم از سوی دولت وجود ندارد. ولی متقاضی باید هزینه های احتمالی دادرسی و دستمزد پرداختی به کارشناس را در 

 نماید. در این صورت مساله تغییرکاربری منتفی است. و نیازی به ابطال آن  نیست. صورت پرداخت تادیه 

 قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور : 16/12/1312مورخ  61626/2213نظریه شماره  -ج

 " 2متن ماده "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر شده است:  2.نظر به اینکه در ماده ۷

قانون اساسی جزء دریافت های دولت و درآمد عمومی و از طرفی موارد استرداد  5۹ینکه وجوه یاد شده با توجه به اصل با توجه به ا

ذکر شده و عوارض تغییرکاربری مصداق موارد  ۰۷و تبصره  ۷۹ماده  ۷وجوه دریافتی در قانون محاسبات عمومی از جمله تبصره 

اده از مجوز تغییرکاربری پس از صدور آن موجبی برای استرداد عوارض مزبور نمی باشد. مذکور نمی باشد. بنابراین انصراف از استف



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۷۴

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها  برای سکونت  شخصی صاحبان زمین تا پانصد  )اصالحی(: 3تبصره  

متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها،  مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین 

زی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورواحدهای صنایع 

 ۱این ماده نخواهد بود. 

                                                                                                                                                                                

کما اینکه عوارضی که برای دریافت مجوز احداث ساختمان صادر می شود. قابل استناد نیست. از جمله به این جهت که خدمات 

 کارشناسی که موجب صدور جواز است انجام یافته است. 

وزارت برای حفظ اراضی زراعی و باغها و یا توسعه آنها استرداد عوارض و در نتیجه برگشت زمین مربوط به  . البته چنانکه آن2

کاربری کشاورزی را مصلحت و مناسب می دانند ممکن است موضوع در ضمن الیحه ای برای تصویب مجلس شورای اسالمی 

 منظور گردد. 

 رست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاههای اجرایی: سرپ 23/16/1326مورخ  62226/12231نظریه شماره ح.

قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مقرر گردیده کمیته ای مرکب از نمایندگان مطلع  2با توجه به اینکه در ماده 

واهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و وزارت خانه ها ،سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان های ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خ

همکاری دستگاههای اجرایی با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت ها و برنامه های مطالعاتی و اجرایی در مورد هریک از 

دائمی برنامه  قانون احکام 65رودخانه های مرزی و رفع مشکالت اتخاذ تصمیم نماید. و با عنایت به این که به موجب بند الف ماده 

های توسعه کشور ،مدیران سازمان مناطق آزاد ،وظایف اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق را 

منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنوان یک کارگروه ستادی و مرکزی عهده دار  65به عهده دارند. لذا مقررات بند الف ماده 

 اهنگی بین دستگاه های اجرائی و سایر وظایف محوله می باشد. ایجاد هم

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاههای اجرایی: 21/16/1326مورخ   62262/32162نظریه شماره  -خ

احکام دائمی قانون  65ماده « الف»در خصوص استعالم از شمول بند  ۷۱/5/۷۹۳6مورخ  ۹۴5۷6۷/۴2۴/5۹بازگشت به نامه شماره 

های اجرایی متعدد که در قالب کمیسیون یا کار گروه به صورت های دستگاههای توسعه کشور به وظایف، اختیارات و مسئولیتبرنامه

این معاونت که در پاسخ به استعالم  2۹/5/۷۹۳6مورخ  52۰۳5/۷۳۳۹8نمایند، به پیوست تصویر نظریه شماره جمعی اتخاذ تصمیم می

 گردد. بردرای ایفاد میگردیده جهت استحضار و بهرهمشابه صادر 

 مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه :  26/2/1312مورخ   6226/2نظریه شماره  -.الف2

قانون توسط کمیسیون  ۰تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی وقتی از نظر قانونی معتبر است که طبق ماده 

مجلس شورای اسالمی و یا قانون اصالح قانون مذکور  ۹۷/۹/۷۹۱۰مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 

مجلس شورای اسالمی صورت گرفته باشد. در مورد پرونده های مطروحه که اراضی مذکور بطور غیرمجاز ولو  ۷/8/۷۹85مصوب 

 ۹ماده  ۷و یا تبصره  ۷۹۱۰قانون مصوب  2ماده  ۷ل معافیت مقرر در تبصره برای سکونت شخصی تغییرکاربری داده شده مشمو

 قانون اصالحی نمی شود. 

و به صفحه  منتشر در این مجموعه  22/11/1321مورخ  222رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور  به شماره ب.به 

 مراجعه شود. ۹۹۱



  ۷۷ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

اراضی زراعی و باغ های  اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی )اصالحی(: 2تبصره 

استانی( و  –سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی )ملی  تملک دارایی های هایمورد نیاز طرح 

می مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع های خدمات عموطرح

 8قوانین و مقررات مربوط می باشد. 

تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره  )الحاقی(: 1تبصره 

ادی و دارایی استان در هر یک از ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتص

 شهرستانها انجام می پذیرد.

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت  :(اصالحی) 1ماده 

( این قانون اقدام به تغییر کاربری ۷( ماده )۷غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)

قمع بنا،  به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها نمایند عالوه بر قلع و 

به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر 

                                                           

 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور:  3/11/1316مورخ  126611.الف . نظریه شماره 1

در خصوص معافیت اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی ،صنعتی ،راه و  ۷۷/6/۷۹85مورخ  5۱۳۹۷عطف به نامه شماره 

راضی زراعی و باغ قانون حفظ کاربری ا ۹ماده  2ترابری و طرح های دولتی از پرداخت عوارض تغییرکاربری اعالم می دارد: تبصره 

این معاونت براساس رای الزم االجرای هیات  25/۰/۷۹85مورخ  ۰۰8۰۴اصالح شده است. نظریه شماره  ۷/8/۷۹85ها مصوب 

اصالحی قانون قابل استناد نبوده و طبق قانون اخیرالتصویب  2عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده که هم اکنون با توجه به تبصره 

قانون  2ح های تملک داراییهای سرمایه ای مصوب مجلس اعم از ملی و استانی از پرداخت عوارض موضوع ماده علی االطالق طر

 معاف شده اند.

 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری : 2/11/1316مورخ  22632ب. نظریه شماره 

اضی و باغ هایی که با تغییرکاربری آنها قیمت روز ار %8۴در خصوص وصول  ۹۷/۰/۷۹85مورخ  ۴2۴/۷۹۹6۹عطف به نامه شماره 

جهت اجرای طرح های عمرانی موافقت می شود اعالم می دارد: اخذ عوارض تغییرکاربری در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه 

 ای ملی و استانی )طرح های عمرانی( در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

 عاون امور حقوقی دولت :م 21/11/1312مورخ  2122/3622پ.نظریه شماره 

قانون یاد شده که بعد از صدور تصمیم نامه های مربوط از جمله تصمیم نامه شماره  2ماده  2با عنایت به صراحت تبصره 

و به دنبال اختالف نظرها و مشکالت مربوط به تصویب رسیده است. مقصود مورد نظر حاصل  28/۷2/۷۹8۰مورخ  8۳۰85/۹۰۱۷6

 صوبه مذکور از سوی وزارت کشور به استانداری ها عذرموجهی برای عدم اجرای احکام مربوط نمی باشد. است. و عدم ابالغ م

 

 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۷2

 ۳.ک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شدجزای نقدی و حبس از ی

                                                           

 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها  2الف . دیدگاه حقوقی:  نحوه اتخاذ تصمیم در رابطه با جریمه قانونی و عوارض موضوع ماده . 2

راضی و باغ ها و مصادیق عملی آن و تکلیف دادگاه در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم سوال: با عنایت به بررسی قانون حفظ کاربری ا

دادگاه مکلف به صدور حکم به پرداخت  -۷قانون مذکور ،سوال این است که:  2در رابطه با جریمه قانونی و عوارض موضوع ماده 

سط اجرای احکام کیفری است یا خود در صورت مثبت بودن پاسخ وصول آن تو -2قانون مذکور است؟  2عوارض موضوع ماده 

 در صورت عدم پرداخت عوارض مذکور آیا می توان محکوم علیه را بازداشت کرد؟  -۹اداره جهادکشاورزی ؟ 

 اتفاق نظر :

نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و دادگاه مکلف به صدور حکم به پرداخت عوارض مذکور است. نظریه مشورتی  -۷

 اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه عملی اغلب دادگاه ها موید این مطلب است.  ۷۹/۷۴/۷۹82مورخ  8۰۳8/۱

وصول آن همچون جزای نقدی به عهده اجرای احکام کیفری است که پس از اخذ از محکوم علیه به حساب مخصوص  -2

 جهادکشاورزی واریز خواهد شد. 

عدم پرداخت عوارض مذکور نداریم. و اصل تفسیر به نفع  نظر به اینکه نص قانون مبنی بر بازداشت محکوم علیه در صورت -۹

متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز مانع از بازداشت وی می شود. نمی توان او را بازداشت کرد. از سوی دیگر عوارض 

 ۱/۷۷/۷۹8۷مندرج ۷۴۴6۱/۱قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود. نظریه مشورتی  ۷مجازات نیست تا مشمول ماده 

 نیز موید این امر است. 

 نظر کمیسیون :

( جزایی: اتفاق نظر قضات محترم دادگستری مریوان در خصوص پاسخ سوال های اول و دوم مورد تائید اعضاء ۷نشست قضایی )

ه کمیسیون است. اما در خصوص سوال سوم نظر اعضای کمیسیون این است که عدم پرداخت عوارض ذکر شده در سوال مشمول ماد

مجلس شورای اسالمی است. توضیح اینکه در صورت عدم پرداخت  ۷۴/8/۷۹۱۱قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

  ۳۱5( ص 2قانون مذکور قابل اجراست. مسائل آ.د.ک) 2مفاد ماده 

 ها اراضی و باغ قانون حفظ کاربری 3و2عدم ارایه دادخواست جهت مطالبه عوارض موضوع مواد  در مورد  دیدگاه حقوقی ب.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آیا رسیدگی و صدور حکم در این موارد  ۹و2سوال: در خصوص عوارض موضوع مواد 

منوط به تقدیم دادخواست حقوقی وفق موازین مندرج در آئین دادرسی مدنی از سوی سازمان ذی نفع است ؟ آیا به صرف 

ل شکایت کیفری دادگاه  می تواند عالوه بر جزای نقدی مقرر در قانون در مورد عوارض مذکور نیز درخواست سازمان ذی نفع در ذی

 حکم صادر کند ؟ 

از قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی لزومی به ارایه دادخواست برای مطالبه عوارض  ۹اتفاق نظر: با توجه به صراحت ماده 

 موضوع قانونی یاد شده نیست. 

که  اخذ هشتاد  ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب  ۹( جزایی به صراحت ماده 5نشست قضایی )نظر کمیسیون: 

درصد عوارض را مترادف با جزای نقدی و حبس و تعیین میزان آن را تا سه برابر ارزش روز ملک در اختیار دادگاه گذاشته است. و 
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نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه ذی نفع ندارد. در مانحن فیه نیازی به تقدیم برابر عمومات جزایی ، دادگاه برای تعیین مجازات ، 

  ۷۷۹۳( ص 2دادخواست برای مطالبه عوارض متعلقه در این گونه اراضی وجود ندارد. مسائل آ. د. م )

 قانون حفظ کاربری اراضی 3در ماده  مجازات  دیدگاه حقوقی: تعیین حداقل .پ

 "تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد  "ذار از عبارت سوال: آیا منظور قانونگ

قانون حفظ کاربری اراضی  از یک برابر حداقل تا سه برابر حداکثر می باشد. یا اینکه دادگاه می تواند مجازات به  ۹مندرج در ماده 

 یا کمتر متهم را محکوم کند ؟  نیم برابر "ارقام کمتر از یک برابر مثال

نظر اکثریت: اگرچه در شیوه قانون نویس مقررات جزایی کشورمان قاعده منسجمی برای نحوه تعیین کیفر به دست نمی آید. این معنا 

ن مجازات به گونه ای غالب معمول بوده که با توجه به اصول و ضوابط قانون نویسی ، هرجا نظر قانونگذار بر حداقل و حداکثر میزا

از شش ماه تا یک سال حبس و... یا از دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی و هر جا  "بوده به صراحت بیان کرده است. مثال

اده در م "هم که کلمه برابر به کار برده است اگر منظورش تعیین حداقل و حداکثر بوده است به صراحت عدد برابر را بیان کرده مثال

که مشخص است منظور قانونگذار کمتر از دو  "به دو برابر  "و اختالس و کالهبرداری بیان نموده  دید مجازات ارتشاءقانون تش 2

همان قانون از  ۷8۴قانون کار از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حقوق کارگر را اعالم کرده و در ماده  ۷۱۹برابر نیست. و یا در ماده 

کن در فرض سوال منظور مقنن فقط تعیین میزان حداکثر مجازات است. نه حداقل آن . لذا دادگاه می بیست برابر تا دویست برابر لی

 22/۱/۷۹8۷مورخ  ۷۱88/۱تواند بدون اعمال کیفیات مخففه به کمتر از یک برابر قیمت روز زمین متهم را محکوم کند. نظر شماره 

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. 

لیت: با توجه به اینکه مبنای میزان یک برابر مجازات جزای نقدی در فرض سوال همان قیمت روز زمین با تغییرکاربری جدید نظر اق

می باشد. و حداقل مشخص گردیده حداکثر آن نیز با کلمه سه برابر تفسیر شده است. بنابراین منظور قانونگذار برای تعیین مجازات 

قانون مجازات اسالمی نمی تواند متهم را به کمتر از یک برابر  22برابر بوده و دادگاه بدون لحاظ ماده حداقل یک برابر و حداکثر سه 

 قیمت زمین با نرخ کاربری جدید محکوم کند. 

 نظر کمیسیون: 

فی الواقع ضابطه  قانون حفظ کاربری اراضی با به کار بردن  عبارت ).. برابر بهای اراضی ...( ۹( قانونگذار در ماده 2نشست قضایی )

تعیین حداقل مجازات را مشخص کرده است. به عبارت دیگر واحد تعیین جریمه مذکور برابر بودن آن با ارزش ملک و حداقل آن 

یک برابر است. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون اعمال کیفیات مخففه جزای نقدی را کمتر از یک برابر ارزش ملک تعیین کند. مسائل 

  5۴( ص ۷ازات اسالمی )قانون مج

و به صفحه  منتشر در این مجموعه 21/12/1326مورخ  262رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور  به شماره . به  ت

 مراجعه شود. ۹۹8

و به منتشر در این مجموعه  21/12/1316مورخ   212  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور  به شمارهث. به 

 مراجعه شود. ۹۹۱صفحه 

و به صفحه منتشر در این مجموعه  22/11/1321مورخ  612رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ج. به 

 مراجعه شود۹۹2



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۷۰

ها و ها و نهادهای عمومی و شرکتدولتی و شهرداریهای ها و مؤسسات و شرکتسازمان : 3تبصره 

مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون 

 باشد.می

هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص  :()اصالحی 2تبصره 

باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای  دادگاه صالحه تخطی نموده

اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت 

تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. 

ز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و سردفتران متخلف نی

 .محرومیت از سر دفتری محکوم می شوند

( از درآمدهای %8۴دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ) اصالحی(:) 1ماده 

وزارت مزبور طبق ضوابط بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا  موضوع این قانون را در

قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، 

سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون 

ن قانون به منظور مطالعه و آماده سازی ( باقیمانده از درآمد موضوع ای%2۴برساند و بیست درصد )

زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و 

 شهرسازی قرار می گیرد.

قانون تأسیس  5کشاورزی در کمیسیون ماده  جهاد از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت :1ماده  

 ۷۴ازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.شورای عالی شهرس
                                                                                                                                                                                

و به صفحه  منتشر در این مجموعه 21/13/۷۹۳2مورخ  231رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور  به شماره . به  ح

 ود.مراجعه ش ۹۹8

 ۹۹۷و به صفحه  منتشر در این مجموعه 12/12/1312مورخ  162-161رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره د. به 

 مراجعه شود.

و به صفحه منتشر در این مجموعه  2/16/1326مورخ  632-633رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ر. به 

 .مراجعه شود۹۹6
 

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: 5. قانون اصالح ماده )۷۴

و تبصره اصالحی آن مصوب  22/۷2/۷۹5۷( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 5ماده واحده ـ ماده )

 گردد: به شرح ذیل اصالح می 25/۳/۷۹65
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صد هکتار اراضی مربوط به  هزار و یک مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یک :6ماده 

ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این 

 قانون عمل خواهد شد.

( موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد ۷( ماده )۷ع تبصره )کمیسیون موضو )الحاقی(: 3ماده 

 زیر را رعایت نماید:

 .اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.۷

 . ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.2

 ماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح..مطالبه مصوبه ستاد فر۹

.ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ ۰

 ۷۷کاربری اراضی زراعی و باغها.
                                                                                                                                                                                

استاندار )و در غیاب وسیله کمیسیونی به ریاستشهری و تغییرات آنها در هر استان به ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی 5ماده 

عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان وی معاون

ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان)با میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذی

 شود.تخصص معماری یا شهرسازی( بدون حق رأی انجام می

های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه )کمیته( فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی ـ بررسی۷تبصره 

 باشد.شهر می

 باشد. ن مسکن و شهرسازی استان میـ دبیرخانه کمیسیون در سازما2تبصره 

ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای ـ در مورد شهرتهران معاونین ذی۹تبصره 

حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران )رئیس کمیسیون( و همچنین رئیس شورای 

باشند. محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهدبود. جلسات شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون میاسالمی 

 یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چـهار رأی موافق معتبر است.  کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمـیت

اینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی ـ در صورت فقدان شورای اسالمی شهر در تهران، نم۰تبصره 

 ربط شرکت خواهد نمود.شورای اسالمی شهر در کمیسیون ذیاستاندار به جای رئیس

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت بیست و سوم فروردین قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ

 به تأیید شورای نگهبان رسید.  2/2/۷۹88می تصویب و در تاریخ مجلس شورای اسال

 : قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری  اسالمی ایران  ۷88ماده  .الف .۷۷

به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با 

ابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی هماهنگی معاونت، ضو

 ۰۰قانون اجرای سیاست های کلی اصل  ۱ماده  ۹پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گداری موضوع تبصره 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۷6

 .استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.5

وز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر جصدور هر گونه م :)الحاقی( 8 ماده

بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 

یها و ( این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهردار۷)

( این قانون مبنی بر ضرورت تغییر ۷( ماده )۷سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره )

 ۷2( این قانون مجازات خواهد شد. ۹کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده )

                                                                                                                                                                                

صنعتی، تولیدی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت  ماه اول برنامه ارائه نماید.کلیه واحدهای 6قانون اساسی ظرف مدت 

ضوابط و استانداردهای فوق می باشند.از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ 

 عمال ضوابط انجام می شودقانون برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل ا ۷۴5موضوع ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 31ب. بندهای  الف ،ظ ، ،ع و غ  ماده 

 دولت موظف است:   

در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات   (SEA)بند الف: نظارت  بر ارزیابی راهبردی محیط زیست   .۷

لیه دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی ،نهادهای عمومی طرح های بزرگ ک  (EIA)زیست محیطی 

غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها ،ضوابط و معیارهای پایداری محیط 

 زیست 

مناطق با توجه به بند ظ: بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید   .2

 ( توسط سازمان حفاظت محیط زیست  IUCN)تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 

که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش می  .بند ع :کشاورزان و دامدارانی  .۹

زارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه باشد می توانند برای جلوگیری از خسارت ،نسبت به محصور نمودن م

 اقدام کنند. 

بند غ: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم های مربوط به طرح های عمرانی دولتی و طرح   .۰

ر های اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید.و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکو

به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذینفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت  "دالیل را کتبا

 محیط زیست در مهلت مقرر به منزله تایید می باشد. 
 

 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور : 12/12/1312مورخ  122622/122. نظریه شماره 12

ر خصوص استعالم از شمول آئین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه د "احتراما

هیات وزیران و شیوه نامه مربوط  به شکایت های  2۱/۷2/۷۹86ک مورخ  ۹۱55۴/ت2۷2۱6۱مجریه موضوع تصویب نامه شماره 

 کیفری اعالم می دارد: 

 به شرح زیر تعریف شده است: "اختالفات  "ده یک آئین نامه یاد شده با توجه به اینکه در بند ه ما
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ا واقع در داخل محدوده به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغه الحاقی(:) 9ماده 

قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و 

شهرداری ها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان 

  آنها قرار دهند.

قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر  هرگونه تغییر کاربری در الحاقی(:) 31ماده 

اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیر 

( این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ۷( ماده )۷مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت  مأموران جهاد کشاورزی محل

 ۷۹انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایند.

                                                                                                                                                                                

اختالف: اختالف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختالف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و  " 

تصویب نامه ، اختالف دستگاههای اجرایی  بنابراین از آنچه که اختالف موضوع "همچنین اختالف آنها در مورد اموال و حقوق مالی 

است و در امور کیفری و مجازات ها طرح شکایت علیه دستگاه اجرایی به لحاظ فقدان مسئولیت جزایی موضوعیت ندارد لذا از این 

کیفری حیث تصویب نامه یاد شده ناظر به رسیدگی به شکایتها و دعاوی کیفری نیست. معهذا چنانکه مسئله اختالف در مسائل 

اختالف در برداشت از قوانین یا تداخل وظایف یا از موضوعاتی باشد که انجام کار با موافقت دستگاه مربوط مجاز می گردد.موضوع 

 باید با رعایت تصویب نامه یاد شده و با استفاده از راهکارهای داخلی قوه مجریه حل و فصل گردد. 

  رم تغییرکاربری اراضی زراعیالف. دیدگاه حقوقی: غیر قابل گذشت بودن ج 13

 سوال: آیا اتهام تغییرکاربری اراضی زراعی قابل گذشت است؟ 

اتفاق نظر: با توجه به اینکه طبق اصل حقوقی تمامی جرایم جنبه عمومی دارند. مگر آن چه را که قانون استثناء کند. تغییرکاربری 

آن که وزارت جهادکشاورزی  ۹سوب نمی شود. تکلیف مقید در ماده اراضی طبق قانون مربوط جنبه عمومی دارد. و قابل گذشت مح

قانون آئین  2۳را موظف به ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی کرده است. در واقع تاکیدی بر انجام وظیفه مقرر در ماده 

 می باشد.  ۷۹۱8دادرسی در امور  کیفری مصوب 

مقررات کیفری اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و وقتی می توان جرمی را ( جزایی: در 2نظر کمیسیون، نشست قضایی )

قابل گذشت تلقی کرد که در قانون تصریح شده باشد. نظر به اینکه در قانون به قابل گذشت بودن جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و 

 ۷۹۴۷( ص2مجازات اسالمی )باغ ها تصریح نشده ، این جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود. مسائل قانون 

و به  منتشر در این مجموعه 11/12/1316مورخ  266رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره به ب. 

 مراجعه شود.۹۹2 صفحه 

و به منتشر در این مجموعه  12/11/1316مورخ  1221رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پ. به 

 مراجعه شود. ۹۹2 صفحه
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چنانچه مرتکب پس از اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف  :3تبصره 

 اید.است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نم

مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با : 2تبصره 

حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و 

 ۷۰وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

حقیقی و حقوقی که دراجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  کلیه اشخاص)الحاقی(:  33ماده 

 ۷۹۱۰( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷( ماده )۷باغها از کمیسیون موضوع تبصره )

                                                                                                                                                                                

و منتشر در این مجموعه  هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری 21/1/1322مورخ  11دادنامه ت. 

  مراجعه شود. ۹۴6به صفحه 

 دیدگاه حقوقی:  قلع و قمع بنای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها قبل از صدور حکم با حضور نماینده دادستان  12

چنانچه شخصی بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  سوال:

اقدام به ایجاد بنا در اراضی زراعی خود نماید. آیا می توان قبل از صدور حکم ، بنای غیرمجاز را با حضور نماینده دادسرا  ۷/8/۷۹85

 درآورد؟  قلع و قمع کرده و به حالت سابق

نظر اکثریت: هرچند علی االصول قلع و قمع بنا و اعاده به حالت سابق باید پس از رسیدگی در دادگاه و تشخیص این موضوع که 

احداث بنا در زمین زراعی بدون مجوز صورت گرفته و با صدور حکم و قطعیت آن ، در مرحله اجرای حکم انجام شود. ولی با 

به این موضوع اشاره کرده و قلع  "قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صراحتا ۷۴اده م 2توجه به این که تبصره 

و قمع بنای احداثی و اعاده زمین به حالت اولیه را از وظایف ماموران جهادکشاورزی دانسته که با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی 

حل اقدام می کنند. در فرض سوال ، قبل از صدور حکم ماموران جهادکشاورزی مکلفند با که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه م

 نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نموده و مراتب را صورت جلسه نمایند.  "حضور نماینده دادسرا ، راسا

شده است. بدون رسیدگی قضایی نظر اقلیت: قلع و قمع بنایی که بدون اخذ مجوز الزم به حالت غیرمجاز در اراضی زراعی احداث 

و صدور حکم و قطعیت آن امکان ندارد. و دادگاه باید در حکم صادره تکلیف بنای ساخته شده بدون مجوز را مشخص کند. و پس 

 از قطعیت حکم نسبت به قلع و قمع آن اقدام کند. 

 "ر مورد دادخواست قلع بنا دادگاه باید بدوا(مدنی: بر طبق مقررات و اصول آیین دادرسی مدنی د۰نظر کمیسیون: نشست قضایی )

نسبت به موضوع مجوز احداث بنا رسیدگی و پس از صدور حکم قطعی نسبت به احراز آن وفق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام 

داث کند. ولی در موضوع سوال مطروح مقررات خاصی وضع شده که اگر در اراضی زراعی و باغ ها بدون مجوز قانونی بنایی اح

قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قلع و قمع بنای احداثی از وظایف ماموران  ۷۴ماده  2شود. بر طبق تبصره 

جهادکشاورزی است که باید هنگام قلع و قمع ، نماینده دادسرا و اگر در محل دادسرا نباشد نماینده دادگاه حضور داشته باشد. بنا به 

ر حفظ حقوق عمومی با توجه به مقررات مذکور قبل از صدور حکم دادگاه نماینده جهادکشاورزی موظف است که با مراتب به منظو

 ۹2۳( ،ص ۱حضور نماینده دادسرا بنائی احداثی بدون مجوز در اراضی زراعی و باغ ها را قلع و قمع کند. مسائل آ.د.م )



  ۷۳ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از 

ین قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم الزم االجرا شدن ا

 اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

( قانون اصالح قانون ۷۱ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده ))الحاقی(:  32ماده 

( ۷( ماده )۷در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره ) ۷۹۱۳ایمنی راهها و راه آهن مصوب 

 ۷5این قانون مجاز می باشد.

ل اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می وزارت جهاد کشاورزی مسئو اصالحی(:)31ماده 

 باشد.

ن را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانو الحاقی(:) 31ماده  

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و 

 برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

                                                           

 : 1322آهن مصوب قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه   6ماده . 16

 شود:( به قانون یاد شده افزوده می۷۱های آن به عنوان ماده )متن زیر و تبصره  -5ماده 

های کشور و ( متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن۷۴۴ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد )  -۷۱

نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز ی احداث نموده یا میگذرهایی که وزارت راه و ترابردر طول کنار

( قانون ایمنی راهها و 6( ماده )۷وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره )باشد. از وزارت مذکور ممنوع می

 گردد.لغو می (۷5با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده )آهن اقدام کند. راه

( متر را بعد ۷۴۴های کشور به عمق صد )وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن  -۷تبصره 

( همین قانون نیاز به ۷5تهیه و به تصویب  هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده )از حریم قانونی آنها 

رسد اخذ و به ای که به تأیید هیأت وزیران میرا داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامهستحدثاتی در حد فاصل فوق احداث م

 سازی راهها به مصرف برساند.( آن را به منظور ایمن%۷۴۴حساب خزانه واریز و صددرصد )

( متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط ۷۴۴عاع صد )ها تا شنظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن  -2تبصره 

( ۷شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره )به وزارت یاد شده اجازه داده میشود. می وزارت مذکور اعمال

باید سایر مجوزهای الزم را از به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات 

 مراجع مربوط اخذ نمایند.

ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق، فاضالب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی   -۹تبصره 

راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران  ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیرتابع آیین نامهمربوط به هر یک،

 خواهد رسید.
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( قانون وصول برخی از ۱۱کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ) : )اصالحی( 31ماده 

 .لغو می گردد 28/۷2/۷۹۱۹در موارد معین مصوب درآمدهای دولت و مصرف آن 

آيین نامه اجرايی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصويب 

 16هیأت محترم وزيران  39/1/3186مورخ ه   13331/ت 19839نامه شماره 
وزارت جهاد  ۳/۷/۷۹86مورخ  ۹۰۴/۴2۴بنا به پیشنهاد شماره  2/۹/۷۹86هئیت وزیران در جلسه مورخ 

مصوب  –( قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۷۰کشاورزی و به استناد ماده )

 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  -۷۹85

 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می رود : – 3ماده 

 ۷۹85و اصالحیه آن مصوب  ۷۹۱۰مصوب  –فظ کاربری اراضی زراعی و باغها قانون ح :قانون –الف 

 که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

محدوده ای که براساس قانون  محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا: –ب 

به تصویب مراجع  ۷۹8۰ن آن مصوب تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیی

 قانونی ذی ربط رسیده یا خواهدرسید.

طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی  طرح هادی روستا: –پ 

و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و 

 ای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.سکونتگاههای روستایی یا طرحه

اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایرکه  :اراضی زراعی و باغها –ت 

( الحاقی که در حکم اراضی ۰سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره )

 ۷۱زراعی و باغها محسوب می شود.

 ( قانون می باشد.۷( ماده )۷یون تبصره )کمیس :کمیسیون –ث 

 ( قانون می باشد.2( الحاقی ماده )۹کمیسیون تبصره ) :کمیسیون تقویم –ج 

 در مقررات ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. :تفکیک –چ 

                                                           

 2۷/۳/۷۹86مورخ  ۷82۳۴روزنامه رسمی شماره   ۷6

و منتشر در این مجموعه هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ۷۹/۴5/۷۹۳6مورخ  ۷۴۴. به دادنامه ۷۱

 مراجعه شود. ۹۷۳به صفحه 



  2۷ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 اء و یا تقسیمدر اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرک :افراز –ح 

 مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان.

 اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن.  :تقسیم –خ 

هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها  :تغییرکاربری –د 

اتی که بنا به تشخیص وزارت درقالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدام

 جهادکشاورزی تغییرکاربری محسوب شود.

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه  :مالک یا صاحب زمین –ذ 

سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم 

آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و مالکیت   ۷8قضایی

اجباری نباشد و از قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی 

                                                           

 معاون امورحقوقی دولت: 22/6/1321مورخ  121262/16361.الف. نظریه شماره 11

شوراهای حل  ۷۱و۷6و مواد  5تا ۰عالوه بر اینکه بر اساس مستفاد از مواد متعدد قانون شوراهای حل اختالف از جمله مواد  

طی آراء شعب این شوراها در چارچوب قانون یاد شده پس از  "می باشند. اساسا "مرجع قضایی "اختالف مصداق عموم اصطالح 

مراحل قانونی ،الزم االجراء هستند)البته موضوع اعتراض ثالث نسبت به این آراء که امکان پذیر نیز می باشد. موضوعی مستقل و 

متفاوت است.(  بنابراین اشخاصی که مطابق آراء مورد نظر در نامه آن سازمان مالک شناخته می شوند. مصداق تعریف مالک در آئین 

 اشند. نامه اجرایی فوق می ب

 معاون امور حقوقی دولت:  1/2/1322مورخ  11262/16361ب. نظریه شماره 

در خصوص جایگاه رای شوراهای حل اختالف در اثبات مالکیت و تعریف مالک در بند ذ ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اصالح 

دام آن سازمان در استعالم همزمان یک موضوع از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اعالم می دارد: صرف نظر از اینکه اق

معاونت و اداره حقوقی دادگستری ضرورت و توجهی نداشته است. از آنجا که نظریه حقوقی این معاونت طی شماره 

 به تفسیر لفظی "با تکیه بر اصول و مبانی حقوقی و قواعد حاکم صادر شده و در تنظیم آن صرفا 2۳/6/۷۹۳۷مورخ  ۷2825۹/۷525۴

و ظاهری از قانون یا مقررات اکتفاء نشده است. و به عالوه هیچ دلیل حقوقی و منطقی برای بی اعتباری آراء شورای حل اختالف یا 

عدم داللت آن در مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول ثبت نشده در مواردی که این شورا در چارچوب و حدود اختیارات و 

به صدور رای کرده و این رای هم مانند سایر آراء قطعی صادره از دادگستری قابلیت اجراء دارد صالحیت قانونی خود مبادرت 

موجود نیست. لذا اشخاصی که مطابق آراء قطعی صادره از شورای حل اختالف مالک اعالم می شوند. مصداق تعریف مالک در بند ذ 

در این بند به لحاظ حقوقی و منطقی از جمله شامل شورای  "ضایی محاکم ق "ماده یک آئین نامه اجرائی پیش گفته بوده و عبارت 

حل اختالف که در چارچوب اختیارات و صالحیت های قانونی خود حق رسیدگی و صدور رای راجع به مالکیت اشخاص را دارد 

 نیز می شود.
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اراضی متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع  ( قاعده ید)محل تصرف مالکانه 

 ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد، مالک تلقی می شود.

 : (استانی –ملی )طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی  –ر 

طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

 باشد. ( به مورد بنا)یا استان 

طرح های :  12(16/12/1326اصالحی مورخ ) :قانون 2طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده  –ز  

                                                           

اصالح و به  نقل از روزنامه رسمی هیات وزیران  ۷5/۴۱/۷۹۳6ه  مورخ  5۰۴۱6/ت 85622الف. به موجب تصویب نامه شماره   ۷۳

 منتشر  شده است.   ۷۳/۴۱/۷۹۳6مورخ  2۷۷۰۹شماره 

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی:  11/11/26مورخه  122313/36212ب. نظریه شماره 

از « طرحهای خدمات عمومی»عی و باغها ( قانون حفظ کاربری اراضی زرا2( اصالحی ماده )2= نظر به اینکه مطابق تبصره )۷

( قانون مذکور )هشتاد درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری( معاف شده 2پرداخت عوارض ماده )

اینکه در آیین نامه قانون یاد شده با تصویب دولت معین می شود و با عنایت به « طرحهای خدمات عمومی»اند و با توجه به اینکه 

( زمان الزم ۹/۷۴/۷۹68مورخ  882/ت ۷۷۷۰۹8( آیین نامه داخلی هیئت دولت )موضوع تصویب نامه شماره ۹۴مطابق تبصره ماده )

 االجرا ی مصوباتی که برای مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می نماید به شرح زیر تعیین شده است: 

ه عالوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و مصوباتی ک -آیین نامه داخلی هیئت دولت ۹۴تبصره ماده » 

روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران الزم االجرا است مگر آنکه در خود مصوبه  ۷5تکلیف ایجاد می نماید، 

 زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

)برای معافیت از پرداخت عوارض( که در تصویب نامه های دولت تعیین « طرحهای خدمات عمومی»ق بنابراین تاریخ اجرای مصادی

( آیین نامه داخلی دولت است، در نتیجه طرحهای خدمات عمومی که در ۹۴یا تغییر یافته است تابع ترتیب مقرر در تبصره ماده )

آیین نامه داخلی هیئت دولت(،  ۹۴به ترتیب مقرر در تبصره ماده فهرست مصوبه بعدی منظور نشده، از زمان قابلیت اجرای مصوبه )

لیکن تغییر کاربری زمین در مورد طرحی که در زمان تصمیم گیری کمیسیون جزء طرحهای خدمات  مشمول معافیت نخواهند بود.

معافیت می باشد مشروط  عمومی بوده و قبل از الزم االجرا شدن مصوبه بعدی به تصویب رسیده باشد مالک عمل بوده و مشمول

براینکه در تصویب نامه بعدی مربوط به تعیین و تغییر مصادیق طرحهای خدمات عمومی، زمان خاصی برای عطف بما سبق مصوبه 

 منظور نشده باشد.

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی : 21/12/1326مورخ  166226/36212نظریه شماره -پ

پس از تغییرکاربری "( زمان تعلق عوارض مربوط ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها )مصوب  2وجه به این که حسب ماده با ت

آیین  ۰تعیین شده که با صدور مجوز تغییرکاربری باید از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شود و بر اساس ماده  "

 ۷ماده  ۷حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر گردیده که در صورت موافقت کمیسیون تبصره نامه اجرایی قانون اصالح قانون 

قانون با تغییرکاربری اراضی یاد شده دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی ...برای تعیین قیمت روز اراضی به کمیسیون تقویم 

قانون مبداء ایجاد حق برای  ۷ماده  ۷این تاریخ تصمیم کمیسیون تبصره اعالم .....و مجوز تغییرکاربری را صادر می نماید. بنابر



  2۹ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

( قانون منحصرا به شرح جدول 2( اصالحی ماده )2خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره )

 ود :پیوست که تایید شده به مهر دفتر  هیئت دولت است با رعایت ضوابط ذیل تعیین می ش

قررات مربوط از دستگاههای اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر م -۷

 ذیربط 

 ( قانون ۷( ماده )۷یسیون تبصره )تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کم -2

برنامه ریزی  و توسعه استان و در محدوده حریم  تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای -۹

 ن شهری توسط وزارت راه وشهرسازی . راه های برو

.اخذ پروانه ساختمان از شهرداری ها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور  ۰

آیین نامه  استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و  ۷۴پروانه  براساس ماده 

و اصالحات    2۴/۴2/۷۹۳۷ هـ مورخ۰۱۴۳۱/ت ۹۷6۹6محدوده روستاها  موضوع تصویب نامه شماره 

 حریم راه ها و راه آهن از وزارت راه وشهرسازی .2۴یکصد متر از انتهای  بعدی آن و در محدوده 

را به ترتیب  قمتقاضیان طرح های یاد شده باید در احداث تاسیسات مربوط ضوابط فو – 3تبصره 

 اولویت رعایت نمایند. 

رایی صادر کننده موافقت اصولی  یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور دستگاه اج -2تبصره 

برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه  بهره طول مجوز و در

گزارش اقدامات صورت گرفته  را به سازمان  جهاد کشاورزی  استان اعالم و در صورت هرگونه تخلف 

( قانون ضمن توقف عملیات  ۷۴اتب را به سازمان مذکور  منعکس  تا در اجرای ماده )و تغییر طرح مر

  و اخذ عوارض مربوطه اقدام نماید. قانون ( 2)نسبت به اعمال  ماده

توسعه و عمران مصوب شورای عالی های ناشی از تصویب و بازنگری طرح  افزایش محدوده -1تبصره 

قانون نمی  2ض موضوع ماده هادی روستایی مشمول اخذ عوار هایشهرسازی و معماری ایران و طرح 

 باشد.

در صورت درخواست جدید  برای تغیییر  طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر   -1تبصره 

                                                                                                                                                                                

متقاضیان و مالک عمل می باشد. در نتیجه در صورتی که طرحی در زمان تصمیم گیری این کمیسیون مطابق مقررات حاکم ،جزء 

معلق و منوط به موافقت با طرح های معاف  از پرداخت عوارض بوده مشمول معافیت خواهد بود. بدیهی است این حق مکتسب 

 تعیین کاربری اراضی یاد شده توسط مراجع ذیربط می باشد. 

 هیات وزیران اصالح گردید.  ۴8/۴8/۷۹۳6مورخ  ۳۱5۳۰/5۰۴۱6. به موجب تصویب نامه شماره 2۴



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  2۰

قانون  2موضوع مشمول عوارض موضوع ماده  ۷ماده  ۷طرح ها  پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره 

 خواهد بود 

ک ۹۳۷۷6/ت ۱۰5۱۳و شماره   2۱/۴۳/۷۹86 هـ مورخ۹8۱۳۱/ت ۷56۳85نامه های شماره تصویب ( ب

 لغو می شوند.   ۷۹/۴5/۷۹8۱ مورخ
 21جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم 

 مصداق ردیف مصداق ردیف

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در خارج از  ۷
 حریم شهرها 

 بازیافت آن محل دفن زباله و ۷۰

 جاده ای  پایگاه های امدادی ۷5 انواع هتل ها  2

 تحقیقات کشاورزی مراکز آموزش  ۷6 استخرهای آب گرم و آب های معدنی ۹

 آرامستان ها  ۷۱ مجتمع ورزشی ۰

 ایستگاه های هواشناسی و پایش محیط زیست  ۷8 مساجد و نمازخانه های بین راهی 5

 و تاسیسات توزیع برق  نیروگاه های تولید ۷۳ راهی بین  سرویس های بهداشتی 6

 بنادر و تاسیسات وابسته  2۴ پایانه های مسافربری و باربری ۱

راه های عمومی و  راه آهن و تاسیسات وابسته و  8
 حریم آنها و کارگاه های راه سازی

 فرودگاه ها  2۷

 ار چه های مرزی پایانه ها و باز 22 ایستگاه های مترو بین شهری و حومه  ۳

  توقفگاه ماشین آالت سنگین در حریم شهرها  2۹ مرکز ارایه خدمات مکانیزه به کشاورزان  ۷۴

 آب انبارهای عمومی 2۰ خانه ها راهدار ۷۷

 اراضی بایری که تبدیل به فضای سبز می شود. 25 جایگاه های عرضه سوخت  ۷2

ایستگاه ها و تاسیسات مربوط به خدمات زیر  ۷۹
 بنایی آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب

 

محدوده شامل بافت موجود روستا  :اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب –ص

 و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستا می باشد.

دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر بوده و مدیراموراراضی، دبیر  –2ماده 

 می باشد. کمیسیون

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأی از سوی  –تبصره

                                                           

به این  21و  22و  26های ردیف وزیران  تهیا 11/12/1322ه مورخ  62211/ت22226به موجب تصویب نامه شماره  21

مراجعه شود.  263برای مشاهده تصویب نامه به صفحه بصره الحاق گردید.جدول و دو ت



  25 .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 شد. دبیر دعوت خواهد

درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک  – 1ماده 

طرح موردنظر، نقشه عرصه مورد اجرای  ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی

طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان  و حسب مورد پاسخ استعالم دستگاههای ذی ربط 

 ( قانون، تحویل دبیرخانه می گردد.۱در چارچوب ماده )

 –درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای )طرحهای ملی  – 3تبصره 

و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و   (استانی

دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس مورد اجرای طرح به صورت خارج از نوبت در 

 شد. کمیسیون مطرح خواهد

م های موردنیاز، نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعال – 2تبصره 

بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها در کمیسیون، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ 

تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت 

 .دوماه از سوی وزارت جهادکشاورزی )سازمان اموراراضی( تهیه و ابالغ می گردد

دستورالعمل نحوه و چگونگی دريافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی طرح 

، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و 3ماده  3درخواست در کمیسیون تبصره 

 22کمیسیون تقويم

 ن:الف( چگونگی دریافت تقاضای تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آ

ذیل بر اساس فرم های ابالغی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربری خود را به همراه مدارک  -۷

مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان یا مدیریت جهاد  ۷ماده  ۷به دبیرخانه کمیسیون تبصره ت پیوس

 کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک تقدیم می نمایند. 

 2۹اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی سند مالکیت یا گواهی۷.۷

                                                           

 ابالغ گردیده است. وزیر جهاد کشاورزی  11/11/1316مورخ  21211/121ابالغیه شماره  به موجب .22

 مدیرکل حقوقی ،اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه:  1/12/1321مورخ  2162/2. نظریه شماره  23

قانون شوراهای حل اختالف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در  ۷۷( ماده ۷تالف طبق بند )شوراهای حل اخ-۷ 

شهرها تا پنجاه میلیون ریال صالحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به امالک ثبت نشده از جمله دعاوی 

واقعی امالک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صالحیت یاد شده اثبات مالکیت نیز مالک صالحیت شوراها قیمت 
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مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از 

صرف مالکانه قدیم االیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی محل ت

)قاعده ید( متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع 

 ذیصالح رسیده و تصرفات بالمنازع و بالمعارض باشد، مالک تلقی می شود. 

 در خصوص اراضی وقفی، اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی می باشد. :1تبصره

اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین : 2تبصره

                                                                                                                                                                                

باشد شوراها فاقد صالحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صالحیت خود 

تنفیذ یا تایید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه کنند. مضافا اینکه اساساً  را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعالم می

و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معامالت فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با 

عاوی مطابق قانون و عنداالقتضاء قانون آئین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به د ۹و  2توجه به مواد  

منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خالف اصل بودن ادعای مدعی است 

ل نیست. قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست و ادعای تنفیذ معامله یا تایید یا اعالم صحت آن خالف اص 22۹و مطابق ماده 

هیات  ۷۴/۷۴/۱۴مورخ  56۳ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 

 ۰8و  ۰6و  22عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به امالک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به امالک ثبت شده مغایر با مواد 

مالک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در قانون ثبت اسناد و ا

 صالحیت شوراها نیست.

قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی و عدم وصول  22مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده -2

ه موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر امالک بنام اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض ب

متقاضی ثبت صادر و به وی تسلیم می شود یا در مواردی که بموجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود به نام 

ت بعدی نیز که براساس سند رسمی بنچاق شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقاالله صادر و تسلیم وی میمعترض محکوم

ها  و خالصه معامالت ارسالی پس از ثبت در دفتر امالک، در ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت ثبتی نیز وارد تنظیمی دفترخانه

 شود.باشد و آراء شوراهای حل اختالف سند مالکیت رسمی تلقی نمیشود میمی

وال دوم معلوم است ولی الزم به تصریح است که رای شورای حل اختالف سند رسمی اگرچه پاسخ سوال سوم  از پاسخ س -۹

هیات وزیران فقط  ۷۹86شود و بند ذال ماده یک آئین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب مالکیت محسوب نمی

شده در شوراهای حل اختالف است. بنابراین  شامل احکام قطعیت یافته صادره از محاکم دادگستری است و منصرف از آراء قطعی

تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تاقبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل 

 پذیرش نیست./ن



  2۱ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 نمی باشد. ۷ماده  ۷تکلیف توسط مراجع قانونی ذیربط، قابل طرح در کمیسیون تبصره 

اجازه اجرای  "سال که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صراحتا 2۴اجاره نامه به مدت حداقل  :3تبصره 

ح و احداث هرگونه اعیانی و اخذ مجوز های قانونی در آن ذکر شده باشد منضم به سند مالکیت طر

 2۰رسمی به نام موجر قابل پذیرش خواهد بود. 

موافقت اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و  ۷-2

                                                                                      مقررات مربوط صادر می شود.                       

نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل  ۷-۹ 

 وقوع ملک در طبیعت. 

های اولیه اعم از کاربری را جهت انجام بررسی د کشاورزی شهرستان درخواست تغییرمدیریت جها -2

مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زراعی و یا باغ بودن اراضی برابر 

آیین نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد  6مقررات موضوع ماده 

ودن، نسبت به اخذ پاسخ کشاورزی ارجاع می نماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زراعی و باغ ب

آیین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در  ۹استعالمات مقرر در ماده 

 نوبت رسیدگی قرار گیرد. 

چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد  تبصره:

به نظریه مذکور بدون اخذ استعالمات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح  درخواست متقاضی منضم

 ذیل اقدام گردد:

زراعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب نظریه غیرچنانچه  الف(

م کننده یا عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصالحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعال

 متقاضی اعالم می گردد. 

چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد، به  ب(

آئین نامه اجرایی را انجام دهد.  ۹مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعالم تا استعالمات موضوع ماده 

رزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر پرونده های واصله از مدیریت جهاد کشاو -۹

آیین  ۹ماده  ۹مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 

                                                           

 الحاق گردید.  وزیر جهاد کشاورزی 21/12/1326مورخ  3211/121بخشنامه شماه . به موجب 2۰
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نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها تلقی می گردد و در صورت نقص و 

یسیون طی اخطاریه ای به متقاضی اعالم می نماید ظرف مدت یک عدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیرکم

 ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید.  

را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر  ۷در صورتی که متقاضی مدارک و مستندات موضوع بند  -۰

ک و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد مراتب را به همراه مدار 2کمیسیون می بایست در اجرای بند 

ماه، موضوع در  2کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت 

 مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره 

 ۱اعضای کمیسیون موظفند عالوه بر محتویات پرونده تکمیلی، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده  تبصره:

 الحاقی قانون را در تشخیص ضرورت رعایت نمایند.

دبیرکمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب می شود، موظف است به منظور  -5

نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضاء اقدام و  ۷ماده  ۷تشکیل به موقع جلسات کمیسیون تبصره 

 ثبت و ضبط نمایند. تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه 

در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و یا بر اساس نوع طرح و تشخیص دبیرکمیسیون : 1تبصره 

ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط برای حضور در جلسه 

 کمیسیون )بدون حق رأی( دعوت به عمل می آید.

ات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربری توسط دبیرکمیسیون صورت ابالغ تصمیم :2تبصره 

 می پذیرد.

 مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک در مواردیکه اجرای طرح ضروری تشخیص داده  :3تبصره 

  26می شود. در صورت شمول عوارض به مدت شش ماه و در سایر موارد سه ماه اعتبار خواهد داشت. 

 ه تقویم و ارزیابی اراضی در قالب دستورالعمل جداگانه ای ابالغ می شود. ضوابط مربوط ب -6

 قانون:  1ب( چگونگی رسیدگی به استعالمات دستگاههای مصرحه در ماده 

دبیر خانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در صورت وصول استعالم در خصوص صدور 

 مات و تأسیسات زیر بنایی به شرح زیر عمل می نماید:مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خد

 ۷ماده  ۷در صورت وجود سابقه مبنی بر موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره  -۷

                                                           

 وزیر جهاد کشاورزی الحاق گردید. 2۴/۴2/۷۹۳6مورخ  ۹۱۷8/۴2۴وجب بخشنامه شماه .به م25



  2۳ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

دبیر کمیسیون یا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با مراجعه به سوابق نسبت به پاسخگویی به مرجع 

 استعالم کننده اقدام می نماید.

در صورت درخواست احداث بنا یا تأسیسات جدید، دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی  -2

 شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف این دستورالعمل اقدام می نماید.

کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها )مصوب 

 .ت این دستورالعمل خارج می باشد( از شمول مقررا۹۷/۹/۷۹۱۰

آیین نامه اجرایی قانون اصالح  3ماده  1ج( چگونگی رسیدگی به درخواستهای موضوع تبصره 

 قانون(: 2اصالحی ماده  2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )تبصره 

انی( و است –درخواست دستگاههای مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )طرح های ملی  

و دو نسخه   طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذیربط

500کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس
1

مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون   

  مطرح خواهد شد

 مانهای جهاد کشاورزی استان:د( تمرکز اطالعات مربوط به تغییر کاربری در ساز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تهیه مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه  -۷

با امکانات و تجهیزات الزم برای نگهداری سوابق، مصوبات، پرونده های  ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره 

 متشکله و غیره در مدیریت امور اراضی اقدام نماید.

امور اراضی برنامه نرم افزاری الزم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخیص نوع زمین، تصمیمات سازمان  -2

، کمیسیون تقویم و تغییرکاربری های غیر مجاز و .... تهیه و به سازمانهای جهاد ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره 

 کشاورزی استانها ارسال می نماید. 

ماهه را در قالب نرم افزار مربوطه به  ۹ملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی استانها موظفند گزارش ع -۹

                                                              سازمان امور اراضی ارسال نمایند.                                                                                              

ن موظف است درصورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی دبیرخانه کمیسیو – 1تبصره 

ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است 

 درصورت ارایه مدارک و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با  جلسات کمیسیون با حضور – 1تبصره 
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حداقل سه رأی موافق معتبر و الزم االجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت 

درخواست یا استعالم در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به 

 متقاضی ابالغ نماید.

دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع  – 1ه تبصر

 و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهدآورد.

درصورت موافقت کمیسیون با تغییرکاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون  – 1ماده 

ا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ مراتب را به همراه کروکی ی

با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعالم و پس از اخذ نظریه کمیسیون یادشده و اعالم به متقاضی و 

( قانون به حساب خزانه داری کل 2ارایه گواهی الزم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده )

تغییرکاربری را صادر و به مرجع استعالم کننده و متقاضی اعالم می نماید. مجوز صادره از  کشور، مجوز

 26زمان ابالغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد.

در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید  –تبصره 

ییرکاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید درصورت مجوز قبلی یا تقاضای تغ

( قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به 2شمول عوارض موضوع ماده )

 گردد.متقاضی جهت واریز ابالغ می

ستانها در صدور در مواردی که به تشخیص وزارت جهادکشاورزی یا سازمان جهادکشاورزی ا – 1ماده 

مجوز تغییرکاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و 

( الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیون موظف ۱اتخاذ تصمیم الزم به کمیسیون تبصره )

 الغ نماید. است حداکثر پس از دو ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و اب

وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین  –تبصره 

 ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور،  به وزارت جهادکشاورزی معرفی نمایند.

وزارت جهادکشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از  – 6ماده 

هرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و پس محدوده ش

از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهادکشاورزی 

                                                           

  مراجعه  شود. ۰۴۹ و به صفحه 2۰/۴5/۷۹۳5مورخ  2۱۹۴۴8/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  2.به بند  26



  ۹۷ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 ابالغ نماید

 23روستاها ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی

 اصطالحات مندرج در این ضوابط درمعانی مشروح زیر بکار می رود:   -1ماده  

 اراضی که تحت کشت محصوالت زراعی قرار دارد.  : اراضی تحت کشت –الف 

باغ مثمر: محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن محصوالت باغی یا  -ب

خاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار درختان میوه یا مو به وسیله اش

آن از یکصد اصله کمتر نباشد و درمورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر 

 نباشد. 

 اراضی تحت کشت چای، باغ محسوب می گردد. –تبصره 

محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن درختان محلی است که دارای : باغ غیرمثمر و قلمستان –پ 

 غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله کمتر نباشد .

زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت : زمین آیش –ت 

 بماند. 

الحاقی به ماده یک قانون اصالح حفظ کاربری اراضی  (۰اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره) -ث

 زراعی و باغها که درحکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشوند، شامل موارد زیرمی باشد 

اراضی زراعی و باغها که قبل از اجرای قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون  -۷

( اختصاص یافته و اجرا شده ۰( به فعالیتهای موضوع تبصره )2)( ماده ۷اخذ مجوز از کمیسیون تبصره )

 باشند. 

( قانون که با رعایت ضوابط ۷( الحاقی به ماده )۰عرصه فعالیت های طرح های موضوع  تبصره ) -2

 زیست محیطی و موافقت سازمان جهادکشاورزی مجوز الزم را دریافت می نمایند.

صویب قانون اصالح قانون حفظ کاربری به موجب تصمیمات اراضی زراعی و باغها که قبل از ت -۹

 ( به فعالیتهای موضوع تبصره فوق تغییر کاربری پیدا نموده اند.2( ماده )۷کمیسیون تبصره )

تا  "الف"مواردی که زمین قبالً سابقه بهره برداری به یکی از شیوه های مندرج در بندهای   –تبصره 

                                                           

 ابالغ گردیده است.  وزیر جهادکشاورزی 12/11/1316مورخ  32211/121ابالغیه شماره به موجب -الف .2۱

منتشر تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری هیات  2۳/۴۷/۷۹۳۱مورخ  ۳۱۴۳۳۱۴۳۴6۴۴۴۴2۷ به دادنامه -ب

 مراجعه شود  ۹28و به صفحه در این مجموعه 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹2

ن تغییر نوع استفاده در چارچوب قوانین و مقررات، به یکی از شیوه این ماده را داشته ولی بدو "ث"

 های فوق بهره برداری نمی شود مشمول این ضوابط می باشد.

باغات آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و  اراضی تحت کشت، آیش و – 2ماده  

قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب  (۷به ماده) ( الحاقی۰اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره )

می شوند توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب سازمان جهادکشاورزی استان بر اساس فرم مربوط و با درنظر 

گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد 

سی میشود و پس از اعالم نظر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی نه گانه برر

یا با تقویض وی، مدیر امور اراضی استان نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی 

( ماده ۷یسیون تبصره )بودن محل اجرای طرح اعالم نظر میشود و مراتب جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه کم

   ابالغ می گردد: -۷۹85مصوب  –( اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 2)

  سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد. .۷

  سوابق کشت و کار   .2

های سهامی زراعی یا شرکت های اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قطب ها ی کشاورزی و یا شرکت.۹

 تعاونی تولید و مانند آنها.

   استعالم محلی .۰

سایر اراضی زراعی و باغها واقع درزیر دست سدها و شبکه های آبیاری که در اجرای برنامه های توسعه به .5

  قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می شود.

  ه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.منابع طبیعی در رابط نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و.6

  تهیه گزارش مصوب )عکس، فیلم و...( حسب نیاز. .۱

 استفاده از عکس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای عرصه مورد نظر حسب نیاز. .8

  منابع تأمین آب برای اراضی آبی. .۳

مراتب وقوع یا عدم  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی -1تبصره 

مناطق چهارگانه محیط زیست را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعالم  وقوع اراضی مورد نظر در

نماید و اداره یاد شده نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعالم 

  اقدامات بعدی نخواهد بود.  نماید، عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام

در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی صالح برای اجرای طرح های زراعی و باغی  – 2تبصره 

 .واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد

ادکشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابالغ استانداری، اموراقتصادی و دارایی و جه – 3ماده 



  ۹۹ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

این آیین نامه، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون 

معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه 

 یت اعضاء معتبر و الزم االجرا است.رأی اکثربا اعضاء رسمیت یافته و

به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت  – 8ماده 

بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، دستورالعمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور، 

دکشاورزی تهیه و توسط وزارت جهادکشاورزی به اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جها

 استانها ابالغ خواهد شد.

 2الحاقی ماده  1دستورالعمل اصالحی نحوه تقويم و ارزيابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره 

/ت 19839تصويب نامه شماره  8اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع  ماده 

 28هیأت محترم وزيران( 39/1/3186مورخ ه  13331

 ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن: : 1ماده 

اداره و  استانداری، سازمان جهادکشاورزی کمیسیون تقویم در هر یک از شهرستانها با حضور نمایندگان

کل امور اقتصادی و دارایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه 

 سازمان جهادکشاورزی است.  که یکی از آنان نماینده  رأی اکثریت اعضاء با  رسمیت یافته واعضاء 

 معتبر و الزم االجرا خواهد بود. 

موظفند ظرف و سازمان جهادکشاورزی استان ها اداره کل امور اقتصادی و دارائی  ، استانداری :1تبصره 

را برای  نمایندگان علی البدل خود ، ندگان فعلیعالوه بر نمای یک ماه پس از ابالغ این دستورالعمل

ماده  ۷دبیرخانه کمیسیون تبصره  برای مدت حداقل یک سال به  عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها 

 معرفی نمایند. ۷

در صورت عدم امکان  قائم به شخص بوده و در جلسات  کمیسیوناصلی حضور اعضاء  :2تبصره 

  البدل معرفی شده الزامی خواهد بود.  شرکت در جلسه حضور عضو علی

معرفی یک نماینده برای عضویت در چند کمیسیون تقویم در شهرستانهای تابعه استان حسب  :3تبصره

 مورد بالمانع می باشد.

ثبت و نگهداری سوابق ، مدیرجهادکشاورزی شهرستان موظف است نسبت به تشکیل دبیرخانه :2تبصره:

                                                           
 ابالغ گردیده است.وزیر جهادکشاورزی   11/11/1326مورخ  21121/121غیه شماره ابالموجب  هب. 28



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹۰

و تشکیل جلسات اقدام نماید. رئیس اداره امور اراضی شهرستان به عنوان و دعوت از اعضای کمیسیون 

 . دبیر کمیسیون تعیین می گردد. 

 نحوه تقویم و ارزیابی:: 2ماده 

مجاز با احتساب ارزش زمین پس از قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها برای تغییرکاربری مجاز و غیر

اره کل امور اقتصادی  و دارایی و سازمان جهادکشاورزی با تغییرکاربری ،توسط نمایندگان استانداری ،اد

انجام تحقیقات محلی ،بازدید از زمین و بررسی های الزم از قبیل دوری و نزدیکی به شهرها ،روستاها و 

امور خدماتی و زیربنایی و ارزش کاربری های مشابه در نزدیک ترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک 

( روز پس از درخواست مدیریت 2۴ون تقویم موظف است حداکثر ظرف مدت )تعیین می گردد. کمیسی

 جهادکشاورزی شهرستان نسبت به تقویم و ارزیابی اراضی اقدام نماید. 

کمیسیون تقویم موظف است بر اساس مساحت موافقت شده در مصوبه کمیسیون تبصره یک  :1تبصره 

 ت به تقویم و ارزیابی زمین اقدام نماید. که توسط دبیر کمیسیون ابالغ می گردد. نسب ۷ماده 

در خصوص تغییرکاربری اراضی کشاورزی برای برداشت معادن ،کمیسیون تقویم موظف است  :2تبصره 

با توجه به میزان حجم مندرج در پروانه بهره برداری طرح مصوب ،قیمت روز اراضی با کاربری جدید را 

 تعیین کند. 

ه روز نسبت به ابالغ صورت ر ظرف مدت سرستان موظف است حداکثمدیرجهادکشاورزی شه :3تبصره 

 استان اقدام نماید.  ۷ماده  ۷جلسه کمیسیون تقویم به دبیر کمیسیون تبصره 

 نحوه ایجاد وحدت رویه و نظارت: : 3ماده 

 بمنظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد کمیسیونهای تقویم و ارزیابی شهرستانها، سازمان 

جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیگیری معرفی به موقع نمایندگان استانداری و امور اقتصادی و 

 دارایی، تشکیل به موقع کمیسیونها و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابالغ آن اقدام نماید. 

عات ایجاد بانک اطال سازمان امور اراضی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به  :1تبصره 

 تهیه فرم های موضوع این دستورالعمل اقدام نماید.  تقویم اراضی و 

ماه اعتبار خواهد داشت و در  6ت یم از زمان اعالم به متقاضی به مدتصمیم کمیسیون تقو  :2تبصره 

 مجدداً  تعیین وزمین  عوارض در مدت مقرر،  قیمت تمام  صورت انقضای مدت مذکور و یا عدم واریز

اعالم خواهد شد. عوارض جدید با احتساب مبلغ پرداختی قبلی  ۷ماده   ۷ه کمیسیون تبصره به دبیرخان

 محاسبه و به متقاضی جهت واریز ابالغ خواهد شد.  



  ۹5 .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

در مهلت اعتبار بهای تقویم شده، کمیسیون پس از اعالم نظریه کارشناسی خویش به مدیریت  :3تبصره 

 قیمت تقویم شده را ندارد.   جهاد کشاورزی شهرستان، حق تجدید نظر در 

 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اعضای کمیسیون تقویم ، اراضی استان رامومدیریت  : 2تبصره 

مجاز به قبول درخواست تخفیف و یا تقسیط و یا هر گونه مساعدت دیگری در خصوص عوارض 

 قانون نمی باشد. 2موضوع ماده 

تغییر کاربری  صورت جلسه کمیسیون تقویم نسبت به آن دسته از  ماهه اعتبار 6در پایان مهلت  :6تبصره 

های غیر مجاز که کمیسیون اقدام به ارزیابی نموده و پرونده مربوطه در محاکم قضایی مطرح و منجر به 

صدور حکم قطعی نگردیده،  مدیریت جهاد کشاورزی موظف است از کمیسیون تقویم، ارزیابی جدید را 

روز قیمت گذاری جدید را به  2۴نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت  تقویم  درخواست و کمیسیون

 مدیریت مذکور اعالم نماید. 

به عهده اعضای کمیسیون تقویم و ارزیابی  2مسئولیت صحت تقویم و ارزیابی عوارض ماده  :2ماده 

 می باشد.  در شهرستان ذیربط  2عوارض ماده 

قانون اصالحی حفظ  2ماده  ۹و ارزیابی موضوع تبصره  حق الزحمه اعضای کمیسیون تقویم: 6ماده 

کاربری بابت بازدید اراضی و تحقیقات محلی و تعیین قیمت روز و سایر هزینه های ذیربط از محل 

 اعتبارات قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل پرداخت است. 

ر عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوده و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ب :6ماده 

سازمان امور اراضی کشور در پایان هر سال گزارش نظارت ساالنه در استان های کشور را به نمایندگان 

 آئین نامه اجرایی ارایه نماید.  8موضوع ماده 

 2ع ماده سازمان جهاد کشاورزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش واریز عوارض موضو : 2ماده 

 استان و سازمان امور اراضی کشور  سازیراه و شهرسازمان استانداری و  قانون را پس از تأیید خزانه به 

 ارسال نماید. 

تبصره تهیه و به تائید و امضای نمایندگان وزارت خانه های  ۷2ماده و  8این دستورالعمل در : 1ماده 

اه و شهرسازی رسیده است. و از تاریخ ابالغ و دارایی و ر یامور اقتصاد ،کشور جهادکشاورزی،

 می گردد.  26/۴8/۷۹86مورخ  ۹۴52۹/۴2۴جایگزین دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 
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ادارات ثبت اسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در  – 9ماده 

اقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی وباغهای و

را استعالم و تفکیک، افراز و  ( مدیریت جهادکشاورزی)هادی روستایی، نظر سازمان جهادکشاورزی 

 تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهادکشاورزی قابل اجرا خواهد بود.

رف دو ماه پس از صدور این آیین نامه ضوابط و حدنصابهای تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظ –تبصره 

توسط وزارت جهادکشاورزی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور 

 2۳زیربنایی، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهادکشاورزی اعالم خواهد شد.

( قانون ظرف سه ماه پس 2ه )( ماد۷( و تبصره )۷( ماده )۰مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ) – 31ماده 

از ابالغ این آیین نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، 

صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و 

 ۹۴توسط وزارت جهادکشاورزی ابالغ خواهد شد.

و  3الحاقی به ماده  1ن مصاديق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره دستور العمل تعیی

 13قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 2اصالحی ماده  3تبصره 
آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع  ۷۴در اجرای ماده 

                                                           
دبیر کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست   21/11/1311مورخ 231231/23612/22الف.به موجب نامه شماره  22

ویب نامه شماره            حدنصاب های موضوع آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی موضوع تص

جایگزین و ابالغ گردید. لیکن با توجه به ابطال آئین نامه اجرائی مذکور حدنصاب های ۷۰/۴2/۷۹88ک مورخ  ۷۰۴۱2۹/۰۴۱8۴

 مذکور ملغی االثر اعالم گردید. 

،شوراها ،کمیسیون کلیه کارگروه ها  :هیات وزیران  12/16/1322ه مورخ  23616/ت112222به موجب تصویب نامه شماره ب. 

تشکیل شده و  ۷۹۳2مرداد  2۱ها و ستادهای تشکیل شده و سایر عناوین مشابه به استثنای کمیسیون های دایمی دولت تا تاریخ 

منتشر شده  ۷۴/۴6/۷۹۳2مورخ  ۷۳۳5۷اختیارات هیات وزیران نیز به آن تفویض شده است لغو گردید. و در روزنامه رسمی شماره 

 است.  
و به صفحه  منتشر در این مجموعه 21/13/1322مورخ 122وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره رایبه  ۹۴

 مراجعه شود. ۹۹۹

 ابالغ گردیده است.وزیر جهادکشاورزی  11/11/1316مورخ  21212/121ابالغیه شماره به موجب  الف.۹۷

و به  منتشر در این مجموعه اداریت و صنایع دیوان عدالتستخصصی اراضی،محیط زیهیات 22/11/23مورخ به ب.

 مراجعه شود. 013صفحه 

 



  ۹۱ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

هیئت وزیران و به منظور تعیین مصادیق و  ۷۳/۰/۷۹86مورخ ه   ۹۱۷۷۴/ت  5۳8۱۳تصویب نامه شماره 

قانون حفظ کاربری  2اصالحی ماده  ۷و تبصره  ۷الحاقی به ماده  ۰ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 

اراضی زراعی و باغها دستورالعمل مشروحه ذیل که به تأیید وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع 

یع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست رسیده است، و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنا

 جهت اجرا ابالغ می گردد:

 الف( تعاریف:

 کارگاه یا واحد صنایع تکمیلی، غذایی و تبدیلی: -1

کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بنگاه های تولیدی  

فقت اصولی صادره از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط به هستند که به موجب جواز تأسیس یا موا

 فعالیت می پردازند و مصادیق آن بر اساس کدهای آیسیک )ویرایش سوم( به شرح پیوست می باشد.

 ضوابط زیست محیطی:  -2

عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنایع و در داخل مناطق چهارگانه با رعایت ضوابط خاص و 

ق مذکور با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و پس از کسب استعالم مالک عمل حساسیتهای مناط

 خواهد بود.

 سایر تولیدات کشاورزی: -3 

هایی از قبیل پرورش قارچ، آبزیان، اسب، کرم ابریشم، زنبورداری، تولید نهال و بذر و ...  شامل فعالیت

شاورزی تعیین و پس از تصویب می باشد که حسب اظهار نظر معاونت های ذیربط وزارت جهاد ک

 این دستورالعمل اعالم می گردد.   ۹جزء  2کمیسیون تبصره 

بهینه کردن تولیدات بخش  ۷الحاقی به ماده  ۰با توجه به اینکه فعالیتهای مندرج در تبصره ۹2 :1تبصره

زمه و کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شوند لذا انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد ال

 مکمل زیر ساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشند از قبیل :

 احداث راههای بین مزارع. -۷

 ی.شکانتقال آب کشاورزی و کانالهای زهتأسیسات تأمین و  -2

 ایستگاههای پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی. -۹

                                                           

 مراجعه شود. ۹۱۷سازمان امور اراضی و به صفحه  ۷6/۴5/۷۹۳۹مورخ  2۷۷6۷8/۴2۴/5۹به بخشنامه  ۹2
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 (.موتورخانه و آشیانه ماشین آالت کشاورزی )هانگار -۰

 دیوارکشی باغات. -5

 ۹۹محل جمع آوری و نگهداری محصوالت کشاورزی. -6

با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعالم میگردد 

 مشمول این تبصره  می گردد. 

مورد، توسط سایر مصادیقی که در این دستورالعمل به آنها اشاره نگردیده است حسب : 2تبصره

کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و 

سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشخیص و احصاء 

اکثریت آرا خواهد گردید و مراتب توسط سازمان امور اراضی ابالغ خواهد شد. رأی کمیسیون مزبور با 

 مالک عمل بوده و جلسات در محل دبیرخانه مرکزی مستقر در سازمان امور اراضی تشکیل خواهد شد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی  1الحاقی به ماده  2قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره  -ب

 و باغها :

ه روستاهای دارای طرح هادی اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها،  شهرک ها و محدود

 مصوب واقع است، می باشد.

 : 1ماده  2ج( ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیتهای موضوع تبصره 

در صورت وصول استعالم از مراجع ذیربط یا درخواست متقاضی و ارائه مدارک و مستندات اعم از  -۷

ان پس از تطبیق موقعیت زمین طرح، نقشه محدوده اراضی مورد تقاضا،  مدیریت جهاد کشاورزی شهرست

و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول این دستورالعمل، مکلف است به منظور رعایت ضوابط 

                                                           

انی( مورد اشاره عبارت  )اتاق کارگری و نگهب وزیر جهادکشاورزی 11/13/1321مورخ  1631/121بخشنامه شماره  . به موجب۹۴

تغییر یافته است.  6و5به ترتیب به  ۱و6حذف و شماره  بندهای  ۷۴از قسمت الف دستورالعمل ماده  ۹بند  ۷ذیل تبصره  5در ردیف 

هیات محترم وزیران در خصوص  ۷۳/۴۰/۷۹86ه مورخ  ۹۱۷۷۴/ت5۳8۱۳تصویب نامه  ۷۴همچنین براساس اختیاراتی که در ماده 

به وزارتخانه های جهادکشاورزی ،مسکن و شهرسازی ،صنایع و  2ماده  ۷و تبصره  ۷ماده  ۰های موضوع تبصره تهیه ضوابط فعالیت 

معادن و سازمان های میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست اعطا شده است. مقرر گردید که بررسی و 

مصوبه  ۹ماده  2ان با رعایت دستورالعمل موضوع تبصره رسیدگی به درخواست احداث اتاق کارگری و نگهبانی متقاضی

مورخ  282۴۴/۴2۴هیات محترم وزیران  )دستورالعمل پیوست بخشنامه وزارتی شماره  ۷۳/۴۰/۷۹86ه مورخ  ۹۱۷۷۴/ت5۳8۱۳

 ۷سیون تبصره استان انجام پذیرد. در این رابطه الزم است قبل از طرح موضوع در کمی ۷ماده  ۷( توسط کمیسیون تبصره 8/8/۷۹86

 متقاضی موافقت الزم را از مراجع قانونی ذیربط اخذ و ارائه نماید.  ۷ماده 



  ۹۳ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

زیست محیطی ضمن استعالم الزم از اداره حفاظت محیط زیست و اخذ نظریه اداره مذکور مراتب را با 

متشکله به سازمان جهاد کشاورزی استان  رعایت ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها، همراه پرونده

 )مدیریت امور اراضی استان(  ارسال نماید. 

سازمان جهاد کشاورزی موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردی که متقاضی فاقد  : 1تبصره

سند مالکیت رسمی باشد پس از استعالم و اخذ نظریه سازمان مسکن و شهرسازی استانها در مورد 

واقع در حریم شهرها و در مورد اراضی خارج از حریم شهرها از اداره کل منابع طبیعی نسبت به اراضی 

اخذ تعهد نامه رسمی از ایشان مبنی بر پذیرش مسئولیت  هر گونه دعوی احتمالی  و به عهده گرفتن 

 خسارات و غرامت وارده  راجع به مالکیت  ملک محل اجرای طرح اقدام نماید.

سازمان جهادکشاورزی موظف است در مورد آن دسته از طرح های موضوع تبصره  : ( اقی)الح 2تبصره 

که نیازمند احداث بنا می باشند. قبل از صدور موافقت نامه به منظور رعایت آئین نامه  ۷الحاقی به ماده  ۰

رها مصوب مربوط به استفاده از اراضی  ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شه

هیات وزیران با اصالحات بعدی و نیز رعایت طرح های کالبدی و منطقه ای و ناحیه ای  2۱/۴2/۷۹55

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و عدم تداخل با حریم کاربری های موجود و مصوب 

،موافقت سازمان مسکن و شهرسازی و نظریه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان را اخذ 

تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و کانال های زهکشی موضوع   -اید. احداث راههای بین مزارعنم

 ۰از قسمت الف دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره  ۹ دتبصره ذیل بن 2-۷ردیف های 

ن تبصره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  از شمول ای 2اصالحی ماده   ۷الحاقی به ماده 

 ۹۰مستثنی می باشند. 

مدیریت اموراراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه،   -2

حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر 

د. رعایت نکات ذیل قبل از صدور ظرف یک ماه به مرجع استعالم کننده یا متقاضی اعالم می نمای

 است.ا موافقت از سوی سازمان جهاد کشاورزی الزم االجر

توسعه و ایجاد واحدها و کارگاههای صنایع تکمیلی، تبدیلی و غذایی را در نواحی و شهرک های   2-۷

ه صنعتی هدایت و در موارد ضرورت از اراضی زراعی و باغی غیر قابل کشاورزی و کم بازده استفاد

                                                           
 الحاق گردید.  وزیر جهادکشاورزی 11/13/1321مورخ  1631/121بخشنامه شماره این تبصره به موجب  ۹۰



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۴

 شود.  

و همچنین باغها و اراضی واقع در  2و  ۷حتی المقدور از صدور موافقت در اراضی زراعی درجه   2-2

محدوده قطب های کشاورزی، اراضی تحت شبکه های آبیاری زیر دست سدها و تجهیز و نوسازی شده 

 خودداری نمایند. 

 شود. به مزیت نسبی تولیدات کشاورزی و الگوی کشت منطقه توجه   2-۹

رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی    2-۰

 مجمع تشخیص مصلحت نظام( در انتخاب محل اجرای طرح  الزامی است. 2۷/۷۷/۷۹85)مصوب 

حتی المقدور در انتخاب محل اجرای طرح، حفظ یکپارچگی اراضی،  مد نظر قرار گرفته به    2-5

 که ایجاد راههای دسترسی موجب تخریب بی رویه اراضی نشود.   نحوی

در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای اجرای طرح توسط مراجع صادر کننده موافقت    2-6

 اصولی مورد تأکید می باشد. 

 در ذیل موافقت نامه های صادره قید گردد: -۹

الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری  ۰تبصره  در اجرای طرح های "این موافقت نامه صرفا»   ۹-۷

موافقت نامه ایجاد نخواهد نمود.  اراضی زراعی و باغها صادر شده و هیچگونه حق مالکیتی برای دارنده

بدیهی است در صورتی که بعداً راجع به ملک محل اجرای طرح، ادعا و اختالفی از باب مالکیت بوجود 

 «  دارنده موافقت نامه خواهد بودآید مسئولیت آن منحصراً متوجه 

 «این موافقت نامه مجوز احداث بنا نمی باشد و اخذ مجوز الزم از مراجع ذیربط الزامی می باشد.»  2 -۹
 

 قانون: 2اصالحی ماده  1ضوابط طرح های موضوع تبصره   ( د

ز مواردی که در فعالیتهای موضوع این تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها )به ج

است لیکن از  ۷ماده  ۷الحاقی به ماده یک قانون قیدگردیده(، مشمول طرح در کمیسیون تبصره  ۰تبصره 

 پرداخت عوارض معاف می باشند.

 ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین: ه(   

اصالحی  ۷وع تبصره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین موض -۷

 و با توجه به ضوابط ذیل مجاز خواهد بود:  ۷ماده  ۷قانون با مجوز کمیسیون تبصره  2ماده 

در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مکلف است پس    ۷-۷

ز مسکونی، قبل از از اخذ استعالم از بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مورد ضوابط فنی ساخت و سا



  ۰۷ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 را اخذ نماید.  ۷ماده  ۷صدور مجوز تأییدیه کمیسیون تبصره

در اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرک ها مرجع صدور مجوز    ۷-2

را در مورد ضرورت تغییر  ۷ماده  ۷احداث بنا مکلف است قبل از صدور مجوز، تأییدیه کمیسیون تبصره 

 خذ نماید. کاربری ا

اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب )شامل بافت موجود روستا و  تبصره:

 گسترش آتی آن( مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از ضوابط این دستورالعمل مستثنی می باشند.

وضوع دبیرخانه های کمیسیون تبصره یک ماده یک استانها موظفند فهرست افرادی که از معافیت م -2

 این دستورالعمل استفاده نموده اند، بنحوی ثبت و ضبط نمایند تا احتمال صدور مجوز مکرر منتفی گردد.

 قانون:  2اصالحی ماده  1و( ضوابط صدور مجوز برای سایر فعالیتهای موضوع تبصره 

ه مذکور قانون عبارتند از صنایع تبدیلی موضوع تبصر 2اصالحی ماده  ۷مصادیق فعالیتهای تبصره  -۷

بعالوه فهرست صنایع دستی اعالم شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که 

 به پیوست این دستورالعمل ابالغ می گردد. 

قانون مطابق دستورالعمل نحوه و  2اصالحی ماده  ۷ضوابط صدور مجوز برای فعالیتهای تبصره  -2

رونده، بررسی کارشناسی، طرح درخواست در کمیسیون چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پ

 ، نگهداری سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم، خواهد بود.۷ماده  ۷تبصره 

 نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها خواهد بود. 

( قانون ظرف یک ماه مصادیق ۷۴موظف است در اجرای ماده )وزارت جهادکشاورزی  – 33ماده 

 اقداماتی که تغییرکاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابالغ نماید.

 موضوع  دستورالعمل تعیین مصاديق تغییر کاربری غیر مجاز 

 11 هیئت وزيران 39/1/3186مورخ ه    13331/ت  19839تصويب نامه شماره  33ماده 

های موضوع قانون اصالح قانون حفظ کاربری اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغ.۷

اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک 

                                                           
 . ابالغ گردید وزیر جهادکشاورزی 12/16/1316مورخ  21222/121ابالغیه شماره الف.به موجب  ۹5

منتشر در این   هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری 21/11/1322مورخ  21دادنامه ب. به 

 مراجعه شود. ۹۴8و به صفحه مجموعه 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰2

حسب  الحاقی قانون مذکور ۰ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره 

مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق 

 تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد: 

 برداشت یا افزایش شن و ماسه.  .1

 ایجاد بنا و تأسیسات. .2

 خاکبرداری و خاکریزی..3

 گود برداری..2

 احداث کوره های آجر و گچ پزی..6

 پی کنی..6

 دیوارکشی اراضی..2

 دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه  و ضایعات فلزی. .1

 سکونتگاههای موقت. ایجاد.2

 استقرار کانکس و آالچیق..11

 احداث جاده و راه..11

 دفن زباله های واحد های صنعتی. .12

 یعات کارخانجات.  رها کردن پساب های واحد های صنعتی، فاضالب های شهری، ضا.13

 لوله گذاری..12

 عبورشبکه های برق..16

 انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی.16

 سوزاندن، قطع و ریشه کنی  و خشک کردن باغات به هر طریق..12

 مخلوط ریزی و شن ریزی..11

 احداث راه آهن و فرودگاه..12

 ارک و فضای سبز.احداث پ.21

 پیست های ورزشی..21

 استخر های ذخیره آب  غیرکشاورزی..22



  ۰۹ .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 احداث  پارکینگ مسقف و غیر مسقف. .23

 محوطه سازی )شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه(. .22

 فوق الذکر. 2صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره  .26

 صنایع دستی. .26

 طرح های خدمات عمومی..22

 استانی(. –طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسالمی )ملی .21

تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و  :1تبصره

سازمان مذکور را استعالم و بر اساس سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه 

الحاقی به ماده یک قانون به خارج  ۰تغییر هر یک از فعالیتها و طرح های موضوع تبصره آن عمل نماید.

قانون تغییر کاربری غیر  ۷ماده  ۷از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 

 ۹6 مجاز تلقی می گردد.

الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح های مندرج  ۰عالیتها و طرح های موضوع تبصره تغییر ف :2تبصره

در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی الزم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد 

  . کشاورزی می باشد

ی غیرمجاز متخلف در به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییرکاربر – 32ماده 

اراضی زراعی و باغها، مأموران جهادکشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت 

( قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام ۷۴مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده )

 نمایند.

جرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به مأموران جهادکشاورزی مکلفند توقف عملیات ا – 3تبصره 

صورت مکتوب اخطار و اعالم نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعالم مأموران جهادکشاورزی به اقدامات 

به درخواست مأموران  خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بنا

 اید.جهادکشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نم

مدیریت جهادکشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به  – 2تبصره 

                                                           
منتشر در این  هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری 12/11/1326مورخ  212دادنامه شماره به  ۹6

 مراجعه شود.  ۹2۹فحه و به صمجموعه 
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معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف 

 ۹۱رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند.

( قانون با ۷۴( ماده )2( و )۷های )فند در چارچوب تبصرهمأموران وزارت جهادکشاورزی مکل – 31ماده 

حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و 

 قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی  ( الحاقی۰فعالیتهای موضوع تبصره ) – 31ماده 

بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد. درصورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد 

تغییرکاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از 

جاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها کمیسیون تغییرکاربری غیرم

 می شود. برخورد

وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد  – 31ماده 

و امالک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سایر مراجع ذی ربط، موظفند در اجرای قانون 

 همکاریهای الزم را با وزارت جهادکشاورزی به عمل آورند.

نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای  –  (31/6/3189اصالحی )  36 ماده

، توسط وزیران ۹8قانون مدیریت خدمات کشوری  ۳۹کمیسیون ها و مجریان این قانون با رعایت ماده 

 ۹۳رونیک هیات دولت تعیین و ابالغ می شود.عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکت

( اصالحی قانون، ۰سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده ) – 33ماده 

های اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد  ردیف

( در %2۴( و بیست درصد )%8۴یب هشتاد درصد )و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترت
                                                           

و به صفحه منتشر در این مجموعه  12/16/1322مورخ 311رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهبه  ۹۱

 مراجعه شود  ۹۹۰

کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع .ماده   قانون مديريت خدمات کشوری:  91ماده  ۹8

انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان (  به 8۱)

نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر 

 مقررات مربوط خواهند بود .
قانون اساسی  ۷۹8کمیسیون موضوع اصل  ۷۹/6/۷۹8۳ک مورخ  ۰۰556/ت ۷2۳۰۴5تصویب نامه شماره ماده به موجب  این ۹۳

 اصالح شده است.



  ۰5 .. و یمشورت اتینظر ها،دستورالعمل نامه، نیآئ و باغها و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون - اول صلف

 بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید.

آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع  – 38ماده  

خ هـ مور۷658۰/ت/2۴/۷286۹۱و شماره  ۷/۷۷/۱۰هـ مورخ ۷5۹۳8/ت۷۹۷۴5تصویب نامه های شماره 

 و اصالحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد. 28/۷2/۱5

 11 13/11/3131و باغها مصوب زراعی اراضی  کاربری قانون حفظ

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وتداوم وبهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون -۷ماده 

در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها جز در موارد ضروری تغیییر کاربری اراضی زراعی وباغها 

 ممنوع میباشد .

در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی وباغها به عهده کمیسیون مرکب از نمایندگان  -۷تبصره 

جهاد سازندگی وسازمان حفاظت محیط زیست ، مسکن وشهر سازی، وزارتخانه های کشاورزی

ر استان زیرنظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود محول میگرددوتصمیمات کمیسیون واستانداری که در ه

مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود واین کمیسیون موظف است ظرف مدت دو 

 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید .

وباغها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها وزارت مرجع تشخیص اراضی زراعی  -2تبصره 

کشاورزی وتغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی 

 باشد. تعیین خواهدکرد مجاز می

ادارات ثبت اسناد وامالک ودفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی وباغها  -۹تبصره 

وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از وزارت کشاورزی استعالم ونظر 

 وزارت مذکور را اعمال نمایند.

در مواردیکه به اراضی زراعی وباغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود  -2ماده 

اب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت هشتاد درصد قیمت روز اراضی وباغهای مذکور با احتس

یم ارزش اراضی موضوع وی کل کشور واریز میگردد. نحوه تقبه خزانه دار عوارض از مالکین وصول و

 این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

صی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک تغییر کاربری زمین زراعی وباغ برای سکونت شخ -۷تبصره 

                                                           
 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسخ صریح شده است.  ۷5این قانون به موجب ماده ۰۴
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طبق ضوابط وتعاریف وزارت کشاورزی مشخص می نماید وهمچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی 

 ودامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

وزارت مسکن وشهرسـازی مکلف است جهات توســـــعه شـهرها وشهرکها )متصل یا  -2تبصره 

المقدور در خارج از اراضی زراعی وباغها طراحی واز اراضی غیر زراعی وغیر قابل  منفصل( را حتی

کشاورزی استفاده نماید وتغییر کاربری اراضی زراعی وباغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به 

 حداقل ممکن برساند .

مجاز اراضی زراعی وباغها مالکین یا متصرفین اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون که غیر -۹ماده 

 ۹به پرداخت جزای نقدی تا  2را تغییر کاربری دهند عالوه برالزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 

محکوم خواهندشد در صورت تکرار جرم  برابر بهای اراضی وباغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید

وزارت کشاورزی موظف  .واهند شدماه محکوم خ ماه تاشش عالوه برمجازات مذکور به حبس از یک

مراجع مذکور دستور توقیف  است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا

اساس ضوابط  بر در خارج از نوبت رسیدگی و عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و

  نمایند. درمربوطه حکم قطعی صا

های عمومی وشرکتها وموسسات  وسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها ونهادسازمانها وم -۷تبصره 

 باشد. دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می
 

هریک از کارکنان دولت وشهرداریها ونهادها که دراجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه  -2تبصره 

کاربری جدید  باسه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین  باشند به جزای نقدی تاتخطی نموده 

انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداریها محکوم خواهند  هدر صورت تکرار عالوه برجریمه مذکور ب و

 شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تادوسال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد. 

ت موظف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد در صد از درآمدهای موضوع این قانون را دول -۰ماده 

مربوطه به مصرف امور  ر نماید تاوزارت مزبور طبق قانوندر بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظو

وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی  زیربنائی کشاورزی منظور نماید تا

اورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری زهکشی، سدها وبندهای خاکی تامین آب واحیاء کش

اراضی موات وبایر برساند وبیست در صد باقیمانده از در آمد موضوع این قانون به منطور مطالعه وآماده 

ت مسکن سازی زمینهای غیر قابل کشت وزرع برای توسعه شهرها وایجاد شهرکها در اختیار وزار
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 وشهرسازی قرارمیگیرد.

قانون تاسیس شورای  5از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده  -5ماده 

 عالی شهرسازی ومعماری ایران عضویت خواهد داشت.

صد هکتار اراضی مربوط به  هزار ویک مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت ازیک-6ماده 

گ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته وبا بقیه اراضی مطابق با این ورزشگاه بزر

 قانون عمل خواهد شد.

وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد ووزارت مذکور مکلف است آئین نامه  -۱ماده 

 اجرائی این قانون را طرف مدت سه ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران برساند.

 لیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. ک -8ماده 

قانون فوق مشمول برهشت ماده وهفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد 

به تایید  ۱/۰/۷۹۱۰ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 شورای نگهبان رسیده است

 13/18/3181قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب قانون اصالح 

مجلس شورای اسالمی به شرح  ۹۷/۹/۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب – 3ماده 

 گردد:زیر اصالح می

تبصره به عنوان  قانون مذکور به شرح زیر اصالح و چهار(۷( ماده)۹( و )2(، )۷های)تبصره  -2ماده 

 گردد.( به آن الحاق می۱( و )6(، )5(، )۰ای )هتبصره

عهده کمیسیونی   تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به – 3تبصره 

مسکن و شهرسازی، مدیرکل  مدیر امور اراضی، رئیس سازمانمرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، 

باشد که به ریاست سازمان جهاد می نماینده استاندارحفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر 

تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون ربط مینماینده دستگاه اجرایی ذی گردد.کشاورزی تشکیل می

 سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا شرکت نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای  سبت به صدور پاسخ اقدام نماید.استعالم مطابق نظر کمیسیون ن

دار وظیفه دریافت تقاضا، گردد و عهدهمذکور تشکیل می جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان

کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و  بررسیتشکیل و تکمیل پرونده،

  باشد.ومصوبات مینگهداری سوابق 
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و  مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی – 2تبصره 

نمایند ومراجع اداری موظف به ربط را در این زمینه استعالم میاداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی

ستان برای مراجع قضایی به نظر سازمان جهاد کشاورزی ا رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

 شود.دادگستری تلقی می منزله نظر کارشناس رسمی

مربوط مکلفند در  و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع ادارات ثبت اسناد – 1تبصره 

آنها در خارج از محدوده قانونی  موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری

جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر وزارت  رها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارتشه

 مذکور را اعمال نمایند.

کشاورزی و  دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات ها،احداث گلخانه – 1تبصره 

کشاورزی بوده و تغییر کاربری  شکردن تولیدات بخکارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه

محیطی با بوده و با رعایت ضوابط زیست شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنیمحسوب نمی

 باشد.بالمانع می های جهاد کشاورزی استانهاموافقت سازمان

طرح  اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط – 1تبصره 

 باشند.دی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی میها

عملکرد  به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی – 6تبصره 

کشاورزی )سازمان امور  ( این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد۷کمیسیونهای موضوع تبصره )

 گردد.اراضی( تشکیل می

( این ماده در مواردی که مجوز ۷کمیسیونهای موضوع تبصره) تجدید نظر درمورد تصمیمات – 3ه تبصر 

تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست  تغییر کاربری صادرشده با

 کن وهای مسربط وزارتخانهاالختیار وی و با عضویت معاونان ذییا نماینده تام وزیر جهاد کشاورزی

تواند ربط میباشد.نماینده دستگاه اجرایی ذیشهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می

 حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکورشرکت نماید.

نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی »عبارت  – 1ماده 

های مذکور حذف و تبصره قانون(2از انتهای متن ماده)« اهدرسیدتعیین و به تصویب هیأت وزیران خو

 گردد.( الحاق می۹) ( آن به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره2( و )۷)

متر مربع  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد – 3تبصره 
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ای و همچنین واحدهای گلخانه مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات فقط برای یکبار و احداث دامداریها،

پرداخت عوارض موضوع این ماده  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول

 نخواهدبود.

مجلس  ای مصوبهای سرمایهاراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی – 2تبصره 

عوارض  های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت استانی( و طرح –شورای اسالمی )ملی 

 باشد.موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می

ای نفرهسه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون – 1تبصره 

دارایی استان در هریک از  ری، امور اقتصادی واتاندمتشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، اس

 پذیرد.شهرستانها انجام می

 گردد:( آن به شرح ذیل اصالح می2( قانون مذکور و تبصره)۹ماده) – 1ماده 

غیرمجاز و  کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت – 1ماده 

تغییر کاربری نمایند، عالوه بر  ( این قانون اقدام به۷ماده)(۷ن موضوع تبصره)بدون اخذ مجوز از کمیسیو

برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین  قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه

است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و متخلف بوده با کاربری جدید که مورد نظر

 ماه محکوم خواهندشد.از یک ماه تاشش حبس

تشخیص دادگاه  هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به – 2تبصره 

سه برابر بهای اراضی  باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تاصالحه تخطی نموده

است و در صورت تکرار متخلف بوده د که مورد نظرزراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدی

دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران  عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات

از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از  متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق

  شوند.سردفتری محکوم می

 گردد:( قانون مذکور به شرح زیر اصالح می۰ه)ماد – 1ماده 

این  ( از درآمدهای موضوع%8۴ساله اعتباری معادل هشتاد درصد)دولت مکلف است همه – 1ماده 

ضوابط قانونی  قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق

کانال، آبیاری، زهکشی، سدها  ل تسطیح اراضی، احداثمربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شام

های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر وهزینه
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سازی زمینهای موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده باقیمانده از درآمد(%2۴و بیست درصد)

عه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و توس غیرقابل کشت و زرع برای

 گیرد.شهرسازی قرارمی

 گردد:( به قانون مذکور الحاق می۷2( الی )۱موارد زیر به عنوان مواد) – 6ماده 

رعایت  ها موارد زیر راموظف است در تشخیص ضرورت(۷( ماده)۷کمیسیون موضوع تبصره) – 3ماده 

 نماید:

 اسب با کاربری جدید توسط متقاضی.ربط متنزم از دستگاه اجرایی ذیاخذ مجوز ال -۷

 ایران. ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماریای و ناحیهضوابط طرحهای کالبدی، منطقه -2

 مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. -۹

حفظ مبنی بر  گذاری باتوجه به روح کلی قانونسرمایهضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و   -۰

 کاربری اراضی زراعی و باغها.

 ربط.ذی از سوی دستگاه  استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره -5

زیربنایی مانند  صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات – 8ماده 

( این قانون ۷باغها موضوع ماده) ربط در اراضی زراعی و، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیبرقآب،

استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع  های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی،توسط وزارتخانه

اربری ( این قانون مبنی بر ضرورت تغییر ک۷( ماده)۷ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره)ذی

 ( این قانون مجازات خواهدشد.۹ماده برابر مقررات ماده) مجاز خواهدبود. متخلف از این

قانونی شهرها  به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده – 9ماده 

اریها موظفند باشند،دولت و شهردو شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می

 در اختیار مالکان آنها قرار دهند. تسهیالت و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه وسایر اقداماتی که بنا  – 31ماده 

طور غیرمجاز و بدون چنانچه به گردد،به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می

قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد  این(۷ماده)(۷اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)

عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع  کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف

 قضایی اعالم نمایند.

انتظامی  ز اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیرویچنانچه مرتکب پس ا – 3تبصره 
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 نماید. موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری

دادسرا نباشد با  مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که – 2تبصره 

قمع بنا و مستحدثات اقدام و  یم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع وحضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظ

 وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

باغها از  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و – 33ماده 

مجوز  ۷۹۱۰مصوب  ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها۷( ماده)۷کمیسیون موضوع تبصره)

اند موظفندحداکثر ظرف مدت نه ماه پس از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده

مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم  االجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوعالزم

 مقررات این قانون خواهدشد. اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول

قانون ایمنی  ( قانون اصالح۷۱ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده) – 32ه ماد

( این قانون ۷( ماده)۷تبصره) عی و باغی فقط با رعایتدرمورد اراضی زرا ۷۹۱۳آهن مصوب هراهها و را

 باشد.مجاز می

 یابد.تغییر می (۷۰( و )۷۹)( قانون مذکور به شرح زیر اصالح و شماره آن به مواد۱ماده) – 3ماده 

 باشد.می های اجرایی آننامهل اجرای این قانون و آئیناد کشاورزی مسؤوزارت جه – 31ماده 

همکاری  های اجرایی این قانون را بانامهوزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین – 31ماده 

ماه تهیه و  ف مدت سههای مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظروزارتخانه

 برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

 یابد.می ( تغییر۷5( قانون مذکور به شرح ذیل اصالح و شماره آن به ماده)8ماده) – 8ماده 

برخی از درآمدهای  ( قانون وصول۱۱کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده) – 31ماده 

 گردد.لغو می 28/۷2/۷۹۱۹موارد معین مصوب دولت و مصرف آن در 

سیصد و هشتاد  شنبه مورخ اول آبانماه یکهزار وقانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو

 نگهبان رسید. به تأیید شورای ۷۴/8/۷۹85و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 غالمعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسالمی
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)مصوب   قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ايجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

 41مجمع تشخیص مصلحت نظام( 3181/ 23/33

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه  -3ماده  

منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی )اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر 

تصویب این قانون، حدنصاب فنی، کشت، آبی، دیم و آیش آنها( حداکثر ظرف مدت شش ماه از 

اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و 

کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.هیأت وزیران نیزموظف 

 .۰2ا بررسی و تصویب نمایداست حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی ر

درصورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حدنصاب، دولت میتواند با پیشنهاد  –تبصره 

 وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب های تعیین شده را تغییر دهد .

است. ارائه هر گونه تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع  -2ماده 

خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در 

 صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بالمانع است.

شاورزی )که میزان های ذیربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی ک دولت وسایر دستگاه -1ماده 

مالکیت آنان کمتر ازحد نصاب فنی، اقتصادی می باشد( به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به 

مساحت های درحد نصاب های تعیین شده و باالتر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیالت ویژه ازقبیل: 

داخت یارانه های حمایتی مورد مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پر

 نیاز اقدام نماید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی )مالک یا  -1ماده  

اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد  مالکین اراضی کمتر از حدنصاب فنی، اقتصادی( که در

با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورتجلسه تجمیع حدود که  درآمده، به درخواست مالک یا مالکین،

به تأیید مالک یا مالکین رسیده است، با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ 

تقلیل درآمد متصوره دراین  سند مالکیت صادر نماید . (هرگونه وجهی )مالیات، عوارض و حقوق دولتی

                                                           

  ۳/۷/۷۹86مورخ  ۷8۴8۷به نقل از روزنامه رسمی شماره  ۰۷

 ابالغ گردیده است. هیات وزيران  31/32/3191مورخ  12366/ ت 319163تصويب نامه شماره به موجب  ۰2
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دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین ماده با کاهش هزینه های 

آالت و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی 

 که ماالً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد.

شورمکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به سازمان ثبت اسناد و امالک ک -1ماده  

صورت پراکنده مورد بهره برداری قرار می گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، 

ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و 

ظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه های ثبتی و حقوق دولتی نماینده وزارت جهاد کشاورزی تن

توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند 

مالکیت صادر نماید.تقلیل درآمد متصوره در این ماده  با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل 

نیروی انسانی، ماشین آالت و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها کاهش مصرف آب، انرژی، 

و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که ماالً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران 

 می گردد.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با  -6ماده  

کاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرایی هم

 ۰۹این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

                                                           

به موجب نامه شماره  هیات وزيران 31/13/3188مورخ  11381/ت311321تصويب نامه شماره  -الف11

  ملغی االثر می باشد.رئیس مجلس شورای اسالمی  19/19/3192مورخ  11163

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : 39/9/3191مورخ  2233/91/3ره نظريه شما -ب

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جموری اسالمی ایران در رابطه با 

صره به قانون صدراالشاره و ماده واحده قانون الحاق پنج تب 26/۷۴/۷۹68مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسالمی مصوب 

،  ۹۴/۷/۷۹88قانون اساسی مصوب  ۷۹8و  85و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل  8/۷2/۷۹۱8مصوب 

تصویب نامه های مقامات مذکور  8/۷2/۷۹۱8الحاقی  ۰چنانچه رئیس مجلس شورای اسالمی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره 

د و پنج و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد. نظر وی برای دولت معتبر در اصول هشتا

و الزم االتباع است. و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صالحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعالم ایراد به هیات 

ا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ،ملغی االثر خواهد وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصالح ی

 بود. و اجرای آن توجیه قانونی ندارد. 
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 قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک

(، ۷با اصالحاتی درمواد ) 2۷/۷۷/۷۹85یصد و هشتاد وسه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ هزارو س

 ( از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد۹( و )2)

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ايجاد قطعات مناسب  3تصويب نامه موضوع ماده 

هیات  31/32/3191مورخ ه  12366/ ت  319163نامه شماره )تصويبفنی و اقتصادی 

 11وزيران(

وزارت جهاد  2۴/۰/۷۹۳۰مورخ  ۷۷۹۷8/۴2۴شماره  به پیشنهاد 8/۷2/۷۹۳5وزیران در جلسه هیئت

( قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب ۷کشاورزی و به استناد ماده )

 تصویب کرد:-۷۹85صوب م –فنی و اقتصادی 

( قانون جلوگیری از خرد ۷حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی )زراعی و باغی( موضوع ماده )

مساحتی از اراضی  -۷۹85مصوب  –شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 

کشت منطقه، ضوابط عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی مذکور است که به

وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و وخاک، بهرهمکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب

ی کشور مطابق هااستان.حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از باشدیماقتصادی 

 .شودیمدولت است، تعیین نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت ( این تصویب۷جدول پیوست شماره )

ی فنی و اقتصادی مندرج در جدول هاحدنصابتفکیک و افراز اراضی کشاورزی باالتر از  -3تبصره 

 :باشدیمموضوع این ماده به شرح زیر 

( برابر 2ی مذکور در هر شهرستان؛ حداقل )هاحدنصاب( برابر 5( تا )2ی )هامساحتالف( اراضی با 

 نصاب مذکور.

( 5ی مذکور در هر شهرستان؛ حداقل )هاحدنصاب( برابر ۷۴( تا )5ی بیش از )هامساحتا ب( اراضی ب

 برابر نصاب مذکور.

( برابر ۷۴) حداقلی مذکور در هر شهرستان؛ هاحدنصاب( برابر ۷۴ی بیش از )هامساحتپ( اراضی با 

 نصاب مذکور.

و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و ناظر به تفکیک  الذکرفوقی دربندهای مقرر هاحدنصاب :2تبصره 

 ی فنی و اقتصادی باالتر نخواهد بود.هاحدنصابسازی اراضی در رسیدن به یکپارچه

                                                           

 منتشر شده است.  ۷6/۴۷/۷۹۳6مورخ  2۴۳۳۷در روزنامه رسمی شماره   ۰۰
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ی کشاورزی، موضوع قانون گسترش هاقطبحدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در -۹

ی مقرر در هابحدنصابا اصالحات بعدی آن، تابع  -۷۹5۰مصوب -ی کشاورزیهاقطبکشاورزی در 

 .باشدیمآن قانون 

ی هاشرکتبرداری از قبیل ی بهرههانظامحدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب  -۰

شده و مورد نفره، تشکیلهای هفتی هیئتهایواگذارتعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و 

، مگر باشدیمیه در هنگام تشکیل، ثبت یا واگذاری اند، به همان میزان مساحت اولبرداری قرارگرفتهبهره

 صورت قانونی تغییریافته باشد.نامه بهاینکه قبل از ابالغ این تصویب

برداری از قبیل ی بهرههانظامحدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب -5

به تفکیک استان به شرح  گردندیمل ی تعاونی تولید، کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکیهاشرکت

 .شودیمبه مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین  تأییدشدهنامه که ( این تصویب2جدول پیوست شماره )

ی کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری، هاتیفعالحدنصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع -6

که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله  ی شیالتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزیهاتیفعال

واگذاری به نامه نصاب اراضی قابلی مقرر در آیینهاحدنصاب، با رعایت رسندیمبرداری رسیده یا بهره

/ ت  ۱۳25۳نامه شماره ی مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبهاتیفعال

 هاآنبرداری دی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهرهو اصالحات بع ۷5/۰/۷۹۳۴ه مورخ  ۰28۰۳

 .باشدیم

قانون  (6نامه اجرایی موضوع ماده )نامه، مالک عمل در آیینی مندرج در این تصویبهاحدنصاب -۱

 مذکور خواهد بود.

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ايجاد قطعات  6موضوع ماده  اجرايی نامهآيین

 31/32/3191مورخ ه  12366/ ت  319291نامه شماره فنی و اقتصادی )تصويبمناسب 

 11وزيران(هیئت

 :روندیمنامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار در این آیین -3ماده 

مصوب  –قانون جلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی  قانون: -الف

۷۹85 

تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم  اضی کشاورزی:ار -ب

                                                           

 منتشر شده است. 2۹/۷2/۷۹۳5مورخ  2۴۳۱8در روزنامه رسمی شماره   ۰5
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ها محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالتی ، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنهانهالستانها، از باغ

 .گرددیمتولید 

 ( قانون۷وزیران موضوع ماده )تشده توسط هیئی تعیینهادنصابح حدنصاب فنی و اقتصادی:-پ

تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین  خرد شدن اراضی کشاورزی: -ت

بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس کشی و قطعه

 های فنی و اقتصادی منجرمی شود.حدنصاب

ی اختصاصی هایمرزبندی از اصالح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و ندیفرآ سازی:هیکپارچ-ث

ی آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد هاشبکهی بین مزارع و تأسیس هاجادهمالکان و در صورت لزوم احداث 

 .گرددیمجر ی فنی و اقتصادی منهانصابکشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل 

 اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم. تجمیع: -ج

ی فنی و اقتصادی هاتفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب -2ماده 

 ممنوع است.

و سایر مراجع  هایخشدارب، هایاریده، هایشهرداراسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت-1ماده 

حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق  اندمکلفمربوط 

 (با مقیاس مناسب و حداقل یک دوهزارم) UTMزمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی 

 هاآنمحل وقوع ملک مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن ، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان گرددیمتهیه 

 ۰6استعالم نمایند.

اداره جهاد کشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در  -3تبصره 

در مناطق چهارگانه تحت مدیریت  هاآنحریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع 
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همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت  "قانون ثبت که مقرر می دارد:  22انتقال امالک مشاعی در اجرای ماده 

فتر امالک به ثبت رسیده فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در د

هر " "قانون مدنی که اشعار می دارد : ۹۴و ماده  "به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.  "یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا

الک از اختیارات م "مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. 

می باشد. لذا حدود ملک مشاعی حدود ملک ششدانگ بوده و ملک به قطعات مختلف تقسیم نمی گردد. بلکه تعداد مالکین نسبت 

به شش دانگ یک قطعه زمین متعدد می باشد. و ملک به صورت یکپارچه بوده و هیچ افراز و یا تفکیکی صورت نمی گیرد. بنابراین 

خود بوده و زمانیکه متقاضی تقاضای تفکیک ملک را داشته باشد. با توجه به موقعیت ملک از  افراز و تفکیک مشمول قانون خاص

 مرجع ذیصالح استعالم خواهد شد. لذا انتقال امالک مشاعی ارتباطی با تفکیک ندارد. 



  5۳ ... و نامه بیتصو ،نامه نیآئ و یکشاورز یاراض شدن خرد از یریجلوگ قانون -دوم فصل

 ازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت س

ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعالم اداره  اندموظفمحیط زیست شهرستان مربوط استعالم نماید. ادارات مذکور 

 صورت کتبی اعالم نمایند.جهاد کشاورزی را به

نامه ظرف حداکثردوماه این آیین مذکورموظف است درچارچوب قانون و اداره جهاد کشاورزی -2تبصره 

 نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

مراجع قانونی  عنوان نقض مقررات درپاسخ درمهلت های یادشده، تخلف محسوب و به  ارائهعدم  -1تبصره 

 رسیدگی خواهد شد.

 یک از هیچ اراضی ملی و دولتی نبوده ونیزصدوراسناد تفکیکی وافرازی مشروط به اینکه جزء  -1ماده 

مالکیت بالمانع  های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی دراسنادنصاب حد از کمتر، قطعات

 است.

هرگونه اقدام عملی که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی موظف است از -1ماده 

مصوب  –ها اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ده و متخلفین را در، جلوگیری بعمل آورگرددیم

 با اصالحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی صالح معرفی کند.  ۷۹۱۰

اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت  -6ماده 

( قانون صادرمی شود، به محض اطالع نسبت به تقدیم 2ده )ی فنی و اقتصادی وبرخالف ماهاحدنصاب

دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین درچارچوب قوانین 

 ومقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرارمی گیرند.

ین اراضی کشاورزی، بر مالک احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هریک از -3ماده 

وزیرجهاد کشاورزی ابالغ   سوی اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از

 خواهد شد.

 13دستورالعمل ضوابط فنی احداث معبر و راه دسترسی به مزارع 
شاورزی و ایجاد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ک 6آیین نامه اجرای موضوع ماده  ۱در اجرای ماده 

هیات وزیران(  ۷5/۷2/۷۹۳5مورخ  52۷66/ت ۷5۳2۳۰قطعات مناسب فنی و اقتصادی )تصویب نامه شماره 

 ضوابط فنی احداث معبر و راه های دسترسی به مزارع به شرح زیر برای اجرا ابالغ می گردد: 

 : تعاریف -1ماده 

ستایی را به یکدیگر و اتصال آنها به راه های فرعی و به راهی اطالق می شود که ارتباط مراکز رو :راه روستایی

                                                           

 ابالغ گردیده است.  وزیر جهادکشاورزی 12/16/1326مورخ  11123/121ابالغیه شماره به موجب  ۰۱
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 رقرار می کند. راه های روستایی به سه گروه درجه یک تا سه تقسیم می شوند. باصلی کشور را 

شبکه راه های اصلی یا فرعی کشور  راهی است که مراکز روستایی را به یکدیگر و به  :1راه روستایی درجه 

 دستگاه در روز کمتر نباشد.  8۴می کنند از  رسال آینده از آن عبو 5سنگینی که تا مرتبط کرده و تعداد وسایل 

قماری مرتبط ساخته و تعداد وسایل راهی است که مراکز روستایی را به روستاهای ا: 2راه روستایی درجه 

 اشد. دستگاه در روز ب 5۴تا  2۴به طور متوسط بین  سال آینده از آن عبور می کنند 5سنگینی که تا 

ی پرجمعیت وصل می کند. و تعداد اراهی است که روستاهای  کم جمعیت را به روستاه: 3ه روستایی درجه را

دستگاه در روز کمتر باشد. نقش این  2۴وسایل سنگینی که به طور روزانه از آن عبور می کنند به طور متوسط از 

روستاها ،معادن و مراکز تولیدی روستایی به راه های محلی و محدود بین روستا یا اتصال "راه تامین ارتباط کامال

روستایی درجه دو و درجه یک است. و مشخصه اصلی این راه ها کم بودن ترافیک و پایین بودن هزینه اجرا می 

 باشد. 

بخش کشاورزی را فراهم می کند. راهی است که امکان دسترسی به واحدهای تولیدی  :راه دسترسی به مزارع 

 ا دارای ضوابط فنی مشابه راه های درجه سه روستایی می باشد. ن راه های

راهی است که در اراضی مزروعی یک منطقه برای سهولت رفت و آمد ماشین های کاشت : معبر یا راه بین مزارع

،داشت ،برداشت و بازار رسانی محصول احداث می شود. راه های بین مزارع به یکی از راه های روستایی یا 

 فرعی با راه دسترسی به مزارع متصل می شوند. اصلی و 

 : ضوابط عمومی -2ماده 

قانون جلوگیری  6آیین نامه موضوع ماده  ۹ماده  ۷احداث معبر و راه های دسترسی به مزارع با رعایت تبصره -۷

 ه 52۷66/ت۷5۳2۳۹از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی تصویب نامه شماره 

و موافقت رئیس سازمان  8/8/۷۹86مورخ  282۴2/۴2۴هیات وزیران و دستورالعمل شماره  ۷5/۷2/۷۹۳5مورخ 

جهادکشاورزی منوط به ارائه درخواست از سوی مالک یا مالکین اراضی کشاورزی واقع در مسیر راه و رضایت 

 کتبی ایشان می باشد. 

هنگام تطبیق و تایید نقشه های مربوط به تفکیک ،افراز مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها موظفند در  -2

و صدور اسناد جدید ضوابط این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به تفکیک ،افراز و حدنصاب های 

موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی را رعایت 

 نمایند. 

ابر در داخل شهرک های کشاورزی ،مجتمع های تولیدی کشاورزی )شیالتی ،گلخانه ای و احداث مع -۹

 تابع ضوابط مربوط به خود می باشند( دامپروری

سازمان مدیریت و برنامه  ۹۰6اث راه های بین مزارع طرح های تجهیز و نوسازی اراضی بر مبنای نشریه احد. -۰
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،تجهیز و نوسازی اراضی خشکه  مبانی و ضوابط طراحی  "عنوان تحت ( ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان ۰۱۷و در مورد اراضی شالیزاری بر مبنای نشریه  "زاری جلد چهارم 

 انجام می گردد.  "مبانی و ضوابط طراحی ،تجهیز و نوسازی شالیزاری جلد چهارم "

ه های بین مزارع جدید پس از اجرای طرح های تجهیز و نوسازی مجاز نمی احداث راه های دسترسی یا را-5

 باشد.

 مالکین اراضی در طرفین مسیر راه مجاز به ایجاد محدودیت در تردد ماشین ها نمی باشند. -6

چنانچه در اثر تفکیک یا افراز اراضی کشاورزی راه دسترسی سایر مالکین  به راه عمومی قطع گردد. مالک -۱

ضوابط فنی این  ل اراضی بخشی از زمین را با رعایت ه موظف است قبل از تفکیک یا نقل و انتقااولی

 دهد.  صدستورالعمل به راه دسترسی اختصا

 : :ضوابط فنی3ماده 

 ضوابط فنی احداث راه دسترسی به مزارع به شرح جدول زیر می باشد. -۷

 ضوابط فنی شرح ضوابط فنی شرح

 سانتی متر  2۴تا ۷5 ضخامت الیه های خاک ریزی رمت۰.5حداکثر  عرض راه

تراکم و کوبندگی ترافیکی الیه  درصد ۷5 حداکثر شیب طولی

 های خاک ریزی

 درصد  ۳۴و حداکثر  85حداقل 

 متر۷5 ع قوسشعاحداقل  درصد۰ شیب عرض از محور راه

 ۷۴:۷۴تا ۷/۷ شیب تراشه ۷۷ های خاک ریزشیب شیروانی

خاک ریزی اجرا می شود. و برای محافظت از سطح راه در برابر بارش باران شن  ا دو الیهاین نوع راه ها ب-2

 ریزی این راه ها در صورت وجود منابع قرضه الزامی می باشد. 

 سانتی متر باالتر از سطح اراضی اطراف خود باشد.  2۴ارتفاع سطح راه بین مزارع باید حداقل -۹

 ی باشند. راه های بین مزارع فاقد حریم م-۰

مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل در ستاد به عهده معاونت ها و سازمان های ذی ربط و : 2ماده 

 اجرای آن در استان ها به عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی می باشد. 

ی به طورمشاعکشاورزی به هایطرحاراضی ملی و دولتی که دراجرای قوانین ومقررات مربوط برای  -8ماده 

. این قید بعنوان باشدینماشخاص حقیقی وحقوقی واگذارمی گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک وافراز 

 .گرددیمجزء الینفک درمندرجات قرارداد واگذاری وسند انتقال درج 
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ادشده رساندن مساحت اراضی ی سازی اراضی کشاورزی ویکپارچه تشویق مالکین به تجمیع و منظوربه -9ماده 

اولویت پرداخت  باالتر، وزارت جهاد کشاورزی موظف است متقاضیان را در شده وی تعیینهابه حدنصاب

 ی حمایتی، تسهیالت وامتیازات ازجمله موارد زیر قراردهد:هاارانهی

ی فرعی آبیاری وزهکشی، هاشبکهتجهیز ونوسازی اراضی، احداث )اجرای عملیات زیربنایی آب وخاک  –الف 

 (ی نوین آبیاری وجاده های دسترسی بین مزارعهاانهسام

 توسعه ونوسازی باغات -ب

 آالت بخش کشاورزیماشین-پ

 ی تولیدهانهادهیارانه -ت

 ی عاملهابانکاعطای تسهیالت حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق -ث

زیرساخت  ی نوین آبیاری وهاروشآب وخاک و توسعه نیاز اجرای عملیات  تامین تا صددرصد اعتبارمورد-ج

ی کشت وصنعت، تعاونی هاشرکتشده اقدام به تشکیل ی تعیینهاحدنصابها برای مالکان اراضی که طبق 

 تولید وسهامی زراعی نمایند.

( این ۳)تحقق مفاد ماده  منظور ( قانون موظف است به۹سازمان برنامه وبودجه کشور بر اساس ماده ) -31ماده 

 ی مربوط پیش بینی وتامین نماید.هادستگاهبودجه های سنواتی  نامه، اعتبارات الزم را درآیین

را به حدنصاب فنی و  سازی اراضی خوداشخاص حقیقی وحقوقی که قصد تجمیع ویکپارچه -33ماده 

است خود را همراه طرح درخو ربط مراجعه وباالتردارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی اقتصادی و

اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت ونقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دوماه بررسی الزم 

اسناد و امالک مذکور، در . اداره ثبتدینمایماسناد و امالک محل اعالم نظرخود را به اداره ثبت را معمول و

اورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهاد کش

( قانون ودرج نوع کاربری کشاورزی وعدم تفکیک وبدون اخذ هرگونه 5و )( ۰تجمیعی اراضی با رعایت مواد )

 اقدام نماید. (مالیات، عوارض وحقوق دولتی)وجهی 

سازی اراضی کشاورزی وتصمیم کپارچهمنظور هماهنگی وساماندهی امور مربوط به تجمیع ویبه -32ماده 

نامه، کارگروه ( این آیین۳( قانون وماده )۹وامتیازات مندرج درماده ) هامشوقگیری درخصوص نحوه ومیزان 

عضویت معاونین  سازی وجلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیرجهاد کشاورزی وملی یکپارچه

اسناد و امالک کشور ومدیرعامل مان برنامه وبودجه کشور، سازمان ثبتربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازذی

 .شودیمبانک کشاورزی تشکیل 

دبیرخانه کارگروه درسازمان امور اراضی کشور مستقر بوده ورئیس سازمان بعنوان دبیرکارگروه  -3تبصره 

 مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را برعهده دارد.



  6۹ ... و نامه بیتصو ،نامه نیآئ و یکشاورز یاراض شدن خرد از یریجلوگ قانون -دوم فصل

 .شودیموشهرستان حسب مورد باعضویت اعضای متناظرتشکیل کارگروه هراستان  -2تبصره 

 نامه توسط وزارت دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دوماه پس از ابالغ این آیین -1تبصره 

 .گرددیمجهاد کشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی موضوع این ماده، توسط وزیرجهادکشاورزی ابالغ 

حفظ  سازی و برداران دریکپارچهمنظور ارتقای نقش بهرهجهاد کشاورزی موظف است به وزارت -31ماده 

 ی ترویجی وآموزشی الزم را برای افزایش آگاهی آنان بعمل آورد.هاتیفعالوپایداری کاربری اراضی کشاورزی، 

با اجرای  اندموظفی عمومی هارسانهسازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر  -31ماده 

 نامه را فراهم نمایند.ی عمومی نسبت به مفاد این آیینهایآگاهی ترویجی وآموزشی، زمینه افزایش هابرنامه

 اندمکلفاسناد و امالک کشور سازمان امور اراضی کشور( وسازمان ثبت)وزارت جهاد کشاورزی  -31ماده 

اد زیرساخت الزم جهت تبادل الکترونیکی نامه نسبت به ایجحداکثرظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین

 استعالمات اقدام نمایند.
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  با اصالحات و الحاقات 26/32/3131مصوب   اسناد و امالک  قانون ثبت از موادی 
ابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او مطهمینکه ملکی  -22 ماده

منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا  اوه بثبت شده و یا کسی ملک مزبور 

در مورد   .واهد شناختاو رسیده باشد مالک خه رسمی ب لکاینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً از ما

ها محرز و در و انحصار آن راثت که و شودیارث هم ملک وقتی در دفتر امالک باسم وراث ثبت م

 .باشد صورت اختالف حکم نهایی در آن باب صادرشده  در  ها توافق بوده و یا رث بین آناالسهم

ی و یا واسطه انقضاء مدت حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانون -تبصره

 .اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود

قانون ثبت،  ( ۹۹)در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت مذکور در ماده   -11 ماده

مقرر در سند، بدهی خود را  راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت

طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، ، نپردازد

درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ز ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف اداره ثبت پس ا، به تقاضای بستانکار ننماید بنا

با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب ، ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی مدت دو

 قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید .

یقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار وث، در مواردی هم که مال یا ملکی (29/33/3186 )الحاقی -3 تبصره

 داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد . 

بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات ، نحوه ابالغ اجرائیه (29/33/3186 )الحاقی -2 تبصره

که ظرف مدت اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است 

 سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . 

این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از  (29/33/3186 )الحاقی -1 بصرهت

 تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است . 

در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا  (13/12/3191 قی)الحا -1 تبصره

 : مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود

، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالت دهنده  -۷

اس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را بورس یا کارشن به بازار فرا



  6۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام 

یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد ، قابل واگذاری به خریدار

تمام بدهی او را می پردازد . با پرداخت میزان طلب بانک و ، واحد تولیدی بدهکار کمتری از سهام

آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه ، مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار

کار از مجوز به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود . درصورتی که بده، مشخص شده است

درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و ، ای خود استفاده کنده ق برای تسویه بدهیفو

بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا ، درخواست خریدار

د تا اجازه ده، مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد

سهام خود را تا سقف سهام مورد ، با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی

 افزایش دهد . ، نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه ، در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز  -2

به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار ، دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشدکارشناسی رسمی 

مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را ، به تسهیالت گیرنده و راهن

یده پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزا

مال مورد مزایده به باالترین ، فک رهن کند .چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود

به فروش رسیده و ، مبلغ پایه مزایده نباشد ( %۱۴)مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد 

تکرار ، به فروش نرسدمال مورد مزایده ، طلب بستانکار وصول می شود . در صورتی که در مزایده اول

مزایده با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است . هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد 

تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد . درصورت ، مطالبه بانک باشد

های قانونی برای  انده مطالبات از روشحق پیگیری وصول باقی م، عدم وصول کامل طلب از این طریق

 . س کاال در اولویت قرار داردکارهای بور و بستانکار محفوظ است . در اجرای این تبصره استفاده از ساز

کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع  :اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیلثبت -26ماده 

کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبالً در دفتر امالک ثبت . شده باشدامالکی که قبالً در دفتر امالک ثبت 

 .شده است
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ت عدلیه راسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزا در نقاطی که اداره ثبت -13 ماده

وله کلیه عقود و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیر منق :اسناد ذیل اجباری استمقتضی بداند ثبت

  صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه .که در دفتر امالک ثبت نشده

یک از ادارات و محاکم  سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ -18 ماده

 پذیرفته نخواهد شد

ثبت ى تقاضا نسبت به امالک مجهول المالک و امالکی که درباره آنها (38/31/3113 )الحاقی -312 ماده

قانون اصالحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به ى نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرا

ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقاالتی که واقع شده یا میشود ى تقاضا

ک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملى پرونده ا

نوبتی حصه متصرفی را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید . ى شده باشد بدون انتشار آگهی ها

این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه 

 باشد .  های مربوط معاف می

بخواهند وجوه تودیع  ۷۰2هرگاه مالکین سابق امالک موضوع ماده  (38/31/3113 قی)الحا -311 ماده

اخذ ثمن ى توانند از ثبت محل تقاضا امالک خود را دریافت دارند میى شده و یا قبوض مربوط به بها

معامله را بنمایند . در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست 

اطالع عموم اعالم و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه ى نوبتی براى او قبول و مراتب ضمن آگهی ها

پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ى افراد

ز تاریخ انتشار مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند اى ادعا

در دادگاه ى ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوه اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را ب

گواهی الزم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا 

ام میشود و در غیر تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدى گواهی طرح دعو

صادر عمل خواهد شد . در این موارد ى اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأ

 قانون ثبت الزم الرعایه است ۷۳و  ۷8  -۷۱  -۷6مقررات مواد 

 این قانون از هزینه اضافی مذکور در مادهى عملیات ثبتی مربوط به اجرا (38/31/3113 )الحاقی -3 تبصره

قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه  ۷2

 مقدماتی دریافت میگردد . 



  6۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با ى قبل از قبول تقاضا (38/31/3113 )الحاقی -2 تبصره

ول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وص

متقاضی ى که قبل از قبول تقاضاى ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود . در مواردى پرداخت هزینه ها

تصدیق مالکیت ه قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول ب

 ثبتی خواهد بود . ى امتقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه ه

هر ملک تحدید حدود ه مقررات اصالحات ارضی نسبت بى با اجرا (38/31/3113 )الحاقی -311 ماده

قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون 

محل انجام ى مور روستاهااصالحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعالم از اداره تعاون و ا

میگیرد . هرگاه امالک مشمول مقررات اصالحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را 

که مجاور ملک از امالک جزء اموال عمومی باشد وقت ى ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در موارد

اداره تعاون و امور روستاها و یا مرجع صالح ابالغ شود . عدم حضور نماینده ه تحدید حدود باید ب

 نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . 

عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید  (38/31/3113 )الحاقی -3 تبصره

محل انجام حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین 

 میگیرد

خواهد ى مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگسترى اجرا (38/31/3113 )الحاقی -2 تبصره

 بود . 

در مرکز هر استان یا فرمانداریکل بموجب آئین نامه مصوب وزارت  (38/31/3113 )الحاقی -311 ماده

انجام وظایف زیر تشکیل ى شخیص براو وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت تى دادگستر

 : میشود

در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات   -الف

موضوع و رفع ه قانونی اصالحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختالف رسیدگی ب

ینکه معترض متصرف قطعه مورد اختالف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از ا

تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات 

تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت 

 تسلیم می گردد . 
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گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات  رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر  -ب

 این قانون انجام می گیرد .  ۷۰۰امالکی که طبق ماده ى تحدید

تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا   -ج

 طبق مقررات اصالحات ارضی از او خلع ید شده باشد . 

عیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس تشخیص نوع ا  -د

 اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختالف . ى مقررات اصالحات ارضی برا

این قانون قسمتی بطور مشاع و ى در مورد امالکی که قبل از اجرا (38/31/3113 )الحاقی -316 ماده

ست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام قسمتی بطور مفروز درخوا

او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و 

مشاع و مفروز ى مفروز اصالح میشود و عملیات ثبت قسمتهاى اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتها

ه این قانون بى یابد . در مورد امالکی که قبل از اجرا نوبتی ادامه میى ها آگهی بدون احتیاج به تجدید

سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عمالً تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بالمنازع 

هر یک از ى تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضا

ثبت سهام ى هیأت مزبور درخواستهاى اضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأمتق

از او باشد بصورت و با ى متلقاى مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا ایاد

از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی  مفروزى حدود مفروز اصالح و قسمتها

تجدید ه ماند بدون احتیاج ب صالح میشود و عملیات ثبت درخواستهائی که بصورت مشاع باقی میا

نوبتی شروع میگردد ى ها مفروز با انتشار آگهیى یابد و جریان ثبت قسمتها نوبتی ادامه میى ها آگهی

قانون مجاز  اینى درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرا

ثبت سهام ى خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست ها

مشاعی منتهی به ثبت در دفتر امالک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع 

 قضائی نباشد . 

  ۷/۷/۷۹۱۴ کی که اشخاص تا تاریخبرای تعیین وضع ثبتی اعیان امال (26/11/3136 )اصالحی -313 ماده

بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده 

همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر ، است

د بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مور
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تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها 

 میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می شود . 

در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالمنازع متصرف توسط   -۷

کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به 

 منظور صدور سند مالکیت خواهد داد . 

بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و  ( اعم از رسمی یا عادی)هر گاه انتقال   -2

نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و  مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه

احراز تصرف بالمنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر 

مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده 

اال عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد و در  مفروزی خواهد داد ورا بمنظور صدور سند مالکیت 

 2صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختالف موضوع ماده 

 می شود .   این قانون ارجاع

رد معامله اکثراً در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مو  -۹

به اینگونه  2اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده 

واال با حفظ ، این ماده عمل ۷تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 

 داد .  حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد

با رعایت کلیه  2اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده   -۰

جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بالمعارض باشد مراتب 

 را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعالم می نماید . 

اشخاص در تصرف اختالف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت  چنانچه بین  -5

اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت ، مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه

 می شود .   این قانون ارجاع 2حل اختالف موضوع ماده 

دی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عا  -6

هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف ، این قانون ارجاع می شود 2حل اختالف موضوع ماده 

فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی ه مراتب را به اداره ثبت اعالم تا در دو نوبت ب، مالکانه متقاضی

نتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ ا
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چنانچه اعتراض نرسد ، هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر ، اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد

 به دادگاه نخواهد بود . 

حسب   -کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابالغی، در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها  -۱

 ( ۷)باشد و با رعایت مقررات تبصره  مسکن وشهرسازی یا وزارت کشاورزی مورد به وسیله وزارت 

  -۷۹52مصوب  -قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت ( ۰)ماده 

 این قانون نخواهد بود . مشمول

چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار  (13/11/3161 )الحاقی -3 تبصره

 نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد . 

ی مالکیت خود را ارائه نماید در صورتیکه متصرف نتواند سند عاد (13/11/3161 )الحاقی -2 تبصره

هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف مدعی بال معارض باشد و یا 

هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعالم می نماید و در 

 شود .  غیر اینصورت موضوع به دادگاه ارجاع می

در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند  (13/11/3161 )الحاقی -1 تبصره

ر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز ه رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به

 ۷5تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعالم و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 

نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از  وز به نحو مقتضی آگهی میر

طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول 

جعه اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مرا

 متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

در صورتیکه ساختمان کالً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد  (13/11/3161 )الحاقی -1 تبصره

رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی  اطالع اداره اوقاف وصوص و خهیأت با موافقت متولی م

یت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعا

گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به 

 مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد . 
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مکرر این ، ۷۰8، ۷۰8، ۷۰۱که طبق مواد ی ها درخواستنسبت به  (13/11/3161 )الحاقی -1 تبصره

قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای مذکور در این مواد شده و منتهی 

 به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد . 

شدن این قانون حداکثر ظرف  ءازم االجرثبت مکلفند از تاریخ الادارات  (13/11/3161 )الحاقی -6 تبصره

ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر  ۹مدت 

عمومی مراتب را به اطالع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از 

خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به تاریخ انتشار آگهی میتوانند درخواست 

 اداره ثبت محل تسلیم نمایند . 

های واصله به ادارات ثبت باید عالوه بر ثبت در دفتر  کلیه درخواست (13/11/3161 )الحاقی -3 بصرهت

مقرر در تبصره اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت 

 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد .  ۷

نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب ، ترتیب تشکیل جلسات (13/11/3161 )الحاقی -8 تبصره

نامه ای خواهد بود که  کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آئین

 .تصویب وزیر دادگستری میرسده زمان ثبت اسناد و امالک کشور ببا پیشنهاد سا

به عنوان هیأت حل اختالف  های در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت (23/16/3131 )اصالحی -318 ماده

در ثبت تشکیل می شود . اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه 

ئم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک قضائیه و رئیس ثبت یا قا

کشور نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه این قانون 

خواهد بود . هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با 

رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ، یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید تحقیقات و

ادارات ثبت مکلف ، ابالغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رای

رسیدگی به این ، به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود

 اضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . اعتر

هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر  (23/16/3131 )اصالحی -3 تبصره

 نمایند .
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یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد  در صورتیکه اعیان کالً (23/16/3131 )اصالحی -2 تبصره 

خصوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی هیأت با موافقت متولی م

نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر 

گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به 

 ر سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد . مورد برای صدو

در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در  (26/11/3136 )اصالحی -1 تبصره

 به، اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع

 : شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید

فاقد واحد مسکونی یا )چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ، در مورد واحدهای مسکونی احداثی  -الف

مترمربع زمین به قیمت تمام شده  ( 25۴)تا مساحت  ( زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان

 مترمربع به قیمت عادله روز ( ۷۴۴۴)قف مترمربع تا س ( 25۴)و نسبت به مازاد 

 ونی کل عرصه به قیمت عادله روز تمامی مستحدثات غیرمسک  -ب

 کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز، هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد  -ج

مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کال به بهای  ( ۷۴۴۴)تصرفات مازاد   -د

 . به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود مکلف، متصرف براساس مقررات، عادله روز و در غیر این صورت

اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست   -هـ

باشد  ( فال)مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند  ( موضوع بند الف) ربیشتهزار نفر و 

و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد  ( تقویم دولتی)تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای 

به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به  ( د)مذکور باشند و مشموالن جزء اول بند  ( الف)شرایط بند 

ه عهده کارشناس واجد شرایط می تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا ب کارشناسی .

، هیأت حل اختالف به تقاضای معترض، باشد . درصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس

گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید . نظر اکثریت 

به عهده متصرف و هزینه گروه ، اول در مرحله، این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی

 کارشناسی به عهده معترض می باشد . 

متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات  (39/11/3183 )الحاقی -3 تبصره

 ثبت اسناد و امالک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . 
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درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای  (39/11/3183 )الحاقی -2 تبصره

 تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد . 

کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت  (39/11/3183 )الحاقی -1 تبصره

پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و  منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و

 انتقال این گونه امالک تأمین خواهد شد . 

و واجد شرایط بودن یا  ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها)هیاتها باید قیمت تمام شده زمین   -و

رصورت موافقت دستگاه نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعالم نمایند و د

 صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید . 

قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن   -ز

 تعیین خواهد شد . ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، کارشناس رسمی

تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر  چنانچه اراضی مورد، در تمامی موارد باال  -ح

قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی  رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار

 از شمول این قانون مستثنی می باشد . ، نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد

تنها تصرفاتی ، رقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریهابه منظور جلوگیری از تصرفات غی  -ط

 احداث مستحدثات و بنا شده باشد .  ۷/۷/۷۹۱۴معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 

آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر   -ی

 ک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امال

چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف  (23/16/3131 )الحاقی -1 تبصره

است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابالغ کند ثبت 

آئین نامه قانون  5۳اتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مر

تحدید حدود این قبیل امالک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود ، ثبت به اطالع عموم برساند

 اختصاصی انجام می شود . 

احد اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد و (23/16/3131 )الحاقی -1 تبصره

 اقدام خواهد نمود .  ۰ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 
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در صورتی که ملک قبال ثبت دفتر امالک شده و طبق مقررات این  (23/16/3131 )الحاقی -6 تبصره

مراتب در مالحظات دفتر امالک ، قانون یا رأی هیأت می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد

 تصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . قید و در دفتر امالک جاری بنام م

رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه  (23/16/3131 )الحاقی -3 تبصره

 استمالک اتباع خارجه در ایران است . 

چنانچه در خالل رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی  (23/16/3131 )الحاقی -8 تبصره

و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می دیگری است 

 شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . 

  (22/18/3113 )الحاقی -مکرر 318 ماده

وجود سند  ۷۹5۰قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۰در مورد ماده قبل و ماده   -الف

عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا 

رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی 

 ۰و ماده  ۷۹5۷قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۷۰8هیئت های مذکور در ماده 

میزان سهم ه نخواهد بود . در صورت وجود سند انتقال ب ۷۹5۰قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 

 انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت المثل نخواهد بود. 

ا ادعای جعل واقع شود ( در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار ی22/۴8/۷۹5۱)الحاقی  -تبصره

قانون اصالح قانون  ۷۰۱مرجع قضائی هدایت میکند . دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ه هیئت طرفین را ب

 گی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد ثبت اسناد و امالک رسید

و  ۷۹5۷قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۷۰8مهلت مقرر در تبصره یک ماده   -ب

از تاریخ اجرای این  ۷۹5۰قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب سال  ۰یک ماده  تبصره

 شود .  قانون سه سال تمدید می

 ۷۰8تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده  وزارت دادگستری می  -ج

انون ثبت اسناد و امالک و مفاد بند الف قانون متمم ق ۰قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 

این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند 

به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید . کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم 

 نماید .  سال خواهد بود تعیین میدادخواست را در هر مورد که حداکثر سه 
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ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و ه نسبت ب (38/31/3113 )الحاقی -319 ماده

تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین  بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می

اصالح سند خود را بنماید. ى صندوق ثبت تودیع و تقاضا هقانونی معامله بى سند انتقال و سایر هزینه ها

نشده و در عین حال ى در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوز

داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصالح و به ذینفع ى بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور قرار

دریافت ى را از صندوق ثبت دریافت دارد  عدم مراجعه فروشنده برانماید تا وجه تودیعی  اخطار می

وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصالح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصی 

 شود .  ثبت واریز می

که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه ى در موارد (38/31/3113 )الحاقی -تبصره

 ر زمان اولین معامله بوسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد . مساحت د

تفکیک ى هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضا (38/31/3113 )الحاقی -311 ماده

اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش ه شود این تقاضا ب

و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبالً پرداخت گردد .  معامالتی روز تعیین شود

معامله بیش از ارزش ى وصول هزینه تفکیک ارزش معامالتی روز خواهد بود هر چند بهاى مبنا

 معامالتی روز باشد . 

سناد حق الثبت امالک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق الثبت ا (38/31/3113 )الحاقی -313 ماده

رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و امالک تعیین میشود پرداخت 

 گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است .  می

انجام امور ى ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برا (38/31/3113 )الحاقی -312 ماده

ثبتی مرکب از یک یا ى واحد یا واحدهاى اسناد و حسابدارى امور مربوط به امالک و اجرا ثبتی از قبیل

 چند بخش تشکیل دهد . 

تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی  (38/31/3113 )الحاقی -311 ماده

 هد بود . پس از اعالم ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخوا

 به که تفکیکی نقشه طبق باید امالک و اسناد ثبت ادارات و دادگاهها–(13/11/3161 )اصالحی -311 ماده

م حری و شهرها محدوده در واقع اراضی کلیه تفکیک و افراز به نسبت باشد رسیده محل شهرداری تأیید

یلی یا هادی و دیگر ضوابط آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفض
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مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی 

را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعالم دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به 

 افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود . 

ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و  (38/31/3113 )الحاقی -311 ادهم

منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده ه ثبتی را با تنظیم آئین نامه خاص بى مدارک و پرونده ها

 نمودن امور در بایگانی تغییر دهد . 

 18( دوره فترت)یات وزيرانه 39/31/3111از قانون اصالحات ارضی مصوبموادی 
اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده ه مقررات این قانون تقسیم و به آنچه که بنا ب :38 ماده

سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت 

 کشاورزی گذارده خواهد شد

قطعات کوچکتر ه اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به تی نسبت بهر گونه معامال:39 ماده

از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه 

زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت 

عهده خریدار جدید است ه صورت پرداخت بقیه اقساط ب زارع دیگری بفروشند در اینه ماده باول این 

 هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید .

زارعینی که زمین به آنها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور   -3 تبصره

تشخیص شرکت تعاونی از عضویت ه ی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند بتولیدی و عمران

این قانون رفتار  28شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 

 خواهد شد

 هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از  -2 تبصره

 را خواهد داد . کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن

 

 

 

                                                           
  ۹۴/۷۴/۷۹۰۴مورخ  ۰۳۹۱از روزنامه رسمی شماره  به نقل ۰8
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 : از قانون شهرداریموادی 
 (  2۱/۷۷/۷۹۰5 ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: )اصالحیشهرداری  -99 ماده

 سعه احتمالی شهر.تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به تو  -۷

ایجاد   -کشیخیابان  -بندی و تفکیک اراضیتهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه  -2

همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی  ایجاد کارگاه و کارخانه و  -باغ و ساختمان

ه جامع شهرسازی و مقررات مذکور حریم و نقش ،مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

 پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطالع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته

 خواهد شد. 

ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات ارضی تأثیری نخواهد تغییر حدود فعلی شهر -3 تبصره

 داشت. 

های محل اجرای  گردد بایستی تماماً به شهرداریا عاید میهعوارضی که از عقد قرارداد -2 تبصره

 قرارداد پرداخت گردد. 

   (3/9/3113 مصوب شهری عمران و نوسازی قانون 16 ماده )بموجب شد ملغی  -1 تبصره
سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و   -به منظور حفظ بافت فرهنگی  -۹

ماه نسبت به اصالح حریم شهر  ۹است حداکثر ظرف مدت ی و شمیرانات، دولت مکلفبخشهای تابع ر

کشوری و تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات

های حاصل از اجرای این بند از محل هزینهمنطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. 

 نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریاین قانون تأمین خواهد شد.  2موضوع تبصره  درآمد

شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند های مذکور جدا می

متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط عوارض

وجوه واریزی  %8۴ساله الاقل معادل همهگردد. مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میبخشداری 

این قانون منظور خواهد شد.  ۹مذکور در بودجه ساالنه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 

   ( ۷/۷2/۷۹۱2 )الحاقی

های  ی استان تهران، شهرداریبه منظور حفاظت از حریم مصوب شهرها ( 3/32/3132 )الحاقی -3 تبصره

  ۷۱/5/۷۹52 شهر تهران مصوبقانون نظارت بر گسترش 2مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 

 استفاده نمایند. 
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به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم   - ( 3/32/3132 )الحاقی 2 تبصره

نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه د تخلف کمیسیونی مرکب ازها و نحوه رسیدگی به موارمصوب شهر

ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری

نامه احداث بنا در خارج آیین ۰چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده طرح جامع )

صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه ( نسبت به۷۹55ها مصوب م شهراز محدوده قانونی و حری

مراجع ذیربط موظفند برای درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. 

ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ساختمان

 ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. صاحبان آناستدر صورت درخو

شهرداریهای سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد   (3/32/3132)الحاقی 1 تبصره

نمایند با نظارت فرمانداری و کسب می درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها

 های واقع در حریم خصوصاً درجهت ها و شهرکت عمران و آبادانی روستابخشداری ذیربط در جه

 آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. سازی، راه

 هاشهرداری قانون 99به ماده  1تبصره به عنوان بند  1ماده واحده قانون الحاق يک بند و  1قانون تفسیر بند 

های ها و بخشها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستانمقصود از اصالح حریم شهر  -ماده واحده

ها که برخالف که آن قسمت از حریم موجود این شهر تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است

گردد، های همجوار قرار گرفته است اصالحرعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان

های همجوار ها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانای که از تداخل حریم موجود این شهرهبه گون

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و جلوگیری به عمل آید. 

بان به تأیید شورای نگه 2۴/۴۱/۷۹۱۹ سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ

 رسیده است. 

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از   ( 23/33/3111 )الحاقی -311 ماده

تواند شهرداری میپروانه اخذ نمایند.  هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری

ف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخال

 ۰۳محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ساختمان در زمین

                                                           
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در حالتی که   اداره کل حقوقی قوه قضائیه : 26/11/1322مورخ  1633/22/2نظریه مشورتی شماره  22

ناظر به ساختمان  ۷۴۴کمیسیون ماده ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییرکاربری آن صورت پذیرفته است،چون موضوع رای 
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در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی  -(33/1/3112)اصالحی  3تبصره 

شته باشد یا بدون پروانه شهرداری داقلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت

هایی مرکب  ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و  از نماینده

شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع می یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح

کمیسیون نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکوراعالم می

کند مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان  حسب موردظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر

هفته از تاریخ کند مکلف است حداکثر ظرف یکبدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به رجلوگیری موضوع را د

ه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت در صورتی کموضوع رسیدگی خواهد کرد. 

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک نماید. مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می

طبق وهزینه آن را گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کردهابالغ کند. هر

 نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.آیینمقررات 

ها باید با موافقت وزارت اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر (23/33/3111 )اصالحی -2 تبصره

  کشور باشد. 

ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی مهندسان ناظر ساختمان(18/16/3116 )الحاقی -1 تبصره

مشخصات مندرج در گردد از لحاظ انطباق ساختمان باها احداث میمسئولیت آن هایی که بهساختمان

ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه

ا گاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یفنی را گواهی نمایند. هرها و محاسباتپروانه و نقشه

کمیسیون مندرج در تبصره یک تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در

قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به  ۷۴۴ماده 

را در ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر نظام معماری و
                                                                                                                                                                                
بوده ، و ساختمان تخریب شده رای این کمیسیون نیز منقضی می گردد. و حق مکتسب صدق نمی کند. با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث 

است و ذینفع می توانداز آن باقی  ۷۴۴ایجاد حق مکتسب در تغییرکاربری برای وی نمی شود. تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رای کمیسیون ماده 

استفاده کند. بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید تقاضای مالک 

 را با طرح های مصوب شهری )طرح تفصیلی( مطابقت می دهد و بر اساس آن پروانه صادر می نماید. 
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 6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی 

محکومیت از  گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب ۷۴۴به وسیله کمیسیون ماده تخریب

پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیراالنتشار طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در

گاه از موارد تخلف ها نظارت نمایند و هرمأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانگردد. اعالم می

انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری هیدر پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گوا

شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

در مواردی که مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. و

تواند با ت ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود میشهرداری مکلف به جلوگیری از عملیا

در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات  استفاده از مأموران اجراییات خود و

 ساختمانی اقدام نماید. 

شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور  (18/16/3116 )الحاقی -1 تبصره

مورد تقاضا را صادر و به متقاضی حداکثر ظرف یک ماه گواهی 5و  ۹های های مندرج در تبصرههیگوا

 همان مدت کتباً به متقاضی اعالم کند.  تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف

له اعم از قطعی تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامدفا   (18/16/3116 )الحاقی -1تبصره 

ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهایو رهنی در مورد ساختمان

در  تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 

صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان  مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون

اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به

در سند  قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق ۷۴۴ماده 

قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه هایی که  در مورد ساختمانبالمانع است. 

مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ

طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک 

باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بالمانع  قانون شهرداری ۷۴۴ماده

 است. 
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در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم الیحه این قانون پروانه  - (18/16/3116 )الحاقی 6 تبصره

یا  تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونتها برای سکونت صادر شده ولی به علتساختمانی آن

ها طبق تبصره یک ماده صد احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آن

احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم  ۷۴۴شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده قانون

ر صورتی که احاله نشده باشد د ۷۴۴کمیسیون ماده نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به

شهر ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن

به میزانی که در تاریخ تقدیم الیحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به 

رکینگ به محل مسکونی باشد به جزء در مورد تبدیل پادیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی

ساختمان بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصلمشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش

لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان 

در صورتی که ساختمانهای مذکور به  خودداری خواهد کرد.ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف

تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از الیه میدیگری منتقل شده باشد منتقل

 مطالبه کند.  متخلف

ها قبل از تاریخ تصویب نقشه ساختمانهایی که پروانه ساختمان آن - (18/16/3116 )الحاقی 3 تبصره

  باشد.معاف می قانون شهرداری ۷۴۴ت از شمول تبصره یک ماده جامع شهر صادر شده اس

گاه قانون شهرداری هر ۷۴۴در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده  -(18/16/3116 )الحاقی 8 تبصره

به آن رأی اعتراض نمایند، مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبتشهرداری یا مالک یا قائم

خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند  ۷۴۴ه این اعتراض کمیسیون دیگر ماده مرجع رسیدگی ب

 اند. رأی این کمیسیون قطعی است. شرکت داشتهکه در صدور رأی قبلی

ها در سایر گردد و اجرای آنفقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می 5و  ۰و  ۹های مفاد تبصره

 ارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. ها موکول به پیشنهاد وزشهر

  29/31/3113مصوب  قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره بزارعین مستأجر  3ماده 
ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره  مجلس شورایه قانون ب از تاریخ تقدیم این -3 ماده

 کان لم یکن تلقی میشود . قانون باطل و مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این
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آن و همچنین ه دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته ب -تبصره

از شمول  6/۹/۰۱های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب  اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت

 این ماده مستثنی است .

 11 23/19/3113ن مشمول قوانین اصالحات ارضی مصوب قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعی

آنان ه قوانین و مقررات اصالحات ارضی اراضی و حقابه هائی بى زارعینی که در اجرا  -واحده ماده

توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی  منتقل شده یا بشود می

تعاون روستائی و ى ها شرکته وقوع اراضی مورد انتقال یا ب زارع صاحب نسق ساکن محله منحصراً ب

 سهامی زراعی مربوط منتقل کنند .ى ها شرکت

قانون اصالحی قانون اصالحات  ۷۳ماده  2نقل و انتقاالت مربوط به اراضی مشمول تبصره   -3 تبصره

ون تقسیم و قان ۱و دهات و مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده ۷۳/۷۴/۷۹۰۴مصوب ارضی 

اراضی مزروعی به ایل ى زارعین مستأجر و ماده واحده مربوط به واگذاره فروش امالک مورد اجاره ب

صنعتی و معدنی ى ها تأمین نیازمندیى براى و قانون خرید اراضی کشاورز ۹۴/۴۳/۷۹5۴منگور مصوب 

 ها مجاز است .و قانون آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستا

که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط ى هر گونه سند  -2 تبصره

 تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است .

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 

بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی  در جلسه روز سه شنبه، 2۴/۴۳/۷۹5۷

 ملی رسید .ى بتصویب مجلس شورا

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خسارت ه آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص ب

با  13 29/18/3113مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور ( 13)آيین نامه موضوع ماده  تأخیر تأديه

 19/11/3181 و الحاقات بعدیاصالحات 

در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت  (19/11/3181) اصالحی -3 ماده

احکام صادره از  ناشی از آرا و احکام قطعی صادره از مراجع ذی صالح دیوان محاسبات کشور و

قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن ى دادگاههای کیفر

                                                           
  ۷۷/۷۴/۷۹5۷مورخ  8۷۰۴ه رسمی شماره به نقل از روزنام 5۴

 25/۴۳/۷۹5۷مورخ 8۷2۱به نقل از روزنامه رسمی شماره  5۷
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باشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط  می

تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت  استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می

مدت بیشتر در ه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه ه تا سه ماه یا تقسیط بدهی ب

تخانه یا مؤسسه مربوط صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزار

 زارت امور اقتصادی و دارایی می باشد . و موافقت و

ات دولتی از سایر اشخاص در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسس (19/11/3181) اصالحی  -2 ماده

وزارتخانه یا مؤسسه ، حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالباتى ناشی از احکام صادره از دادگاه ها

بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت 

مراتب فوق ه برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه بدوازده ماه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط آن 

مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی میباشد . 

این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی  ۹و  2و  ۷دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد  -1 ماده

که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند  تشخیص مقامیه اید انجام شود مگر آنکه بدهکار بب

هر ه مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بى دادن تضمین هاه قادر ب

 نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صالح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد . 

در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در  -1 ماده

 دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت . ى پرداخت صد

 ۷وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد ه در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص ب -1 ماده

علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق ه که ب نامه این آئین ۹و  2و 

 مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد . 

در صورتیکه بنظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده   -6 ماده

ه مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافت

 مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد . 

دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ى در مواردیکه برا  -3 ماده

رات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقر
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مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا 

 خواهد شد و مشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود . 

صادی و دارایی و تصویب وزارت امور اقتهاد هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشن  -8 ماده

 .خواهد بود  هیأ ت وزیران

 عبداهلل ریاضی  -رئیس مجلس شورای ملی
 

با اصالحات و  22/32/3113مصوب  عالی شهرسازی و معماری ايران قانون تأسیس شورای

 12الحاقات بعدی

ین منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنه برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی ب. 3 ماده

های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و  منظور اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبکه ب

های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و  جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش

، مقتضیات محلیشرایط اقلیمی و طرز زندگی و ه مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه ب

 عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس میشود . شورای

 عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است : وظایف شورای  (2 ماده

 بررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران .  -۷

طرحهای جامع شهری که ه ررات مربوط باظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مق ( 2

  -مسکونی  -اداری  -بازرگانی  -تعیین مناطق صنعتی  -نحوه استفاده از زمین  -شامل منطقه بندی

 فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد .  -تأسیسات عمومی

 های تفصیلی .های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه  بررسی و تصویب نهائی طرح ( ۹

 تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی . ( ۰

 : ( اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از33/13/3136 )اصالحی1 ماده

 وزیر آبادانی و مسکن .  ( ۷

 وزیر کشور ( 2

 وزیر اقتصاد ( ۹

 وزیر فرهنگ و هنر .  ( ۰
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  8۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 وزیر آب و برق .  ( 5

 شاورزی و منابع طبیعی . وزیر ک ( 6

 وزیر جنگ .  ( ۱

 رئیس سازمان برنامه و بودجه .  ( 8

یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد  ( ۳

نوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد عکمیسیون و انتخاب مجلس به 

 کرد . 

 وزیر جهاد سازندگی .  ( ۷۴

 وزیر راه و ترابری .  ( ۷۷

 ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود . 

در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و   -3 تبصره

ان ذیصالحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و کارشناس

 گرفت .

 5جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل   -2 تبصره

 رأی معتبر خواهد بود .

در صورتیکه هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند   -1 تبصره

 شورا اعزام خواهد داشت .ه خود را ب یکی از معاونان

جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیالت خود واحدی ه وزارت آبادانی و مسکن ب :2ماده 

 کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد : ایجاد می

کمیته های فنی که اعضای آن بانتخاب بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق   -۷

 عالی شهرسازی و مؤسسات ذیربط تعیین میشوند . اعضای شورای

 تهیه معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی .  -2

نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه   -۹

 طرحهای تفصیلی .

 اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری .نظارت در   -۰
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وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول و ه عالی شهرسازی و معماری ایران ب ابالغ مصوبات شورای  -5

 های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری . ارشاد و راهنمائی دستگاه

 عماری .ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و م  -6

 جمع آوری اطالعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری .  -۱

تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام   -8

های مذکور در این  هدفه منظور نیل به های الزم ب مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانس

 .قانون 

های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان به وسیله  بررسی و تصویب طرح )اصالحی( -6ماده 

و با عضویت شهردار و  ( در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و)کمیسیونی به ریاست استاندار 

و  وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی

با )صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان 

یلی اگر بر صبدون حق رأی انجام می شود . تغییرات نقشه های تف ( تخصص معماری یا شهرسازی

شورای عالی )اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع 

 برسد .  ( هرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالیش

فنی (کمیته)بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه  (23/11/1311)اصالحی  -1تبصره 

 کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد . 

 کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد . دبیرخانه  (23/11/1311)الحاقی  -2تبصره 

، در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی (23/11/1311)الحاقی  -3تبصره 

، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، نیرو، کشور

و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر  ( س کمیسیونرئی)گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران 

اعضاء کمیسیون می باشند . محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران ، تهران بدون حق رأی

خواهد بود . جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 

 چهار رأی موافق معتبر است . 

نماینده وزیر کشور ، در صورت فقدان شورای اسالمی شهر در تهران (23/11/1311اقی )الح -2تبصره 

و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسالمی شهر در کمیسیون 

 ذی ربط شرکت خواهد نمود . 
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ر مورد هر تفکیک طبق باشند ثبت کل مکلف است د که دارای نقشه جامع می در شهرهائی  -6ماده 

تفکیک ه که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام ب نقشه ای

نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند . هرگاه ظرف مدت 

دگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دا

 تفکیک یا افراز رأساً اقدام خواهند نمود .ه نسبت ب

 2شهرداریها مکلف باجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده   -2ماده 

 میباشند .

شهری در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی   -تبصره

عالی قطعی و الزم االجرا خواهد  عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای مراتب در شورای 5موضوع ماده 

 بود .

دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت آبادانی و ه کلیه سازمانهای دولتی و وابسته ب  -1ماده 

 ذارند .شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگه مسکن هر نوع اطالع مربوط ب

نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح ه عقد قراردادهای مربوط ب  -2ماده 

 کسب نظر از وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود .ه وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکور موکول ب

تهیه و پس از  آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور  -11ماده 

 عالی شهرسازی و معماری بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید . تأیید شورای

اصالح پاره ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این  ۳8و  ۳۱مواد   -11ماده 

 قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .

ره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبص

در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی  ۷۹5۷/۷2/۷2

 بتصویب مجلس شورای ملی رسید .
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 11 با اصالحات و الحاقات بعدی 36/32/3163مصوب  قانون توزيع عادالنه آباز موادی 

آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها ، ون اساسی جمهوری اسالمی ایرانقان ۰5براساس اصل   -1ماده 

سیالبها و فاضالبها و زه آبها ، و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی

و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از 

شترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود . م

 مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود .

های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته  بستر انهار طبیعی و کانال  -2ماده 

و مسیلها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران است و باشند 

همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا 

احیاء  ه حودم احیاء قبل از تصویب قانون نخشک شدن مردابها و باتالق ها پدید آمده باشد در صورت ع

 اراضی در حکومت جمهوری اسالمی .

تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه   -1تبصره 

طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون 

 ا وزارت نیرو است تأسیسات آبی ب رعایت اثر ساختمان

حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی   -2تبصره 

اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا 

 خواهد کرد .

تر رودخانه ها و انهار طبیعی و ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بس  -3تبصره 

کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و 

 دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو 

و رودخانه ها و کانالهای  های موجود در بستر و حریم انهار وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی  -2تبصره 

عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به 

مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت 
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  ۳۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

نده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد خسارات استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نمای

 این قانون تعیین و پرداخت میشود . ۰۰و  ۰۹به ترتیب مقرر در مواد 

این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و  ۷۳تواند مطابق ماده  وزارت کشاورزی می  -11ماده 

های موجود اقدام نماید . بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه 

 بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود .

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم   -1تبصره 

 دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد .

مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف   -2تبصره 

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

منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا ه وزارت نیرو موظف است ب  -12ماده 

ف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته صنعتی یا مصار

ها طبق  های سه نفری در هر محل تعیین کند . این هیئت اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت

از قبیل )نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطالعات الزم  آئین

قدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول م

نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف  ( و عرف محل و سایر عوامل

معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به 

کند و سازمان مذکور  هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میرأی 

نماید . رأی هیئت پنج نفری الزم االجراء است و معترض  اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع می

 میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید .

بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب  اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند  -21ماده 

نفر معتمد و مطلع محلی به  نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک وزارت نیرو و یک

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیر : های پنج نفری عبارتند از انتخاب شورای محل . اعضاء هیئت

نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر  ن آنها و یککل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگا

، که منطقه آبریز شامل چند استان باشد معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . در صورتی

 انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود .
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پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات های سه نفری و  مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئت  -تبصره

ها طبق آئین نامه ای  های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئت هیئت

 تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .ه خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی ب

صنعت و ، کشاورزی، برای مصارف شرب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب  -21ماده 

 سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است .

وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی ، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی  -1تبصره 

 است .

تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضالب در داخل محدوده   -2تبصره 

عهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضالب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد ه شهرها ب

باشند . در صورت نبودن  بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می

های فوق الذکر مسئولیت آب  شورای شهر نظارت با وزارت کشور است . تا تأسیس شرکتها و دستگاه

هائی است که فعال بر عهده دارند . وزارت  عهده دستگاهه و جمع آوری و دفع فاضالب آنها ب شهرها

ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه  6کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 

 شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند .

با بخش صنعتی ، های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی تقسیم و توزیع آب بخش  -3تبصره 

 ذیربط خواهد بود .

تاها با تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روس  -2تبصره 

 وزارت بهداری خواهد بود 

پروانه ، ز رسیدگی به درخواست متقاضیوزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس ا  -22ماده 

مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و 

 کند . نمایند صادر می هیئت وزیران تصویب می

آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در   -23ماده 

اده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات الزم باشد و ضمناً در پروانه مصرف م

 معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد .

ه های مشروح در زیر نیز ک وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های الزم برای آب  -22ماده 

 : گیرد اجازه بهره برداری صادر میکند تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می



  ۳۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد .   -الف

 آبهائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید .   -ب

 اها و انهار میریزند . آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه ها و دری  -ج

 آبهای حاصل از فاضالبها .   -د

 آبهای زائد از سهمیه شهری .   -ه

 که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد .  آبهائی –و 

 آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد .   -ز

 ر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود .آبهائیکه ب  -ح

های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال  ( شرکت22/11/1311)الحاقی  -تبصره

متناسب با سهم آب ، آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب واگذاری حق برداشت جدید

را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله ، تخصیصی

ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست 

بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند . آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با 

مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد  پیشنهاد مشترک سازمان

 رسید . 

دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتالف غیر معقول آب اجتناب نمایند و   -26ماده 

 اگر، مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند

معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت ، به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف

. هر دارد نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعالم می

کرد مصرف  هرحال از یکسال تجاوز نخواهده گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که ب

 این قانون رفتار خواهد شد . ۰5کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 

این  ۷۳در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده   -تبصره

 قانون رسیدگی خواهند کرد .

عاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطال  -26ماده 

دهد میزان مصرف  آب هر یک از محصوالت کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می
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ه توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری ب با آب را

 نماید .

مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه پروانه مصرف آب   -22ماده 

 تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود .

جز آنچه که در پروانه ه مصرفی به را دارد ب هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن  -21ماده 

بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری 

 داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطالع وزارت نیرو .

منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل ه وزارت نیرو موظف است ب  -22ماده 

 : آورد

 یر زمینی . ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا ز مهار کردن سیالب  -الف

 .  2و  ۷تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری   -ب

 بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور .   -ج

 استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی .   -د

 شیرین کردن آب شور در مناطق الزم .   -هـ

 شدن آبهای شیرین در مناطق الزم .  جلوگیری از شور  -و

 کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن .   -ز

 ها و کمیته های مورد نیاز .  تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت  -ح

 که موثر در تأمین آب باشد . انجام سایر اموری  -ط

و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت  ۰و  ۹ایجاد شبکه های آبیاری   -تبصره

 کشاورزی است .

وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر   -33ماده 

ر تعیین شرح زیه مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور ب

 و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید .

در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف   -الف

بهره ، تعمیر، نگهداری، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل . مدیریت، کننده قرار گیرد



  ۳5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

سیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از برداری و هزینه استهالک تا

 مصرف کننده وصول میشود .

 که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی در مواردی  -ب

را تعیین و  دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی که انجام می

 از مصرف کننده وصول نماید .

وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب  (16/12/1361)الحاقی  -1تبصره 

شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیأت دولت به 

 اجرا درآورد . 

جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت در مواردی که  (16/12/1361)الحاقی  -2تبصره 

محصوالت اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیأت دولت تخفیف 

 الزم را منظور نماید . 

دولت مکلف است همه ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کمک به  (16/12/1361)الحاقی  -3تبصره 

این  ۷بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصرة شرکتهای آب منطقه ای 

های موضوع  ماده در مقایسه با قانون اصالح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف

این ماده را در بودجه ساالنه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار  2تبصرة 

 و بگذارد . وزارت نیر

 ب و الف بندهای براساس آن عوارض یا و مصرفی آب بهای پرداخت به موظف بران آب – 32ماده 

 نگردیده بهاء آب پرداخت به حاضر که ای کننده مصرف آب واال باشند می قانون این ۹۹ ماده در مذکور

میگردد و چنانچه د شد قطع خواه داده کننده مصرف به دولت طرف از که معقولی مهلت از پس است

های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت  مصرف کننده از پرداخت بدهی

صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت 

ول اجرائیه و وصمکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به صدور ورقه 

 مطالبات از بدهکار اقدام کند 

مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه   -تبصره

 تصویب هیئت وزیران برسد .ه وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به نامه ای خواهد بود که ب طبق آئین
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جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و  -نهر  -قنات  -در مورد حفاظت و نگهداری چاه -36ماده 

 اسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند .ت

مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند   -36اده م

جدید را ندارد و و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب 

 هر باال دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد میآید .

هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و   -32ماده 

رین و وسائط نقلیه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عاب

اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های 

که مالک یا مالکین از  مربوطه اقدامات الزم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند . در صورتی

ماه طبق مشخصات  مدت یکه ب حداکثر ( در شهرها)اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری 

را از مالک یا مالکین  در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن، مذکور

 نماید . را مسدود می که خطر قابل رفع نباشد آن دریافت خواهد کرد و در صورتی

تاسیسات آب و یا برق احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم   -تبصره

تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو ه موکول ب

 خواهد بود . مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه الزم االجراست .

هزینه هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین   -31ماده 

 قانون مدنی عمل نمایند . 5۳۰آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق ماده 

هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی   -32ماده 

 حق مجرا از بین خواهد رفت .

ز عملیات عمرانی و یا بهره برداری در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع ا  -21ماده 

جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه ه صاحب زمین گردد . صاحب زمین میتواند ب

 سبب اتالف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند .

طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی  هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا  -21ماده 

تواند با توجه به اینکه به حق  با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می

 سد مسیر یا انشعاب را تعیین کند دیگری لطمه ای نر



  ۳۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

اولویت و نحوه  در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختالف حاصل در امر تقدم یا  -22ماده 

شود ابتدا باید  میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختالفاتی که موجب تاخیر آبرسانی می

که وجود  از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی

 مینماید اه صالح مراجعه داشته باشدفیصله پذیرد و در صورت ادامه اختالف به دادگ

اعیانی و امالک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه ، مستحدثات، در موارد ضرورت اراضی  -23ماده 

گیرند و قیمت  آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می

 عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت میشود .

صورت نقدی نیست می ه که دولت قادر به پرداخت ب در مواردی (12/11/1362)الحاقی  -1تبصره 

 تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید . 

، به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود در مواردیکه اراضی (12/11/1362)الحاقی  -2تبصره 

در مسیر شبکه آبیاری و زه کشی واقع و زمینهائی که اعیانی و امالک متعلق به اشخاص که ، مستحدثات

در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت 

شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری 

و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت  به افراد مزبور داده شود

 نمایند . 

که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و  در صورتی  -22ماده 

و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات 

چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد 

شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به 

ای جبران ترتیب زیر بره اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند ب

 خسارت عمل خواهد شد :

بدون ، که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد در مواردی  -الف

 دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود .، پرداخت خسارت

که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد  در مواردی  -ب

 وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد . خسارت
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که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و  در مواردی  -ج

 مالک یا مالکین مذکور، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، چشمه ها بوده

آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و ، توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن می

را دریافت کنند .در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک  قیمت بقیه آن

الفی پیش آید در کلیه موارد باال چنانچه اختباشد . شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می

 طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد .

که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده  در مواردی  -د

و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم 

 اه صالحه پرداخت خواهد شد .توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگ

نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز   -ه

 تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد .

شود و  در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می  -و

طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت  خسارات آنها

 نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود .

که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید  در صورتی  -ز

 رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد .خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق 

ضربه شالق و یا  5۴تا  ۷۴اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به   -26ماده 

 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند : ۷5از 

ند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز ک  -الف

غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل 

 سازد .

هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود   -ب

 آب حق دیگری به او نرسد . منتقل کند و یا موجب گردد که

 هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بهدر دهد .  -ج

 هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند .  -د
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هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب   -هـ

 مبادرت کند .

 شود . بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می در مورد  -تبصره

مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع ، آلوده ساختن آب ممنوع است  -26ماده 

شود . سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر  آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می

نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را  مقررات و آئین، ابطسایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضو

 تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب الزم االجرا خواهد بود .ه تهیه و ب

رسانند  مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می  -22ماده 

 ب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند .موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضال

صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم   -21ماده 

انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی ، رودخانه ها

 وزارت نیرو است .

وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج   -تبصره

در پروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعالم خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این 

 مشخصات را خواهد داشت .

ط به امور آب و آبرسانی در تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربو  -22ماده 

 مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعالم از وزارت نیرو خواهد بود .

در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به   -61ماده 

 فوریت و خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی و حکم صادر نمایند .

نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس  آئین – 61 ماده

 از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود .

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت   -62ماده 

 اشد که مغایر است بالاثر میب
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ون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه قان

به  ۷۹6۷/ ۷2/ 22یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسالمی تصویب گردیده و در تاریخ 

 تأیید شورای نگهبان رسیده است .

  3139و اصالحات  13/11/3119مصوب  ه آهن قانون ايمنی راه ها و رااز موادی 

هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد ه اقدام ب (11/12/1322)اصالحی  -6ماده 

حفاری در حریم قانونی آزاد راهها و راههای ه هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام ب

شخص و از طرف وزارت راه و اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک بطریق و وسائل متناسب م

  شود بدون اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است .  ترابری آگهی می

وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در  (11/12/1322)اصالحی  -1تبصره 

زراعت و  قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این

 حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند

ه مراجع دادگستری مراجعه کنند . دادگاه خارج از نوبت به اشخاص ذینفع می توانند ب  -2تبصره 

 اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم الزم را صادر میکند .

درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان دادگاه با ( 11/12/1322)الحاقی  -3تبصره 

 خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود . ، خسارت و هزینه ها

مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و مأموران نیروی  (11/12/1322)الحاقی  -2تبصره 

جاوز به راهها و راه آهن و حریم آنها مراتب را انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع ت

به مراجع صالح جهت اقدام الزم اطالع دهند . مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات 

 مربوط محکوم خواهد شد . 

 ( 5۴۴)برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد  (11/12/1322)الحاقی  -6تبصره 

ها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم  الدست و یک کیلومتر از پایین دست پلمتر از با

 خواهند شد . 

خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیئت وزیران تصویب و  (11/12/1322)اصالحی  -16ماده 

مستحدثاتی که  نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و وزارت راه و ترابری اعالم می

اصلی واقع شده ممنوع است مگر ى حریم راه آهن و آزاد راهها و راههاى تا فاصله هفتاد متر از انتها

شنی مالکین حسب ى از ورود توده هاى منظور جلوگیره اراضی واقع در مسیر طوفان شن که بى برا
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قدام نمایند . با متخلفین حسب توانند باحداث آن ا مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه آهن می

 این قانون رفتار خواهد شد .  6یک و دو ماده ى مقررات تبصره ها

ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد  (11/12/1322)الحاقی  -12ماده 

ارت راه و متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وز ( ۷۴۴)

نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت  ترابری احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت

 مذکور ممنوع می باشد . 

قانون ایمنی راهها و راه  ( 6)ماده  ( ۷)وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره 

 لغو می گردد .  ( ۷5)بصره ذیل ماده آهن اقدام کند . با تصویب این ماده ت

های اطراف  وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین (11/12/1322)الحاقی  -1تبصره 

متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت  ( ۷۴۴)راهها و راه آهن های کشور به عمق صد 

همین قانون نیاز به احداث  ( ۷5)وفق ماده وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت 

مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه ای که به تأیید هیأت وزیران 

را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف  آن ( %۷۴۴)رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد می

 برساند . 

نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن ها تا شعاع ( 11/12/1322)الحاقی  -2تبصره 

متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود . به وزارت یاد شده  ( ۷۴۴)صد 

همین ماده نسبت به  ( ۷)اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره 

ز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید . بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای الزم صدور مجو

 را از مراجع مربوط اخذ نمایند . 

، گاز، نفت، فاضالب، برق، ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب (11/12/1322)الحاقی  -3تبصره 

تابع آیین نامه ای است که ظرف ، به هر یک مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط

 سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . 

وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده دار وظایف مربوط به برنامه  (11/12/1322)الحاقی  -11ماده 

یی بوده و با متجاوزین به حریم راههای روستائی برابر نگهداری و مرمت راههای روستا، احداث، ریزی

 همین قانون و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد نمود .  ( 6)ماده 
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وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند عالئم افقی و ( 11/12/1322)الحاقی  -12ماده 

های مورد نیاز  ربوط مشخص و در محلعمودی و تجهیزات ایمنی الزم را در طول هر یک از راههای م

 نصب و اجراء نمایند . 

وزارتخانه های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا  (11/12/1322)الحاقی  -تبصره

نگهداری راههای مربوط عالئم ایمنی الزم را نصب نمایند چنانچه براثر کوتاهی در بکار بردن عالئم یاد 

وارد شود هر یک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد  ( حقیقی یا حقوقی)خاص شده خسارتی به اش

خسارت وارده را پرداخت ، موظف است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه

دولت خسارت پرداخت شده را ، نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند

 استیفاء خواهد نمود .  از آنها

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 

در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس  ۹۴/۹/۷۹۰۳

 شورای ملی رسید .

 11 11/11/3111مصوب  کشاورزی یها قانون گسترش کشاورزی در قطب

منظور بهره برداری کامل از منابع آب و خاک و سرمایه گذاریهائی که دولت در مناطق طرح ه ب – 1ماده 

برای توسعه منابع آب از طریق ایجاد تأسیسات مهار کردن آبهای  2و قطبهای کشاورزی مذکور در ماده 

منابع طبیعی مکلف است  نماید وزارت کشاورزی و سطحی و یا زیرزمینی و تدارک آب تنظیم شده می

 نسبت به تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اقدام نماید .

منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از دائر و بائر است   -تبصره

ز آن اراضی بطور که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب و ایجاد تأسیسات آبیاری و زه کشی قطعاتی ا

پراکنده بنحوی از انحاء از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مشروب میشده است و پس از تشکیل قطب 

در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل شود . منظور از قطب کشاورزی قسمتی از منطقه طرح یا حتی 

ط الزم برای کشاورزی پیشرفته خارج از آن است که بعد از ایجاد تأسیسات آبیاری و زه کشی حائز شرای

 و دامپروری میباشد .

                                                           
  ۷6/۴۰/۷۹5۰مورخ  8886به نقل از روزنامه رسمی شماره  5۰
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های کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشه های ضمیمه بشرح  مناطق طرح و همچنین قطب  -2ماده 

 زیر میباشد .

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین .  -الف

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود .  -ب

 رح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دزمنطقه ط  -ج

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین .  -د

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار .  -ه

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زاینده رود .  -و

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد .  -ز

 رزی شبکه آبیاری زرینه رود .منطقه طرح و قطب کشاو  -ح

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان رود .  -ط

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان .  -ی

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت .  -ک

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت .  -ل

 آبیاری کارون . منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه  -م

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون .  -ن

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب .  -ص

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه .  -ع

  ( مازندران)منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری الر  -ف

 مپور .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ب  -ض

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان .  -ق

 منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان .  -ر

در اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و   -1تبصره 

با همکاری وزارت صنایع و و ارتباط بین فعالیتهای کشاورزی و صنعتی هماهنگی معدنی و همچنین 

 معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
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تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از   -2تبصره 

ه اطالع عموم خواهد رسید تا کلیه اشخاصی که به طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طی آگهی ب

امر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند با فرصت کافی ه ی شده بنحوی از انحاء در محدوده آگه

ترتیب تطبیق فعالیتهای خود را با طرح جامع بدهند . در مورد وزارت جنگ و سازمانهای وابسته با توافق 

 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد .

واقع میباشد در  2قطبها و مناطق طرح مندرج در ماده اشخاصی که ملک آنها در خارج از   -3تبصره 

درصد مالکین از لحاظ مساحت  5۴صورتی که مایل باشند این قانون در امالک آنها اجرا شود و بیش از 

کتباً اعالم آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابع خاک و آب 

هر حال مجموع آب در در ه آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود . ولی ب مناسب باشد این قانون در

 دسترس گروه متقاضی نباید از دویست لیتر در ثانیه کمتر باشد .

هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق مهار شدن آبهای سطحی یا بستن سدها و   -2تبصره 

عمیق با سرمایه گذاری دولت دارای آب منظم شوند به  یا آبهای زیرزمینی از طریق حفر گروه چاههای

های مندرج در این  پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطب

 ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید .

مپروری و تأسیسات و صنایع فرآورده های طرحهای تفصیلی و اجرائی توسعه کشاورزی و دا  -3ماده 

کشاورزی و دامی توأم با تقویم زمانی انجام کار که در هر قطب یا قسمتی از آن بر مبنای طرحهای جامع 

شود پس از  توسط سازمانهای مسئول دولتی تهیه می ۷توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده 

اجرا خواهد بود . در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل 

های تولید روستائی و شرکتها و اتحادیه های تعاون روستائی که در حوزه منطقه طرح و قطب  تعاونی

وسیله مهندسان ه قرار گرفته و یا خواهد گرفت در صورتی که طرح تفصیلی و اجرائی موضوع این ماده ب

خانه های تعاون و امور روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده مشاور که با تأیید مشترک وزارت

 تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد .

امر زراعت و دامپروری اشتغال ه اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری ب  -2ماده 

شود  که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی می توانند ظرف مدتی دارند می

طرحهای تفصیلی و اجرائی مربوط به فعالیتهای خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم زمانی و 
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های بهره برداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده  با رعایت مدل

 س از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجراء نمایند .شود تهیه و پ می

وزارت  ۰و  ۹منظور امکان پذیر نمودن تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع مواد ه ب – 6ماده 

کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه آبیاری و زهکشی نقشه های جابجا کردن و یکپارچه 

منظور رفع پراکندگی و ه های اراضی زراعتی را ب ید مالکیتنمودن و قطعه بندی محدوده های جد

نماید واحدهای بهره  اصالح شکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهره برداری اقتصادی تهیه می

شرکتهای تعاونی تولید   -طور شرکتهای سهامی زراعیه برداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت ب

زی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم با حد شرکت تولید کشاور  -روستائی

اعالی بهره وری باید مورد بهره برداری قرار گیرد . این نقشه ها بوسیله هیئت سه نفری مرکب از 

وزارت تعاون و امور روستاها وزارت نیرو که در هر قطب   -نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

شود مالک و مبنای اجرای برنامه ادغام و جابجا کردن و  جرای این قانون تشکیل میکشاورزی برای ا

یکپارچه کردن اراضی زراعتی قرار میگیرد و تصمیم این هیئت از نظر اختصاص قطعات مالکیت ها 

همچنین گروه بندی خرده مالکین برای تشکیل گروه در مواردی که مساحت از واحد بهره برداری به 

 قطعی و غیر قابل تغییر است .، صادی کوچکتر باشدمقیاس اقت

زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح   -6ماده 

و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به 

در صورتی که با تغییر شکل و جابجا شدن و اصالح حدود نحو مقتضی باطالع آنان خواهد رسید 

مالکیت و تشکیل واحد بهره برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زهکشی 

تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را با سرمایه گذاری که الزمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه 

در محدوده واحد بهره برداری آنان است اعالم نمایند . عدم اعالم موافقت کشاورزی و دامپروری منطقه 

 شود . کتبی در مدت مقرر بمنزله انصراف از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری تلقی می

 : در موارد زیر  -1تبصره 

زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات   -الف

 الک میشوندم
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 اند نموده انتخاب را تقسیم شق ارضی اصالحات مقررات و قوانین اجرای در که مالکانی خرده –ب 

شود کمتر از ده هکتار  بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص می مشروط

 باشد

و مقررات اصالحات ارضی نبوده و  کشاورزان و خرده مالکانی که مشمول هیچیک از مراحل قوانین  -ج

هنگام تصویب قانون اصالحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته اند مشروط به 

اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از ده هکتار باشد . که در 

و محدوده ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری  اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا شده

تغییر مییابد طبق تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد بصورت شرکت سهامی زراعی 

یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری 

حدهای بهره برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور منطقه اقدام نمایند . تشکیل وا

 روستاها خواهد بود .

ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته   -2تبصره 

دیم و آیش   -شود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی جمعی و شرکت که مشمول جابجا شدن می

عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانی های واقع در محدوده هر مالکیت بر اساس نرخهای  همچنین ارزش

باشد و معادل با این ارزش مساحت  عادله بدون احتساب اثر سرمایه گذاریهای دولت برای تهیه آب می

که از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار  اراضی جدید که بر همان مبنا ولی با احتساب این

شود با محدوده ای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره  ست ارزیابی میا

هر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده ه مالکیت اختصاص داده خواهد شد . ب

واگذار  قطب به زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند

 خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود .

این ماده مقدور نباشد و یا  2های موضوع تبصره  در صورتی که تأمین زمین هم ارزش اعیانی  -3تبصره 

داخت ها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پر لطمه ای به طرح وارد آورد بهای این اعیانی

 خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره برداری آن بر اساس طرح جامع داده میشود .

در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا   -2تبصره 

معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکه آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده 

 ویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت کند .است تح
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در مورد اراضی و امالکی که مالکیت آن مورد اختالف بوده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده   -6تبصره 

اقدام به خلع ید و  ۱تواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده  باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می

در حساب  8الک مزبور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیئت مندرج در مادهتصرف اراضی و ام

سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز تودیع خواهد شد . مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس 

از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد . تصرف این قبیل اراضی و 

وسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و امالک ت

صدور سند مالکیت نمیباشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد 

 بود .

در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از   -2ماده 

خودداری و یا تعلل نمایند مکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت  6اجرای مفاد ماده 

خواهد  8باشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده  کشاورزی و منابع طبیعی می

قیمت کتباً  بود . در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافت

روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به  ۹۴نماید چنانچه ظرف  و یا بوسیله آگهی در محل دعوت می

انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به صندوق ثبت محل 

ال را امضا خواهند نمود در تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتق

شود به تشخیص وزیر کشاورزی و  موارد ضروری و فوری که عملیات عمرانی و تولیدی متوقف می

نسبت به تصرف اراضی اقدام  8منابع طبیعی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده 

ت کتبی مأموران کشاورزی که بوسیله خواهد شد و در این موارد مأموران انتظامی مکلفند که به درخواس

شوند بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و  وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می

 تأمین موجبات تصرف اراضی بنمایند .

هیئتی مرکب از وزیر  ۱این قانون و تبصره های آن همچنین ماده  6بمنظور اجرای ماده   -1ماده 

وزیر نیرو و دادستان کل و رئیس سازمان ثبت   -وزیر تعاون و امور روستاها  -و منابع طبیعیکشاورزی 

اسناد و امالک کشور یا نمایندگان ذیصالح آنها نسبت به ارزیابی محدوده های جدید و برآورد خسارت 

اساس نرخ  و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جابجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیئت و بر

عادله بدون احتساب اثر سرمایه گذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود . در مورد اراضی که با 

شوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمین آب تنظیم شده در فصل  زمینهای اشخاص مبادله می
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طبیعی مستقر شده و  مساعد کاشت خواهد بود . دبیرخانه این هیئت در وزارت کشاورزی و منابع

جلسات هیئت به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون و تصمیمات هیئت را 

به عهده دارد تشکیل میشود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و حداقل تعداد آراء 

ستان کل یا نماینده او در برای تصویب تصمیمات سه رأی متفق میباشد که در اینصورت حضور داد

 جلسه مزبور ضروری است . تصمیم این هیئت قطعی و غیر قابل تغییر است .

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بائر   -2ماده 

این قانون بر حسب  8ده یا دائر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده را با توجه به ارزیابی مندرج در ما

مورد بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده و 

های تولید روستائی بر اساس مقررات  خواهد شد و سرمایه دولت در شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی

قانون  ۷موضوع ماده  مربوط منظور و یا بطور اجاره در اختیار اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت

تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی با صالحیت و 

سرمایه ای که آمادگی خود را برای اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه 

 اعالم نمایند بگذارد .

است در اجرای این قانون طبق رأی هیئت سه نفری  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف  -11ماده 

اقدام و نسبت به اصالح حدود و یا صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید . پرداخت  5مذکور در ماده 

بهای تمبر و کلیه هزینه های ثبتی و عوارض و مالیات معامله و انتقاالتی که در اجرای این قانون انجام 

ورزی و منابع طبیعی است که به صورت جمعاً خرجاً عمل خواهد شد حق میشود به عهده وزارت کشا

 شود . التحریر دفاتر اسناد رسمی نقداً بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه می

های سهامی زراعی متشکل شده یا  های تعاونی و تولید و یا شرکت زارعانی که در شرکت  -11ماده 

خرده مالکینی که از طریق متشکل شدن در یک گروه یا شرکت تشکیل یک تعهد عضویت آنرا بنمایند و 

هکتار را بدهند همچنین مالکین واحدهای مکانیزه  2۴واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل 

تجارتی که وسعت واحد بهره برداری آنها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت 

ین قانون در اراضی متعلق به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامپروری مندرج خود را با اجرای ا

این قانون اعالم نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اعالم شده وزارت  ۷در ماده 

الی کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه گذاری الزم باشند در استفاده از حد اع
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 6۰و  6۴های موضوع تبصره  مزایا و کمکهای دولت در امر کشاورزی و صنایع وابسته و باالخص کمک

 کل کشور اولویت خواهند داشت . ۷۹5۹بودجه سال   و ۷۹52قانون اصالح بودجه سال 

های جامع بهره  تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرح  -12ماده 

ی از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها می باشد به ور

ها جز آنچه  هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطب 2۴قطعات کوچکتر از 

زمین بر  در طرح جامع مربوط ذکر شده بغیر کشاورزی ممنوع است . تفکیک و تبدیل نوع استفاده از

های دیگر که در اثر تحوالت اقتصادی  های جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرح اساس طرح

و اجتماعی کشور الزم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع 

نع است . رسد بالما طبیعی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگهداشتن 

این قانون اقدام  ۷۹ها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده  اراضی در قطب

مدت با نظر هیئت مذکور  نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز

این قانون در اختیار اشخاص و مؤسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد  8در ماده 

درصد بابت هزینه های مربوط به صاحب ملک  ۷۴نمایند قرار دهد . مال االجاره دریافتی پس از وضع 

به نامبرده پرداخت گردد . ایجاد مستحدثات شود تا  پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع می

زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده 

مستثنی است و در مورد اختالف نظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور 

ک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی قطعی و الزم االجرا است . سازمان ثبت اسناد و امال

 هکتار شود خودداری نماید . 2۴که منجر به کوچکتر شدن از 

  -برق  -تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنائی و عمرانی دولت مانند آب  -1تبصره 

یه های تعاونی راه و حوزه های عمرانی و انبارسازی در حوزه عمل شرکتها و اتحاد  -نفت  -گاز

روستائی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی و بهداشتی و 

 درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است .

دله منطقه و با های عا این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخ 8هیئت پنج نفری مقرر در ماده   -2تبصره 

 نماید . توجه به نوع بهره برداری از اراضی و مستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین می
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تواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از  وزارت تعاون و امور روستاها نیز می  -3تبصره 

ی به زارعین واگذار کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که بموجب قوانین و مقررات اصالحات ارض

شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها 

مستقیماً استفاده نماید . در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید میشود زمین برای بهره 

های سهامی زراعی یا  در اختیار شرکتطبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها ، برداری کشاورزی

گیرد و مال االجاره آن که  تعاونی تولید روستائی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار می

مالک پرداخت و یا در ه به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است ب

 صندوق ثبت بنام مالک تودیع میگردد .

در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به   -2تبصره 

 مرحله بهره برداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده میشود .

متر از  56۴)متر از انتهای حریم  5۴۴اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض   -6تبصره 

از شمول مقررات این ماده مستثنی است . ولی اراضی موضوع تبصره ماده  ( ین پیشرفتگی آب دریاآخر

شمسی  ۷۹52قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مرداد ماه ۱

 قانون مزبور خواهد بود . ۱کماکان مشمول مقررات تبصره ماده 

اغاتی که در اجرای برنامه تقسیم امالک پهلوی در استانهای گیالن و های کشاورزی و ب زمین – 6تبصره 

مازندران و شهرستان جیرفت در اختیار کشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت 

 انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این ماده مستثنی است .

کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است بوسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین وزارت   -13ماده 

انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره برداری از زمین از کشاورزی بغیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح 

این قانون جلوگیری بعمل آورد و نسبت به قلع و امحاء  ۷2و قطب های کشاورزی موضوع ماده 

که به این ترتیب بوجود می آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای مستحدثاتی 

باشد اقدام کند . مأمورین انتظامی مکلفند طبق درخواست کتبی مأمورین  طرح جامع کشاورزی می

 شوند اقدام نمایند . کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می

مالیات بر اجاره های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی   -12ماده 

گردد .  شود به اقساط مساوی با تعداد سالهای اجاره اراضی تقسیط می به بخش خصوصی اجاره داده می
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هر سال از قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان پرداخت اجاره بهای اراضی در 

 طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد گردید .

استفاده کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت   -16ماده 

خت آب بهاء و مکلفند یک نفر نماینده تام االختیار برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پردا

صورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب  هزینه ای مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر این

 نخواهد داشت . تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچه ها با وزارت نیرو خواهد بود .

های های توسعه کشاورزی یا در مجموعه ای از تعدادی قطب سازمان در هر یک از قطب  -16ماده 

گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل خواهد شد . اساسنامه این سازمانها به صورت نمونه 

تعاون و امور روستاها تهیه و پس از   -نیرو  -با موافقت وزارتخانه های کشاورزی و منابع طبیعی

اورزی و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجراء گذارده خواهد شد . وزارتخانه های کش

همچنین اعتبارات ، تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه وظایف اجرائی و حاکمیت  -نیرو  -منابع طبیعی

 های عمرانی مربوط به محدوده قطبها را به این سازمان تفویض و محول نمایند . طرح

ریزی و مؤسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامه   -1تبصره 

نظارت این قانون به سازمان مستقل و مجهزی بنام سازمان گسترش کشاورزی تبدیل میشود . اساسنامه 

این سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین 

 خواهد رسید . 

که نسبت به انتقال تمام یا قسمتی از شود  به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می  -2تبصره 

وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات همچنین تشکیالت هر یک از سازمانها یا دستگاههای تابعه و 

وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که الزم تشخیص دهد در این سازمان و سازمانهای گسترش 

 نماید .و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام 

 – 12ماده 

شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی واقع در منطقه قطب و خارج آن میتوانند   -۷

های کشاورزی و غیر کشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع یا انجام  جهت توسعه فعالیت

 درصد از سهام آن۰۳اکثر تا میزان های جدیدی نموده و حد خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکت

را با موافقت شورای امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید روستائی به ساکنان و روستاهای حوزه 
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های غیر کشاورزی یا سایر سازمانهای وابسته به  عمل شرکت یا به سازمان ترویج و توسعه فعالیت

 وزارت تعاون و امور روستاها واگذار نمایند .

سازمان ترویج توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور   -2

روستاها که سهام این شرکتها را خریداری نمایند مکلفند به دستور وزیر تعاون و امور روستاها سهام 

عی یا شرکت قیمت اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زراه خود را ب

 تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند .

های جدید را خریداری نموده اند به خواهند سهام  در صورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکت  -۹

نمایند به  توانند آنرا با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها به قیمتی که توافق می خود را بفروشند می

ستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را بقیمتی که وسیله شورای امور سایر ساکنان رو

شرکتهای سهامی زراعی تعیین میشود و بهر حال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود بشرکت واگذار 

 نمایند و شرکت نیز مکلف بخرید و پرداخت ارزش آن نقداً میباشد .

نمونه ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت شرکتهای جدید طبق اساسنامه   -۰

تعاون امور روستاها به تصویب هیئت وزیران میرسد تشکیل خواهد شد . این شرکت ها پس از ثبت در 

دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب میدهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود . کلیه تغییرات و 

های موضوع این ماده از  شود . شرکت های مذکور در این دفتر انجام می اقدامات مربوط به ثبت شرکت

و قانون تعاونی   ۹/۴2/۷۹52 کلیه مزایا و تسهیالتی که در قانون تأسیس شرکتهای سهامی زراعی مصوب

برای  2۰/۷2/۷۹۰۳ مصوب حوزه محل شرکتهای تعاون روستائی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در

 های تعاونی تولید روستائی برقرار شده است استفاده خواهند نمود. زراعی و شرکت های سهامی شرکت

 و  توانند با موافقت وزارت تعاون های تولید روستائی می شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی  -5

هائی که موضوع آن با  های دیگری را خریداری کنند و یا در سایر شرکت سهام شرکت امور روستاها 

را تا میزانی که وزارت تعاون و  های مذکور ارتباط داشته باشد مشارکت نموده و سهام آن تهدف شرک

 نماید خریداری کنند . امور روستاها تعیین می

های سهامی زراعی برای آن  های تعاونی تولید روستائی از مزایائی که در قانون شرکت شرکت – 6

های تعاونی تولید روستائی وسیله  ه اساسنامه شرکتها برقرار شده استفاده خواهند کرد . نمون شرکت

 وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد .
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از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمتهای   -11ماده 

 ملغی االثر خواهد بود . های توسعه مغایر در محدوده قطب

آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از   -12ماده 

 تصویب هیئت وزیران اجرا خواهند شد .

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره و نقشه های ضمیمه آن پس از تصویب مجلس شورای 

در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و  ۷۹5۰اردیبهشت ماه ۷6ملی در جلسه روز سه شنبه 

 سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید .

 33/9/3118ی مصوب کشاورز یهادر قطب اليحه اصالح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی 
هر مورد موکول به  ( در5۰.۹.5ی کشاورزی )هاقطباجرای قانون گسترش کشاورزی در   -1 ماده

و عمران روستایی و تمایل اکثریت کشاورزان ذینفع فراهم بودن امکانات مالی و فنی وزارت کشاورزی

 .خواهد بود

ی هاشرکتی تولید روستایی و هایتعاونی سهامی زراعی و هاشرکتالزام مربوط به تشکیل   -2 ماده

 .گرددماده ششم قانون حذف مییک های جمعی از ماده پنجم و تبصرهکشاورزی و گروه

هکتار و باغات  2۴قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از  ۷2مقررات ماده   -3 ماده

تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی منحصر به اراضی و  هکتار و همچنین محدودیت ۷۴به کمتر از 

 2تبصره ز تاریخ اعالم اجرای طرح جامع موضوعی کشاورزی بوده که اهاقطبباغات واقع در محدوده 

 .اجرا خواهد بودقانون مزبور قابل 2ماده 

اليحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و 

  33/33/311866 نظامی دولت مصوب 

سات و شرکتهای ارتخانه ها یا مؤسهرگاه برای اجرای برنامه های عمومی. عمرانی و نظامی وز ـ 1ماده 

که شمول ی ا و دانشگاههای دولتی و سازمانهاها و بانکه ولت. همچنین شهرداریه ددولتی یا وابسته ب

شوند به اراضی.  نامیده می« دستگاه اجرائی » قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس 

وط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ابنیه. مستحدثات. تأسیسات و سایر حقوق مرب

یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده « دستگاه اجرائی » نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبال وسیله 
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تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر  می« دستگاه اجرائی » باشد 

 مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید .طبق مقررات 

در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالکیت  (12/12/1311)الحاقی  -تبصره

به موجب احکام الزم  ( اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد)قانونی 

دستگاه مربوطه موظف است امالک یاد شده را به مالک آن ، ردداالجراء قضائی ابطال گردیده یا می گ

، مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب

استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین 

این قبیل امالک مطابق این قانون اقدام نماید . در صورتی که حکم دادگاه  اعتبار الزم نسبت به تملک

مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف 

اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ 

 یادشده اقدام نماید نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز امالک صدور دستور موقت 

برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی  ـ 2ماده 

الزم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب باالترین « دستگاه اجرائی » و امنیتی 

 برسد .« دستگاه اجرائی »  مقام اجرائی

دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی  ـ 1تبصره 

استفاده نماید . عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمران 

 عب مربوط در استانها رسیده باشد .روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و ش

اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه  ـ 2تبصره 

 روز از تاریخ استعالم پاسخ دهد . ۷5ارائه شده حداکثر ظرف 

ه از طریق توافق بهای عادله اراضی. ابنیه. مستحدثات. تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارد ـ 3ماده 

 و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد .« دستگاه اجرائی » بین 

در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین  ـ 1تبصره 

داخت می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پر« دستگاه اجرائی » بیش از یک میلیون ریال نباشد 

خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال 

قانون  ۱۷تصویب هیئت مقرر در ماده ه باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید ب

 تصویب انجمن شهر برسد .ه ها ب محاسبات عمومی و در مورد شهرداری
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موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به « دستگاه اجرائی » ر صورت حصول توافق ـ د 2تبصره 

خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً بمالک 

ف هر حال عدم اقدام به خرید یا اعالم انصراف در مدت مذکور به منزله انصراه یا مالکین اعالم نماید . ب

 است .

» هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و اینکه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین  ـ 2ماده 

و مالک توافق حاصل نشود. بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی « دستگاه اجرائی 

یک نفر از طرف مالک یا « دستگاه اجرائی » دادگستری تعیین میگردد . کارشناسان یک نفر از طرف 

صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه 

 محل وقوع ملک انتخاب میشوند . رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و الزم االجراست .

قانون  ( 2۳)ده ـ در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ما 1تبصره 

 شود . عمل می ۷۹۷۱کارشناسان رسمی مصوب 

دستگاه » ماه از تاریخ اعالم  هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ـ 2تبصره 

که به یکی از صور ابالغ کتبی. انتشار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا آگهی در محل « اجرائی 

عیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک. عدم تکمیل تشریفات ثبتی. عدم رسد ت باطالع عموم می

صدور سند مالکیت. اختالف در مالکیت. فوت مالک و موانعی از این قبیل. امکان انتخاب کارشناس 

به « دستگاه اجرائی » روز از تاریخ مراجعه  ۷5میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 

 نماید . ت به تعیین کارشناس اقدام میدادگاه نسب

مالک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و  ـ 6ماده 

 خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها .

مالک باشد عالوه بر بهای عادله صدی پانزده که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه  در مواردی ـ 1تبصره 

 تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می به قیمت ملک افزوده خواهد شد

است و در صورت بروز اختالف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع « دستگاه اجرائی » باشد با 

 رنظر خواهد کرد . باشد که به تقاضای هریک از طرفین اظها ملک می

در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل. زارعین حقوقی در ملک مورد  ـ 2تبصره 

بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت 

ه در ملک مورد معامله. ساختمانهای و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد . چنانچ
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روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه. بهای شخم. بذر. کود و 

سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق 

و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق  متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع

 گردد .  یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می

چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و  ـ 3تبصره 

محل کسب و پیشه « دستگاه اجرائی » ل قبل از اعالم تصمیم سا پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک

 بوده باشد .

که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز  ـ نسبت به امالک موقوفه ای 2تبصره 

است بطریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت عمل 

د در مورد امالک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره خواهد ش

این قانون حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل  5ماده  ۹و  2های 

اعتبار طرح پرداخت و مال االجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت 

 کارشناسی تعیین خواهد شد .

ـ در کلیه موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط  6تبصره 

ماه نظرات  و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ۷۹۷۱مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 

ستمزد کارشناسان رسمی و اصالحات نامه د خود را دقیقاً اعالم نماید . دستمزد کارشناسان طبق آئین

بعدی آن و در صورت اختالف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل 

باشد . نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که بعهده مالک میباشد در هنگام انجام معامله  پرداخت می

 از ارزش ملک کسر میگردد 

مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک « ه اجرائی دستگا» در مواردیکه  ـ 6ماده 

شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات 

نماید . در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بعهده هیئت  به مالکین واگذار می، مربوط

 باشد . انون میکارشناسی مندرج در این ق

مجاز است بجای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب « دستگاه اجرائی »  ـ 2ماده 

 محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید .، حق تعهد نماید که پس از انجام طرح
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ت قیمت ملک یا ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخ، ـ تصرف اراضی 1ماده 

اختالفات ، یل استنکاف مالک از انجام معاملهبباشد مگر آنکه در اثر موانعی از ق حقوق مالک مجاز نمی

فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن ، رهن یا بازداشت ملک، مجهول بودن مالک، مالکیت

: بشرح زیر اقدام میشود در این صورت بمنظور جلوگیری از و قفه با تأخیر در اجرای طرح، نگردد

 ۰ماده  2یکی از انحاء مقرر در تبصره ه ب« دستگاه اجرائی » ماه از تاریخ اعالم  چنانچه مالک ظرف یک

نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعالم و ه برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله ب

 ۰می ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده ارزش تقوی، روز مهلت مجدد ۷5پس از انقضاء 

آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان  2یا تبصره 

ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای  محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک

ن مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز میگردد از سوی اداره ثبت به ذیحق ملک یا حقوق یا خسارات بمیزا

پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصالح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق 

شود . اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا  دو لت مسترد می

دستگاه » ابنیه و تأسیسات مورد تملک بنام ، ند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضینماینده وی س

 صادر و تسلیم نماید . « اجرائی 

در صورتیکه فوریت اجرای طرح با ذکر دالئل موجه به تشخیص و زیر دستگاه اجرائی  ـ 2ماده 

» ، ن جبران ناپذیری گرددضرورت داشته باشد بنحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیا

تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با  می« دستگاه اجرائی 

حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و 

تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت  مکلف است حداکثر« دستگاه اجرائی » اجرای طرح اقدام نماید لکن 

 به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید .

مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه  تبصره ـ

لحه به موضوع صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صا

نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بالفاصله  خارج از نوبت رسیدگی و حکم الزم صادر می

 رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد .

ابنیه یا تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی ، اراضی، چنانچه قبل از تصویب این قانون ـ 11ماده 

بانکها و ، ات و شرکتهای دولتی و یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریهابتصرف وزارتخانه ها. مؤسس
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که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در  دانشگاههای دولتی یا سازمانهائی

محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و 

سارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر حقوق و خ

قطعی در مراجع ذیصالح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات 

 مربوط بشرح زیر پرداخت خواهد شد :

حدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مست، تأسیسات، الف ـ ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان

 شود . مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می

قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای ه ب ـ بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی ب

مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت ، جنگلها، موات

. زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب نخواهد شد 

 شورای انقالب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد .

 ۰ارزش تقویم شده زمین در صورت اختالف نظر از طرف هیئت کارشناسان موضوع ماده  ـ 1تبصره 

 نظرگرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد .این قانون با در 

 هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود . ـ 2تبصره 

این  ۷۴باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده  مکلف می« دستگاههای اجرائی »  ـ 3تبصره 

اعتبار الزم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر  قانون را پیش بینی و پس از تأمین

سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند . ادارات ثبت اسناد و امالک مکلف 5ظرف 

 بصدور سند مالکیت میباشند .

ض مستقیم به طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوار ـ 2تبصره 

شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و 

 حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند .

ابنیه یا تأسیسات ، احتیاج به اراضی دایر یا بایر« دستگاه اجرائی » هرگاه برای اجرای طرح  ـ 11ماده 

، نه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریهامتعلق به سایر وزارتخا

که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد  بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی

واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن 
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باشد و در صورتیکه مسئولین مربوط به توافق نرسند  هد بود . این واگذاری بصورت بالعوض میخوا

 طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد .

که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق بشرکت یا سازمان یا مؤسسات  در صورتی تبصره ـ

بهای آن ، اساسنامه شرکت مقدور نباشد دولتی یا وابسته بدولت بوده و واگذاری بالعوض آن برابر

براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است در این صورت ملک بصورت قطعی 

 منتقل خواهد شد .« دستگاه اجرائی » به 

که تا این تاریخ در مورد الیحه نحوه خرید و تملک اراضی و امالک  کلیه قوانین و مقرراتی ـ 12ماده 

رای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از برای اج

 تاریخ تصویب این قانون ملغی االثر میباشد .

 با اصالحات و الحاقات بعدی 11/11/3119اليحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

رش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه به منظور حفظ و گست (21/12/1311)اصالحی  -1ماده 

، پارک ها، بزرگراه ها، میادین، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، درختان

باغ شناخته شوند در محدوده و ، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر، بوستان ها

ت ضوابط مربوطه ممنوع است . ضوابط و چگونگی اجراء حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعای

این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت 

وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست، کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی

 استان ها می رسد .  و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی

اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی ( 21/12/1311)الحاقی  -1تبصره 

 مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود . 

 عایتر و قوانین با تطبیق جهت ها استان عالی شورای مصوبات (21/12/1311 الحاقی)– 2تبصره 

 شورای مجلس رییس اطالع به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ( ۷۹8) هشتم و سی و یکصد اصل

با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصالح به ، رسید تا در صورتی که بر خالف قوانین بود خواهد اسالمی

 شورای عالی استان ها ارسال گردد . 

م شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه شامل تعداد شهرداریها در محدوده قانونی و حری ـ 2ماده 

 5های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر  و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل

 باشد .  و سند اجرای این قانون می، بار قابل تجدید سال یک
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رک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان بزرگراهها و پا، میادین، شهرداریها مکلفند درختان معابر تبصره ـ

 پالک کوبی کنند .

توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در  مأموران شهرداریها برحسب مورد می ـ 3ماده 

 های مشمول این قانون بشوند .  دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل

قانون گسترش فضای سبز را  ( ۷)درختان موضوع ماده هر کس  (21/12/1311)اصالحی  -2ماده 

عالوه بر جبران ، عالماً و عامداً و بر خالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد

 (۷۴۴۴۴۴۴۴)ریال تا ده میلیون  ( ۷۴۴۴۴۴۴)خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون 

در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از  ریال برای قطع هر درخت و

 شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . 

این  ( ۷)تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده  (21/12/1311)اصالحی  -1تبصره 

ولی قطع  قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است

 درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است . 

در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها  ـ 2تبصره 

رتیکه شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد . در صو صادر می

پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان 

 های مقرر در این قانون خواهد شد .  نشود مرتکب مشمول مجازات

مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند  (21/12/1311)اصالحی  -3تبصره 

که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر مکلفند به ازاء درخت هایی 

محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با 

سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس  ۷۴محیط بن حداقل 

 نمایند. 

بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم ، میادین، و حفاظت و آبیاری درختان معابرـ کاشت  2تبصره 

 باشد .  وظایف شهرداریها می

ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن ـ جانشین ساختن و قطع درختان که مالزمه با بهره  ـ 6ماده 

های اجرائی این قانون تعیین  نامه قلمستانها و باغات و موارد دیگر بموجب آئین، برداری از نهالستانها

 خواهد گردید . 
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هرکس عالماً و عامداً و برخالف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن  ـ 6ماده 

درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی برحسب نوع 

 ار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد . سن درخت و موقعیت آن از یک هز، و محیط

تبصره  ـ در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن 

بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات 

 عمومی شهر و محرومین میرسد .  

های مأمور اجرای این قانون که قبال با وظایف ضابطین دادگستری  موران شهرداریزارش مأگ ـ 2ماده 

 آشنا شده اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است . 

هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را  ـ 1ماده 

زارش خالف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال بخالف حقیقت بکسی نسبت دهد و یا گ

صورت  شود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این محکوم می

 در این مورد نیز الزم الرعایه است .  6به مجازات اشد محکوم خواهد شد . مقررات تبصره ذیل ماده 

 

 16با اصالحات و الحاقات بعدی 13/32/3162مصوب  رکهای صنعتی ايرانقانون راجع به تأسیس شرکت شه

های صنعتی و ایجاد هر چه  بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک  -ماده واحده

بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ 

 ت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس میگردد .تصویب این قانون شرک

وزیر امور اقتصادی و  ( رئیس مجمع)مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع   -۷

  -وزیر نیرو  -وزیر صنایع سنگین  -وزیر جهاد سازندگی  -رئیس سازمان برنامه و بودجه  -دارائی

در مقابل مجلس شورای اسالمی مسئول امور  وزیر صنایع  -وزیر کشاورزی  -وزیر مسکن و شهرسازی

 شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد . ه مربوط ب

های صنعتی در نقاط مختلف ایران  های شهرک تواند شرکت شرکت شهرکهای صنعتی ایران می  -2

 تأسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد . 

                                                           
 ۷6/۴۷/۷۹6۹مورخ  ۷۷۹8۳به نقل از روزنامه رسمی شماره  56
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هرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ش  -۹

مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و 

همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 

  م وزیر صنایع تعیین خواهد شد . شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حک

های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود  های شهرک شرکت – ۰

ه سرمایه اولی، که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود

های  لی و تشویق احداث و توسعه شهرکبرای تسهیالت بیشتر ماپرداختی دولت را جبران نمایند 

وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای ، صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع

صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بالعوض محسوب 

 صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است . می گردد . انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای 

های تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت  شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت  -5

اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و 

  یران است . تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ا

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از 

طریق این شرکتها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده 

  .  .است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد

رانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی استفاده از بودجه عم  -6

که پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات زیربنائی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه 

نامه ای که بتصویب مجمع  هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آئین

نعتی میرسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که عمومی شرکت شهرکهای ص

بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت میگردد . موارد و 

 نامه مشخص خواهد شد . ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور بتفکیک در آئین

و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای  ( یب شده توسط مجمعدر منطقه تصو)تعیین محل شهرک   -۱

گوناگون براساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و درهرحال 

های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری  شهرک

وه عمل در این خصوص در اختیار مسئوالن شهرک صنعتی اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نح
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های فنی و اقتصادی  است که براساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد . تشخیص ضرورت

 های صنعتی مربوط می باشد .  به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک

 این بند مستثنی است . عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات  (11/13/1326)الحاقی  -تبصره

های صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری  مجمع عمومی شرکت شهرک  -8

اسالمی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام الزم را انجام دهد و همچنین 

بت به توسعه شهرکهای صنعتی مجمع عمومی شرکتهای تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نس

 مصوب اقدام نماید . 

اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط   -۳

 مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید .

روز یکشنبه هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . ۷۹62/۷2/۷8مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

نامه اجرائی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خصوص حل مشکل  آئین

 13 31/32/3169مورخ   ه198/ت 21331موضوع تصويب نامه شماره   اراضی باير
ماده  ( ۹)وزارت کشاورزی و به استناد تبصره  پیشنهادبنا به  ۷/۷2/۷۹6۳سه مورخ هیأت وزیران در جل

مصوب )واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خصوص حل مشکل اراضی بایر 

 نامه اجرائی مصوبه مزبور را به شرح زیر تصویب نمود . آئین ( 25/5/۷۹6۱

 نامه به شرح زیر تعریف می گردند : اصطالحات بکار رفته در این آئین  -1ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی در خصوص حل  26/6/1362مصوبه مورخ   -ماده واحده  -1

 نامیده می شود .‹‹ ماده واحده ››نامه اختصاراً  مشکل اراضی بایر در این آئین

سال  ( 5)بیشتر از ، حیا دارند ولی بدلیل اعراض مالکزمینهائی است که سابقه ا  -اراضی بایر  -2

 متوالی بدون دلیل موجه بالکشت مانده یا بماند .

زمینهای در تملک اشخاص است که بالاستفاده گذاشته شده اند . احراز اعراضی   -اراضی اعراضی  -3

 نجام می شود .بودن اراضی توسط دادگاه و از طریق تحقیق و بررسی محل یا اقرار کتبی مالک ا

                                                           
 28/۷2/۷۹6۳مورخ  ۷۹۰۷2به نقل از روزنامه رسمی شماره  5۱
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اصول و ضوابط فنی و عرفی است که ضرورت رعایت آنها ، مجموع مقررات  -ضوابط کشاورزی  -2

 در کشت اراضی از طرف وزارت کشاورزی اعالم می گردد .

دو نفر به معرفی مدیر کل )کمیسیونی است مرکب از سه نفر کارشناس   -کمیسیون تشخیص  -6

که در هر استان تشکیل می گردد و  ( ت هفت نفره واگذاری زمینکشاورزی و یک نفر به معرفی هیأ

پس از بازدید از ملک و عنداللزوم کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص بایر بودن اراضی 

 اعالم رای می نماید .

دو نفر از کارشناسان یا ارزیابان  ( کمیسیونی است مرکب از سه نفر کارشناس  -کمیسیون ارزیابی  -6

اداره کل کشاورزی و ا داره کل امور اقتصادی و دارائی به معرفی مدیران کل مربوط و یک نفر کارشناس 

که در هر استان تشکیل می گردد و در مورد بهای عادالنه  ( رسمی یا خبره محلی به معرفی دادستان محل

 نامه اعالم رأی می نماید . اراضی موضوع این آئین

نامه  یر خارج از محدوده قانونی شهرها با رعایت ماده واحده و این آئینتشخیص اراضی با  -2ماده 

برعهده کمیسیون تشخیص می باشد و به یکی از طرق زیر توسط اداره کل کشاورزی استان مربوط اعالم 

 می گردد . رأی کمیسیون تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود

 صورت دسترسی به آنان . در ، ابالغ کتبی به مالکان اراضی  -۷

در دو نوبت به فاصله  ( درصورت وجود)آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و محلی   -2

 ماه .  یک

 حل وقوع ملک .مالصاق اطالعیه در   -۹

نامه که به تشخیص دادگاه به عنوان اراضی اعراضی  در مورد اراضی بایر موضوع این آئین  -3ماده 

ماه پس از ابالغ وزارت کشاورزی یا پس از نشر  که مالکان ظرف یک می شوند در صورتیشناخته 

دومین آگهی در روزنامه جهت انتقال سند مالکیت زمین حاضر نشوند مدیر کل کشاورزی استان به قائم 

 مقامی مالک اسناد انتقال مالکیت اینگونه اراضی را امضاء خواهد نمود .

، نامه که به عنوان اراضی اعراضی شناخته نمی شوند بایر موضوع این آئین در مورد اراضی  -2ماده 

سال  یک، مالکان اراضی از تاریخ ابالغ وزارت کشاورزی یا از تاریخ نشر دومین آگهی در روزنامه

فرصت خواهند داشت تا شخصاً به یکی از طرق مندرج در ماده واحده در خصوص کشت زمین طبق 

ه ساله قبل از فصل کشت اعالم می شود اقدام نمایند یا برای این منظور زمین را ضوابط کشاورزی که هم

 اجاره یا مزارعه به دیگری واگذار نمایند .، از طریق فروش
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مالکان یا متصرفین قانونی اراضی موضوع این ماده که مدعی داشتن عذر موجه برای عدم   -1تبصره 

ربوط را به اداره کل کشاورزی استان مربوط ارائه نمایند کشت زمین هستند موظفند مستندات و مدارک م

 سال دیگر تمدید شود . تا در صورت تأیید اداره کل کشاورزی مهلت تعیین شده تا یک

ه اجاره یا مزارعه برای واگذاری اراضی موضوع این ماده ب، انتخاب هر یک از شقوق فروش  -2تبصره 

در اداره )از اسناد یا قراردادهای منعقده در پرونده مربوط  منظور کشت اراضی با مالک است و نسخه ای

 ضبط می گردد . ( کل کشاورزی

نامه کشت اراضی طبق ضوابط کشاورزی  این آئین ( ۰)در صورتیکه ظرف مهلت موضوع ماده   -6ماده 

ود . اقدام خواهند نم، انجام نشود هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین در مورد فروش اراضی برای کشت

 نظارت نماید .، وزارت کشاورزی موظف است در مورد کشت اراضی فروخته شده

که در اختیار دولت قرار گرفته اند و همچنین اراضی  ( ۹)کلیه اراضی بایر موضوع ماده   -6ماده 

نامه براساس بهای عادالنه ای که توسط کمیسیون ارزیابی تعیین می گردد  این آئین ( 5)موضوع ماده 

 : هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین با رعایت اولویتهای زیر فروخته خواهند شد توسط

 زارعین ساکن در محل که بدون زمین هستند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند .   -۷

داوطلبان اشتغال به کار کشاورزی غیر ساکن در محل در صورت سپردن تعهد سکونت در محل و   -2

 اشتغال به کار کشاورزی

 فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی .  -۹

، کمیسیون ارزیابی موظف است بهای عادالنه اراضی موضوع این ماده را براساس عرف محل  -تبصره

تعرفه قیمت گذاری دولتی و نظر کارشناس یا فرد خبره محلی ، قیمت زمین در زمان تصویب ماده واحده

منابع ، تناوب زراعی، ارزش زراعت های غالب، راضیحاصلخیزی و مرغوبیت ا، و با توجه به موقعیت

 تعیین نماید .، آب و امثالهم

نامه توسط وزارت کشاورزی  این آئین ( 6)وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده   -2ماده 

 : های مربوط واریز می گردد دریافت و به شرح زیر به حساب

نامه به حسابی که توسط خزانه تعیین می  ن آئینای ( ۹)وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده   -۷

 شود .  گردد واریز و به درآمد عمومی کشور منظور می

نامه به حساب صندوق سازمان ثبت اسناد  این آئین ( 5)وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده   -2

نهادها و ، سازمانهاهای قانونی و شرعی مالک به  و امالک کشور واریز می گردد تا پس از پرداخت بدهی
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ماده مابقی به مالک پرداخت شود .، دستگاههای دولتی و تأمین هزینه های مربوط به دفتر اسناد رسمی

نامه با وزارت کشاورزی است و کلیه نیروهای  نظارت بر حسن اجرای ماده واحده و این آئین  -1

مکلفند در اجرای ماده واحده و این شهربانی و کمیته های انقالب اسالمی ، انتظامی اعم از ژاندارمری

 نامه با وزارت کشاورزی و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین همکاری نمایند . آئین

ر طریق مانع اجرای ماده ه وزارت کشاورزی می تواند در صورت لزوم اشخاصی را که به  -تبصره

 ائی صالح معرفی نماید .شوند جهت تعقیب و تعیین کیفر به مراجع قض نامه می واحده و این آئین

نامه با وزارت  کلیه نهادها و سازمانهای دولتی موظفند در اجرای ماده واحده و این آئین  -2ماده 

کشاورزی همکاری نمایند و اطالعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای وزارت کشاورزی در 

 حداقل زمان ممکن در اختیار آن وزارت قرار دهند .

نامه را همه  زمان برنامه و بودجه کلیه اعتبارات الزم جهت اجرای ماده واحده و این آئینسا  -11ماده 

 ساله در بودجه وزارت کشاورزی پپش بینی می نماید .

نامه مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین  چنانچه ماموران اجرای ماده واحده و این آئین  -11ماده 

 مربوط با آنان رفتار خواهد شد 

نامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بال  از تاریخ ابالغ این آئین  -12اده م

 اثر می باشد .

نامه را  های الزم برای اجرای این آئین ستاد مرکزی واگذاری زمین موظف است دستورالعمل  -13ماده 

 با نظر وزارت کشاورزی تهیه و به مورد اجراء گذارد .

 

مصوب  صنعتی جمهوری اسالمی ايران -ون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریقان

 با اصالحات و الحاقات بعدی 13/16/3132

سرمایه ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی  -1ماده 

حضور فعال در ، زار کار و کاالتنظیم با، ایجاد اشتغال سالم و مولد، گذاری و افزایش درآمد عمومی

به ، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، بازارهای جهانی و منطقه ای

دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و 

 این قانون اداره نماید .
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 ره کیش طبق نقشه پیوست .منطقه آزاد جزی  -الف

منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره   -ب

 در محدوده ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود .

 . ( طبق نقشه پیوست)منطقه آزاد چاه بهار   -ج

 انون برخوردار خواهند بود .مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات موضوع این ق  -1تبصره 

محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت  (31/12/1321)الحاقی  -2تبصره 

منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این ، وزیران خواهد رسید

 قانون برخوردار خواهد بود . 

ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و  (31/12/1321)اصالحی  -3تبصره 

 تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود

درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت   -2ماده  

با اولویت نواحی ) وزیران می رسد هزینه گردد . کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی

صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در  ( همجوار

 اموال عمومی محسوب خواهد شد .

 های مشروح مربوط به کار می رود .  در این قانون واژه های زیر به جای عبارت  -3ماده 

 کشور جمهوری اسالمی ایران . : کشور

 صنعتی .   -منطقه آزاد تجاری: منطقه

 صنعتی .   -سازمان هر منطقه آزاد تجاری: سازمان

 مجلس شورای اسالمی .: مجلس

 : هیأت وزیرانمسئولیت   -2ماده 

 تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه .   -الف

 تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه .   -ب

 بودجه ساالنه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق. ، فرهنگی، رنامه های عمرانیتصویب ب  -ج

 تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا .   -د

 اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق . ا به عهده خواهد داشت .  -هـ
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شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و  هر منطقه توسط سازمانی که به صورت  -5ماده 

سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود . این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و 

های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این  مقررات حاکم بر شرکت

تابع ، هد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامهقانون و اساسنامه های مربوط اداره خوا

 قانون تجارت خواهند بود .

قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر 

صنعتی  –اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارت خانه ها به سازمان های مناق آزاد تجاری 

 :  11/11/1326 مصوب

  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ( 5)با توجه به صراحت ماده   -ماده واحده: ظر مجلس ن

هر منطقه توسط سازمانی که بصورت » که اعالم می دارد  ۷۹۱2صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

است اداره می شود و شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت 

این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات 

و « عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد . 

بوده و موخر و  ۷۹۱2نعتی مصوب سال ص  -با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه » حاکم بر قانون 

 نمی باشد .  ۷۹66می باشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال «  ۷۹66ها مصوب 

از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد . اعضاء هیأت مدیره  سازمان توسط هیأت مدیره متشکل  -6ماده 

توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد . مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد 

به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و باالترین مقام اجرایی ، داشت

نایی منطقه می باشد . انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای در زمینه های اقتصادی و زیرب

مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است . عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با همان 

مراجع انتخاب کننده می باشد . هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به 

 عهده دارد .

های الزم که  سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت  -2ماده 

 اقدام نماید .، طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود



  ۷2۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

های تابع آن مجاز هستند قراردادهای الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی  سازمان و شرکت  -1ماده 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای  داخلی و خارجی منعقد نمایند و با

انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند . اختالفها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر 

 رسیدگی و حل و فصل می شود .، حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف

ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه  مؤسسه، سازمانها، وزارتخانه ها  -2ماده 

تسهیالت و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای الزم را در حدود مصوبه های هیأت وزیران با 

های تابع آن منعقد نمایند . شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب  سازمان یا شرکت

 منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد .حفظ موقعیت رقابتی 

سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام  (22/11/1326)اصالحی  -11ماده 

آموزشی و رفاهی از ، امور فرهنگی، بهداشت، خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیالت مواصالتی

 ید . اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نما

ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به ، صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز  -11ماده 

در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده ، انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

 منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد .

بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع ، انسانی مقررات مربوط به اشتغال نیروی  -12ماده 

 خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

های  اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت (16/13/1311)اصالحی  -13ماده 

اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در نسبت به هر نوع فعالیت ، اقتصادی اشتغال دارند

مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف 

خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به 

 المی خواهد رسید . تصویب مجلس شورای اس

قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد  ۷۹معافیت مالیاتی موضوع ماده   -ماده واحده: نظر مجلس

 مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می باشد . 

از شمول مقررات صادرات و  مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی  -12ماده 

واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به 
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تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و 

 تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد .

تا حد ارزش افزوده در آن منطقه ، واردات کاالی تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور  -16ماده 

 با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند .

و در منطقه آزاد تولید ورود کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین   -16ماده 

از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف  ( متناسباً)می شود از تمام یا بخشی 

 خواهند بود .

از ، کاالهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند  -12ماده 

لی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی موارد نقل و انتقال داخلی کشور است و

 صادرات و واردات خواهد بود .

تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و   -11ماده 

ن اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد ای

قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام 

 می شود .

تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی  (31/12/1321)الحاقی  -1تبصره 

پول و اعتبار و صدور مجوز  موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای، در مناطق

 از طرف بانک مرکزی است . 

افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و  (31/12/1321)الحاقی  -2تبصره 

 خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است . 

با اسعار مختلف در مناطق آزاد نظام حاکم بر برابری ریال ایران  (31/12/1321)الحاقی  -3تبصره 

 توسط هیأت وزیران تعیین می شود . 

معامالت واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول  (31/12/1321)الحاقی  -2تبصره 

مقررات بانکداری اسالمی خواهد بود . واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده 

 الت به ریال ایران ممنوع هستند . اند از انجام معام
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سازمان می تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب   -12ماده 

خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید . 

 سازمان انجام خواهد شد . بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای

ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد .   -21ماده 

مقررات الزم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان 

 های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . در فعالیت

حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به  (31/12/1321)اصالحی  -21ماده 

مورد تضمین و حمایت است . سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه ، تصویب هیأت وزیران رسیده است

، مالکیت شوددر مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب 

جبران عادالنه خسارت به عهده دولت می باشد . مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و 

 طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . 

مچنین ثبت کشتی ه، ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی( 31/12/1321)اصالحی  -22ماده 

قانون اساسی طبق ضوابط  ( 8۷)شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم ، ها

 مصوب هیأت وزیران انجام می شود . 

ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط  (31/12/1321)الحاقی  -تبصره

 سازمان آن منطقه انجام می شود . 

 های الزم دفتر نمایندگی تأسیس نماید . سازمان می تواند در محل  -23ماده 

نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر   -22ماده 

منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر 

 عیین می گردد . سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود .منطقه ت

 اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است .  -1تبصره 

ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت   -2تبصره 

زمان ثبت اسناد و امالک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت عرصه و اعیان می باشند . سا

 به نام اشخاص صادر نماید .
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کلیه ، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه، رییس و مدیران سازمان هر منطقه -26ماده 

، عدالت اداریرؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان ، وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی

، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور

شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که ، استانداران

ه منطقه فعالیت ر محدودتوسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکتهای خصوصی که د

  دارند نمی باشند

 آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .  -26ماده 

حسب مورد با ، به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد (22/11/1326)الحاقی  -22ماده 

 : تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد

اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و  ( وابسته به قوه مجریه)دستگاههای اجرایی   -الف

 مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند . 

روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره ، مدیران  -ب

 کم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند . و مدیر عامل سازمان و با ح

تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و  (31/12/1321)الحاقی  -21ماده 

صنعتی جمهوری اسالمی   -شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری

ت که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی اس

 رسید . 

حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و  (16/12/1311)الحاقی –تبصره 

 مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود . 

ه داخلی و خارجی در مناطق آزاد تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمای( 16/12/1311)الحاقی  -22ماده 

ماه از تاریخ تصویب این قانون با  ای است که ظرف مدت ششه نامه براساس مقررات مجاز و تابع آئین

 پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . 
 

 



  ۷۹۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

صنعتی جمهوری   -ریوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاحآيین نامه ن

/ت 36118موضوع تصويب نامه شماره  با اصالحات و الحاقات بعدی  مصوب"اسالمی ايران 

 18 31/12/3131مورخ  ک211
صنعتی جمهوری اسالمی ایران در جلسات   -اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری

نامه شماره  موضوع تصویب)ت وزیران با توجه به اختیار تفویضی هیا 25/۷۷/۷۹۱2، 2۹/۷2/۷۹۱2مورخ 

چگونگی اداره مناطق آزادتجاری "قانون  ( 2۰)و به استناد ماده  ( 8/۱/۷۹۱2هـ مورخ 2۷۷/ت 2۷۷۷5

آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در   -۷۹۱2مصوب   -"صنعتی جمهوری اسالمی ایران 

 ا به شرح زیر تصویب نمودندصنعتی جمهوری اسالمی ایران ر  -مناطق آزاد تجاری

 در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کارمی رود   -1ماده 

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور

 صنعتی جمهوری اسالمی ایران   -هر یک از مناطق آزاد تجاری: منطقه

 ایران صنعتی جمهوری اسالمی   -سازمان هر منطقه آزاد تجاری: سازمان

کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این   -2ماده 

 آیین نامه می باشند .

اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این   -تبصره

 آیین نامه خواهند بود .

اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان تا تاریخ  اشخاصی که بعد از  -3ماده 

برای خرید یا اجاره عرصه مربوطه به ، اجرای این آیین نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند

 همان اعیانی مقدم بر سایرین می باشند .

جاوز به اراضی دولتی تلقی و اوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجت  -2ماده 

سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مامورین انتظامی 

 موضوع را تعقیب کند .
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کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع   -6ماده 

، داری از جنگلها و مراتع کشورو قانون اراضی مستحدث و ساحلیکشور و نیز قانون حفاظت و بهره بر

 واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان اعمال می شود .

در دفتر ، آیین نامه اداره ثبت اسناد و امالک مربوط ( 5)در مورد کلیه اراضی موضوع ماده   -6ماده 

لت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و امالک اراضی دولتی را به نام دو

 اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصالح خواهد نمود .

از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و   -2ماده 

ت مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررا سازمان جنگلها

 منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می شود .

استفاده از زمین صرفاً درچارچوب طرح جامع منطقه آزاد  62:( 11/12/1326مورخ ) اصالحی  1ماده 

 6۴یر است.پذرسد امکانصنعتی و ویژه اقتصادی می  -که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری

صنعتی   -( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری2۰نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده )

و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات   ۷۹۱2مصوب  -جمهوری اسالمی ایران

 .ذیربط انجام خواهد شد

یرات در طرح جامع مذکور توسط های تفصیلی در محدوده شهرها و تغیتصویب طرح -1تبصره 

 وزارت کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان

 میراث سازمان زیست، محیط حفاظت سازمان و کشور وزارت کشاورزی، جهاد وزارت شهرسازی، و راه

دبیرخانه کارگروه در سازمان .هد شدگیری خواو گردشگری بررسی و تصمیم  دستی صنایع فرهنگی،

 معتبر موافق رأی سه حداقل با کارگروه تصمیمات و بوده مستقر مربوط صنعتی –منطقه آزاد تجاری 

 هایدستگاه به جلسه تشکیل از قبل ماه یک را کارگروه دستور است موظف کارگروه دبیرخانه. باشدمی

 .خذ نمایدهای مذکور را اه اعالم و نظر دستگاهکارگرو عضو
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  ۷۹5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعالم کارگروه منجر به تغییر  -2تبصره 

عالی  گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورایاساسی در طرح جامع منطقه می

 .باشدمی اقتصادی ویژه و صنعتی –مناطق آزاد تجاری 

تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی  دستورالعمل تشخیص -3تبصره 

 .شودو معماری ایران ابالغ می

های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم طرح -2تبصره 

ست، رسیده ا باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمشخص می

گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ میدر بخش

های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت طرح

 .در جلسه دعوت خواهد شد

صنعتی موظفند ظرف  –اد تجاری سازمان های مناطق آز 61( 26/11/1326مورخ  الحاقی)  6 تبصره 

شش ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه ، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای عالی مناطق 

صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هئیت وزیران قرار  –آزاد تجاری 

 گیرد. 

تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه ،سازمان  مجاز  :   62( 21/11/1322مورخ اصالحی)  6تبصره 

 به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری های فعلی می باشد. 

فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است . در  (21/12/1322)اصالحی  -2ماده 

تملک زمین به نام شرکت ، مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد

 متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد . 

قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث  "هر گاه سازمان ملی زمین و مسکن قبال  -11ماده 

ورت سازمان مکلف است از مفاد قرادداد مزبور متابعت و در ص، مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد

امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیر مسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار 

نماید . وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است 

 به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود .
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بهای فروش هر متر مربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به عالوه   -11ه ماد

خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین ، خاک برداری، تسطیح، هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک

 می شود .

ابل انتقال به غیر می موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان ق  -12ماده 

 باشد . انتقاالت قهری از این قاعده مستثنی می باشد .

انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان وصدور سند   -تبصره

 رسمی مجاز است .

می شود در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان الزم برای شروع و احداث ساختمان تعیین   -13ماده 

 سازمان می تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید .، و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد

ها موظفند  کلیه بانک، قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است  -12ماده 

حقوقی مربوط را اعطا قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت اعتباری و 

 نمایند.

کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی   -16ماده 

مصوب سال   -ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

به وزارتخانه های   -۷۹5۰ب مصو  -و اصالحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی ۷۹۰8

قانون حفاظت و بهسازی محیط  ( ۷5)تا  ( ۷۷)مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد 

که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات   -۷۹5۹مصوب   -زیست

تصویب این آیین نامه در از تاریخ ، خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است

 محدوده مناطق آزاد به سازمان تقویض می شود .

واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین   -16ماده 

به تایید  ۷/2/۷۹۱۹نامه در تاریخ  در اختیار این سازمان می باشد .این تصویب، موضوعه در این مورد

 ریاست جمهوری رسیده است .مقام محترم 

 

 

 



  ۷۹۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ،قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی 32تبصره 

  21/16/3131ايران مصوب 

دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را   -22تبصره 

انین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت های نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قو

ماده واحده و  13216۹قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب دی ماه 12ماده موجود در 

قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضی مصوب 

دد . همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو می گر 31/12/۷۹5۷6۰

نقشه های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معامالت اراضی منابع طبیعی در استان های 

نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان ها قرار دهد . ، مختلف کشور

 زم االجرا است :اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد ذیل ال

 انجام معامالت منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود .  -۷

 انجام معامالت نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد .  -2

هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده   -۹

انونی شهرها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت ق

 وزیران می رسد .

نامه شماره   موضوع تصويب 13/33/3131اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب 

 36/33/313161مورخ   ه36211/ت 21/32116
 2۱/۷۴/۷۹۱۰مورخ  ۷/د / ۳8۷۷ترک شماره بنا به پیشنهاد مش ۱/۷۷/۷۹۱5هیأت وزیران در جلسه مورخ 

ماده واحده قانون تفکیک  ( ۰)و  ( ۹)سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره های 

ـ اساسنامه سازمان امور اراضی را  ۷۹6۳وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ـ مصوب 

 : به شرح زیر تصویب نمود

مؤسسه دولتی وابسته به ، مور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده می شودسازمان ا ـ 1ماده 

وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در 
                                                           

 مراجعه شود.۱۱به صفحه 6۹

 مراجعه شود.82به صفحه 6۰
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ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره ، محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی

ستاد مرکزی واگذاری زمین و ، ضیین از ادغام تشکیالت اجرایی سازمان اصالحات ارواگذاری زم

 هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل می شود . 

، کلیه وظایف و اختیارات اجرایی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای یاد شده ـ 1بصره ت

داراییها و تعهدات آنها در مرکز به سازمان و در ، اموال، نیروی انسانی، تجهیزات، همچنین کلیه اعتبارات

 استانها با نظر وزیر کشاورزی به سازمانهای کشاورزی استانها منتقل می شود . 

های هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و  ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت ـ 2تبصره 

در ، اری و تصمیم گیری در امور واگذاری زمینهای قانونی خود به عنوان مراجع سیاستگز مسؤولیت

و فعالیتهای مربوط  ان جدید نسبت به انجام مسؤولیتهاحدود قوانین و مقررات و در چهارچوب سازم

اقدام و فقط تشکیالت و امور اجرایی آن در سازمان متمرکز می شود . سازمان از نظر تشکیالتی و 

 های یاد شده است .  اد و هیأتاجرایی موظف به ارایه خدمات الزم به ست

مرکز سازمان در تهران است و واحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با  ـ 2ماده 

 زیر نظر سازمانهای کشاورزی استان انجام وظیفه می کنند . ، سازمان

ن و مقررات سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری است و برابر قوانی ـ 3ماده 

 و مفاد این اساسنامه فعالیت می کند . 

 ـ رییس سازمان نماینده تام االختیار وزارت کشاورزی در ستاد مرکزی واگذاری زمین است .  2ماده 

هدف سازمان عبارت از برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام  ـ 6ماده 

غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت  وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی

 کشاورزی در سطح کشور است . 

 : وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی عبارتست از  -6ماده 

اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان توسط مراجع ذی صالح بر ، الف ـ انجام کلیه وظایف

 ورزی یا سازمان گذاشته شده یا می شود . عهده وزارت کشا

ب ـ انجام اقدامات الزم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط 

 به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی . 

 ی اراضی وگحفظ یکپارچ، های شرعی و قانونی ج ـ تهیه و تدوین مقدمات الزم برای تثبیت مالکیت

 حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت . 
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ی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل ضد ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصالحات ار

 اختالف موجود در این زمینه . 

ه برای این هـ ـ مطالعه و جمع آوری اطالعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنام

 قبیل اراضی . 

و ـ کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف 

 سازمان . 

 ز ـ ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بی زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین . 

الن رشته های مختلف کشاورزی از ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیل کردگان و فارغ التحصی  -ح

  طریق واگذاری زمین . 

 باغبانی و نظایر آنها . ، ط ـ واگذاری زمین برای طرحهای زراعی

 : رییس سازمان توسط وزیر کشاورزی منصوب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است ـ 2ماده 

ط و نظارت بر اجرای دقیق آنها . در الف ـ ابالغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذی رب

دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین ، صورت عدم ابالغ مصوبات ظرف ده روز توسط رییس سازمان

 مصوبات را راساً به مراجع مربوط ابالغ می کند . 

ب ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف 

 تعیین شده . 

 ج ـ تأیید برنامه های سازمان و پیشنهاد آنها به مراجع ذی صالح برای تصویب . 

 د ـ تأیید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذی صالح برای تصویب . 

هـ ـ انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی در هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط 

  .  در صورت تفویض وزیر کشاورزی

اعمال ، اداری و استخدامی، ضوابط و مقررات مالی، و ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها

 هماهنگیهای الزم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین و مقررات ذی ربط . 

اصالتاً یا توسط ، ح ـ استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضایی و قانونی

 وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویض شده . 

 چکها و اسناد تعهد آور سازمان با رعایت مقررات مربوط . ، ط ـ امضای قراردادها

 معاونان و مدیران سازمان . ، ی ـ عزل و نصب کارکنان
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 ک ـ انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی . 

ان می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران رییس سازم تبصره ـ

 سازمان واگذار کند . 

 تشکیالتی و استخدامی وزارت کشاورزی ـ موضوع تصویب، مالی، سازمان تابع مقررات اداری ـ 1ماده 

 ـ و اصالحات بعدی آن است .  2۳/۷/۷۹۱۷هـ مورخ  ۷۹/ت ۳۰6نامه شماره 

شورای عالی  ۷۳/۷۷/۷۹۱۷/د ش مورخ  2265کلیه مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره  ـ 2ماده 

اداری به این سازمان منتقل می شوند تابع مقررات استخدامی این سازمان هستند و بر حسب تشکیالت 

 مصوب که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد در پستهای سازمانی مناسب استقرار

 می یابند . 

 21/11/3133از قانون معادن مصوب موادی 

چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده امالک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز   -22ماده 

مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء ، به تصرف این امالک باشد

برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به ، ر معدنی واقع در آنآن را بدون محاسبه ذخای

در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک ، صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن

کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با 

وول فراهم خواهد شد . تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن امالک و وضع هماهنگی دستگاههای مس

 مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد .

درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از   -1تبصره 

، رزمینی باشد که در عمق عرفی امالک مزبور قرار گیردامالک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زی

در غیر اینصورت تابع ملک نخواهد بود . تشخیص عمق عرفی موضوع این ، مشمول ماده فوق بوده

تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می 

 باشد .

فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ  مالک یا مالکین امالک  -2تبصره 

الشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی امالک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به 

مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و ، ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود

نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین ، ل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرینقب، فلزات
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ضمن معافیت از پرداخت حقوق ، صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده

 ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد . ( الف)شق  ( ۷)و بند  ( ۷۴)براساس مفاد ماده ، دولتی

، مأموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده  -3تبصره 

 بالفاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند .

هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در  (22/11/1321ـ)اصالحی 23ماده

توسط دستگاههای اجرائی اعم از ، خل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنیدا

شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقالبی و واحدهای تابعه آنها، ، وزارتخانه ها

 معدن و تجارت است . ، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت

در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل  (22/11/1321تبصره ـ)الحاقی 

دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای ، ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود

برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به ، مراحل طرح مصوب

وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از  های پرداخت خسارت

 در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تودیع نمایند . ، دریافت آن

دستگاههای ، جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن (22/11/1321ـ)اصالحی 22ماده

معدن و ، مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت اجرائی و متولیان قانونی مربوط

 : تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعالم نظر نمایند

 الف ـ حریم قانونی راهها و راه آهن 

 ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها 

 ات پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنو

 ت ـ داخل جنگلها و مراتع 

 ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی 

 ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح 

 پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ، آثار طبیعی ملی، چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی

 ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز 

معدن و تجارت و فقط یک بار برای ، توسط وزارت صنعت، اجرائی ذی ربطاستعالم از دستگاههای 

معدن و تجارت حداکثر سه ، صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد . پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت
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ماه پس از استعالم صادر می شود . اعالم نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم 

 لت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود . اعالم نظر در مه

دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این  (22/11/1321ـ)اصالحی 1تبصره

 معدن و تجارت اقدام نمایند . ، های قانونی خود به وزارت صنعت قانون، نسبت به اعالم وضعیت حریم

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این  (22/11/1321ـ)الحاقی 2تبصره

معدن و تجارت ، قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت

اعالم نماید . همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعالم می کند و 

ن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعالم شده از سازمان معد، وزارت صنعت

 انرژی اتمی ایران استعالم نماید . 

محیط زیست  معدن و تجارت و سازمان حفاظت، وزارت صنعت( 22/11/1321)الحاقی  ـ3تبصره

این ماده بررسی و  ( چ)متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند  مکلفند در مورد معادن

تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از 

معدن و تجارت با تصویب ، وزارت صنعت، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، نظر مصالح ملی

 هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند . 

هماهنگی و ، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، وزارت صنعت (22/11/1321)الحاقی  ـ2تبصره

تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر ، اداره امور اخذ

سقف ، ماتدستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعال

زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره 

مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام االختیار در محل ، دستگاههای فرعی، واحد

 ه عمل آورند . پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را ب

معدن و تجارت استان به پاسخهای ، در صورتی که سازمان صنعت (12/11/1322ـ)الحاقی  6تبصره 

موضوع به هیأت حل اختالف موضوع ماده ، استعالم از دستگاههای اجرائی ذی ربط اعتراض داشته باشد

یف گردد . جلسات این ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکل ( مکرر 2۰)

هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و الزم 

 االجراء است . این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست . 

 : اعضای هیأت حل اختالف عبارتند از (12/11/1322مکررـ)الحاقی 22ماده
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 ی ربط به عنوان رئیس هیأت ـ استاندار یا معاون ذ۷

 معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت ، ـ رئیس سازمان صنعت2

 ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان ۹

 ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ۰

 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط  5

تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در  ـ یک نفر از بهره برداران با 6

 با انتخاب خانه معدن کشور ، صورت عدم وجود خانه معدن در استان

 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان۱

بع ملی و طبیعی واقع شده چنانچه محدوده عملیات معدنی در منا (22/11/1321ـ)اصالحی 26ماده

و  ۷۹۰6قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ( ۹)ماده «  ۰» مطابق تبصره ، باشد

به منظور ، اصالحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق االرض مندرج در تبصره یاد شده

هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری ، یجبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدن

 ( 6)ماده «  ۹» درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره  ( %۷5)مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد 

این قانون و تبصره  ( ۷۰)از کل حقوق دولتی موضوع ماده  ( %۷2)این قانون و همچنین دوازده درصد 

معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل ، های ذیل آن که توسط وزارت صنعت

کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی 

 عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد . 

استخراج و انباشت و بهره برداری  ،محدوده های مربوط به اکتشاف (22/11/1321ـ)اصالحی 26ماده

معدن و تجارت توسط ، مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت

مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد . مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر ، سازمان جنگلها

و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است 

معدن و تجارت قرار دارد . هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی ، اختیار وزارت صنعت

 که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد . 

از خدمات متخصصان معدن و وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب   -22ماده 

این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند . دولت ، زمین شناسی و امور مربوط به آن
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وظف است الیحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ م

 تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید .

، ئی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدندستگاههای اجرا  -21اده م

مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه 

 ترجیحی خود قرار دهند .  -ای

اتی که منجر به تحمیل مقرر، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی – 22ماده 

هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی 

 می گردد .

مجلس شورای اسالمی مصوب  22/12/1322قانون معادن مصوب  22قانون استفساریه ماده 

 مجلس شورای اسالمی : 11/12/1312

 : نظر مجلس

، مجلس شورای اسالمی لغو کلیه قوانین ۷۹۱۱/ 2/ 2۱قانون معادن مصوب  ( 2۳)منظور از ماده 

تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را 

به ، از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمی باشد

  قوت خود باقی خواهد بود .

 

 66با اصالحات و الحاقات بعدی 16/31/3139مصوب  قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

در راستای اصالح و بهسازی تشکیالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار   -1ماده 

، تأمین امنیت غذاییکشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در جهت 

عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها ، رشد سرمایه گذاری

وزارتخانه ، و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود

ا کلیه اختیارات و وظایفی که های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی ب

 وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد .
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  ۷۰5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد   -2ماده 

فصیلی وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می گردد . شرح وظایف ت

قانون برنامه سوم توسعه  ( 2)کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای الزم الرعایه مندرج در ماده 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و ، اقتصادی

دولتی در چارچوب قانون برنامه  نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیر

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و حذف وظایف تکراری و غیر ، سوم توسعه اقتصادی

ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و 

د کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جها

 قانون اساسی می رسد . ( ۷۹۹)حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم 

، وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی  -1تبصره 

تحت پوشش  مؤسسات و شرکتهای وابسته و، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کلیه واحدها

اجتماعی و فرهنگی ، را که قابل واگذاری می باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی

 جمهوری اسالمی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید .

ی به منظور صرفه جویی در هزینه ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارها  -2تبصره 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در ، موازی و دوباره کاری

 شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید .، مراکز استان

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این است که مراکز  ( 2)ماده  ( 2)منظور از تبصره : نظر مجلس

شهرستان و بخش در هم ادغام ، رزی و جهاد سازندگی سابق در مراکز استاناداری وزارتخانه های کشاو

می تواند ، درهم، شوند و چنانچه در یک شهرستان سازمان کشاورزی وجود داشته باشد با ادغام واحدها

 در همان سطح باقی بماند . 

خانه های کشاورزی و جهاد اموال و داراییها و کارکنان وزارت، تعهدات، اعتبارات، کلیه امکانات  -3ماده 

 سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود .

به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و   -تبصره

واحدهای تابعه آن با پیش بینی ساز و کار تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن 

 ازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید .کارکنان م
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مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه ، کلیه سازمانها  -2ماده 

یر وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می شوند . هر گونه تغی

 در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد .

حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی نسبت به   -تبصره

 سهام دولت جاری است .

حسب پیشنهاد ، ۷۹۱۳در سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود   -6ماده 

، تغییر ردیف، جابجائی، نسبت به هر گونه اصالح، وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات مصوب

های بودجه ای وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به نحوی که  کاهش یا افزایش اعتبار ردیف

و اخاللی در اداره امور وزارت جهاد حداکثر تسهیالت الزم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده 

 اقدام نماید .، کشاورزی ایجاد نشود

وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف   -6ماده 

 شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید .

مقررات مورد عمل هر ، وزارت جهاد کشاورزی، امیاستخد، تا تصویب مقررات اداری مالی  -تبصره

 واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود .

وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با   -2ماده 

اده بهینه رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیالت دولت و اصل صرفه جویی و استف

تشکیالت وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله ، از امکانات

 اجرا درآورد .

توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در   -1ماده 

می باشد . مصادیق این صنایع چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی 

 توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد .

وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ ، به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی  -تبصره

سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقاء فن آوری در تولید ماشین آالت و ادوات مورد 

 را فراهم سازد . استفاده در بخش کشاورزی



  ۷۰۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای ، کلیه وزارتخانه ها -2ماده 

کشاورزی می نمایند موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام 

 دهند .

شورایی بنام ، و مصرف آب کشور توزیع، به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین  -11ماده 

کشور و رئیس سازمان ، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو

یک نفر از اعضای کمیسیون ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی کشور

اظر و دو نفر از متخصصین آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ن، کشاورزی

بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد . ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا 

معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود . تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون 

 باشد.ذیربط الزم االجرا میقانون اساسی برای دستگاههای  ( ۷۹8)مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم 

، های الزم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا ترتیبات و هماهنگی  -11ماده 

تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت 

 وزیران خواهد رسید .

در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش وزارت جهاد کشاورزی موظف است   -12ماده 

نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان ، کشاورزی

اقدام نماید . اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

فروش اموال و امکانات مازاد این ، کمکهای دولتخواهد رسید . سرمایه اولیه این صندوقها از محل 

هزار  آن تا مبلغ یک ( %۷۴۴)وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد 

 تأمین می گردد .، ریال تخصیص یافته تلقی می شود ( ۷ ۴۴۴ ۴۴۴ ۴۴۴ ۴۴۴)میلیارد 

وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس  به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع  -13ماده 

که به عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً به وزارت جهاد  ۷۹6۹قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

 کشاورزی محول می شود .

دولت موظف است در حدود بودجه ، به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی  -12ماده 

 : سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد

پنبه و سایر ، ذرت، خرما، شکر، برنج، قیمت تضمینی خرید محصوالت کشاورزی از قبیل گندم  -الف

 محصوالت تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید . 
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موقع محصوالت این ماده و جلوگیری از توزیع بی (الف)موقع تولیدات داخلی موضوع بندباخرید به -ب

 در حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید .، ی و تنظیم بازاروارداتی کشاورز

 گردد.و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میباشداالجرا میاین قانون ازتاریخ تصویب الزم -16ماده 

ه یکهزار قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ما

به تأیید شورای  ۷۴.  ۷۴.  ۷۹۱۳و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 نگهبان رسیده است .

موضوع تصويب  3139اصالحی قانون ايمنی راه ها و راه آهن مصوب  33ماده   3آئین نامه اجرائی تبصره 

 63 26/33/3183مورخ   هـ21188/ت16361نامه  

وزارت ۷۹8۴/ ۷۱/5مورخ  ۷۷/5۹2۰بنا به پیشنهاد شماره  ۷6/۷۷/۷۹8۷ن در جلسه مورخ زیرات وهیأ

ـ  ۷۹۱۳اصالحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب  ( ۷۱)ماده  ( ۷)راه و ترابری و به استناد تبصره 

 آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

 ژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می رو ند :و ا، دراین آیین نامه ـ 1ماده 

ده ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط محدو :ریم قانونی راه و راه آهنالف ـ ح

هیأ  ۰/2/۷۹۰6مورخ  ۷6۱2ماره نامه ش تصویب ( ۹)مراجع ذی صالح و از جمله کمیسیون موضوع ماده 

و  ل و کرو کی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیدهآنها براساس جدو تعیین یا افزایشزیران ت و

 یا برسد .

، هرگونه ساختمان زارت راه و ترابری برای صدو ر مجوز ایجادهزینه ای است که و :جوهوب ـ 

رد و به صورت یکجا یا هی الیه حریم راه و راه آهن برآوسیسات به عمق یکصد متر از منتدیوارکشی و تأ

 اقساط دریافت می دارد . به طور

 زودد تا دو هزار و سیله نقلیه در رترافیک با تر :ج ـ ترافیک سبک

 زتا پنج هزار و سیله نقلیه در رو ترافیک با تردد از دو هزار :د ـ ترافیک متوسط

 زاز پنج هزار وسیله نقلیه در رو ترافیک با تردد بیش :هـ ـ ترافیک سنگین

 نونی شهرها است که توسط مراجع ذی صالح تعیین شده یا می شود .ده قامحدو: و ـ محدوده شهر
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  ۷۰۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ر مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات و نظایر آن به عمق یکصد صدو ـ 2ماده 

 متر از انتهای حریم راهها و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است :

رت ابنیه فنی راه یا راه آهن ر مجاومستحدثات به هر صورت دالف ـ صدور هرگونه مجوز برای ایجاد 

پاسگاه های پلیس ، گالری بهمن گیر، دیوار ضامن، دیوار حائل، تونل( متر و باالتر ۷۴بادهانه )پل  نظیر

راه  محور متردرطول25۴تا۷۴۴درفاصلهی همسطح و غیرهمسطح ونظایرآنهاتقاطع ها، پارکینگ، راه

سیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز و تأ آنها ممنوع است .ایجاد حسب مورد قبل و بعد از

 زارت راه و ترابری مجاز می باشد .

کلیه ) رزی هستندزمین هایی که دارای کاربری کشاو ر مجوز برای ایجاد مستحدثات درـ صدو ب

دیل آنها منع رزی یا باغ شناخته شده و تبب قوانین و ضوابط جاری زمین کشاوزمینهایی که به موج

ر بالمانع بودن تبدیل اراضی مجوز الزم مبنی ب، ممنوع است مگر اینکه مالک اراضی ( قانونی دارد

حفر ، تلمبه خانه، رزی را از مراجع ذی ربط اخذ و ارایه نماید . ایجاد مستحدثاتی مثل خانه باغیکشاو

ذ مجوز از وزارت راه و ترابری د مجاز همان مقررات و با اخو نظایر آن فقط در چارچوب و حدو چاه

 بالمانع است .

به ارتفاع حداکثر یک متر با مجوز و طبق مشخصاتی  رزی و باغاتتبصره ـ محصور کردن اراضی کشاو

 که وزارت راه و ترابری تعیین می کند بعد از نوار با کاربری تأ سیسات زیربنایی بالمانع است .

اقع در نوار به عرض سی متر برای زیربنایی در اراضی وسات سیهرگونه ساخت و ساز به استثنای تأج ـ 

مازندران و گلستان به ، راهها و راه آهن های کشور و به عرض پانزده متر برای راههای استانهای گیالن

دهن ـ قائمشهر و رو، تهران ـ رو دهن ـ آمل، ین استثنای آزادراهها و محورهای موجود رشت ـ قزو

 ی محدوده یکصد متری ممنوع خواهد بود . کرج ـ چالوس از ابتدا

سیسات زیربنایی براساس معیارهای فنی و ردی که عرض نوار یاد شده برای تأدر موا ـ 1تبصره 

 زارت راه و ترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بالمانع است .با هماهنگی و، هندسی کافی نباشدم

هرگونه ، سیسات زیربناییده با کاربری تأر محدود اقعی وبرای حفظ حقوق مالکان اراض ـ 2تبصره 

برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله الیحه ، تصرف و استفاده از اراضی مذکور

لت عمرانی و نظامی دو، ه های عمومیقانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنام

 شورای انقالب است . ۱/۷۷/۷۹58مصوب 
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مجتمع های خدماتی و رفاهی در خارج ، برای ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرکهای صنعتی و مسکونی  -د

 مجوز صادر می نماید .، ر مجوز با رعایت مفاد این آیین نامهده قانونی شهرها مرجع صدواز محدو

و سایط  تعمیرگاه، غنی و سوختیفروش مواد رو احدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاهو ـ 1تبصره 

هتل و متل و نظایر آنها در قالب مجتمع های خدماتی و رفاهی و در مکانهایی ، هرگونه فرو شگاه، نقلیه

 شگاهمتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فرواگذاری اترابری در چارچوب قانون اجازه و که وزارت راه و

ـ تعیین  ۷۹۱۱ـ مصوب  های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

 مستقر و احداث می شوند .، نموده یا می نماید

ایجاد هرگونه مستحدثات درمحدوده یکصدمتری بعد از حریم راهها درموارد زیرممنوع  ـ 2تبصره 

  است:

 ستاها در یک سمت آنها قرار گرفته اند. ـ در سمت دیگر راههایی که رو ۷

 ذرها . ارگـ در ضلع خارجی کمربندیها و کن 2

محدوده  زاویه و باعث کاهشجدید دیت دید وجود دارد یا ایجاد مستحدثات ـ در نقاطی که محدو ۹

 دید گردد. 

 ـ بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم . ۰

رعایت مفاد این آیین نامه ، تفصیلی و هادی شهرها یا بازنگری طرحهای موجود، هـ ـ در تهیه طرح جامع

 نه تغییر در آن تغییر اساسی محسوب می شود .الزامی بوده و هرگو

 : و ـ حدود محور راه و یا حریم آن که از داخل روستا عبور می نماید به شرح زیر تعیین می گردد

 ـ حریم قانونی راه باید کامالً حفظ شود . ۷

ا رعایت ـ احداث مستحدثات در محدوده یکصد متری بعد از حریم راه عیناً مطابق طرح هادی روستا ب 2

 ضوابط و مقررات مربوط انجام می شود .

نظر ، در روستاهای فاقد طرح هادی که محدوده آنها تعیین نشده است (22/16/1316تبصره ـ)الحاقی 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت تعیین محدوده مالک عمل می باشد . 

در صدور مجوز به نحوی ، الزم استز ـ به منظور تأمین حداکثر ایمنی برای راهها و راه آهن های کشور 

به ترتیب ، سیسات زیربنایی با توجه به موقعیت محل و زمینشود که بعد از نوار با کاربری تأعمل 

 و سپس بنا و اعیانی قرار گیرند  پارکینگ، محوطه یا فضای سبز
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یت درمحدوده ژکتور و هرگونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیر آن به هر کیفیا پروح ـ نصب نورافکن 

 برابر ضوابطی است که وزارت راه و ترابری تعیین و اعالم می نماید .، موضوع این آیین نامه

در ۷۹۱۳کلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب  ـ 3ماده 

شور با اخذ مجوز از مراجع ده یکصد متر بعد از حریم راهها و راه آهن های کارج از حریم و در محدوخ

 ضعیت خود هستند :ند در موارد زیر ملزم به تطبیق وذی ربط در حال احداث می باش

در مواردی که هنوز کار )الف ـ ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربری تأ سیسات زیربنایی 

 . ( اجرایی شرو ع نشده است

سیسات صله اعیانی از نوار با کاربری تأبیشترین فامین د نظر در جانمایی اعیانی برای تأب ـ تجدی

 . ( در مواردی که هنوز کار اجرایی شرو ع نشده است)زیربنایی 

 مین دسترسی مناسب .ج ـ تأ

مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی ربط که هنوز کاراجرایی آنها شروع نشده است حداکثر  تبصره ـ

دارندگان مجوز ، معتبر بوده و پس از انقضای مهلت مذکورشش ماه پس از تاریخ ابالغ این آیین نامه 

مکلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری هستند . در غیر این صورت وزارت مذکور موظف است از 

 هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگیری نماید 

د این آیین نامه نسبت بق مفابه وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز ط ـ 2ماده 

جوهی به شرح زیر از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید .وجوه اخذ شده به به وصول و

 حساب خزانه واریز و صددرصد آن به منظور ایمن سازی راهها به مصرف می رسد .

 ریال ۱5۴یر آن الف ـ مبلغ پایه به ازای هر متر طول دیوارحداکثر به ارتفاع یک متر یا حصار یا نظا

 ریال ۷۴۴۴ب ـ مبلغ پایه به ازای هر مترمربع عرصه به استثنای اراضی کشاو رزی 

منازل ، ج ـ مبلغ پایه به ازای هر متر مربع اعیان به استثنای مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

 .  ریال ۹۴۴۴رزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه مبلغ کشاومسکونی روستاییان و تأ سیسات 

 : مبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدو ل زیر محاسبه و عمل می شود ـ 1تبصره 

 موقعیت اقتصادی ترافیک نوع راه یا راه آهن

 فرعی و

 راه آهن 
 سنگین متوسط سبک آزادراه اصلی و بزرگراه

کیلومتری مراکز ۷۴به فاصله 

 استانها

کیلومتری 5به فاصله 

 سایر شهرها

۷ 5/۷ 2 ۷ 5/۷ 2 2 5/۷ 
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برای  سیم خاردار یا چپر، سیله فنسر به ارتفاع یک متر یا حصار به واحداث کنندگان دیوا ـ 2تبصره 

 محصور کردن اراضی 

 معاف هستند . ( ریال به ازای هر متر طول ۱5۴) ( الف)جه بند ورزی از پرداخت کشاو

خرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط ـ مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال براساس آ 3تبصره 

 تعدیل می گردد .، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود

وزارت راه و ترابری می تواند در هنگام ، نظر به اهمیت تأمین راه دسترسی در ایمنی راهها ـ 2تبصره 

دسترسی به تشخیص  معادل هزینه احداث راه، صدور مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام کار

وزارت یاد شده از متقاضی اقدام نماید . تضمین مذکور پس از اتمام عملیات اجرایی و تأمین راه 

زارت راه و ترابری می تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام ودسترسی مسترد می شود . 

 د .ننماید از محل تضمین مذکور نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نمای

های قبلی مبنی بر اخذ هرگونه وجه به ازای صدور  دستورالعمل، پس از ابالغ این آیین نامه ـ 6تبصره 

دیوارکشی و تأسیسات در فاصله یکصد متر از منتهی الیه حریم راهها و راه آهن ، مجوز احداث ساختمان

 توسط وزارت راه و ترابری لغو می گردد .، های کشور

، و ترابری موظف است در جهت ارتقای کیفیت فضای اطراف راهها از طریق مطالعهوزارت راه  ـ 6ماده 

مسائل زیست ، وضعیت موجود کاربریها و مستحدثات، مسائلی نظیر مالکیت اراضی موجود در طرح

اجتماعی و اقتصادی ظرفیتهای هر ، ویژگیهای توپوگرافی، ایجاد منظر مناسب، میراث فرهنگی، محیطی

طرح هدایت و » ضمن برنامه ریزی و ارایه ضوابط الزم نسبت به تهیه ، کاربری مناسبتعیین ، ناحیه

 اقدام نماید .« ساماندهی فضایی برای هر یک از راههای کشور 

 می باشند . یراههای روستایی از شمول این آیین نامه مستثن ـ 6ماده 

 

 

 

 



  ۷5۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

مصوب   راهها و راه آهن اصالحی قانون ايمنی  ( 33)ماده  ( 1)آيین نامه اجرايی تبصره 

 68 26/33/3183مورخ   هـ21188/ت11236موضوع تصويب نامه شماره  3139
 ۷۹8۴/ 5/ ۷۱مورخ  5۹2۰/ ۷۷بنا به پیشنهاد شماره  ۷۹8۷/ ۷۷/ ۷6هیئت وزیران در جلسه مورخ 

مصوب   -ناصالحی قانون ایمنی راهها و راه آه ( ۷۱)ماده  ( ۹)وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره 

  .آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود  -۷۹۱۳

 : واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند، در این آیین نامه  -1ماده 

محدوده ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط  :حریم قانونی راه و راه آهن  -الف

 ۷۹۰6/ 2/ ۰مورخ  ۷6۱2تصویب نامه شماره  ( ۹)الح و از جمله کمیسیون موضوع ماده مراجع ذی ص

هیئت وزیران تعیین یا افزایش آنها بر اساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده 

 و یا برسد . 

ه یا محدوده قانونی شهرها است که توسط مراجع ذی صالح تعیین و تصویب شد :محدوده شهر  -ب

 می شود . 

وارد آمدن زیان ناشی از برخورد وسایل نقلیه یا عبور بارهای ترافیکی یا عبور شبکه های  :خسارت  -ج

به راه و راه آهن و تأسیسات و ، تأسیسات زیر بنایی یا فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی

ریل و متعلقات آن می باشد که توسط ، عالئم و ابنیه فنی، رویه، تجهیزات و ابنیه مربوط به آن نظیر حریم

 وزارت راه و ترابری برآورد و اعالم می گردد .

انجام هر گونه عملیات از قبیل حفاری یا پایه گذاری یا لوله کشی یا کابل کشی از رو یا   -2ماده 

آیین نامه می ری و با رعایت مفاد این بزیرزمین و یا نظایر آن منوط به انجام هماهنگی با وزارت راه و ترا

 باشد .

خارج از حریم راهها و راه آهن های ، هر گونه عملیات در نوار با کاربری تأسیسات زیر بنایی  -3ماده 

به عرض سی متر بعد از حریم مصوب آنها و از ابتدای محدوده یکصد متر از منتهی الیه حریم راه ، کشور

انجام می پذیرد . اجرای   -۷۹۱۳مصوب   -اه آهنقانون ایمنی راهها و ر ( ۷۱)یا راه آهن موضوع ماده 

گاز و مخابرات در این محدوده در صورتی که به جسم و تأسیسات راه ، آب، خطوط و شبکه های برق

 لطمه وارد نکند بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز می باشد .

                                                           

 ۷۴/۷2/۷۹8۷مورخ  ۷68۳8به نقل از روزنامه رسمی  68
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ح قانون ایمنی راهها و راه قانون اصال ( 6)مأمورین وزارت راه و ترابری موظفند بر اساس ماده   -2ماده 

 و تبصره های آن از اجرای عملیات بدون هماهنگی جلوگیری نمایند .  -۷۹۱۳مصوب   -آهن

صورت تمدید مهلت فقط  شروع عملیات اجرایی باید در زمان مقرر انجام گیرد . در غیراین  -6ماده 

 بار مجاز است . برای یک

دریافت ابالغ کتبی وزارت راه و ترابری در خصوص  دستگاههای اجرایی مکلفند به محض  -6ماده 

توقف عملیات به دلیل مسایل اضطراری یا مشاهده تخلف از مفاد توافق و نظایر آن نسبت به توقف 

ساعت از تاریخ ابالغ اقدام نمایند . در صورت استنکاف دستگاههای  (2۰)عملیات حداکثر ظرف 

  -۷۹۱۳مصوب   -قانون ایمنی راهها و راه آهن ( 6)ماده  ( ۷)وزارت راه و ترابری طبق تبصره ، اجرایی

 اقدام خواهد نمود .

به منظور حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد توافق و جبران خسارت های احتمالی ناشی از   -2ماده 

دستگاههای اجرایی مکلفند پیمانکاران خود را موظف کنند که بر اساس هماهنگی های ، انجام عملیات

ادارات )ام شده با وزارت راه و ترابری عملیات خویش را انجام داده و گواهی وزارت راه و ترابری انج

را بر صحت عملیات ارایه دهند . استرداد تضمین حسن انجام کار پیمانکاران توسط  ( کل راه و ترابری

 منوط به ارایه گواهی یاد شده است .، دستگاههای اجرایی

حریم راهها و راه آهن باید در اجرای عملیات موضوع این آیین نامه به ناچاردر مواردی که   -1ماده 

دستگاههای اجرایی پس از انجام هماهنگی با وزارت راه و ترابری اقدام خواهند ، های کشور انجام پذیرد

 کرد .

ه رفع خسارت وارد شده می باشند دستگاههای اجرایی مکلف ب، در صورت بروز خسارت  -1تبصره 

صورتی که دستگاههای اجرایی نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمایند باید هزینه خسارت وارده در 

را طبق برآورد وزارت راه و ترابری بر اساس فهرست بهاء مصوب و معتبر در زمان ایجاد خسارت به 

 وزارت مذکور پرداخت کنند .

ت کل راه و ترابری در خصوص برآورد در موارد اختالف میان دستگاههای اجرایی و ادارا  -2تبصره 

 نظر سازمان نظام مهندسی استان مالک عمل خواهد بود .، خسارت وارده

دستگاههای اجرایی مکلفند مدارک و نقشه های مورد نیاز را به تعداد کافی و طبق دستوالعمل   -2ماده 

ادارت )وزارت راه و ترابری  ابالغی وزارت راه و ترابری تهیه و به همراه برگه درخواست تحویل دهند .

اقدام و اعالم ، حداکثر به مدت یک ماه نسبت به بررسی درخواست های دریافت شده ( کل راه و ترابری
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نظر می نماید . عدم اعالم نظر وزارت راه و ترابری در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می شود . 

 : مدارک مورد نیاز عبارتند از

 ده اطالعات طرح یا پروژه . برگه تکمیل ش  -الف

 پالن موقعیت در ابعاد مقیاس مورد نظر .   -ب

 جزییات اجرایی .   -ج

 مشخصات فنی و الزامات ایمنی و حفاظتی .   -د

  ۷/ 5۴۴۴با مقیاس  ( مسیر لوله یا کابل یا شبکه و نظایر آن)نقشه موقعیت   -هـ

  ۷/ ۷۴۴یا راه آهن با مقیاس برای قطع عرضی راه  ( پروفیل طولی)نقشه مقطع   -و

 ۷/ 2۴نقشه جزییات بر حسب تعداد تیپ مقاطع و برای تمامی مقاطع با مقیاس   -ز

به منظور رعایت مسایل فنی از جمله رعایت حریم اختصاصی شبکه های تأسیسات عمومی   -11ماده 

ا یکدیگر و با حریم تداخل حریم شبکه ها ب، حفظ ایمنی شبکه ها، جزییات اجرایی، خدمات زیربنایی

راه و طرح مشکالت و هماهنگی امور و نظایر آن کارگروهی مرکب از اعضای زیر به ریاست نماینده 

 : وزارت راه و ترابری تشکیل می گردد

 .  ( مدیرکل اداره ایمنی و حریم راهها)نماینده وزارت راه و ترابری   -الف

 ( ریت منابع آب ایران حسب موردب کشور و شرکت توانیر و سازمان مدیشرکت مهندسی آب و فاضال)نماینده وزارت نیرو  -ب

 شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی حسب مورد( . )تلگراف و تلفن ، نده وزارت پستنمای  -ج

 شرکت ملی گاز ایران و شرکت مدیریت خطوط لوله و مخابرات حسب مورد(. )نماینده وزارت نفت   -د

 ( . و حوزه معاونت آب و خاک حسب مورد)حوزه معاونت صنایع و عمران روستایی  نده وزارت جهاد کشاورزینمای  -هـ

 . (هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور نماینده وزارت کشور )حوزه معاونت  -و

نحوه برگزاری و اتخاذ تصمیم و سایر مسایل داخلی کارگروه یاد شده تابع دستوالعملی ، زمان  -تبصره

است که نماینده وزارت راه و ترابری تهیه و در اولین جلسه کارگروه مطرح و پس از تصویب اکثریت 

 اعضاء مالک عمل می باشد . هر یک از اعضای کمیته یاد شده دارای یک رأی می باشند .

، در مورد راههای عبوری از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست  -11ماده 

 الزامی است .، وافقت سازمان نیز عالوه بر مفاد این آیین نامهاخذ م

 راههای روستایی از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند .  -12ماده 
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، بزرگراهها و آزاد راههای متصل به هم، کروکی حریم و یکصد متر محدوده نظارتی راههای چهار خطه

  ( ارد ریلگ، جدول، نیوجرسی)با جداکننده وسط 
 راه محور 

 جزیه وسط 

 سطح سواره رو 

 راه های طرفین شانه 

 راه حاشیه 

 نوار تاسیسات خدمات زیر بنائی 

 مابقی محدوده نظارتی یکصد متر 

 راه قانونی عرض محدوده یکصد متر بعالوه نصف حریم 

 راه قانونی حریم 

 عرض نوار تاسیسات خدمات زیر بنائی 

 راه قانونی بعد از حریمعرض محدوده یکصد متر  

 

 راه نوع

 راه قانونی حریم

 از خطوط محور

B /2 

A B D 
 عرض نوار تاسیسات خدمات زیر بنائی

C 

 ۹۴ ۷۴۴ 25 ۷۷2/ 5 ۷2/ 5 روستایی

 ۹۴ ۷۴۴ ۹5 ۷۷۱/ 5 ۷۱/ 5 فرعی

 ۹۴ ۷۴۴ ۰5 ۷22/ 5 22/ 5 اصلی دو خطه

 ۹۴ ۷۴۴ ۱6 ۷۹8 ۹8 اصلی چهار خطه

 ۹۴ ۷۴۴ ۱6 ۷۹8 ۹8 بزرگراه

 ۹۴ ۷۴۴ ۱6 ۷۹8 ۹8 راه آزاد

 ۹۴ ۷۴۴ ۷2۴ ۷6۴ 6۴ راه آزاد

 . متر میباشد ۹5 راهها و آزاد بزرگراهها، راههای اصلی راههای ورودی و خروجی به حریم

 

 شده است .سازمان مدیریت و برنامه ریزی آورده  ۷6۷نشریه شماره ، تعریف هر یک از راهها در آئین نامه طرح هندسی راهها: * توضیح



  ۷5۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی   قانون منع فروش و

 16/11/318369مصوب  مسکن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی

از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص   -1ماده 

عاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و حقیقی و حقوقی و شرکتهای ت

 ( قانونی)های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده  تعاونی

شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ، شهرها

 ( ۰)و  ( ۹)دف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد ساخت و ساز متناسب با نیاز و ه

 این قانون می باشد .

نهادها و ، دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها  -2ماده 

شرکتهای دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به 

تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالمانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی 

مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعالم و پیوست مدارک نمایند . اعتبار 

 این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد .

ساختمانی و بالمانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به  ضوابط، کاربری  -3ماده 

باید ازطریق ، شهرها ( قانونی)شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده 

 شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعالم و گواهی شده باشد .

نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی هرگونه   -2ماده 

شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در  ( قانونی)برای امر مسکن در خارج محدوده 

محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده 

وع می باشد . احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب ممن، یا می شوند

و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان 

 مسکن و شهرسازی استان می باشد .

رد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند تأییدیه های زیر را درمو  -6ماده 

 به شرح زیر اخذ نمایند :، امالک و انجام قانونی مراحل تفکیک

                                                           
 ۴۳/۴6/۷۹8۷مورخ  ۷6۱5۴به نقل ازروزنامه رسمی شماره  6۳
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شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات  ( قانونی)تفکیک اراضی و امالک در داخل محدوده   -الف

 طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط .

اربری و ضوابط طرحهای حریم شهرها از نظر رعایت ک و امالک واقع در خارج از تفکیک اراضی -ب

از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط ، ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر جامع ناحیه

مصوب )به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها 

 از سازمان مسکن و شهرسازی استان .، دی آنو اصالحات بع ( هیأت وزیران ۷۹55

در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقالب اسالمی   -تبصره

 است .

صدور سند و تغییر کاربری درمورد ، افراز، تفکیک، هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی  -6ماده 

ون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است . درصورت بد، زمینهای موضوع این قانون

مسؤول جبران خسارات وارد شده به ، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی ربط، تخلف

 دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می باشند .، شهرداریها، اشخاص حقیقی و حقوقی

خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند مراجعی که خارج از حدود وظایف   -2ماده 

و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخالف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث 

طبق این قانون متخلف ، این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خالف مشارکت نمایند

 ا آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد .محسوب می شوند و ب

تلفن و نظایر آن ، گاز، برق، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، کلیه سازمانها  -1ماده 

مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه 

گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع گواهی عدم خالف یا ، پروانه معتبر ساختمانی

تأمین و واگذار ، واگذاری مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای

واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که د .نماین

 قررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد .به طور غیر مجاز و برخالف ضوابط و م

ها ابالغ نماید قبل از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه  -2ماده 

مجوزهای صادر شده توسط مراجع ، درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی

ا حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک این قانون ر ( 5)موضوع ماده 



  ۷5۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

را درخصوص  ( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط)نظر وزارت مسکن و شهرسازی ، مذکور

 بالمانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند .

 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند .  -11ماده 

تعاون و کار و ، کشور، یین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازیآ  -11ماده 

 امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و 

به تأیید شورای نگهبان  ۷6.  5.  ۷۹8۷هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ سیصد و

 رسیده است . 
 

نی برای امرمسکن به آيین نامه اجرايی قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی فاقد کاربری مسکو

 با اصالحات و 16/11/3181مصوب  نی مسکن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقیشرکتهای تعاو

 31/11/318131مورخ  ه29382/ت33181موضوع تصويب نامه شماره   الحاقات بعدی

، زارتخانه های مسکن و شهرسازیبنا به پیشنهاد مشترک و 6/۹/۷۹8۹زیران در جلسه مورخ هیأت و

قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی فاقد  ( ۷۷)تعاو ن و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده ، کشور

مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاو نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ کاربری 

 مذکور را به شرح زیر تصویب نمود ـ آیین نامه اجرایی قانون  ۷۹8۷مصوب 

شهرک مسکونی و شهر جدید و ، و حریم شهر (قانونی)ده محدو، در اجرای این آیین نامه ـ 1ماده 

ها و حریم هایی می باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و ده ده روستا عبارت از محدومحدو

ستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط د شهرک و شهر جدید و طرح هادی روایجا، هادی شهرها

 رسیده باشند .

برخورداری از کاربری مسکونی در ، قانون ( ۷)منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده  ـ 2ماده 

تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید ، طبق طرحهای مصوب جامع ( ونیقان)محدوده 

 می باشد .

                                                           
 ۷۹/۴۹/۷۹8۹مورخ  ۷۱25۳به نقل از روزنامه رسمی  ۱۴
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برای ، از زمین کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده مسکونی ـ 3ماده 

ن بنیادها و ابسته به آنها و همچنیعمومی و دولتی و و، حقوقی اعم از خصوصیکلیه اشخاص حقیقی و 

 نهادهای انقالبی و اوقاف الزم االجرا است .

تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام ، واگذاری ـ 2ماده 

، نیروهای نظامی وانتظامی، سازمانها، دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها

بنیادها و نهادهای انقالبی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته ، شهرداریها و شرکتهای دولتی

به دولت که به و اگذاری اراضی اقدام می کند ،تحت هر عنوان ودر هر نقطه از کشور اعم از داخل یا 

 خارج شهرها مطلقاً ممنوع است .

زمان حفاظت محیط هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سا ـ 6ماده 

 زیست ممنوع است .

مشرو ط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند ، هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی ـ 6ماده 

دایر بر اطالع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ، انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه

 ساختن مسکن در آن خواهد بود .

این  ( 6)های اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده  کاربری (16/16/1312ـ)اصالحی  2ماده 

 ( 5)یسیون موضوع ماده در داخل شهرها قابل تغییر توسط کم، آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند

رح هادی و ـ و مراجع تصویب ط ۷۹5۷سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب قانون تأ

آیین  ( ۷۹)تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده 

نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدو ده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر 

 ست در جلساتشهرداریها و سایر اعضا و طرح این درخوا، بعدی توسط دبیرخانه های مربوط

 گرو هها و کارگرو هها ممنوع است .  

کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و  ـ 1ماده 

تاریخ و متن پاسخ استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را ، موظفند شماره، حقوقی می باشند

اگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد دایر بر برخورداری زمین مورد و

ابالغیه ها و سایر مدارک مربوط به ، صورتجلسات، به طور کتبی در توافقنامه ها، استفاده کنندگان

 واگذاری زمین قید نمایند .



  ۷6۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ت زمین استعالم کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعی ـ 2ماده 

نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد ، در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت

 به مراجع مورد استعالم مربوط ارایه دهند .، استعالم را تسهیل می نماید

مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع  ـ 11ماده 

 نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمایند .، ار کننده زمینواگذ

صول ومراجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ ، در صورت کامل نبودن مدارک تبصره ـ

 کسری مدارک را به دستگاه استعالم کننده اعالم نمایند .، استعالم

زی در مورد زمینها و امالک واقع در سازمانهای مسکن و شهرسا (12/12/1313ـ)اصالحی  11ماده 

استعالمهای دریافت شده را بر ، ده شهری جدید و شهرداریها در داخل محدومحدوده شهرکها و شهرها

تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد . در مورد ، اساس مصوبات و نقشه های اجرایی طرحهای جامع

صیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت در صورت فقدان طرحهای تف، شهرهای دارای طرح جامع

بر اساس ، زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در  ( 5)مصوبات کمیسیون ماده 

ای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یاد موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجر

 شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و الزم االجرا خواهد بود . 

، در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید تبصره ـ

 ط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید .پاسخگویی به استعالم موضوع این ماده توس

هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها  ـ 12ماده 

با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، منوط به استعالم از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب

یاد مسکن انقالب اسالمی محل خواهد بود . دهیاریها با همکاری از بن، و در صورت عدم تشکیل دهیاری

در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در ، بنیاد یاد شده حسب مورد

کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم ، طبق عرف محل، های هادیحصورت عدم وجود طر

 خواهند نمود .

ن و شهرسازی استانها موظفند استعالمهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد سازمانهای مسک ـ 13ماده 

را  ( به جز روستاها)خارج از حریم شهرها ای تفکیک اراضی و امالک و اقع درو امالک در مورد نقشه ه

از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد 
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سیسات در خارج از تفاده از اراضی و احداث بنا و تأنظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به اسنظر از 

 پاسخ دهند .، محدوده قانونی و حریم شهرها و اصالحات بعدی آن

مراجع پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالمهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و  ـ 12ماده 

های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس امالک در مورد نقشه 

حداکثر ظرف دو ماه ، مناسب و سایر اطالعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد

 از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهند .

ه از نظر کاربری و در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شد ـ 1تبصره 

 سایر مدارک الزم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد .، ضوابط تفکیک

نقشه های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی و اقع در شهرکهای مسکونی  ـ 2تبصره 

بط تفکیک از طرف ادارات یید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضواتأ و شهرهای جدید جهت

ثبت اسناد و امالک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران 

، شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب

 اظهار نظر خواهند نمود .، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول

، در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید ـ 3تبصره 

 اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود .

و گاز و تلفن ثابت ، برق، آب)قانون  ( 8)سیسات زیربنایی موضوع ماده تأمین و واگذاری تأ ـ 16ماده 

، در مورد شهرها)انه های معتبر ساختمانی یا عدم خالف یا پایان کار ول به ارایه پروموک ( نظایر آن

دایر بر رعایت ، ستاوصدور مجوز ساختمان در محدو ده رییدیه مراجع یا تأ ( شهرهای جدید و شهرکها

 کاربری مسکونی خواهد بود .

نامه اجرایی الیحه قانونی  آیین ( ۹2)کمیسیونهای موضوع ماده ( 16/16/1312ـ)اصالحی  16ماده 

ـ و  ۷۹5۳اصالح الیحه قانون و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

جعی که ـ و سایر مرا ۷۹۰6قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی ـ مصوب  ( ۹۷)ماده 

 یز الزم االجرا می باشد . اگذاری زمین شناخته شده اند نبه موجب قوانین مجاز به و

آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  ( ۰)یید شده موضوع ماده نقشه تأ تبصره ـ

که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط 

وط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی منحصراً مرب، ادارات ثبت اسناد و امالک قرار می گیرند
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زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این 

 اراضی به مسکونی ممنوع است .

در داخل شهرکها و ، و حریم یا خارج از حریم شهرها ( قانونی)کلیه مراجعی که در محدوده  ـ 12ماده 

بر خالف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر ، ید و حریم آنها و همچنین روستاهاشهرهای جد

متخلف ، نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر دراحداث بناهای خالف باشند

 محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد .

های تفکیک و فروش اراضی موضوع  جوز در آگهیتاریخ و نام صادر کننده م، درج شماره ـ 11ماده 

صدا و ، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، های فاقد مشخصات مذکور این قانون الزامی است و آگهی

سیما و سایر رسانه های گرو هی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز اقدامات الزم را در جهت تحقق این موضوع 

 موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید .

ن مکلفند حسب مورد به ووزارت بازرگانی و وزارت تعا، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ 12ماده 

می و شرکتهای تعاونی دفاتر اسناد رس، روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معامالت امالک و مستغالت

های موضوع  از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمین، قانون ( 6)ابالغ نمایند که در اجرای مفاد ماده 

 اکیداً خودداری نمایند .، این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است

صورت مشاهده تخلف از قانون و ن موظفند حسب مورد در ووزارت بازرگانی و وزارت تعا تبصره ـ

این آیین نامه توسط بنگاههای معامالت ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت 

برخورد الزم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و ، مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف

 قانون تعاون به عمل آورند .

ن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون وزارت مسک ـ 21ماده 

متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی ، و این آیین نامه پس از احراز آن

مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت 

اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز ، راجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خالفمذکور و سایر م

 جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند .

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این  ـ 21ماده 

 ین نامه را بر عهده خواهد داشت .قانون و آی
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 33با اصالحات و الحاقات بعدی 36/31/3181مصوب  قانون ايجاد شهرهای جديد

شهر جدید به نقاط جمعیتی اطالق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی   -1ماده 

ارج از محدوده شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خ

برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه  ( هرکدام که بزرگتر باشد)قانونی و حریم استحفاظی شهرها 

 اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .، خدماتی، ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی

نافی قوانین و مقررات مربوط به صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و  ( ۷)موضوع ماده   -تبصره

 تقسیمات کشوری نمی باشد .

مکان یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب  (31/13/1321)اصالحی  -2ماده 

طرح کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای 

 عالی تعیین می شود . 

وزارت راه و شهرسازی ، پس از تصویب مکان احداث شهر جدید (31/13/1321حی )اصال -تبصره

می تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک اراضی و امالک مورد نیاز اقدام 

نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می تواند نسبت به خریداری اراضی و امالک مورد نیاز طبق مقررات 

 نماید .  جاری اقدام

تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از ( 31/13/1321)اصالحی  -3ماده 

وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاست های مصوب دولت به عهده متقاضی است . تصویب طرح 

 ت قانونی شورای عالی می باشد . مذکور از وظایف و اختیارا

ذی ربط در خصوص ارائه اطالعات به متقاضی و مرتبطین با طرح کلیه دستگاه های اجرائی   -تبصره

 جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری هستند .

طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید   -2ماده 

ی به تصویب با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید که از این پس شرکت نامیده می شود یا متقاض

می   22/۷2/۷۹5۷ مصوب –قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  ( 5)کمیسیون ماده 

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید که براساس ، رسد . در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری

کت وابسته نامیده قوانین و مقررات مربوط برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شر

                                                           
 ۷۹/۷۷/۷۹8۴مورخ  ۷6586به نقل از روزنامه رسمی  ۱۷
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می شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز شورای شهر تشکیل نشده باشد 

 رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود .

مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر ، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، کلیه وزارتخانه ها  -6ماده 

رکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ضمن همکاری در ایجاد شهر ش

جدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 

 ز ارائه گردد .خدمات مورد نیاز براساس تعرفه های شهرهای مشابه به شهر جدید نی، اسکان شهر جدید

شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی   -تبصره

شهرستانها و مناطق کشور و ، قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ( ۷8)برابر ماده 

 ( اضی با کاربری تجاریبه استثنای ار)و سایر کاربری های خدماتی   26/۷۴/۷۹۱2 ملحقات آن مصوب

شهرداری و شرکتهای آب و ، را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده

فاضالب قرار دهند . تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یادشده به غیر ممنوع است . سرمایه گذاری از 

گی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی فرهن، خدماتی، منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی

 شده شرکت منظور خواهد شد .

شرکتهای وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و   -6ماده 

اجرای طرح های خدمات عمومی همان شهر جدید هر سال از محل فروش زمین و سایر منابع مالی 

 پیش بینی می نمایند .

شرکت مجاز است نسبت به جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته دولتی در جهت   -2ماده 

کمک به شرکتهای وابسته دولتی زیانده و تأمین هزینه های خود با تصویب مجمع عمومی شرکت اقدام 

 نماید .

ن اراضی مازاد بر شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکا  -1ماده 

هزار متر مربع مساحت که در محدوده شهر جدید قرار می گیرند براساس کاربری و ضوابط طرح  یک

افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهم خدماتی خود را ، اجازه تفکیک، جامع و تفصیلی

ری به میزان سرانه های طرح تأسیسات و تجهیزات شه، خدمات، بابت تأمین فضاهای الزم برای معابر

 جامع مصوب شورای عالی به طور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید .

شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می توانند اراضی مورد خریداری و   -2ماده 

حقیقی آماده سازی و مطابق کاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص ، تملک خود را تفکیک
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نحوه انتقال قطعی و نحوه ، شرایط واگذاری، نحوه تعیین بها، یا حقوقی واگذار نمایند . شرایط متقاضیان

 نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود .

، مجوز احداث بناصدور ، اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح  -11ماده 

برابر )حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر ، گواهی پایان کار و عدم خالف

در محدوده قانونی و حریم  ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

سازندگان شهرهای  استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکت های وابسته و یا

 جدید خواهد بود 

حریم استحفاظی و سایر نی و شهرسازی در محدوده قانونی ورسیدگی به تخلفات ساختما  -11ماده 

قوانین مربوط به شهرداری های شهرهای جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعالم شرکت وابسته یا 

قانون شهرداری  ( ۳۳)الحاقی به ماده  ( ۹)بند  ( 2)سازنده شهر جدید به عهده کمیسیون موضوع تبصره 

عواید حاصل به  ( %۷۴۴)هاست که با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی و صددرصد 

حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق خزانه به حساب شرکت وابسته واریز می شود تا درجهت 

 توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد .

وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان  (31/13/1321)اصالحی  -12ماده 

حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعالم کند . وزارت کشور موظف 

است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید 

شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف ، .پس از ایجاد شهردارینرسیده باشد اقدام نمایده پایان ب

پیش بینی  ( گورستان و غسالخانه، گذرگاهها، میادین، معابر، پارکها، فضاهای سبز)است فضاهای عمومی 

ربوط به شده در طرح و تأسیسات زیربنائی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارک م

مجوزها و گواهی های صادر شده و نقشه های مرحله بندی ساخت به صورت بالعوض به شهرداری 

 تحویل دهد . از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود . 

شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به ، با استقرار شهرداری  -تبصره

عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت ، ماده سازیاجرای آ

 مقررات شهرداری می باشند .

پس از تصویب شورای ، دولتیاحداث شهر جدید توسط بخش غیر (31/13/1321)اصالحی  -13ماده 

چگونگی احداث  عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت راه و شهرسازی می باشد و نظارت الزم بر



  ۷6۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت می گیرد . تعیین تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پیشنهاد 

 تصویب هیأت وزیران اجرا می شود وزارت راه و شهرسازی و 

کلیه شهرهای جدید که براساس مجوزهای قانونی تا زمان الزم االجرا شدن این قانون ایجاد   -12ماده 

 ول مفاد این قانون هستند .شده اند مشم

آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد  (31/13/1321)اصالحی  -16ماده 

ارائه تخفیف های الزم و سایر موارد با توجه به منابع منظور شده در بودجه ساالنه بنا به ، شهر جدید

 می رسدپیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران 

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار 

به تأیید شورای نگهبان  2۱.  ۷۴.  ۷۹8۴و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 رسیده است .

 

 

با اصالحات و الحاقات  31/11/3182مصوب  آيین نامه اجرايی قانون ايجاد شهرهای جديد

 32 21/16/3182مورخ ه26822/ت 6892موضوع تصويب نامه شماره   بعدی
زارت و۷۹8۷/ ۷8/۰مورخ ۴2/۷۴۴/۷8۱۳ره بنا به پیشنهاد شما ۷5/5/۷۹82زیران در جلسه مورخ هیأت و

ه ـ آیین نام ۷۹8۴قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب  ( ۷5)مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 

 اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود

 : اصطالحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشرو ح زیر به کارمی رو ند ـ 1ماده 

  ۷۹8۴جاد شهرهای جدید ـ مصوب قانون ای :ـ قانون 1

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .  :ـ شورای عالی 2

  ( مادرتخصصی)شهرهای جدید  شرکت عمران :ـ شرکت مادر 3

و ابسته و زیر مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید ، شرکت عمران شهرجدید :ـ شرکت و ابسته 2

 .  ( مادرتخصصی)

 لتی مجوز ایجاد شهرجدید . متقاضی غیر دو :ـ متقاضی غیر دولتی 6

 تی مجاز . سازنده بخش دولتی یا متقاضی غیر دول :شهرساز یا سازنده شهرجدید، ـ مجری 6

                                                           
 2۷/۴۱/۷۹82مورخ  ۷۱۴6۳به نقل از روزنامه رسمی  ۱2
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جمع آوری و دفع آبهای سطحی می ، تسطیح و آسفالت معابر، تعیین برو کف: ـ آماده سازی اراضی 2

 باشد . 

آن بخش از اراضی مکان یابی شده برای ایجاد شهر جدید است که برای  :ـ محدوده شهرجدید 1

اقتصادی آن در یک  اجتماعی و، خدماتی، سیسات مورد نیاز عمومیتأ سکونت و ایجاد ساختمانها و

 دوره زمانی معین در طرح جامع شهر جدیدمشخص و به تصویب شورای عالی برسد .

آن بخش از اراضی پیرامون و متصل به محدوده شهر جدید که نظارت  :ـ حوزه استحفاظی شهرجدید 2

مه ریزی توسعه بلندمدت و برنا، و کنترل هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز در آن برای حفظ شهر

، شده آن ضرورت دارد حوزه یادشده منطبق بر حریم استحفاظی شهرهای جدید بوده و می باید در آن

 محدوده روستاهای موجود براساس طرحهای توسعه و عمران روستایی مورد توجه قرار گیرد .

یت بارعا ( حداقل سی هزارنفر)ضرورت و مکان ایجاد شهرجدید با تعیین سقف جمعیتی  ـ 2ماده 

منطقه ای و یا ناحیه ای به پیشنهاد وزارت مسکن و ، سیاستهای دولت در قالب طرح کالبدی ملی

 شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد .

در مواردی که ضرورت ایجاد شهر جدید در طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای به تصویب  ـ 3ماده 

 موضوع تصویب، طرح ناحیه ای ویا طرحهای ویژهدر قالب مطالعات  مطالعات مکان یابی، نرسیده باشد

زیران به انجام می رسد . نتیجه این وهیئت  2۴/۷۴/۷۹۱8هـ مورخ  2۷۰۷۰/ت558۹۱نامه شماره 

ترین مکان با لحاظ سقف جمعیتی مورد نظر و سطح الزم برای  مطالعات باید متضمن یافتن مناسب

ی متصل به محدوده شهر جدید که نظارت و کنترل ایجاد شهر جدید و حوزه آن به عنوان بخشی از اراض

هرگونه فعالیت عمرانی درآن برای حفظ شهر جدید ضرورت دارد باشد . همچنین حدود حوزه 

زارت مسکن و ردد . این نقشه نیز به پیشنهاد واستحفاظی شهرجدید باید روی نقشه معین و مشخص گ

 شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد .

وسقف جمعیتی شهرجدید در  ر مواردی که طرح ناحیه ای قبالً تهیه و تنها ضرورت ایجادد ـ 2ماده 

مطالعات مکان یابی به شرح ماده فوق بصورت ، این طرح یا طرح های باالدست به تصویب رسیده باشد

موردی درسطح ناحیه و با توجه به طرح ناحیه ای مصوب تهیه و توسط دبیرخانه شورای عالی جهت 

 و تصویب به شورای عالی پیشنهاد می شود . بررسی

اراضی مکان یابی شده برای ایجاد شهرجدید در محدوده ، در مواردی که بنا به وضعیت خاص ـ 6ماده 

شورای عالی با کسب نظر از وزارت ، بیش از یک بخش یا واحدهای تقسیماتی بزرگتر قرار گرفته باشد



  ۷6۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 یا بخش کدام محدوده ءین می نماید که شهرجدید جزتعی، کشور در هنگام تصویب طرح مکان یابی

 شهرستان یا بخش حدود اصالح منظور به نیز کشور وزارت، آن متعاقب و شود محسوب شهرستان

 آن اقدام می نماید . قانونی مراحل طی با مربوط

محدوده ، پس از ابالغ مصوبه شورای عالی در خصوص ضرورت، تهیه طرح جامع شهرجدید ـ 6ماده 

 کان و سقف جمعیتی آن به عهده سازنده شهر جدید می باشد .م

قانون نظام  ( ۰)شهرجدید در زمره شهرهای موضوع ماده ، از تاریخ تصویب طرح جامع ـ 2ماده 

ـ قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز درآن موکول به رعایت  ۷۹۱۰مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 

 .دقانون یادشده می باش ( ۹۴)ماده 

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و نقشه های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها در  ـ 1ماده 

قانون تأسیس  ( 5)صورتی که با طرح جامع مغایرت اساسی نداشته باشد به عهده کمیسیون موضوع ماده 

 ـ است که درترکیب کمیسیون مزبور تا ۷۹5۷شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 

مدیرعامل ، مدیرعامل شرکت وابسته و برای بررسی پیشنهاد متقاضی غیردولتی، اســتقرار شهرداری

شرکت مادر یا نماینده وی به جای شهردار حضور خواهد داشت و درصورتی که هنوز شورای شهر 

ضور حدر کمیسیون شرکت خواهد نمود  ، تشکیل نشده باشد رییس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط

 قاضی غیردولتی درکمیسیون بدون حق رأی بالمانع است .مت

قانون  ( ۷8)سازندگان شهرجدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی را وفق ماده  - 2ماده 

ـ و  ۷۹۱2و مناطق کشور ـ مصوب  شهرستانها، رش در استانهاپرو تشکیل شوراهای آموزش و 

، معابر، پارکها، فضاهای فرهنگی، تی از قبیل فضاهای سبزاصالحات بعدی آن و سایر کاربریهای خدما

، ایستگاه آتش نشانی، درمانی، مذهبی، محلهای ورزشی، گورستان، محل بازی کودکان، گذرگاهها، میادین

مکان نیروی ، محل احداث تصفیه خانه های آب و فاضالب، ایستگاه جمع آوری زباله و محل دفن آنها

را پس از ارایه طرح زمان بندی شده و تأمین اعتبار الزم برای  ( ا کاربری تجاریانتظامی )غیر از اراضی ب

ساخت ساختمانها و تأسیسات ذی ربط و تخصیص آن و متناسب با پیشرفت کار به طور رایگان حسب 

شهرداری و شرکتهای آب و فاضالب قرار دهند تا ، مورد در اختیار دستگاه های دولتی خدمات دهنده

ممنوع ، حداث بناهای مورد نیاز اقدام کنند . تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یادشده به غیرنسبت به ا

 است .
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مؤسسات و شرکتهای دولتی و ، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، زارتخانه هاکلیه و ـ 11ماده 

ز تصویب طرح مکلفند پس ا، سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

جامع شهر جدید و حوزه استحفاظی آن به منظور ایجاد شهرجدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به 

خدمات مورد نیاز را ، تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات احداث و اسکان در شهر جدید

 ایی قرار دارند ارایه نمایند افیهمانند خدماتی که به سایر شهرهای مشابهی که در همان محدوده جغر

این  ( ۷۴)قانون و ماده  ( 5)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است در اجرای ماده  ـ 11ماده 

آیین نامه و با توجه به برنامه مرحله بندی و زمان بندی شده اجرای شهر جدید و متناسب با پیشرفت 

 ده را در بودجه ساالنه آنها منظور و تأ مین نماید .اعتبارات مورد نیاز دستگاههای خدمات دهن، کار

با رعایت ضوابط و مقررات طرح ، اجرای صحیح طرح شهر جدید (12/12/1313ـ)اصالحی  12ماده 

و و صول عوارضی که در قبال ارائه خدمات در قانون ایجاد شهرهای جدید منظور گردیده با توجه به 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه  ( ۷)ماده  ( ۷)قانون یاد شده و تبصره  ( ۷۴)ماده 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر ، اقتصادی

ـ در محدوده ۷۹8۷ارایه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی ـ مصوب ، وجوه از تولید کنندگان کاال

تا قبل از استقرار و شرو ع کار شهرداری حسب مورد برعهده  شهر جدید و حوزه استحفاظی آن

 شرکتهای و ابسته و یا سازندگان شهرهای جدیداست 

سازنده شهر جدید به منظور حفظ و حراست اراضی و جلوگیری از تعرضات و تجاو زات به  ـ 13ماده .

و حوزه استحفاظی  اراضی و مستحدثات شهر جدید و تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده شهر

خلفات جلوگیری و ی انتظامی از تعرضات و تجاوزات یا ادامه تموظف است با درخواست از نیرو، نآ

مراتب را به کمیسیون موضوع ، نده در ارتباط با تخلفات ساختمانی و شهرسازیپس از تشکیل پرو

ـ اعالم کنند . کمیسیون  ۷۹۱2قانون شهرداریها ـ مصوب  ( ۳۳)الحاقی به ماده  ( ۹)بند  ( 2)تبصره 

مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر جدید و نظرات کارشناسی سازنده شهر جدید به 

نسبت به صدو ر رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد ، موضوع رسیدگی و و فق قانون مربوط

عواید حاصل شده حسب ، ریمهدر صورت جیانی احداث شده اقدام می نماید درصد قیمت رو ز اع

مورد به حساب سازنده و یا از طریق خزانه به حساب شرکت وابسته واریزمی شود تا در جهت خدمات 

حال تا زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در به هرعمومی شهر جدید به مصرف برسد .



  ۷۱۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

مه تخلفات جلوگیری نماید و سازنده شهر جدید موظف است از ادا، کمیسیون یاد شده و صدور رأی

 نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی صالح نیز مکلف به همکاری با سازنده شهر جدید می باشند .

سازنده شهر جدید تا قبل از استقرار و شروع به کار شهرداری مجازاست برای مالکان اراضی  ـ 12ماده 

امع و تفصیلی و کاربری زمین اجازه که در محدوده شهر جدید قرارمی گیرند بر اساس ضوابط طرح ج

افراز و عمران اعم از آماده سازی و ساخت و سازها صادر نماید . صدور مجوزهای یاد شده ، تفکیک

برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار مترمربع مشروط براینکه مالک یا مالکان سهم اراضی خدماتی خود را 

تأسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه های طرح  خدمات، بابت تأمین فضاهای الزم برای معابر

جامع مصوب شورای عالی به رایگان به شرکت وابسته و از طریق توافق به متقاضی غیردولتی واگذار 

 امکان پذیر خواهد بود .، نمایند

، دقابل تفکیک و یا بهره برداری مناسب نباش، چنانچه میزان سهم اراضی خدماتی تعلق یافته ـ 1تبصره 

یا خدمات مورد توافق و یا معادل قیمت کارشناسی ، متقاضی می تواند سهم خود را به صورت معوض

 پرداخت یا دریافت نماید .، روز

ضوابط و مقررات ، در تفکیک و افراز باغات موجود در محدوده شهر جدید باید قوانین ـ 2تبصره 

 مربوط به تفکیک و افراز باغات رعایت شود .

انجام هر گونه معامله و نقل و انتقال توسط مالکانی که اراضی آنها در محدوده شهر جدید و  ـ 3تبصره 

در صورت رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی و کاربری زمین و سایر ، حوزه استحفاظی آن واقع شده

 پس از استعالم از سازنده شهر جدید بالمانع است .، مقررات مربوط

امور خیریه نیز موظف است در قراردادهای و اگذاری اراضی و قفی در سازمان اوقاف و  ـ 2تبصره 

الزام به رعایت طرح تفصیلی و نوع کاربری زمین را قید و خود نیز ، محدوده شهر جدید و حوزه آن

 ملحوظ نظر قرار دهد .

 ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است برای رو ستاهای و اقع در حوزه استحفاظی شهر 16ماده 

نسبت به تهیه یا بازنگری طرحهای هادی ، جدید با هماهنگی سازنده آن و در چارچوب طرح جامع

 روستایی و تصویب آنها در مراجع ذی ربط اقدام نماید .

سازنده شهر جدید موظف است برنامه زمان بندی و مراحل اجرایی طرح را از جنبه های  ـ 16ماده 

طبق برنامه ، و پس از تصویب آن توسط وزارت مسکن و شهرسازیتهیه ، اجرایی و کالبدی، تأمین مالی

 یادشده اقدام نماید .
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ـ سازنده شهر جدید موظف است اراضی مورد خریداری و تملک خود را با توجه به برنامه  12ماده 

تفکیک و آماده سازی نموده و مطابق کاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص ، مرحله بندی

حقوقی و اگذارنماید . تنظیم سند قطعی به نام خریدار موکول به ارایه گواهی پایان کار می  حقیقی و

در واگذاری اراضی شهر جدید عالوه بر شرایط فوق باید ضوابط مندرج ، باشد . متقاضی غیر دولتی

 این آیین نامه رانیز رعایت نماید . ( ۹۴)درماده 

شرایط و اگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکتهای ، یین بهانحوه تع، تعیین شرایط متقاضیان تبصره ـ

سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی شرکتهای و ابسته و در مورد شرکتهای سازنده غیردولتی با خود 

 سازنده خواهد بود .

ـ سازنده شهر جدیدمی تواند هزینه های مشترک نگهداری شهر جدید تا قبل از استقرار  11ماده 

در قالب قرارداد و اگذاری یا در سند انتقال پیش ، ا با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازیشهرداری ر

 بینی نماید .

اوراق قرارداد واگذاری زمین در شهرهای جدید توسط مأمورین ( 12/12/1313ـ)اصالحی  12ماده 

که سازمان  در مراحل مرتبط با اعطای تسهیالت بانکی و تسهیالتی، رسمی و در محدوده صالحیت آنان

تأمین اجتماعی به مشموالن قانون تأمین اجتماعی می دهد و یا سایر سازمانها یا مؤسسات اعتباری به 

در حکم سند رسمی بوده و شرکت وابسته مجاز است اسناد تنظیمی را ، مشتریان خود اعطاء می کنند

تعهدات از ناحیه وام  منحصراً از جهت تجویز رهن امضاء نماید و در هر حال در صورت عدم انجام

ام دهنده یا هر شخص وسازنده شهر جدید با جانشینی بانک یا سازمان یا موسسه اعتباری ، گیرنده

 یا خریدار موافقت خواهد نمود .  دیگری که از ناحیه آنها معرفی شود بجای متقاضی

ساس گزارش پس از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید شرکت مادر بر ا ـ 21ماده 

شرکت و ابسته یا متقاضی غیر دولتی مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی اطالع می دهد و وزارت 

مراتب را به وزارت کشور اعالم می کند . ، یاد شده پس از حصول اطمینان از اسکان جمعیت مذکور

ی نسبت به وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعالم وزارت مسکن و شهرساز

 اقدام کند .، تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد

طی ، سازنده شهر جدید موظف است حداکثر ظرف یک ماه، ـ پس از ایجاد و استقرار شهرداری 21ماده 

گورستان و ، ذرگاههاگ، میادین، معابر، پارکها، فضای سبز)فضاهای عمومی ، صورتجلسه تحویل و تحول

پیش بینی شده در طرح و تأسیسات زیربنایی مربوط را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه ها  ( غسالخانه
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پایان کارها و گواهی عدم خالف صادر شده و نقشه های مرحله ، و اسناد و مدارک مربوط به پرو انه ها

پایان ، ری نیز مکلف است پرو انه هابه صورت بالعوض به شهرداری تحویل دهد . شهردا، بندی ساخت

 .را مورد قبول و رعایت قرار دهد کارها و گواهی عدم خالف صادرشده

شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور ، از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل و تحول ـ 22ماده 

لوگیری موظف به ارائه کلیه خدمات و همچنین ج، محسوب می شود و شهرداری و فق مقررات مربوط

قانون شهرداریها و تبصره های آن و سایر قوانین  ( ۷۴۴)از تخلفات ساختمانی و شهرسازی طبق ماده 

 مربوط می باشد .

پیگیری شکایات مربوط به تخلفات ساختمانی و شهرسازی که قبل از استقرار شهرداری به  تبصره ـ

سازنده شهر جدید است و جرایم و مراجع ذی ربط اقامه شده تا صدو ر رأی نهایی کماکان به عهده 

 ازنده شهر جدید واریز خواهد شد صولی نیز به حساب س

ـ کلیه شرکتهای وابسته اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و  23ماده 

از طریق منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب هر سال شرکت تأ مین می ، اجرای طرحهای مربوط

 . نمایند

، سرمایه گذاری هایی که از منابع داخلی شرکت های و ابسته برای ایجاد فضاهای آموزشی ـ 22ماده 

هنری و مذهبی صورت گرفته یا می گیرد به عنوان پیش پرداخت مالیاتی به حساب ، فرهنگی، خدماتی

 مالیاتهای قطعی شده شرکتهای و ابسته منظور می شود .

توسط شرکت و ابسته جهت ایجاد فضاهای مذکور در این ماده و یا به کلیه هزینه هایی که  تبصره ـ

تعمیرات و بهره برداری صورت ، نگهداری، منظور ارایه خدمات عمومی و آماده سازی اعم از احداث

تعرفه طرحهای  اساس بر آن بیمه تعرفه و منظور عمرانی طرحهای اعتبارات ءگرفته یامی گیرد جز

 عمرانی محاسبه می شود .

اعتبارات و درآمدهای شرکتهای وابسته در یک ، قانون ( ۱)به منظور امکان اجرای ماده  ـ 26ماده 

تمرکز می باید و شرکت مادر موظف است ، حساب که توسط شرکت مادر نزد خزانه معین می شود

آمد بین شرکتهای و ابسته زیانده را تعیین و در قالب بودجه مصوب آنها نسبت به جابجایی اعتبار و در

شرکت های وابسته و تأمین هزینه های خود اقدام نماید . این جابجایی اعتبارات درآمد محسوب نمی 

 گردد .
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متقاضی غیردولتی موظف است تقاضای خود را مبنی بر آمادگی ایجاد شهر جدید مشخص  ـ 26ماده 

 : ی ارایه نمایدبه انضمام مدارک زیر به وزارت مسکن و شهرساز، شده در طرح ناحیه ای مصوب

و ارایه مدارک کافی مبنی بر اینکه  ( حداقل سیصد هکتار)ـ اعالم مساحت در نظر گرفته شده  ۷

متقاضی غیردو لتی امکان تهیه و تأ مین اراضی مورد نیاز را خواهد ، درصورت تصویب نهایی طرح

 داشت . 

بر بی مانع بودن استفاده از یید وزارت جهاد کشاو رزی و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی ـ تأ 2

 اراضی موردنظر . 

 ـ تعیین و معرفی مهندسین مشاو ر شهرسازی و معماری ذی صالح مسؤو ل تهیه طرح و نظارت .  ۹

ـ تعهدنامه مبنی بر منظور داشتن زمین مورد نیاز براساس سرانه های طرح جامع مصوب برای معابر  ۰

ومی و اجتماعی و تجهیزات غیرقابل تملک خصوصی و تأسیسات عم، میادین، فضاهای سبز، عمومی

این آیین نامه و ر عایت کلیه  ( ۳)واگذاری رایگان اراضی ملکی خود با کاربریهای مذکور در ماده 

ارت مسکن و زمصوبه های شورای عالی و ضوابط و، ضوابط و مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه

 شهرسازی .

موضوع تقاضا و ، شهرسازی پس از اخذ مدارک و تشکیل پرو نده وزارت مسکن و ـ 22ماده 

نوع و موقعیت اراضی و مکان ارایه شده را بررسی و در صورت تأ یید و صدو ر ، توانمندیهای متقاضی

موافقت اصولی به متقاضی غیردو لتی اعالم می نماید تا نسبت به تهیه طرح مکان یابی در قالب طرح 

 ی تصویب به شورای عالی ارایه نماید .ناحیه ای اقدام و برا

ضرو ری است ، مکان شهر جدید مشخص نشده باشد، چنانچه در طرحهای ناحیه ای مصوب تبصره ـ

اقدام به اخذ موافقت مقدماتی ، متقاضی غیردو لتی قبل از مکان یابی دقیق شهر جدید در سطح ناحیه

هاد احداث شهرجدید و مکان تقریبی آن با توجه بنماید . بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشن

اجتماعی و سایر مقتضیات و ، سیاسی، منطقه ای و ناحیه ای و مسایل امنیتی، به طرحهای کالبدی ملی

نیازهای هر منطقه در مرکز هر استان به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد . تصویب 

 عالی خواهد بود .نهایی مکان شهرجدید بر عهده شورای 

پروانه ، وزارت مسکن و شهرسازی برای متقاضی، ـ پس از تصویب طرح جامع شهرجدید 21ماده 

احداث شهر جدید صادر می کند . متقاضی غیر دولتی بدون موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی 

 انه مذکور را به دیگری ندارد اجازه واگذاری یا انتقال پرو
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کن و شهرسازی موظف است رأساً و یا از طریق سازمان مسکن و شهرسازی ـ وزارت مس 22ماده 

استان بر کلیه اقدامات و ساخت و سازهای متقاضی غیردولتی و اجرای دقیق طرح جامع و تفصیلی 

نظارت نماید و درصورت مشاهده تخلف از طرحهای مذکور و یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و 

ف را به طورکتبی به متقاضی غیردولتی و مهندس مشاور طرح ابالغ کند . ضوابط شهرسازی موارد تخل

همچنین وزارت یادشده مجاز است درصورت عدم همکاری متقاضی غیردولتی و عدم توجه به تذکرات 

 روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جدید اقدام نماید . ( ۰5)کتبی پس از دو اخطار کتبی 

به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد تعرفه حق نظارت  تبصره ـ

 رسید.

آماده ، هرنوع واگذاری اراضی در شهرهای جدید توسط سازنده غیردولتی قبل از تفکیک ـ 31ماده 

سازی و اتمام عملیات زیربنایی هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر 

 ممنوع است .، ی مورد نیاز ساکنین آن فاز و ادامه عملیات زیربنایی فازهای بعدیانجام خدمات عموم

در مواقعی که برای ایجاد یک شهر جدید هم شرکت مادر و هم بخش غیردولتی متقاضی  ـ 31ماده 

 اولویت با متقاضی غیردولتی است .، باشند

سهیالتی که وزارت مسکن شهرسازی متقاضی غیردولتی ایجاد شهر جدید از کلیه مزایا و ت ـ 32ماده 

 بهره مند می باشد .، برای انبوه سازان مسکن منظور نموده یا می نماید

ایجاد و احداث شده اند ، کلیه مفاد این آیین نامه مشمول شهرهای جدیدی که تاکنون مصوب ـ 33ماده 

 نیزمی باشد .
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 11/19/318131مصوب  يرانقانون تشکیل و اداره مناطق ويژه اقتصادی جمهوری اسالمی ا

به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در   -1ماده 

ایجاد اشتغال مولد و جلب و ، صادرات غیر نفتی، انتقال فناوری، اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال

و انتقال کاال  ( ترانزیت)عبور خارجی ، صادرات مجدد، تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی

به دولت اجازه داده میشود در شهرستانهایی که استعداد و توان الزم برای تحقق اهداف  ( ترانشیب)

 مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید .

، تعیین محدوده جغرافیایی، شده انددر مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد   -1 تبصره

نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیر ، طرح جامع و کالبدی

 خانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود .

 ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود .  -2تبصره 

 : های مشروح مربوط بکار میرود قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارت در این  -2ماده 

 کشور جمهوری اسالمی ایران . : کشور

 گمرک جمهوری اسالمی ایران . : گمرک

 منطقه ویژه اقتصادی .  :منطقه

 سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی .  :سازمان

 دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد .:خانهدبیر

 های زیر را نیز بر عهده دارد : مسؤولیت، هیأت وزیران در اجرای این قانون -3ماده 

 تعیین و یا تغییر سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی .  -الف

 نظارت بر فعالیتهای مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .  -ب

دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد  سازمانی، هیأت وزیران میتواند در صورت نیاز  -1تبصره 

 نماید . اساسنامه این سازمانها بنا به پیشنهاد دبیر خانه به تصویب هیأت وزیران میرسد .

یا واگذاری )تعیین سازمان مسؤول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک   -2تبصره 

ی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط و تصرف اراض ( رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط

قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد . ضابطه تغییر سازمان مسؤول ، اشخاص حقوقی غیر دولتی
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  ۷۱۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیر خانه و سازمان  منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می

 منعقد میشود .

عالوه بر خدماتی که ، د مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسدسازمان میتوان  -2ماده 

نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیالت  دستگاههای اجرایی ارائه می

آموزشی و رفاهی وجوهی را ، ارتباطات، فرهنگی، بهداشتی، بارگیری، تخلیه، انبار داری، مواصالتی

برای ، اید . اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کاال و خدمات فعالیت دارنددریافت نم

 باشند . فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می

 است که بر اساس این قانون مجاز می های فعالیتهای سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت -6ماده 

 باشد .

شود در چارچوب سیاستگذاری و  بودجه ساالنه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می  -6ده ما

 رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .

ساختمانی و فرهنگی و آموزش و ، عمرانی، صدور مجوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی -2ماده 

ق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در خدماتی مطاب

 باشد . اختیار سازمان مسؤول آن منطقه می

در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاد شده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به   -تبصره

 باشد . می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف سازمان مسؤول منطقه اعالم می

مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد   -1ماده 

سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور ، تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی

و صادرات به استثنای  تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات

شود و مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به  محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی

 باشد . استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات می

گردند از موارد  کاالهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می -1تبصره 

نقل و انتقال داخلی کشور است . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات 

 باشد . می ۷۹۱2/ ۱/ ۰صادرات و واردات مصوب 

آنها بطور کامل انجام شده  ( اعم از بانکی و اداری)کاالهای صادراتی که تشریفات صدور   -2تبصره 

 گردد . صادرات قطعی تلقی می پس از ورود به منطقه
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تکمیل یا تعمیر به ، تبدیل، مواد اولیه وقطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش  -3تبصره 

تکمیل یا تعمیر جهت ، تبدیل، شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش داخل کشور وارد می

صادراتی یا حد اقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع  استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه

 گردد . و تسویه می

 باشد . ورود کاال به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می -2ماده 

توانند تمام یا قسمتی از کاالهای خود را در مقابل قبض انبار  وارد کنندگان کاال به مناطق می -11ماده 

ی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در اینصورت دارنده تفکیک

 صاحب کاال محسوب خواهد شد .، قبض انبار تفکیکی

مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای   -تبصره

د گمرک ایران اقدام نماید . بانکهای کشور مکلف به پذیرش شوند با تأیی کاالهایی که از منطقه خارج می

 گواهی موضوع این تبصره هستند .

کاالهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع   -11ماده 

د داخلی ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولی

 داخت حقوق ورودی معاف خواهد بود محسوب و از پر

 نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .  -1تبصره 

مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید یا پردازش شده مشروط به   -2تبصره 

باشد . سود بازرگانی منظور  د اولیه و قطعات داخلی میمجاز و در حکم موا، پرداخت حقوق ورودی

قانون تنظیم بخشی از مقررات  ( ۱2)شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده 

 باشد . می ۷۹8۴/ ۷۷/ 2۱مالی دولت مصوب 

کاال و  گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کاال را برای ترانزیت  -12ماده 

 پذیرفته و تسهیالت الزم را از این جهت فراهم نماید .، حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق

مهلت توقف کاالهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است . ضوابط مربوط به   -13ماده 

 ردد .گ توقف کاال در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می
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نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و   -12ماده 

میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 

 انجام خواهد شد . ۷۹8۴/ ۷2/ ۷۳خارجی مصوب 

موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   -16ماده 

 آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :

ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان   -الف

 ی در منطقه .های مادی و معنو مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت

تفکیک امالک و مستغالت واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی   -ب

 ربط با رعایت قوانین جاری کشور .

بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس ، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار  -16ماده 

 صنعتی خواهد بود .  -ق آزاد تجاریمقررات مصوب و جاری در مناط

هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه   -12ماده 

 فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ه وظایف مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیط، سازمانها، وزارتخانه ها  -11ماده 

سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با ، مخابرات، آب، خدمات الزم از قبیل برق، قانونی

 نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود .

مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ  -12ماده 

از تاریخ )صویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال ت

 وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند . ( تصویب این قانون

باشد و گمرک  محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسالمی ایران نمی  -21ماده 

این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال  ( 8)ماده مکلف است با رعایت مفاد 

 مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد .

فعالیتهای درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع   -21ماده 

 سایر قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است .
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اس تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اس سازمان مسؤول دولتی می  -22ماده 

 قیمت کارشناسی واگذار نماید 

نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت   -تبصره

خواهد ، گردد مان هر منطقه صادر میموکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی ساز، کاربری اراضی

 بود .

، از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد  -23ماده 

کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع در امور 

 هده سازمان مسؤول آن منطقه میباشد .اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به ع

 باشد . اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می-22ماده 

آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و -26ماده 

اطق آزاد به تصویب هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی من

 خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم 

با  ۷۹8۰/ ۳/ 5خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

و الحاق  ( ۹)ماده  ( 2)و  ( ۷)ک تبصره به آن و تبصره های و الحاق ی ( ۷)اصالحاتی در تبصره ماده 

 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید  ( 2۰)یک ماده با عنوان ماده 

 31/31/318131روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ، قانون تعاريف محدوده و حريم شهر

توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و   -1ماده 

تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن الزم االجراء میباشد . 

شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و 

و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل 

 تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند . 

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل   -2ماده 

وری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید . به شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کش
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، منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی

هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در ، باغات و جنگلها

ادی امکانپذیر خواهد بود . نظارت بر احداث چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و ه

هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته 

که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها )شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی 

هرگونه ساخت و ساز غیر ، باشد شهرداری مربوط می به عهده ( و قانون شهرداریها مستثنی میباشند

 مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد .

محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در   -3ماده 

تهیه و به تصویب مرجع قانونی دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای باالدست 

مربوط میرسد . دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار 

 خواهند بود .

شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و  روستاهایی که در حریم شهرها واقع می  -1تبصره 

 حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد .حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور 

 روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می  -2تبصره 

شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ، شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن

ر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شه

طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و 

 مالک عمل قرار خواهد گرفت .

با هماهنگی شورای اسالمی روستا توسط بنیاد مسکن ، محدوده روستاهای فاقد طرح هادی  -3تبصره 

اسالمی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در  انقالب

 استان می رسد .

درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم   -2تبصره 

هت توسعه و عمران به حساب دهیاریهای روستا ج، از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی

 گردد . واریز می

نماید  در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می  -6تبصره 

 باشد .  موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می
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محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با   -2ماده 

 قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد . مجوزهای

 ۷۹55محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال   -1تبصره 

دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به 

ت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دالیل توجیهی کافی بر اساس صور

اعم از اینکه عملیات شهرک ، مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند

احداث و  سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست

 تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود .

هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد   -2تبصره 

 بود . 

محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و   -6ماده 

همراه با مختصات ، نها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابتتغییرات بعدی آ

جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد . این 

محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ طرحهای مذکور به صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده 

ن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و کرد

تأیید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی 

 ذی ربط ابالغ میگردد .

استاندار دستور تدقیق محدوده ، نرسد چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام  -1تبصره 

 را به سایر مراجع ذی صالح صادر خواهد کرد .

به عهده ، پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها  -2تبصره 

 دبیر خانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود .

شنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسالمی در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پی  -3تبصره 

 شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود . 

حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب   -6ماده 

 میگردد . 



  ۷8۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ت بعدی آنها توسط بنیاد مسکن محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرا  -2ماده 

همراه با ، انقالب اسالمی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت

مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد . 

یاد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط توسط بن، اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویبحد این محدوده

تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی ربط 

 ابالغ میشود . 

محدوده ها وحریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور ،محدوده روستاهای مجاور و محدوده   -1ماده 

، مرجع حل اختالف و رفع تداخل، داخل داشته باشند در صورت تداخلنباید با هم ت، شهرکهای مجاور

 مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود .

 محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود .   -2ماده 

 ( 2)و  ( ۷)موضوع مواد هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم   -11ماده 

این  ( ۰)و  ( ۹)محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد ، این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها

، «محدوده قانونی»ایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله جقانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده 

محدوده »، نظایر آنها در مورد محدوده شهر و« حدود مصوب شهر»، «حوزه شهرداری»، «حریم قانونی»

و نظایر آنها در « محدوده نفوذی»، «محدوده نهایی»، «حریم استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «استحفاظی

محدوده »و « محدوده روستا»در مورد « حدود روستا»یا « محدوده مسکونی روستا»، مورد حریم شهر

محدوده ، که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهرگردد و هر ترتیب دیگری  می« قانونی شهرک

با ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد

 تصویب این قانون ملغی خواهد بود .

های مورد اشاره در این قانون  تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم  -تبصره

ایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط ج

 شود  می – ۷5/۰/۷۹62مصوب   -کشوریتقسیمات 

محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و   -11ماده 

های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده  حریمشهرکهای مسکونی است شامل سایر محدوده ها و 

حریم میراث ، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، مثل حریم راهها و راه آهن)اند 

 نخواهد شد .  ( فرهنگی و نظایر آن



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۷8۰

جرم محسوب ، هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی  -12ماده 

به مجازات مربوط برابر قانون مجازات ، بین عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفاتشده و مرتک

 اسالمی محکوم خواهند شد . 

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه 

به تأیید  28/۷۴/۷۹8۰ریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تا

 شورای نگهبان رسید .

 

 31 با اصالحات و الحاقات بعدی 21/11/3181مصوب  قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و پاسخ استعالم   -1ماده 

و عدم  ( حسب مورد)بیق سند با دفتر امالک و اعالم وضعیت ثبتی از اداره ثبت محل به منظور تط

 بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالک اقدام نمایند :

 شهرداری قانون اصالحی ( ۷۴۴) ماده( 8) تبصره موضوع خالف عدم یا ساختمان پایان گواهی –الف 

 انون مذکور .ق مشمول امالک رموردد

حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و )م نظر وزارت جهاد کشاورزی اعال -ب

مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و  ( آبخیزداری کشور

دوده در مورد امالک واقع در خارج از مح، برداری از جنگلها و مراتع قانون حفاظت و بهره ( 56ماده )

 قانونی شهرها .

 موضوع بدهی و مالیاتی مفاصاحساب، امالک عین انتقال و نقل هنگام مکلفند رسمی اسناد دفاتر –ج 

 تنظیمی سند در را آن شماره و مطالبه دهنده انتقال از را ۷۹5۰ مصوب اجتماعی تأمین قانون( ۹۱) ماده

  نمایند قید

کنندگان  به مراجعه، ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعهد مذکور در ماده فوق مراجع موار در –تبصره 

تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر ، گواهی وصول تقاضا

 نمایند .

صورت  در غیر این .اعالم نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دالیل قانونی باشد

 در سند تنظیمی بالمانع خواهدبود . ثبت سند با تصریح موضوع
                                                           

 ۷6/۴6/۷۹85مورخ  ۷۱۳2۹به نقل از روزنامه رسمی شماره  ۱5



  ۷85 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 و آثار از را الیه منتقل، استعالمات پاسخ وصول عدم صورت در موظفند رسمی اسناد دفاتر – 2ماده 

 و سند تنظیم از پس طرفین صورت این در سازند ،مطلع ( ۷) ماده تبصره موضوع تنظیمی سند تبعات

های مربوط به ملک که تا زمان  هدات قانونی و بدهیاً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعمتضامن انتقال و نقل

 طبق قوانین محقق و مسلم بوده میباشند .، تنظیم سند

 در و باشند می تنظیمی اسناد اعتبار و صحت مسؤول ذیربط رسمی اسناد دفاتر سردفتران – 3ماده 

 . شود می عمل آنان با قانونی مقررات مطابق تخلف صورت

 راجع رسمی سند تنظیم به نسبت متعاملین درخواست صورت در توانند می سمیر اسناد دفاتر – 2ماده 

 دفاتر استعالم پاسخ است مکلف ایران مخابرات شرکت.  نمایند اقدام همراه و ثابت تلفن انتقال و نقل به

روز پس از صدور  م یکاستعال پاسخ اعتبار.  نماید صادر روز دو مدت ظرف حداکثر را مربوط موارد در

 ت .اس

 و فرهنگ وزارت موافقت ارائه از پس صحافی و لیتوگرافی، چاپ های ماشین انتقال و نقل – 6ماده 

 شناسنامه در مذکور انتقاالت و نقل شود انجام رسمی اسناد دفاتر در باید، مالک توسط اسالمی ارشاد

 شاد اسالمی تهیه میکشور و وزارت فرهنگ و ار امالک و اسناد ثبت سازمان توسط آن نمونه که مالکیت

 شود . گردد منعکس می

 ( ۹۷/۴۰/۷۹۳۰)منسوخه حذف شده است.  – 6ماده 

ماه پس از ابالغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و  نامه اجرایی این قانون حداکثر شش آئین – 2ماده 

 رسید . امالک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد

 قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد . کلیه   -1ماده 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد 

به تأیید ۷/6/۷۹85ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 ان رسید .شورای نگهب

 

 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۷86

با اصالحات و  11/31/3186مصوب  آيین نامه اجرايی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 23/32/318636مورخ   هـ 13899/ت232962موضوع تصويب نامه شماره  الحاقات بعدی

وزارت امور ،وزارت دادگستری ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی 

وزارت رفاه و ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،تصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اق

  تأمین اجتماعی ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و  ۹۴/۷۴/۷۹86وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 

و به استناد ماده 25/۰/۷۹86مورخ  ۱۱88/۴2/۷۷۷ضوع نامه شماره سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مو

ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۷۹85( قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوب ۱)

 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:، ۷۴/۷۴/۷۹86هـ مورخ ۹۱۹/ت۷6۰۴82

، رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالک اعم از قطعیدفاتر اسناد  ـ1ماده 

 ( مندرج در سند مالکیت)مطابقت مشخصات ملک و مالک ، وقف و وصیت، صلح، معاوضه، هبه، شرطی

با دفتر امالک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع آن استعالم و پس از اخذ 

با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ ، پاسخ

، استعالم را در سند تنظیمی قید کنند . پاسخ استعالم ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک

ت یا عدم شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداش، صفحه و دفتر امالک، ثبت، شماره پالک ثبتی

اداره ثبت محل مکلف ، بازداشت ملک مورد استعالم باشد . چنانچه ملک در دفتر امالک ثبت نشده باشد

 است وضعیت ثبتی را اعالم نماید .

مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطالعات موصوف بوده و توسط ، استعالم یادشده ـ1تبصره 

 بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود . سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به صورت اوراق

یک ، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، اعتبار پاسخ استعالم ـ2تبصره

 روز از تاریخ صدور خواهد بود . ۰5ماه و در غیر این صورت 

که به عنوان دفترخانه دیگری صادر  دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعالم ثبتی راـ 3تبصره

 د و رأساً باید استعالم نمایند مستند ثبت معامله قرار دهن، گردیده است

دستور ، چنانچه پس از ارسال پاسخ استعالم به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور ـ2ماده

رت مسکن و شهرسازی یا ذی صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزا مرجع 
                                                           

  ۴5/۴۷/۷۹8۱مورخ  ۷8۹6۳به نقل از روزنامه رمسی شماره  ۱6



  ۷8۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

قانون حفاظت و بهره  ( 56)وزارت جهادکشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده 

اداره مذکور مکلف است فوراً ، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، برداری از جنگل ها و مراتع

 دفتر یادشده کتباً ابالغ نماید . مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به

 ( 8)ملزم به رعایت تبصره ، دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خالف ـ3ماده

شورای انقالب ـ قبل از تنظیم سند انتقال  2۱/6/۷۹58قانون شهرداری ـ مصوب ( ۷۴۴)اصالحی ماده 

 امالک موضوع تبصره مذکور می باشند .

تر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و امالک واقع در خارج از دفا ـ 2ماده

اعالم نظر اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات ، محدوده و حریم شهر

قانون حفاظت و بهره  ( 56)قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده 

اری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند . ادارات برد

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و  ( ۷)جهادکشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده 

سازمان امور  حسب مورد)نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط ، این آئین نامه ( ۱)ماده 

 و یا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر نمایند . ( مراتع و آبخیزداری کشور، اراضی یا سازمان جنگل ها

در مواردی که مسجل نیست اراضی در داخل یا خارج از محدوده ( 16/12/1312)اصالحی  -1تبصره 

مورد انتقال را از سازمان مسکن و دفاتر اسناد رسمی موظفند موقعیت پالک ثبتی ، و حریم شهر قرار دارد

شهر سازی استعالم نمایند . وزارت مسکن و شهرسازی باید ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی االمکان اطالعات 

مربوط به اراضی داخل حریم شهر و اصالحات آن به نحو مقتضی از طریق نقشه یا پایگاه اطالع رسانی 

 شد . منتشر گردد تا نیازی به استعالم موردی نبا

در صورت وجود سابقه مبنی بر اعالم نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در  ـ2تبصره 

باغ مشجر و یا دارای اعیانی ، صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی

جدد در این خصوص نیاز به اخذ نظر م، صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعالم قبلی مؤید آن باشد

 نخواهد بود .

اجتماعی و فرهنگی ، وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ6ماده

باید کلیه اراضی موات واقع در ، قانون مذکور ( 68)ماده  ( ج)جمهوری اسالمی ایران و به شرح بند 

قانون حفاظت و بهره برداری از  ( 56)ماده  خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول
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جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای 

 صدور سند مالکیت نماید .

مفاصا حساب ، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و امالک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند ـ6ماده

ـ را از انتقال ۷۹5۰قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب  ( ۹۱)و حسب مورد بدهی موضوع ماده  مالیاتی

مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی ، دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند

ت آن متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخ

دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را ، مسئولیت تضامنی خواهند داشت . در صورت اخیر

جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط 

 ارسال نمایند .

یر اسناد مذکور در صورتی که پس از تاریخ وصول تصو، ادارات مذکور موظفند طبق مقررات تبصره ـ

مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا ، مورد معامله دارای بدهی باشد

 تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابالغ نمایند .

ن تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد قانو ( ۷)ـ ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده 2ماده

گواهی وصول تقاضا یا ، رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعالم دفتر اسناد رسمی

 حاوی پالک ثبتی ملک مورد استعالم را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ، استعالم

پاسخ آن را ، خ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعالمروز از تاری 2۴ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 

اعالم نمایند . نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دالیل قانونی و اعالم نظر 

موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد . در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در 

 تصریح موضوع در سند تنظیمی بالمانع خواهد بود .ثبت سند با ، مهلت مقرر

در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ الزم ادارات  (16/12/1312تبصره ـ)اصالحی 

دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعالم ، مربوط در ظرف مدت مقرر در این ماده باشد

  خواهد نمود . 

موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات و یا ارایه ، ی هنگام تنظیم سنددفاتر اسناد رسم ـ 1ماده

منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی ، پاسخ مشروط و مبهم یا مقید

متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند 

 قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند .طبق 



  ۷8۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت  (13/12/1312)اصالحی  -2ماده 

عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل معاف می 

 باشد. 

اصالحی قانون ثبت  ( ۷2۹)ماده  ( ۷)ر مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره اداره امو ـ11ماده

، ۷۹8۰ررات مالی دولت ـ مصوب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مق ( ۷۴)موضوع ماده 

 ارزش معامالتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعالم کننده اعالم نماید .

به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی چنانچه  ـ11ماده 

به تغییر نام مالک شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت ، تنظیم و ثبت گردد

 مبادرت نماید 

لیتوگرافی و  ،دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ ـ12ماده

خالصه نقل و انتقال را ، صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را اخذ و پس از انجام معامله

در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال 

شاد اسالمی با همکاری نمایند . شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ار

تهیه و در اختیار ، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آئین نامه

 مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد .

، ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده استتبصره 

 د با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بالمانع خواهد بود .تنظیم سن

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . 26/۷2/۷۹86این تصویب نامه در تاریخ 
 

آيین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های اجرايی از طريق ساز و کارهای داخلی قوه 

: مورخ ک13111/ت232363وضوع تصويب نامه شماره  م 11/31/3186مصوب  مجريه

23/32/318633 
مورخ  ۹۱۰۹۱/۷۷۳۳بنا به پیشنهاد شماره  ۹۴/۷۴/۷۹86وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 

معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و  ۷2/۹/۷۹86

نامه  ( تصویب۷بند ) ( د)هوری اسالمی ایران و با رعایت جزء یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جم

                                                           
  ۴5/۴۷/۷۹8۱مورخ  ۷8۹6۳به نقل از روزنامه رسمی شماره  ۱۱
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آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه های ، ۷/۷۴/۷۹86هـ مورخ ۹885۱/ت۷588۷6شماره 

 اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند :

 عانی زیر به کار می روند :اصطالحات مندرج در این آیین نامه در م  -1ماده 

، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ( ۷6۴) ماده موضوع های دستگاه از یک هر: اجرایی دستگاه –الف 

 و باشند می مجریه قوه مجموعه زیر که – ۷۹8۹ مصوب –اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 . شوند می تقسیم استانی دستگاه و یرمجموعهز دستگاه، ستادی دستگاه به مورد حسب نامه آیین این در

 ولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد .د مؤسسه و وزارتخانه: ستادی دستگاه –ب 

 یک به وابسته یا تابعه که سازمانی واحدهای نیز و اداری تشکیالت کلیه: زیرمجموعه دستگاه –ج 

 . باشند می ستادی دستگاه

 . دارد استانی مأموریت که زیرمجموعه های دستگاه از یک هر: ستانیا دستگاه –د 

اختالف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختالف ناشی از : اختالف  -هـ

 تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختالف آنها در مورد اموال و حقوق مالی .

زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه های  اختالف بین دستگاه های  -2ماده 

حسب مورد به وزیر یا باالترین مقام اجرایی ، زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود

دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و مسؤولیت های قانونی آنان مورد تصمیم گیری 

 قرار گیرد .

به تصمیم  نیاز، مطلوب وضعیت جهت در ماده این موضوع اختالف فصل و حل که مواردی در – تبصره

مانند تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه ، گیری هیأت وزیران داشته باشد

بات قانون محاس ( ۷۷8)و  ( ۷۷۱)موضوع مواد )یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط 

الترین مقام اجرایی دستگاه با یا وزیر توسط مستقیماً الزم پیشنهاد (  -۷۹66 مصوب –عمومی کشور 

 ستادی به هیأت وزیران ارایه خواهد شد .

اختالفات بین دستگاه های استانی که توسط رؤسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات   -3ماده 

اندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و به است، قانونی آنان مرتفع نشود

 مصوب –قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ( 8۳)راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده 

 گیری تصمیم به نیاز اختالفات این فصل و حل که مواردی در.  گیرد قرار گیری تصمیم مورد – ۷۹8۴

ی به معاونت استاندار مستند و مستدل نظریه با همراه استاندار توسط موضوع باشد شتهدا وزیران هیأت



  ۷۳۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه 

 راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد .

، باشد نداشته ارتباطی دیگر اجرایی های گاهدست به که صورتی در ها استانداری بین اختالف –تبصره 

در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ، اختیارات قانونی رفع خواهد شد حدود در کشور وزارت توسط

 این آیین نامه اقدام می گردد . ( ۰)ماده 

اختالفات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه های یاد شده در   -2ماده 

چوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد . چنانچه اختالفات دستگاه های مزبور توسط وزراء یا چار

مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در ، رؤسای آنان مرتفع نشود

ه است با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وی محول شد ( ۷2۰)حدود اختیاراتی که مطابق اصل 

اتخاذ تدابیر الزم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختالف گردد . در مواردی که برای حل و فصل 

همچنین در ، نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران باشد، موضوع اختالف در جهت وضعیت مطلوب

ونت یاد شده پیشنهاد معا، مواردی که حل اختالف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیأت وزیران است

 همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد .

به وزرای ، اختیارات هیأت وزیران مندرج در این آیین نامه و همچنین اصالح این آیین نامه  -6ماده 

 عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت تفویض می گردد . جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به

با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه های ستادی طرف اختالف برگزار ، اختالفات موضوع این آیین نامه

می شود . مالک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می باشد و مصوبات کمیسیون در 

 ست .آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور ا ( ۷۳)با رعایت ماده ، صورت تأیید رییس جمهور

در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و   -6ماده 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در صورتی که اختالف به  ( ۷26)استخدامی کشور موضوع اصل 

مجلس مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور ، حل نشود ( ۰)و  ( ۹)ترتیب مذکور در مواد 

 رییس جمهور برای حل اختالف و تصمیم گیری به رییس جمهور منعکس خواهد شد .

مانند )اختالفاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده   -2ماده 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 6۳)اختالفات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختالف موضوع ماده 

 مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد . ( مالی دولت
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معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ این آیین   -1ماده 

آیین نامه را به همراه فرم  این ( ۰)و  ( ۹)، ( 2)شیوه نامه طرح اختالف نزد مراجع مذکور در مواد ، نامه

از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم )های مربوط 

، ( ۷2۰)تهیه و در اجرای اصول  ( ارجاع اختالفات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور

ان به کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه ابالغ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر ( ۷۹۳)و  ( ۷۹۰)

دستگاه های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختالفات خود با سایر دستگاه   -۳خواهد نمود ماده 

مرحله ، در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته ۷۷/2/۷۹86های اجرایی را که تا تاریخ 

پرداخت و )هزینه کارشناسی ، میزان هزینه داوری ( ایر مراحل رسیدگیتجدیدنظر و س، بدوی)رسیدگی 

حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین ، و تاریخ آغاز طرح اختالف در مراجع قضایی ( یا تعهد شده

نامه منعکس نمایند تا بر اساس این آیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد . به محض رفع یا 

 اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود . ستگاهد، حل اختالف

 ( ۰)و  ( ۹)، ( 2)رؤسای دستگاه های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد   -11ماده 

برای  ( 8)اده این آیین نامه اتخاذ نموده یا می نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه نامه موضوع م

معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال می نمایند . همچنین در صورتی که مراجع مذکور 

مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف ، برای تصمیم گیری نیازمند استعالم از معاونت یاد شده باشند

 های اختالف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می نمایند .

در مواردی که رفع اختالف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان   -11ماده 

حق الزحمه کارشناسی ، دستگاه های اجرایی عالوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد

ف به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد . همچنین در مواردی که رفع اختال

در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهار نظر کارشناس رسمی 

دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه 

 مصوب پرداخت می گردد .

لیانه گزارش جامعی از عملکرد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سا  -12ماده 

 را به هیأت وزیران ارایه نماید  موضوع این آیین نامه



  ۷۳۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

لغو و مفاد این آیین ، کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر صادره تا تاریخ ابالغ این آیین نامه  -13ماده 

حترم ریاست به تأیید مقام م 26/۷2/۷۹86نامه در تاریخ  این تصویبنامه جایگزین آنها می گردد .

 جمهوری رسیده است .

دستورالعمل ترويج شهرک سازی در کشور و نحـوه صـدور پروانـه تأسـیس شهرک و 

مصوب شورای عالی شهرسازی و  3186/ 32/ 23پروانه بهره برداری از آن مصوب 

 معمعاری ايران 

ـنهاد وزارت مسـکن بنـا بـه پیش ۷۹86/ ۷2/ 2۱شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیـل مـاده  2وشهرسازی و به استناد ماده 

آئین نامه مربوط استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم  ۷2

جملـه قـانون ایجـاد شـهرهای شهرها و با توجه به قوانین و آئین نامه های مصوب مـوخر از 

روستا و شهرک و نحـوه تعیـین آنهـا ، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، ۷۹8۴جدیـدمصوب 

منطقه ، ناحیه ای، و آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ۷۹8۰مصـوب 

آن و  5۹وزیـران و مـاده هیـأت  ۷۹۱8ای و ملـی و مقررات شهرسازی و معمـاری کشـور مصـوب 

» هیـأت وزیـران  ۷۹82مصـوب  ( مادر تخصصی)اساسـنامه شرکت عمران شهرهای جدید 

دسـتورالعمل تـرویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری 

 را به شرح زیر تصویب نمود :« از آن 

 ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور موارد شمول و تشکیل، تعاریف: فصل اول

 تعاریف   -1ماده 

در این دستورالعمل به جای عبارات مشروح زیر از مفاهیم اختصاری آنها به شرح مرقوم استفاده می 

 شود: 

 عالی  شورای: عالی شهرسازی و معماری ایران شورای – ۷  -۷

 شورای استان : شورای برنامه ریزی و توسعه استان  -۷  -2

 کمیته کارگروه : کمیته کارگروه مسکن و شهرسازی استان  -۷  -۹

 شرکت مادر تخصصی : ( مادر تخصصی)شرکت عمران شهرهای جدید   -۷  -۰

 شهرک : زیارتی و . . .، تفریحی، شهرک مسکونی  -۷  -5

 ستاد : ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور  -۷  -6
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معاونـت شهرسازیی : مسـکن و شهرسازیی حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت  -۷  -۱

 ومعماری 

آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حـریم   -۷  -8

 هیأت وزیران آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا . ۷۹55شهرها مصوب 

، تجـاری، زیـارتی، تفریحـی، موارد شمول تأسیس هر نوع شهرک اعم از مسـکونی  -2ماده 

به استثنای شهرک های )هوشمند و سایر شهرک های تخصصی ، تحقیقـات و فن آوری، گردشـگری

مشمول مفاد  ( صنعتی که بطورکلی از شمول این دستورالعمل خارج و تابع ضوابط خاص خود می باشد

 این دستورالعمل است .

کشور و اهداف آن به منظور تشویق و ترویج شهرک تشکیل ستاد مدیریت شهرک سازی در   -3ماده 

سازی و استفاده از تمامی امکانات سرزمین برای دست یـابی بـه اهداف و سیاست های دولت و ایجاد 

محیط زیست بهتر و تأمین مسکن و سایر مراکز مورد نیاز برای افراد جامعه و ساماندهی امر شهرک 

ب آن از یک طـرف و نزدیکی اصول و امور مربوط به ایجاد سازی در کشور و مدیریت و راهبری مناس

شهر جدید با احداث شهرک و با توجه به پیشـنهاد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی و بر محول شدن 

مدیرکل دفتر تخصصی ، این امور به شرکت مادر تخصصی و با عضویت مـدیرعامل شرکت مذکور

، وزارت جهاد کشاورزی، نماینـدگان وزارت کشور ،مرتبط در حوزه معاونت شهرسازیی و معمـاری

با اولویت در رشته ، سال سابقه کار مرتبط ۷۴وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی که حداقل دارای 

برنامه ریـزی شـهری یـا طراحـی شهری و از نظر مرتبه اداری حداقل دارای ، شهرسازی، های معماری

بـه عنـوان اعضای ثابت و مدیر شهرسازی سازمان مسکن ، باشـندسمت مدیر کل یا مشاور معاون وزیـر 

 تشکیل می گردد . ، خواهد بود و شهرسازی استان مربوطـه کـه حسـب محـل مـوردتقاضا متغیر

پیشـنهاد ایجـاد آنهـا در جـوار شهرک ، هـای مسـکونی کـه در مـوارد خـاص در مـورد شهرک ۹  -۷

 ر نماینده وزارت صنایع نیز در ستاد ضروری است .حضو، های صنعتی ارائه می شود

 ستاد از نماینده یا نمایندگان باالترین دستگاه ذیـربط بـا، در مورد شهرک های غیرمسکونی ۹  -2

 موضوع شهرک در جلسات مربوط دعوت به عمل می آورد .

نه ای سـتاد ریاست ستاد به عهده مدیرعامل شرکت مادر تخصصی می باشد و وظایف دبیرخا ۹  -۹

مـدیرعامل شـرکت  توسط شرکت مادر تخصصی صورت می گیرد . کلیه مکاتبات ستاد نیز با امضـای

 مذکور می باشد 



  ۷۳5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ی کـارگروه هـاکمیتـه ، ستاد می تواند با توجه به حجم وظایف محوله و در صـورت لـزوم ۹  -۰

 تخصصی تشکیل دهد 

 زیر است :وظایف ستاد اهم وظایف ستاد به شرح   -2ماده 

مطالعه و بررسی تمامی اسناد توسعه و عمران مصوب کشور به ویژه طرح هـای ناحیـه ای و  ۰  -۷

مجموعه های شهری کالن شهرها با استفاده از خدمات کارشناسان و مشـاوران متخصـص و شناسـائی 

 مکان های مناسب برای ایجاد انواع شهرک .

این دستورالعمل مناسـب  ۹ق اهداف مندرج در صدر ماده شناسائی مکان هائی که برای تحق ۰  -2

تشخیص داده می شود لکن فاقد طرح ناحیه ای یا دیگر اسناد توسعه و عمران مصوب می باشـد و یـا 

 بـا آنها مغایرت دارد .

عالی  و ارسال آن به دبیرخانه شـورای ۰  -2تهیه گزارش توجیهی برای مکان های موضوع بند  ۰  -۹

 حجهت طر

اعالن مکان های مناسب مصوب و فراخوان عمومی برای دعـوت از سـرمایه گـذاران بـرای ایجاد  ۰  -۰

 شهرک های مورد نظر و ترویج شهرکسازی در کشور .

 شهرک . ( نقشه های مقدماتی و اجرائی)بررسی و تصویب نقشه های فاز یک و دو  ۰  -5

سازیی و معمـاری بـا در نظـر گـرفتن شـرایط رعایت ضوابط و مقررات و معیارهـای شهر ۰  -6

امکانات و استعدادهای محلی در مطالعات خود یا ، محدودیتها، اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

 هنگام بررسی و تصویب نقشه های فاز یک و اجرائی شهرک .

 صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری . ۰  -۱

 ی که به موجب مواد آتی این دستورالعمل به ستاد محول می شود .انجام سایر امور ۰  -8

تقاضای خود را با ذکر ، تهیه و تسلیم تقاضا و مدارک مقدماتی متقاضیان پروانه احداث شهرک  -6ماده 

همراه با گزارش توجیهی مبنی بر انطباق مورد با طرح ناحیه ای یا سایر طرح های ، دالیل احداث شهرک

ران مصـوب و توجیـه مناسب بودن زمین از لحاظ شبکه های ارتباطی و مواصالتی و توسـعه و عمـ

شهرک به انضمام سـایر  ( فاز صفر)امکانات تأمین آب و برق و چگونگی تأمین آنها همراه ایده اولیه 

 نسخه تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم می کنند : ۹مـدارک الزم بـه شـرح زیـر در 

نقشه ثبتی به انضمام فتوکپی اسناد مالکیت به نام متقاضی و در صورتی که زمین مورد نظـر بیش  5  -۷

 فتوکپی شرکت نامه یا قرار داد یا موافقتنامـه بین مالکین.، از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد
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ایجاد منابع آب و برق کافی گواهی شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو از نظر وجود یا امکان  5  -2

 برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه های احداث شهرک .

توجیه بالمانع بودن زمین مورد نظر از لحاظ رعایت حریم هـای قـانونی حفـظ و گسـترش  5  -۹

فاده از اراضـی آئـین نامـه اسـت ۰ماده  ۹و 2و ۷بندهای )فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغها 

 ( واحداث بنا

از  ( به ویژه از نظر عدم تخریب اراضی کشـاورزی)ارائه گواهی بالمانع بودن استفاده از زمین  5  -۰

ملی  اداره جهاد کشاورزی و اینکه زمین مورد نظر جزء اراضی مشمول قانون اصـالحات ارضـی و یـا

در مورد آنها مجوزهای الزم ، ین قبیل اراضی باشدنبوده یا در صورتی که جزء ا ( موات)شده یا دولتی 

 قبالً اخذ شده است 

سـازمان مسکن )ارائه گواهی شهرداری یا سایر مراجع ذیربط و تأیید دبیرخانـه کمیتـه کـارگروه  5  -5

مبنی براینکه زمین مورد نظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور قرار  ( و شهرسازی استان

نظر دبیرخانـه کمیته ، ت . در صورت اختالف نظر بین شهرداری و دبیرخانه کمیته کارگروهنگرفته اس

کارگروه که به استناد طرح های مصوب کمیته کارگروه و شورای استان اعالم می شود مـالک عمل 

 خواهد بود .

 ارائه موافقت اصولی سازمان ذیربط در مورد شهرک های غیرمسکونی . 5  -6

به عنـوان ، پس از تشکیل پرونده، یدگی و تکمیل مدارک سازمان مسکن و شهرسازی استانرس  -6ماده 

را بـا توجـه بـه  شهرکدبیرخانـه کمیتـه کـارگروه تقاضا و مدارک اولیه و گزارش توجیهی ایجـاد 

طـرح ناحیـهای یـا سـایرطرح های توسعه و عمران مصوب مورد رسـیدگی قـرار داده و پـس از 

مکاتبات الزم را با متقاضی به منظور تکمیل مدارک یا اطالعات ، در صـورت ضرورت، ـد از محـلبازدی

هـای زیـرمجموعه وزارت نیرو و هر یک از سازمان های دیگری که حسب مورد ایجاب  و یا با شرکت

ل تشـخیص کند انجـام و یـا بـاآنها تشکیل جلسه داده و پس از اینکه اطالعات و مدارک مربوط را کامـ

 داد گـزارش خود را جهت اتخاذ تصمیم در کمیته کارگروه طرح می کند .

 رسیدگی و تصویب تقاضا  -2ماده 

پس از اینکه درخواست متقاضی و گزارش دبیرخانه کمیته کارگروه مورد بررسـی کمیتـه کارگروه  ۱  -۷

 ۹درج و تشـریح شده همراه با قرار گرفت یک نسخه از صورتجلسه که در آن نظـرات کمیتـه کـارگروه 

نسخه از گزارش توجیهی و مدارک ضمیمه و طرح اولیه که توسط متقاضی احداث شهرک با ملحوظ 



  ۷۳۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

داشتن نظارت کمیته کارگروه تهیه شـده بـه منظـور بررسـی و اتخـاذ تصـمیم درشورای استان در اختیار 

 دبیرخانه شورای مذکور قرار می گیرد .

چنانچه شورای مذکور با درخواسـت و طـرح اولیـه ، ی طرح در شورای استانپس از بررس ۱  -2

مراتب به متقاضی اعالم می شود ولی در صورت تصویب طرح مصوبه مزبور همراه ، موافقت نکند

 بـاگزارش و کلیه مدارک مربوط برای دبیرخانه شورایعالی ارسال می گردد .

جاد و احداث شهرک قبالً به عنوان مراکز جمعیتـی مناسب در صورتی که مکان مورد نظر برای ای ۱  -۹

عالی مطرح و  در طرح های ناحیه ای یا سایر طرح های توسعه و عمران باالدست به تصویب شورای

بعدی  نسـخه جهـت اقـدامات 2مصوبه مزبور همراه با مدارک و مستندات مربوط در ، پس از تصویب

 عالی نگهداری می گردد . سوابق در دبیرخانه شورای به ستاد ابالغ می شود و یک نسخه از

در صورتی که مکان مورد نظر برای ایجاد و احداث شهرک قبالً به عنوان مراکز جمعیتـی مناسب  ۱  -۰

عالی مراتـب را همـراه بـا گـزارش توجیهی و  دبیرخانـه شـورای، باشد و یا با آنها مغایرت داشته باشد

 می کند . عالی مطـرح بوط جهت بررسی و اتخاذ تصـمیم نهـائی در شـورایکلیه سوابق و مدارک مر

مراتب به اطـالع سـازمان مسـکن و شهرسازیی اسـتان ، عالی در صورت رد تقاضا در شورای ۱  -5

مصوبه مذکور همراه با کلیه مـدارک و ، جهت ابالغ به متقاضی می رسد و در صورت تصویب طرح

بیرخانـه اقدامات بعدی بـه سـتاد ابـالغ مـی شـود و یـک نسـخه در د نسخه جهت 2مستندات طی 

 شورایعالی ضبط می گردد 

تغییرات اساسی بعدی شهرک های موضوع این ماده به پیشنهاد ستاد به تصویب شورای استان  ۱  -6

 خواهد رسید .

تقاضاها و کلیه ، سازی در کشور در راستای سیاست های دولت مبنی بر تشویق شهرک ۱  -۱

امـورمربوط به احداث شهرک خارج از نوبت و با اولویت اول در شورایعالی مطرح و مورد اتخاذ تصمیم 

 قرار خواهد گرفت .

 صدور پروانه تأسیس شهرک  -1ماده 

به متقاضی ابالغ می کنـد تـا حسـب نـوع ، ستاد پس از وصول مصوبه طرح احداث شهرک 8  -۷

و همچنـین  رک را که توسط مهندسین مشاور ذیصالح تهیه شده باشدشهرک نقشه های فاز یک شه

و تأسیسـات عمـومی و ضـوابط سـاختمانی و نحـوه مـدیریت  ( 2فـاز ) نقشه های اجرائی شهرک
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عالی همـراه بـا  ونگهداری شهرک را حسب مورد با توجه به مصوبات شورای اسـتان یـا شـورای

 ه تهیه و تسلیم کند .نسخ ۹سـایرمدارک مورد نیاز در 

نقشه های مذکور و ضوابط پیشنهادی همراه با تأییدیه شـرکت هـای زیـر مجموعـه وزارت نیرو  8  -2

این  ۰  -6در ستاد و با رعایت مفـاد بنـد ، ارائه شده توسط متقاضی، و محیط زیست منطقه در استان

 دستورالعمل مورد رسیدگی قرار می گیرد .

بـه امضای  پروانه تأسیس شهرک، ر توسط ستادی و تأیید نقشه ها و مدارک فوق الذکپس از بررس 8  -۹

صـادر و همـراه بـا یـک سـری از نقشـه هـا و مدارک  ( رئیس ستاد)مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 

طرح که مورد تصویب قرار گرفته و به امضای مدیرعامل و مهر شـرکت مـادر تخصصـی وامضای رئیس 

زمان مسکن و شهرسازی استان رسیده به متقاضی تحویل می شود و یـک سـری دیگر از نقشه سا و مهر

سـازمان مسکن و شهرسازی )ها و مدارک همراه با یک نسخه از پروانه صادره برای دبیرخانه کـارگروه 

ارسال و یک نسخه نیز در دبیرخانه ستاد نگهداری می شود . همچنین یک نسخه از نقشه ، ( استان

کاربری اراضی به انضمام تصویر پروانه صادره جهت اطالع و ضـبط در سـوابق بـرای دبیرخانه شورای 

 جموعه وزارت نیرو ارسال می گردد استان و شرکت های زیر م

مدت اعتبار پروانه برای شروع ایجاد و احداث شهرک یک سال شمسـی از تـاریخ صـدور پروانه  8  -۰

 سال دیگر به تشخیص رئیس ستاد قابل تمدید خواهد بود . ی یکتأسیس می باشد و فقط برا

هرگونه تغییرات در نقشه های اجرائی مصوب که صرفاً به دلیـل مسـائل اجرائـی عملیـات  8  -5

 پس از تصویب ستاد قابل اجرا خواهد بود .، ساختمانی الزم باشد و اصول را تغییر ندهد

روانه ایجاد و احداث شهرک های موضوع این دستورالعمل تنها مرجع ذیصالح برای صدور پ 8  -6

شرکت مادر تخصصی است و تعیین تعرفه عوارض و حق النظاره بـه موجـب قـانون ایجـاد شـهرهای 

 جدید و آئین نامه اجرائی آن و سایر مصوبات قانونی می باشد .

 جرائی شهرکمراحل صدور مجوز بهره برداری با توجه به پیشرفت عملیات ا  -2ماده 

ایجاد تأسیسات روبنائی و احداث سایر ، عملیات اجرائی هر شهرک شامل عملیات زیربنائی ۳  -۷

 ساختمان ها می باشد . 

ایجاد شبکه ها و تأسیسات شـهری و ، کف سازی معابر، منظور از عملیات زیربنائی تسطیح ۳  -۷  -۷

 روشنائی معابر است . 
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، بهداشـتی، ایجـاد تأسیسـات آموزشـی، وبنائی حسب نوع شهرکاز تأسیسات رمنظور  ۳  -۷  -2

ارک و فضای سبز و غیره طبق نقشه های کاربری اراضی و اجرائی مصوب ، مذهبی، تفریحی، ورزشی

 می باشد . 

، احـداث واحـدهای مسـکونی، حسب نوع شهرک، ث سایر ساختمانهامنظور از احدا ۳  -۷  -۹

واحـدهای تجـاری و خـدماتی و غیـره طبـق ، ا و تأسیسـات تفریحـیواحدهـ، واحدهای مهمانپذیر

 نقشه های کاربری اراضی و اجرائی مصوب می باشد .

اراضی محدوده شهرک به سه قسمت و عملیات اجرائی آن به سه بخـش بـه شـرح جـدول زیر  ۳  -2

ز بایـد گـزارش نتیجه شهرک سـا، تقسیم می گردد و پس از خاتمه عملیات در هر بخش از هر قسمت

عملیات انجام شده را همراه با نقشه های تفکیکی و گواهی مهنـدس مشـاور در مـورد خاتمـه عملیات 

( جهت صدور مجوز بهره برداری هر یک از قسـمت هـای سه گانه و طبق جدول زیر)اجرائی آن بخش

د . جدول درصد اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش به شرکت مادر تخصصی تحویل ده

 پیشرفت عملیات اجرائی به منظور صدور مجوز و پروانه بهره برداری 

 صدور مجوز و پروانه بهره برداری به منظور اجازه تفکیک و فروش قطعات  -11ماده 

گزارش مذکور در ماده فوق توسط ستاد بررسی و در صورت تأیید گواهی مهندس مشاور در  ۷۴  -۷

ستاد پروانه بهره برداری و اجـازه تفکیـک و فـروش قطعات ، ائی بخش مربوطهمورد خاتمه عملیات اجر

صادر و  ( رئـیس سـتاد)همان بخش از اراضی شهرک را با امضای مدیرعامل شـرکت مـادر تخصصـی 

همراه با نقشه های تفکیکی مصوب که به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مـادر تخصصـی ورئیس 

ی استان رسیده و ممهور شده به متقاضی تسلیم و یک نسخه از آن را به ثبت سازمان مسکن و شهرساز

محل ارسال و رونوشتی نیز جهت اطالع و ضبط در سوابق به دبیرخانـه کمیتـه کـارگروه و دبیرخانه 

عالی ارسال می دارد . مجوز بهره برداری از قسمت سوم به عنوان مجوز نهائی و پروانـه بهره  شورای

 حسوب می شود .برداری م

قطعاتی از اراضی شهرک کـه حسـب نوع ، مذکور در بند فوق، در نقشه های تفکیکی مصوب ۷۴  -2

برای ایجاد و احداث تأسیسات رو بنائی و سایر تأسیسات عمـومی اختصـاص داده شـده جزء ، شهرک

را نخواهد  مشاعات شهرک محسوب گردیده و احداث کننده شهرک حق تصرف مالکانه نسبت به آنها

برق و فاضـالب ، داشت . احداث کننده شهرک مکلف است اراضی مربوط به تأسیسات زیربنائی آب

در اختیار شرکت های زیر مجموعـه وزارت نیـرو  ( به رایگان)راپس از آماده سازی طی صورتجلسه ای 
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ا معاونـت یا شرکت های صاحب صالحیت بخش خصوصـی و تعـاونی مـورد تأییـد وزارت نیـرو یـ

احداث کننده شهرک ، مسکونی باشد، راهبردی ریاست جمهوری قرار دهد . در صورتی که نوع شهرک

موظف است پـارک و فضـای سبز و تأسیسات آموزشی و مسـجد را بـا هزینـه خـود ایجـاد نمایـد و 

د . انتقـال بقیـه قطعـات را در اختیـار سازمان های ذیربط برای احداث تأسیسات الزم قرار ده

 گیرنـدگان اجـازه تغییـر کـاربری قطعات مذکور را ندارند .

 ( حسـب نـوع شهرک)چنانچه شهرک ساز با هزینه خود تأسیسات روبنائی و سایر کاربریهـا را  ۷۴  -۹

می  ( نمایشـگاه و . . .، باشگاه های فرهنگـی، سینما، درمانگاه، مانند تأسیسات ورزشی)احداث نماید 

د تصرفات مالکانه داشته و مورد بهره برداری قرار دهد ولی تحت هیچ عنوان تغییر کاربری قطعات توان

 مذکور ممکن نمی باشد .

 اخذ تضمین  -11ماده 

در صورت ضرورت حسب مورد به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقـت  ۷۷  -۷

مـی توانـد بـا اخـذ  ۳ر در جـدول مـاده هر یک از درصـدهای مـذکو ( ستاد)شرکت مادر تخصصی 

 تقلیل یابد . %۹۴ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی مورد قبول شرکت مادر تخصصی تا 

مذکور در بند  %۹۴در صورتی که احداث کننده شهرک پس از اخذ موافقت مبنی بر تقلیل تا  ۷۷  -2

جرائی آن بخش از شهرک را ناتمام در انجام تعهدات خود قصور یا تخلف نماید و عملیات ا، فوق

شرکت مادر تخصصی مکلـف خواهـد بـود ، بگذارد و با دو بار تمدید مدت اقدام مؤثری انجام ندهد

حسب مورد از محل وجه ضمانتنامه بانکی یا فروش مـورد وثیقـه و بـا همـاهنگی سـتاد و سـازمان 

 ذکور را فراهم سازد .ترتیب اجرا یا اتمام عملیات م، مسکن و شهرسازی استان

 نظارت ساختمانی و شهرک سازی  -12ماده 

نظارت بر اجرای عملیات شهرسازی و ساختمانی شهرکها بر اساس نقشـه هـای اجرائـی  ۷2  -۷

مصوب به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد و نظارت عالیـه بـه عهـده شـرکت مـادر 

ازی استان به منظور رعایـت ضـوابط و مقـررات در مـورد تخصصی است . سازمان مسکن و شهرس

گاز و مخابرات موظف است پـس از دریافـت اعـالم ، برق، فاضالب، تأسیسـات و شبکه های آب

به سازمان های مربوطه ، های فنی الزم مراتب را جهت انجام نظارت، صـدور پروانـه تأسیس شهرک

موجب سلب مسئولیت از احداث کننده شهرک و مهنـدس  منعکس نماید . این نظارتها به هیچ وجه

 مشـاور و مهندس ناظر تعیین شده از طرف او نخواهد بود .
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در صورتی که احداث کننده شهرک در حین اجرای طرح به تمام یـا قسـمتی از تعهـدات خود  ۷2  -2

موارد ، زیی اسـتانعمل نکند و یا ضوابط مصوب در طرح را رعایت ننماید سـازمان مسـکن و شهرسا

تخلف را کتباً به احداث کننده شهرک و مهندس ناظر آن ابـالغ و بـا تعیـین فرجـه مناسـب دستور رفع 

بنا به ، تخلفات و رعایت ضوابط مصوب را اعـالم مـی دارد . در صـورت عـدم توجـه بـه تـذکر مذکور

قانون نظام  ۹5ر اجـرای مـاده شرکت مادر تخصصی د، پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان

را بـه مهندس ناظر و  ستور توقـف عملیـات اجرائـی شهرکد ۷۹۱۰مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

احداث کننده شهرک صادر و مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازی استان جهـت پیگیری امر ابالغ می 

 کند .

ال اراضـی بـه متقاضـیان خـود بـه منظـور احداث در کلیه مواردی که شهرک ساز مجاز به انتق ۷2  -۹

اعم از اسناد رسـمی یـا عادی یا )موظف است در اسناد نقل و انتقال خود ، ساختمان مورد نظر می باشد

قید نماید که انتقال گیرندگان اراضی نیز موظف و متعهد بـه رعایـت نقشـه هـای اجرائی  ( قراردادی

مقررات شهرسازی و معماری مربوط به شهرک که مـورد تعهد شهرک مصوب شهرک و سایر ضوابط و 

ساز است می باشند و موظف به قید مراتب فوق در انتقاالت خود به ایـادی بعـدی نیـز هستند . در هر 

حال چنانچه سازندگان مذکور نیز نسبت به عملیات اجرائی و ساختمانی خـود مرتکـب تخلف شوند 

 این دستورالعمل خواهند بود .  ۷۹و  ۷2مشمول مفاد مواد 

 مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک سازی   -13ماده 

 ۹بنـد  2کمیسـیون موضـوع تبصـره ، بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان ۷۹  -۷

و سـایر ضـوابط  ایت نقشه های اجرائی مصـوب شهرکبا رع، قانون شهرداری ها ۳۳الحاقی به ماده 

وفق قانون مـذکور بـه تخلفـات وی ، قررات شهرسازی و معماری و تعهدات شهرک ساز یا سازندهم

 رسیدگی و اقدام به صدور رأی می کند .

به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و ، در صورت تکرار تخلف و یا عدم رفع آن ۷۹  -2

قانون نظام مهندسی و  ۹5و و در اجرای ماده سازی لغ پروانه شهرک، موافقت شورای استان و تأیید ستاد

قوه قضائیه و نیروی انتظـامی از ادامـه عملیـات جلـوگیری می ، کنترل ساختمان با همکاری استانداری

 شود .

حسب مورد ، با هماهنگی ستاد و سازمان مسکن و شهرسازی استان، در صورت لغو پروانه ۷۹  -۹

 ازی داده می شود . س ترتیب اجرا یا اتمام عملیات شهرک



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  2۴2

بـه اسـتناد الیحـه قـانونی شماره  ( هیأت مدیره شهرک)تا زمانی که سازمان مالکان شهرک   -12ماده 

قانون اصالح قـانون تملـک  2ماده  ۰شورای انقالب اسالمی و تبصره  ۷۹58/ ۰/ ۷6مورخ  8۱۱8

ر اداره ثبت شرکتها به ثبـت مجلس شورای اسالمی تشکیل نشده و د ۷۹۱6/ ۹/ ۷۷آپارتمانها مصوب 

اداره امور شهرک به عهده شهرک ساز است . ضوابط اداره امور هر شهرک بـا توجـه به ، نرسیده است

از لحاظ کیفیت تأمین هزینه اداره و نگهداری تأسیسات و ارائـه ، مقتضیات و شرایط خاص آن ها

آن توسط احداث کننده شهرک تهیه و پس  خدمات شهری با رعایت تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی

 از تصویب شرکت مادر تخصصی به مورد اجرا گذاشته می شود .

شهرک ساز مکلف است کلیه فضاهای عمومی و ، پس از تأسیس سازمان مالکان در شهرک ۷۰  -۷

تأسیسات شهری و اسناد و مدارک و صورتجلسات ثبتی و طرح های مصوب و نقشـه هـای اجرائـی 

 و سایر اموال مربوط به اداره امور شهرک را به سازمان مالکان تحویل و تسلیم نماید . شهرک

ک سـاز در خصوص کلیه وظـایف و اختیـارات شهر، کاز تاریخ تأسیس سازمان مالکان در شهر ۷۰  -2

و نظارت بر  ری و امـوال و دارائـی هـای شهرکحفظ و نگهداری فضاهای عمـومی و تأسیسـات شـه

یت نقشه های اجرائی و ضوابط شهرسازی و معماری و غیره به هیأت مـدیره سـازمان مالکان شهرک رعا

 منتقل می گردد .

سـاز مالـک قطعاتی از  هنـوز شهرک، ن مالکـان در شهرکدر صورتی که پس از تأسیس سـازما ۷۰  -۹

با رعایت )امه اجرائـی آن طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین ن، اراضی یا واحدهای ساختمانی باشد

 با وی مانند سایر مالکین رفتار می شود . ( اصالحات بعدی

آئین  ۹آن دسته از شهرک های غیر مصـوب موجـود کـه مشـمول تعریـف بنـد الـف مـاده   -16ماده 

ب ک سـازان آنهـا اقـدامی جهـت مصواث بنا می باشند ولی تـاکنون شهرنامه استفاده از اراضی و احد

موظف می ، نمودن شهرک به عمل نیاورده و یا اقدامات خود و یا شهرک سازی را نیمه تمام گذاشته اند

آئین نامه  ۷5مـاده  2و  ۷سال از تاریخ این دستورالعمل با رعایت تبصره های  باشند حداکثر ظرف یک

نسـبت بـه انطباق خود  ( با لحاظ اصالحات بعدی آئین نامـه یـاد شـده)استفاده از اراضی و احداث بنا 

با آئین نامه مذکور و مصوب کردن شهرک اقدام نمایند . در غیـر ایـن صـورت از ادامـه هرگونه ساخت 

 های مزبور جلوگیری به عمل خواهد آمد . و ساز در شهرک

در صورت عدم امکان دسترسی به شهرک ساز یا عدم تمایل یا عدم امکان الزام وی بـه   -16ماده 

در صورت وجود سازمان مالکان و ثبت رسـمی اساسـنامه و اعضـای هیـأت ، ب نمودن شهرکمصو
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سازمان مذکور به عنوان جانشین شهرک سـاز ملـزم بـه انطبـاق ، مدیره آن در اداره ثبت شرکت ها

 شهرک با آئین نامه فوق الذکر و اقدام جهت مصوب نمودن آن خواهد بود .

سازیی در کشـور و چگـونگی  ط به نحـوه تشـویق و تـرویج شهرکسیاست های مربو  -12ماده 

فراخوان عمومی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و نحوه مشارکت و اجرا و همچنین امکانات و 

تسهیالتی که می توان در چارچوب قوانین و ضوابط و مقررات مصوب منظور داشت توسـط سـتاد تهیه 

رسید . سیاستهای مذکور به همراه راه کارهای اجرائی و سایر جزئیات  عالی خواهد و به تصویب شورای

 مربوط به نحوه اجـرای مفـاد این دستورالعمل توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابالغ خواهد شد .

دسـتورالعمل صـدور پروانـه تأسـیس و پروانـه بهره ، از تـاریخ تصـویب ایـن دسـتورالعمل  -11ماده 

 لغو می گردد . ۷۹56در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب  برداری از شهرک

 13/11/3188مصوب  قانون نظام جامع دامپروری کشور

حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های دامپروری، قانونمندکردن و ساماندهی  ـ1ماده   

ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد  امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید،

فناوری های روز در امر پرورش، تغذیه، اصالح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان ها و تأسیسات 

 .مربوط به این فعالیت ها به موجب این قانون صورت می گیرد

 :اصطالحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد ـ2ماده 

ـ نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چارچوب ها، الف   

استانداردها و الگوهایی که براساس آن کلیة فعالیت های مطالعاتی، طراحی، اجرایی، مدیریتی 

درخصوص پرورش، اصالح نژاد، تغذیه، تولیدمثل و زیست فناوری جدید )بیوتکنولوژی( منابع دام در 

 .کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می یابد جهت ارتقاء

ب ـ دام به حیواناتی )شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات( اطالق می گردد که برای امور   

تغذیة انسان و یا تغذیة دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، 

 .نگهداری و پرورش داده می شوند

ج ـ دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصالح نژاد دام به منظور دستیابی به   

 .استانداردهای ملی و بین المللی اطالق می گردد

 .د ـ دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطالق می گردد  
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ان ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، هـ ـ سرمایه های مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختم  

مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون، 

 .مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود

و ـ منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه )تیپ( و جمعیت های دام کشور که حامل عوامل ارثی   

 .شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصالح شده و یا اصالح نشده، اطالق می گرددشناخته 

ز ـ مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن   

 .باشد

س این ماده که براسا« هـ»ح ـ حریم، به محدودة سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند   

ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیت های دامپروری و 

 .جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطالق می شود

و رشد دام  ط ـ خوراک دام به کلیه مواد، اعم از خام یا فراوری شده که جهت تغذیه، تولید، نگهداری  

 .مورد مصرف قرار می گیرد، اطالق می گردد

ی ـ کنترل کیفی به کلیة اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود  

در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فراوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنی ها، 

 .فراوری های دامی انجام پذیرد، اطالق می گرددمکمل ها، تولیدات و 

این ماده و کنترل بهداشتی موارد « الف»امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند  تبصره ـ  

 .این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد« ی» مندرج در بند 

شش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و کلیة مراکز علمی و پژوهشی تحت پو ـ3ماده   

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند 

 .( این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد2ماده )« هـ»

که برای فعالیت های  ۷6/۹/۷۹۰6شکار و صید مصوب  انواع حیات وحش مصرح در قانونـ 2ماده

( این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این 2ماده )« ب»مذکور در بند 

قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ 

باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست می 

نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعالم نماید. در غیر این صورت، 

 .وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود
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فعالیت  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به ـ 6ماده  

دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره 

برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می 

 .باشند

زشکی کشور موظف است به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سالمت جامعه، سازمان دامپ ـ1تبصره   

مناطق آلوده به بیماری های واگیردار، قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و 

 .به وزارت جهاد کشاورزی اعالم نماید

فرایند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می  ـ2تبصره

 :باشد

است ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد الف ـ سی 

 .کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعالم می شود

ب ـ سیاست های بهداشت دام و مجموعه دستورالعمل های ضروری در خصوص بیماری های دام و   

ای مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون بیماری های مشترک دام و انسان و شیوه ه

 .سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعالم می شود

ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور    

هرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط و یا واحدهای استانی و یا ش

این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، 

متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و یا واحدهای 

 .رستانی آن معرفی می گردداستانی و یا شه

د ـ حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی   

جمهوری اسالمی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت 

 .بی و مستدل به متقاضی اعالم شودمرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کت

ـ ـ حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا ه

پروانه های تأسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا 

در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور  واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود.

پروانه بهداشتی اقدام به اعالم نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  2۴6

های تأسیس و بهره برداری بالمانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام 

 .می باشد دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران

در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا 

شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل 

 .به متقاضی اعالم شود

ت های حاکمیتی اعالم شده از سوی وزارت جهاد و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاس  

کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا 

شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، 

کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم  جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد

 .صالحه قضایی پیگیری نماید

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این  ـ3تبصره  

قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای الزم می باشند، 

ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در  موظفند حداکثر

این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه های قضایی و 

 .انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد

اری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد ساماندهی واحدهای دامد ـ2تبصره   

 .بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابالغ می شود

شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از  ـ 6تبصره  

 .ر جهاد کشاورزی ابالغ می گرددتصویب این قانون توسط وزی

به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع  ـ 6ماده    

سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه 

کثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حدا

 .پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه ـ 1تبصره   

ر این صورت، ضمن گذاری های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غی

ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس 
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جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف 

ی رفع تجاوز از حریم است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برا

 .سرمایه گذاری های موصوف اقدام نماید

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی  ـ2تبصره  

و سازمان ها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمان ها و ادارات مربوط، نسـبت به 

ی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای توقف عملیات اجرای

 .رسیدگی به مراجع قضایی ذی صالح گزارش نماید

در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرح های توسعه شهری و روستایی و  ـ2ماده  

اری های انجام شده در امور دام را تعطیل و طرح های عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذ

یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد 

کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارت های وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن 

 .اقدام الزم را به عمل آوردشرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، 

در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون  تبصره ـ   

 .سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است

سازمان جهاد کشاورزی استان ها و مدیریت های تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع  ـ 1ماده   

، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها، برای طبیعی

انجام مراحل کارشناسی به منظور اعالم نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و 

حقیقی بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص 

و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری 

زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمان های جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را 

 .در اختیار این اشخاص قرار دهند

حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری کلیه اشخاص حقیقی و  ـ2ماده   

در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، 

 .ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین )اعم از دائم و موقت( دامداری های خود اقدام کنند

واند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، دولت می ت تبصره ـ 

 .نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند
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به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیکی مربوط، وزارت جهاد کشاورزی  ـ11ماده 

 .موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد

کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا  ـ1تبصره  

 .صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند

خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم  ـ2تبصره  

ظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می صالحه، مستند به ن

 .شود

آیین نامة اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد  ـ3تبصره  

 .کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

شور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در به منظور حمایت مؤثر از منابع دام ک ـ11ماده   

این زیر بخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه 

و منجمد )اعم از قرمز و سفید( و شیر )اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصوالت لبنی( تعرفه مؤثر 

 .ادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشدتعیین نماید به گونه ای که نرخ مب

به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است  ـ12ماده

اعتبارات الزم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه های دام و طیور، در ردیف های بودجة ساالنة 

زی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعالم دام های کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاور

در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دام ها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور 

دام وزیر جهاد کشاورزی )به عنوان رئیس کمیسیون(، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان 

یران یک نفر متخصص اصالح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتة نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ا

 .تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع ـ 13ماده 

ای کشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرایی این ماده به و مواد ژنتیکی دام، اقدامات الزم را در مرزه

تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را 

 .وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می نماید

به تدوین برنامة  وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت ـ12ماده  

 .کوچ سالیانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاه های ذی ربط ابالغ نماید
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ـ به منـظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور 16ماده

نون، وزارت جهاد خدماتی و نظارت بر نحوة عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قا

کشاورزی  مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

کشور، پروانة تأسیس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت 

نظام مهندسی کشاورزی و  درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان

منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به 

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد  .متقاضی اعالم شود

و منابع طبیعی کشور به تصویب وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 .هیأت وزیران می رسد

از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانة تأسیس و  ـ16ماده 

پروانة بهره برداری آزمایشگاه های تجزیة خوراک دام، آزمایشگاه های تجزیه شیرخام، میادین دام، مراکز 

د مواد ژنتیکی )اسپرم، جنین، تخمک( و آزمایشگاه های مرتبط با تخصص جمع آوری شیر، مراکز تولی

های موضوع این قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس 

سیاست ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس 

 .وسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می شوداز تصویب این قانون ت

صدور پروانة بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری براساس سیاست های بهداشتی اعالم  تبصره ـ 

شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران بوده 

صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از  و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به

گذشت یک ماه، امکان صدور پروانة بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی 

اعالم شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور 

ز آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشکی جمهوری مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی ا

در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با  .اسالمی ایران می باشد

 .صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود

از اعتبارات، امکانات و تشکیالت مؤسسه وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده ـ 12ماده

تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و 

حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصالح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش های 
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با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فناوری جدید علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب 

 .)بیوتکنولوژی( و توسعة فناوری های نوین کشاورزی اقدام نماید

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع  ـ11ماده 

ولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطالعات، ارائه خدمات اص

 .و کنترل جابه جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید

دولت موظف است اعتبار الزم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة  

 .یش بینی نمایدصادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پ

در صورت وجود مازاد تولید محصوالت دامی اعم از خام و فراوری شده، دولت موظف است  ـ12ماده 

شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس 

ت مشمول جایزة کاالهای کشاورزی به محصوالت دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصوال

 .صادراتی نیز خواهند گردید

به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از  ـ21ماده

ضایعات محصوالت دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، 

یر را براساس قانون خرید تضمینی محصوالت گوشت قرمز، تخم مرغ )خوراکی و نطفه دار( و ش

 .و اصالحات بعدی آن، تضمین نماید 2۷/6/۷۹68کشاورزی مصوب 

کلیة محصوالت نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد  ـ21ماده 

مؤسسه بود. تشخیص صالحیت آزمایشگاه های کنترل کیفی مرتبط با محصوالت مذکور بر عهدة 

 .استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد

قانون فوق مشتمل بر بیست  و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم 

به  2۷/5/۷۹88مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .تأیید شورای نگهبان رسید
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با اصالحات و  29/19/3188مصوب |( مادر تخصصی)شرکت عمران شهر های جديد  اساسنامه 

 23/33/318838مورخ  هـ 11322/ت231292موضوع تصويب نامه شماره   الحاقات بعدی

مورخ  ۴2/۷۴۴/۷2۷۱۴بنا به پیشنهاد شماره  2۳/۳/۷۹88و  ۷۰/۰/۷۹88هیأت وزیران در جلسات مورخ 

، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ( ۱)و به استناد ماده  وزارت مسکن و شهرسازی 22/۹/۷۹8۱

اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید »   -۷۹8۹مصوب   -اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 را به شرح زیر اصالح نمود :«  ( مادر تخصصی)

« شرکت » صار که در این اساسنامه به اخت ( مادر تخصصی)شرکت عمران شهرهای جدید   -1ماده 

شرکتی است دولتی تابع وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران و دارای ، نامیده می شود

می باشد و می تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب  ( زیرمجموعه)شرکت های وابسته 

های شرکت یا شرکت ، به منظور ایجاد شهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط، مجمع عمومی

اد شعب یا نمایندگی اقدام پس از طی مراحل قانونی تأسیس و یا از طریق ایج ( زیرمجموعه)وابسته 

 نماید 

 شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده و طبق این اساسنامه اداره می شود .  -2ماده 

زمینه های زیر می دولت در  راهبری و ساماندهی فعالیت های تصدیهدف از تشکیل شرکت ،  -3ماده 

 :باشد 

بررسی نیازها و تقاضا های بالقوه و امکان سنجی برای توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح   -الف

کشور و سرریز جمعیتی کالن شهر های کشور در نقاط مورد نظر براساس طرح های کالبدی ملی و 

ی بزرگ و استفاده بهینه از منابع آب و منطقه ای وناحیه ای به منظور پیشگیری از توسعه بی رویه شهرها

 خاک و انرژی .

تکمیل و اصالح شبکه مراکز جمعیتی و مدیریت ایجاد مناطق جمعیتی برنامه ریزی شده و جلو   -ب

گیری از ایجاد حاشیه نشینی در کالن شهرها و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پیرامون 

 نه های کاهش آلودگی های زیست محیطی .شهر های مذکور و فراهم ساختن زمی

کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن و ایجاد بستر   -ج

 اسالمی .  -مناسب برای احیای ارزش های شهرسازی و معماری ایرانی

                                                           
 ۴2/۷2/۷۹88مورخ  ۷8۳2۱به نقل از روزنامه رسمی شماره  ۱8
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، ایجاد شهرهای جدیدبرنامه ریزی جامع کنترل و نظارت و پیگیری وظایف حاکمیتی دولت برای   -د

شهرک ها و باغ شهرها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای کشور و تأمین زیر بناها و 

زیرساخت های آن ها در چارچوپ سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبات شورای عالی 

تی در شهرسازی و معماری ایران و جذب سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و غیر دول

حمایت و نظارت بر ساخت و سازهای بخش های مذکور ، جهت تحقق اهداف فوق و همچنین هدایت

 شهرک ها و باغ شهرها .، در شهر های جدید

 موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است از :  -2ماده 

لعات و یا راهبری و مدیریت ایجاد شهرها یا شهرک های جدید در کشور با توجه به مطا، ساماندهی  -۷

طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

 رسیده یا می رسد .

به استناد ماده یک قانون ایجاد شهرهای جدید نقاط ، منظور از شهر جدید در این اساسنامه  -1تبصره 

ازی و معماری ایران در خارج از جمعیتی است که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرس

برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمان  ( هر کدام که بزرگتر باشد)محدوده و حریم شهرها 

 اجتماعی و اقتصادی سا کنان آن پیش بینی می شود .، خدماتی، ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی

مسکونی و یا غیرمسکونی با عملکرد خاص منظور از شهرک در این اساسنامه شهرک های   -2تبصره 

خارج از محدوده و  ( به استثنای شهرک های صنعتی)زیارتی و غیره ، فصلی، تفریحی، مانند توریستی

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و  ( ۱)حریم شهرها است که به موجب ماده 

ن نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات آیی،  -۷۹5۹مصوب  -شهرسازی و تعیین وظایف آن

در خارج از محدوده و حریم شهرها و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران 

مدیریت ایجاد و احداث آنها ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ناحیه ای، محلی

ت بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور و نظار ( توسط بخش دولتی یا غیر دولتی)

 از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است .، در آنها

منطقه ای و ناحیه ای مصوب و پیشنهاد نقاط جمعیتی ، مطالعه و بررسی طرح های کالبدی ملی  -2

قانون  ( 6)عایت ماده جدید دارای توجیه اقتصادی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ر

 ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن .



  2۷۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک یا باغ شهر در چارچوب مصوبات شورای عالی   -۹

 شهرسازی و معماری ایران .

مدیریت تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه های تفکیکی اراضی و تغییرات   -۰

و نقشه های اجرایی شهرک ها و باغ شهرها که حسب مورد از طریق شهرک های وابسته بعدی آنها 

یا بخش خصوصی یا تعاونی تهیه می شود در چارچوب قانون ایجاد شهرهای جدید و  ( زیرمجموعه)

 آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایجاد و احداث شهر جدید و شهرک .

احداث بنا و تأسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و تولیدی و ، سازی مدیریت و نظارت بر آماده  -5

 اجرا می شود . ( زیرمجموعه)تجاری که از طریق شرکت های وابسته 

مدیریت و نظارت بر بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده در هر یک از شهرهای جدید یا   -6

ایجاد شده حسب مورد تا زمان تصدی سازمان  ( زیرمجموعه)شهرک ها که از طریق شرکت های وابسته 

 های مربوط یا تحویل آن به سازمان مالکان شهرک .

دولتی و غیر دولتی و تحصیل ، انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی  -۱

ق شرکت وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طری

  ( زیر مجموعه)های وابسته 

جی برابر عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی مؤسسات و شرکت های داخلی و خار  -8

 قوانین و مقررات مربوط 

صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در هر یک از شهرهای   -۳

 مقررات مربوط . جدید یا شهرک ها براساس قوانین و

حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هر یک از شهرهای جدید   -۷۴

 .  ( زیرمجموعه)یا حریم آنها و شهرک ها از طریق شرکت های وابسته 

فروش و نقل و انتقال امالک و ، نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات  -۷۷

در چهارچوب ضوابط و  ( کارگاهی خدماتی و غیره، صنعتی)، تجاری و تولیدی، ونیواحدهای مسک

 . ( زیرمجموعه)مقررات مربوط و از طریق شرکت های وابسته 

و متقاضیان احداث شهر جدید یا شهرک و  ( زیرمجموعه)نظارت بر عملکرد شرکت های وابسته   -۷2

ای جامع و تفصیلی یا نقشه های اجرایی مربوط و کنترل و هدایت آنها به منظور اجرای صحیح طرح ه

 انجام سایر وظایف محوله .
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فراهم نمودن امکانات و زمینه های الزم برای جلب متقاضیان غیر دولتی برای ایجاد یا مشارکت در   -۷۹

 با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد شهرهای جدید و شهرک ها 

ارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید یا مدیریت تجهیز منابع داخلی و خ  -۷۰

تضمین یا اخذ تسهیالت برای اجرای تأسیسات زیر بنایی و ، از قبیل انتشار اوراق مشارکت، شهرک ها

 غیره در قالب قوانین و مقررات مربوط .

 . ( زیر مجموعه)تأمین خدمات پشتیبانی و فنی تخصصی به شرکت های تابعه   -۷5

جرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مرتبط با موضوع ا  -۷6

 فعالیت شرکت مادر تخصصی و این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط .

سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون   -6ماده 

سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کالً متعلق به  ( 58۹/۷۷8)به ریال است که  ( ۴۴۴/۴۴۴/58۹/۷۷8)

 دولت و از محل بهای اسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت تأمین گردیده است .

 ارکان شرکت به شرح زیر است :  -6ماده 

 مجمع عمومی  -الف

 هیأت مدیره و مدیرعامل  -ب

 ( حسابرس)بازرس   -ج

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و  (12/13/1312)اصالحی  -2ماده 

امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است . ، شهرسازی

ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی و به طور فوق 

 میمات با دو رأی موافق معتبر است . العاده با حضور سه عضو رسمیت یافته و تص

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رییس مجمع عمومی یا رییس هیأت   -1ماده 

مدیره یا مدیر عامل برای تصویب صورت های مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و 

شد . مجمع عمومی عادی ممکن رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد 

است در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود . دستور جلسات به همراه ضمایم باید حداقل 

 پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود .



  2۷5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ر یک از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای ه  -2ماده 

، مدیر عامل و یا بازرس و به دعوت رییس مجمع عمومی، رییس هیأت مدیره، اعضای مجمع عمومی

 رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل و با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل می گردد .

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :  -11ماده 

 اف و برنامه های شرکت .تعیین و تصویب خط مشی کلی و اهد  -۷

و اتخاذ تصمیم نسبت  ( حسا برس)رسیدگی به گزارش و عملکرد هیأت مدیره و گزارش بازرس   -2

به صورت های مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت 

 قوانین و مقررات مربوط .

 رعایت قوانین و مقررات مربوط .تصویب بودجه ساالنه شرکت و تغییرات آن با   -۹

برای کمک به شرکت های  ( زیرمجموعه)تصویب جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های وابسته   -۰

 زیان دیده و تأمین هزینه های شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره . ( زیرمجموعه)وابسته 

بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و   (زیرمجموعه)تصویب تشکیالت شرکت و ایجاد شرکت های وابسته   -5

 با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

 تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز .  -6

اتخاذ تصمیم درباره آیین نامه های مالی و معامالتی و استخدامی و سایر آیین نامه های شرکت و   -۱

 تصویب .تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران برای 

 انتخاب اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی .  -8

 شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران  ( حسابرس)انتخاب بازرس   -۳

و تعیین حق الزحمه وی با رعایت قوانین و   -۷۹۱2مصوب   -ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی

 مقررات مربوط .

تعیین حقوق و مزابای اعضای هیأت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می کند   -۷۴

 و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای انتشار آگهی های شرکت .  -۷۷

 ید ساختار شرکت های وابسته ادغام و تجد، تأیید پیشنهاد هیأت مدیره در مورد واگذاری انحالل  -۷2

 و ارائه پیشنهاد به مراجع مربوطه برای سیر مراحل قانونی . ( زیرمجموعه)
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مطابق  ( زیرمجموعه)تصویب و ابالغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط شرکت های تابعه   -۷۹

 قوانین و مقررات مربوط .

هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات  اتخاذ تصمیم درباره مواردی که رییس مجمع عمومی و یا  -۷۰

 مربوط در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند .

، دولتی و غیردولتی، تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی  -۷5

تشار اوراق ئجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهر جدید و همچنین ان

مشارکت و تضمین اخذ تسهیالت از مؤسسات اعتباری پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات 

 مربوط .

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :  -11ماده 

 بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیأت وزیران .  -۷

 خاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب .ات  -2

 بررسی و تأیید پیشنهاد انحالل شرکت برای تصویب هیأت وزیران و تعیین مدیران تصفیه .  -۹

تبصره تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با دو رأی موافق که متضمن رأی وزیر مسکن و شهرسازی 

 معتبر است . باشد 

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل عنوان ، هیأت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو اصلی است  -12ماده 

معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت . مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس 

و تا تجدید مجمع عمومی و تصویب مجمع یادشده به مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند 

، انتخابات در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است . در صورت بازنشستگی

، فوت و یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیأت مدیره غیرممکن گردد، عزل، استعفا

یره شرکت از اختیارات جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می شود . عزل هریک از اعضای هیأت مد

 مجمع عمومی می باشد . 

اعضای هیأت مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدید در مجمع  :تبصره

بوده و رییس هیأت مدیره شرکت مادر رییس مجمع عمومی  ( زیرمجموعه)عمومی شرکت های وابسته 

 نیز می باشد . ( زیرمجموعه)شرکت های وابسته 



  2۷۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکت های مادر تخصصی   -13ده ما

به آنها توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و شرکت  ( زیرمجموعه)و شرکت های وابسته 

 ممنوع است . ( زیرمجموعه)های وابسته 

این اساسنامه به جز مواردی که اخذ هیأت مدیره در حدود موضوع فعالیت شرکت و مقررات   -12ماده 

تصمیم در مورد آنها در صالحیت خاص مجمع عمومی است دارای اختیارات الزم برای اجرای وظایف 

 از جمله وظایف زیر می باشد :، مصرح در اساسنامه

ر چارچوپ قوانین و مقررات تهیه و پیشنهاد طرح تشکیالت شرکت برای تصویب مجمع عمومی د  -۷

 مربوط 

تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معامالتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین نامه ها   -2

 برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی .

پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داوری با حق صلح و سازش یا بدون آن و   -۹

ون اساسی جمهوری ایت اصل یکصد و سی و نهم قانبا رع)استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی

 (اسالمی ایران

تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در صورتی که عضو   -۰

 هیأت مدیره نباشد .

صورت های مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی شرکت برای ، تهیه گزارش عملکرد ساالنه  -5

و اعضای مجمع  ( حسابرس)ی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس تصویب مجمع عموم

 عمومی قرار گیرد .

 تهیه گزارش بودجه ساالنه شرکت با لحاظ درصد جابجایی اعتبارات و درآمد شرکت های وابسته  -6

 و درصد مورد نیاز جهت تأمین هزینه های شرکت مادر برای تصویب مجمع عمومی . ( زیرمجموعه) 

 تهیه و ابالغ دستورالعمل ها و روش های اجرایی الزم با رعایت قوانین و مقررات مربوط .  -۱

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیالت اعتباری با رعایت قوانین و   -8

 مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی . 

هرگونه لوازم و اموال منقول و غیر منقول که برای اجرای وظایف اتخاذ تصمیم نسبت به خرید   -۳

محوله الزم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان های ملکی شرکت برای رفع نیازهای 

 شرکت در چهارچوب بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
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ید یا شهرک ها طبق قوانین و مقررات خرید و تملک اراضی و امالک مورد نیاز شهرهای جد  -۷۴

 مربوط و اعمال روش های معاوضه یا مشارکت با مالکین .

وظایف شرکت یا شرکت های وابسته اتخاذ تصمیم درخصوص انجام تعهدات در راستای   -۷۷

 با استفاده از روش های معاوضه و تهاتر در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط . ( زیرمجموعه)

تصمیم درخصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و استثنایی  اتخاذ  -۷2

 در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط .

 تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت خریداری می شود .  -۷۹

 پیشنهاد مدیر عامل به مجمع عمومی .  -۷۰

به مجمع عمومی برای  ( زیرمجموعه)ه پیشنهاد ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط شرکت تابع  -۷5

 تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

اتخاذ تصمیم درخصوص هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری و تضمین شرکت های وابسته جهت   -۷6

 اخذ وام و تسهیالت براساس چارچوب سیاست های کلی مورد نظر مصوبات مجمع عمومی .

تعیین شرکت های زیان ده و ، ( زیرمجموعه)های شرکت های وابسته بررسی اعتبارات و درآمد  -۷۱

پیشنهاد درصد های الزم به منظور جابجایی اعتبارات و درآمد و تأمین هزینه های شرکت مادر به مجمع 

 عمومی برای تصویب .

ی و ارایه آن به شورا ( زیرمجموعه)تهیه طرح جامع شهرهای جدید از طریق شرکت های وابسته   -۷8

 عالی شهرسازی و معماری برای تصویب .

ارایه طرح های تفصیلی شهرهای جدید و نقشه های اجرایی شهرک ها و باغ شهرها همچنین نقشه   -۷۳

های تفکیکی زمین های داخل شهرهای جدید و شهرک ها و باغ شهرها و تغییرات بعدی آنها به مراجع 

 صالح برای تصویب .

 ایجاد شهر جدید یا شهرک از طریق انتخاب مجری .اتخاذ تصمیم در مورد   -2۴

پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی در   -2۷

 قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب .

از جمله  ( زیرمجموعه)داشتن نمایندگی سهام و انجام وظایف مجمع عمومی شرکت های وابسته   -22

 موارد مندرج در بندهای آتی .
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در چارچوب مصوبات  ( زیرمجموعه)تصویب سیاست ها و خط مشی های شرکت های وابسته   -2۹

 مجمع عمومی .

و اصالحات و ارایه آن جهت تصویب در  ( زیرمجموعه)تصویب اساسنامه شرکت های وابسته   -2۰

 مراجع ذی صالح قانونی .

حسابرس( شرکت های )صب اعضای هیأت مدیره وهمچنین تعیین بازرس عزل ون -25

 وفق قوانین و مقررات مربوط . ( زیرمجموعه)وابسته

و حق  ( زیرمجموعه)تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته   -26

 با رعایت قوانین و مقررات مربوط . ( حسابرس)الزحمه بازرس 

شرکت های اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورت های مالی و بودجه ساالنه  بررسی و  -2۱

  ( زیر مجموعه)وابسته 

 به مجمع عمومی شرکت . ( زیرمجموعه)پیشنهاد ادغام یا انحالل یک یا چند شرکت وابسته   -28

رت حساب صو، و اخذ گزارش های آماری ( زیرمجموعه)نظارت بر عملکرد شرکت های وابسته   -2۳

های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور تأیید و یا ارایه طریق و انجام اصالحات و اتخاذ 

 تصمیمات الزم .

طراحی و ارایه برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء توانایی های کادر مدیریت در شرکت های   -۹۴

 در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط . ( زیرمجموعه)وابسته 

قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به مجمع  ( زیرمجموعه)آماده سازی شرکت های وابسته   -۹۷

 عمومی برای تصویب .

پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش ، پیشنهاد قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، اصالح ساختار  -۹2

مربوط و مستندات و مدارک ارایه اطالعات کامل مالی و سایر اطالعات ، شرکت های قابل واگذاری

 مرتبط با تعیین قیمت پایه به سازمان خصوصی سازی با تأیید مجمع عمومی .

جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و   -16ماده 

دفتر مخصوص تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در 

 ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد . 

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت باالترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه   -16ماده 

شرکت های زیرمجموعه نظارت دارد و مسؤول حسن جریان کلیه امورو حفظ حقوق و منافع و اموال و 
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ای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای سرمایه شرکت می باشد و بر

هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده ونمایندگی شرکت و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات 

 کشوری و لشگری و سازمان ها و مؤسسات و نهادها و بنیادها با حق توکیل دارد .، قضایی

، ت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده استمدیر عامل شرک  -12ماده 

 نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد .

 اهم وظایف مدیر عامل به شرح زیر است :  -11ماده 

 اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی .  -۷

 عملیاتی و بودجه ساالنه شرکت به هیأت مدیره . برنامه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، تهیه  -2

 تهیه و تنظیم صورت های مالی ساالنه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره .  -۹

 تعیین روش های اجرایی در چارچوپ مقررات و آیین نامه ها و ابالغ به واحدهای مربوط .  -۰

 ی شرکت به هیأت مدیره .معامالتی و استخدام، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی  -5

 تهیه و پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوپ مصوبات مجمع عمومی .  -6

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات الزم برای حسن اداره امور شرکت   -۱

 در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

ا براساس ترفیع و تنبیه آنه، تعیین حقوق و دستمزد پاداش، ان شرکتعزل و نصب و ارتقای کارکن  -8

 قوانین و مقررات مربوط 

اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمت های شرکت مستقیماً یا با   -۳

 تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره یا کارکنان شرکت .

ارشات توجیهی و طرح مقدماتی احداث باغ شهر یا شهرک و مدیریت و نظارت بر بررسی گز  -۷۴

صدور پروانه احداث شهرک یا باغ شهر و پروانه بهره برداری از آنها و سایر امور مربوط به شهرک ها در 

 چارچوپ آیین نامه و دستورا لعمل های مربوط .

اغ شهرها و پیگیری نظارت و جلوگیری از تخلفات در احداث شهرهای جدید یا شهرک ها یا ب  -۷۷

 متخلفین از طریق مراجع صالح . 

 امضا و صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک .  -۷2

 به عهده مدیر عامل محول شده یا می شود.، انجام سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقررات مربوط  -۷۹
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خود را به هر یک از  مدیر عامل به مسؤولیت خود می تواند بخشی از وظایف و اختیارات  -1تبصره 

 کارکنان شرکت تفویض نماید .

در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و   -2تبصره 

 معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .

عهد آور قراردادها و اسناد ت، اوراق مالی، اسناد، کلیه چک ها، افتتاح حساب در بانک ها  -12ماده 

و رییس هیأت مدیره و  ( به انتخاب هیأت مدیره)شرکت باید به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره 

مدیر عامل یا نماینده مجاز وی برسد . ضمناً کلیه چک ها عالوه بر امضای افراد یادشده باید امضای ذی 

 حساب و یا نماینده وی را نیز داشته باشد .

 ری نیز با امضای مدیر عامل یا نماینده مجاز وی خواهد بود . کلیه مکاتبات ادا  : تبصره

شرکت که از سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات  ( حسابرس)بازرس   -21ماده 

می  -۷۹۱2مصوب   -حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

نامه های مربوط نظارت داشته و صورت های مالی شرکت را  بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین، باشد

رسیدگی و گزارشات الزم را برای مجمع عمومی تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به 

موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد . بازرس نسخه ای از گزارش خود را 

کیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع مربوط ارایه می نماید . بازرس با حداقل پانزده روز قبل از تش

اطالع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در 

 عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه ای در عملیات شرکت شود .

برنامه ها و سایر فعالیت ، از نظر سیاست ها ( زیرمجموعه)رکت های وابسته این شرکت و ش  -21ماده 

 های اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهر سازی می باشند . 

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می   -22ماده 

یس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم به استثنای اولین سال تأس، یابد

 می گردد .

صورت های مالی هر سال باید در ، حساب های شرکت در پایان اسفند ماه بسته می شود  -23ماده 

 مواعد مقرر قانونی به بازرس تسلیم شود .
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و درصد مورد نیاز جهت   (زیرمجموعه)جابجایی اعتبارات و درآمد شرکت های وابسته   -22ماده 

 تأمین هزینه های شرکت عنوان درآمد ندارد .

فرهنگی و ، سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی  -26ماده 

جدید به عنوان پیش پرداخت مالیات های شرکت مادر وهر یک از شرکت های  مذهبی در شهرهای

 ب مالیات های قطعی شده آنها منظور می شود .به حسا ( زیرمجموعه)وابسته 

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده براساس قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون   -26ماده 

و آیین نامه اجرایی قانون یادشده و قانون زمین شهری و آیین   -۷۹8۴مصوب   -ایجاد شهر های جدید

 های مربوط عمل خواهد شد . نامه اجرایی آن و سایر دستورالعمل

مورخ  ۹۱۷6۰/۹۴/88و شماره  2۳/5/۷۹88مورخ  ۹5۰۴۷/۹۴/88اساسنامه به موجب نامه های شماره 

 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است .  ۷۹88/ ۷/۷۷

مصوب  اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها قانون "آئین نامه

 39مجمع تشخیص مصلحت نظام 3188/  1/  31 مصوب " شورای انقالب 3119 سال
قانون  (۷) آئین نامه اجرایی ماده ۷۹8۳/  2/ ۷5 شورای عالی استانها در سی و دومین اجالس مورخ

مجمع تشخیص مصلحت نظام را  ۷۹88/  ۰/  2۴ اصالح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب

زی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت که با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسا

قانون مذکور به شرح زیر تصویب  ۷ محیط زیست و شهرداری تهران تهیه وتنظیم گردیده مستند به ماده

 .نمود

 :واژگان به کاربرده شده در این آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند تعاریف : – 1 ماده

 .سانتیمتر باشد (۷5) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده (تنه) گیاه دارای ساقه :نهال -الف

و سایر  (مثمر) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (چوبی) گیاه خشبی :درخت -ب

 .که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد (غیرمثمر) درختان

 .ین تعریف می باشددرخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول ا -تبصره

درصورتی که درخت در سطح زمین .محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است :بن درخت -ج

به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه 
                                                           

  28/۴2/۷۹8۳مورخ  ۷8۳۳۹.به نقل از روزنامه رسمی  ۱۳
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 .محسوب می شوند

 :از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد :باغ -د

درصورت وجود بنا ومستحدثات در زمین به طور متوسط در  .متر مربع مساحت 5۴۴ داشتن حداقل – ۷

متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و درصورت عدم سابقه  (۷6) هر شانزده

مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمرم و یا ترکیبی  (25) نا به طور متوسط بیست و پنجاحداث ب

قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در  .از آنها غرس شده باشد

 .نخواهد بود (لحاظ شده در این بند) آمار

 .به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارتدارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک  – 2

قانون زمین  (۷2) دارا بودن سابقه رای دایر باغ ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم – ۹

 .شهری

 .محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند – ۰

 .هر باغ شناخته می شوندمحلهایی که به تشخیص شورای اسالمی ش – 5

عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای  :فضای سبز شهری - هـ

 .مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند

اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  » منظور از قانون در این آئین نامه قانون :قانون -و

به تصویب مجمع تشخیص  ۷۹88/  5/  ۷۹ می باشد که در تاریخ «قالبشورای ان ۷۹5۳ مصوب سال

 .مصلحت نظام رسیده است

مترمربع و در حریم شهرها براساس  2۴۴۴ محدوده شهرها حدنصاب تفکیک باغات در – 2 ماده

و  (صرفاً درمورد باغات) حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

 .باشدب هیأت وزیران آن میآئین نامه مصو

شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هرنوع تغییر وضعیت و  – 3 ماده

این آئین نامه و صدور پایان کار آن دسته از امالکی که پس از  ۷ تعداد درختان امالک و اراضی ماده

موضوع  صه آنها دچار تغییر شده است،صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عر

آیین نامه و درمورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه  ۱ را از کمیسیون های ماده

ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

 .م نمایدباغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعال
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کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی  – 2 ماده

واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف 

 .قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است۹ ماده

حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین،  – 1 تبصره

 .و متصرفین آنها است (بهره برداران) ساکنین

درمورد موقوفات؛ متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین، بهره برداران و  – 2 تبصره

 .ستندمتصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان ه

درصورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از  – 3 تبصره

دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده 

ی بر عدم اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید الکن در صورت اعالم مالک مبن (٪۷5) رصدد

توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است درخصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک 

درصورت استنکاف مالک یا متصدی از  .مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را از وی دریافت نماید

است نسبت به پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف 

 .وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نماید

برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در  – 6 ماده

رد محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، درموا

 :این آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد ۱ زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده

درخت غیرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع  -الف

داده شده باشد که دراین صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس 

چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می  .ودش

نماید و درصورت اختالف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت 

 .خواهد شد

یا احتمال درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و  -ب

. سقوط آن برود که دراین صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود

 .(انجام شود 2 مطابق تبصره)

درخت درمحل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی  –ج 
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های عمرانی و عمومی و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرحنفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد 

 .باشد

درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین  -د

 .مزاحمت ایجاد کرده باشد

مخابرات،  ،از قبیل آب، فاضالب، گاز، برق) کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات شهری – 1 تبصره

موظفند قبل از انجام  .....( شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن

هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، عالوه بر سایر مجوزهای 

 .مجوز اخذ نمایند (آیین نامه ۱ کمیسیون ماده) الزم، از شهرداری

اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با  (د) و (ج) درمورد بندهای – 2 هتبصر

رعایت اصول علمی و فنی می باشد و درصورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری 

این آئین  ۱ می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده

نامه صادر می شود به تعداد دوبرابر مجموع محیط بن ها درمحل تعیین شده که شهرداری معین می کند 

 .غرس نماید

عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب  – 3 تبصره

 .شورای اسالمی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد

فعالیت و بهره برداری از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها براساس مجوز و دستورالعمل  – 2 تبصره

 .شهرداری بالمانع است

درصورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان  – 6 ماده

وظف است نسبت به تعقیب این آئین نامه م ۹ موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای م اده

مأمورین .جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید

این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف  5 شهرداری که در اجرای ماده

 .شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت

به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی  – 2 ماده

 :مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود

 .یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا -الف

 .رییک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهردا -ب
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مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و درصورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در  –ج 

 .شهرداری، مستول فضای سبز شهرداری

شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش  -تبصره

را اخذ نموده و مطابق آن عمل  مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق 5۴۴ از

 .نماید

شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های  – 2 تبصره

متر مربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هریک از مناطق  2۴۴۴ تا 5۴۴ بین

 :آن اقدام کندشهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق 

 .نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب رییس شورا -الف

 .شهردار آن شهر .مدیر منطقه شهرداری و درصورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد –ب 

نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، درصورت عدم وجود سازمان پارکها و  –ج 

 .ه خدمات شهری شهرداریفضای سبز در شهرداری نمایند

جهت تشخیص باغات توسط شورای اسالمی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک  – 3 تبصره

آیین نامه مذکور آمده است به  ۷ ماده «د » و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند

یک ماه صادر خواهد شد، به ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت ۱ کمیسیون ماده

درصورتیکه ذینفع دوماه بعد از اخذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته  .ذینفع ابالغ کند

شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال  .باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد

درغیراینصورت چنانچه مالک  .قطعی استنظر شورای اسالمی شهر درمورد تشخیص باغ .خواهد داشت

یا ذینفع پس از دوماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر 

 .شورای اسالمی شهر تلقی خواهد شد

متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و  – 1 ماده

مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنن قرار داده می شود تکمیل و تحویل فرم 

شهرداری مکلف ست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را .نمایند

کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت .موضوع این آئین نامه ارجاع نماید ۱ به کمیسیون ماده

ک ماه درخصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از ی

درصورت عدم اتخاذ تصمیم توسط .موضوع را به متقاضی اعالم نماید تاریخ ابالغ نظر کمیسیون،
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شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز کمیسیون یا تأخیر در ابالغ پس از موعد مذکور،

 .کندصادر 

شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوزالزم، مجاز به قطع درخت یا  – 1 تبصره

 .سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود

شهرداری موظف است درصورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت  – 2 تبصره

تسهیالت موردنیاز را در قبال دریافت اجور  رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و

 .و هزینه های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد

موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه  ۱ کمیسیون ماده – 2 ماده

تدوین استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را 

 .نموده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر اعالم عمومی نماید

هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری درمحدوده و حریم  -تبصره

امکان پذیر  ۱ شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده

سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که  .ری موظف به جلوگیری استدرغیراین صورت شهردا .است

پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک توسط شهرداری تهیه و ابالغ خواهد شد صورت می

 .شدن آنها گردد

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحیه های آن  ۱ و ۷ در اجرای مواد – 11 ماده

ت شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به شهرداری موظف اس

 :روز نگهداری نماید

 .شماره پالک ثبتی یا شماره نوسازی پالک مشمول -الف

 .مساحت ملک -ب

 .شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک یا ذینفع :نشانی دقیق محل شامل –ج 

 .ریک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیرمثمرتعداد و مشخصات ه -د

نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط  - هـ

 .شوددادگستری شناخته می

شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی  – 1 تبصره

این باغ ها به هیچ وجه، حتی درصورت  .مشخص و اعالم نماید....(و GIS) های مربوطهسامانهنقشه و 
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 .قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد

شهرداری موظف ا ست نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم  – 2 تبصره

 .نی وی ابالغ نمایدمقام قانو

شهرداری موظف است هرسال نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود  – 3 تبصره

 .اقدام نمایند

میادین، بزرگراه و بوستان های  شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، – 11 ماده

گزارش، تهیه و تنظیم نموده و عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ 

 .منعکس نماید ....(و GIS)  مراتب را با پالک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط

به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسالمی شهر موظف  – 12 ماده

برای ساخت و ساز محدود است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعملهای تشویقی 

در این امالک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب 

 .نمایند

وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصاً در  – 13 ماده

ت طرح جامع شهرها حتی االمکان شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعا

 .بینی نمایندباغات را در کاربری فضای سبز پیش

شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر،  – 1 تبصره

 .بوستانهای شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد

باغات بزرگ شهری حتی االمکان حمایت های الزم را از  شهرداریها موظفند برای حفظ – 2 تبصره

 .مالکان آنها به عمل آورند

شهرداریها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج  – 3 تبصره

 .ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند

 : قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران 388ماده 
سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع و ، به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری

شفاف ، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت

ن برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای و ثابت را در چهارچوب قوانی

قانون اساسی ظرف  ۰۰قانون اجرای سیاست های کلی اصل  ۱ماده  ۹سرمایه گداری موضوع تبصره 
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خدماتی و زیربنایی موظف به ، عمرانی، تولیدی، ماه اول برنامه ارائه نماید.کلیه واحدهای صنعتی 6مدت 

انداردهای فوق می باشند.از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از رعایت ضوابط و است

قانون برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سیاست  ۷۴5دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده 

 های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می شود

 28/3/3191مصوب  ( قانون شهرداری313قانون اصالح ماده )

 گردد: ( قانون شهرداری به شرح ذیل اصالح می۷۴۷ـ ماده ) ماده واحده

ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهـ 111ماده

ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

ای که مالک برای تفکیک زمین ای انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشههنقش

نماید، باید پس از کسر سطوح خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می

ظرف سه  معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر

تکلیف از سوی شهرداری ماه تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مالک می

(، به موضوع رسیدگی 5یسیون ماده )های عمومی با أخذ نظر کممقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه

( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در 5نماید. کمیسیون ماده )و اتخاذ تصمیم می

صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر 

 نماید. می ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر

رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در  ـ1تبصره

ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از نامهها، ضوابط، آیینها و همچنین رعایت حدنصابمحدوده شهر

ها الزامی توسط شهرداریهای تفکیکی موضوع این قانون جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه

 است: 

  1366( قانون زمین شهری مصوب سال 16( و )12ـ مواد )

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی ـ قانون منع

 1311مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 1322ل ها مصوب ساـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ
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ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب 

 و اصالحات بعدی آن 1316سال 

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن6ـ ماده )

 ۷۹66( قانون زمین شهری مصوب سال ۷۷)( ماده ۷در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )ـ 2تبصره

 اقدام خواهدشد. 

در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای  ـ3تبصره

( و برای تأمین اراضی موردنیاز %25تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد )

در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با احداث شوارع و معابر عمومی شهر 

( از باقیمانده %25توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد )

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز اراضی را دریافت می

 شناس رسمی دادگستری دریافت نمایدکارزمین طبق نظر 

( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک ۹کلیه اراضی حاصل از تبصره ) ـ2تبصره

شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می

ی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در موارد

تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت سر نباشد، شهرداری میزمین موردتفکیک و افراز می

 شناسی دریافت نماید.آن را به نرخ کار

خلفین، شده و متـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی 6تبصره

 طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار 

 رسید. به تأیید شورای نگهبان  ۱/2/۷۹۳۴و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 23/9/3191مصوب  انون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیق

به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ ـ 1ماده

های تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق

زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند 

مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای 

س قوه قضائیه، حل اختالف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئی
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رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد 

کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دالیل ارائه شده و در 

 .ی می کندصورت لزوم انجام تحقیقات الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأ

 الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی       

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از        

 ورثه وی

 پ ـ مفقود االثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی       

در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی        

 .ملک، مفروز است

هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعالم و یا از نمایندگان آنها  ـ1تبصره       

 .برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند

بت احوال کشور و مفقوداالثر بودن فوت مالک رسمی و وارث وی با استعالم از سازمان ث ـ2تبصره       

با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعالم از نیروی انتظامی یا شورای اسالمی محل یا سایر 

 .مراجع ذی صالح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود

 .هیأت، معتبر استتصمیمات هیأت در مورد امالک افراد غایب و محجور با نظر قاضی  ـ3تبصره       

 .اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند ـ2ماده       

دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعالم  ـ1تبصره       

مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش  نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد

 .کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید

هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه  ـ2تبصره       

کلفند های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعالم کند. وزارتخانه های مذکور م

ظرف یک  ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعالم پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به 

 .رسیدگی خود ادامه می دهد

( یا ارسال پاسخ خالف واقع، 2در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره ) ـ3تبصره       

تا یک  سال و در صورت تکرار به انفصال  متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه

   .دائم از خدمات دولتی محکوم می شود
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ـ اداره ثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز 3ماده       

ها از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستا

عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید. 

صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک و نماینده شورای اسالمی روستا در 

شته باشند باید از پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض دا

تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 

ادخواست را به اداره ثبت محل تحویل تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم د

دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در 

مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 

نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت 

 .دادگاه نیست

در صورتی  که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشه  ـ2ماده      

برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف 

ودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای به  وسیله خیابان یا ر

ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری )کاداستر(، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به 

ابت آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ث

غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این  صورت، نقشه 

 .کلی ملک ضرورت ندارد

( این ۷هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضی موضوع بند )ت( ماده ) ـ 6ماده       

طعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس ق

 .رأی می نماید

ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت  6ماده       

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 

  .ع استمجمع تشخیص مصلحت نظام بالمان 2۷/۷۷/۷۹85

صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر  ـ1تبصره       
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حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی 

 .ارد، بالمانع استو یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ند

قانون مربوط به اصالحات ارضی »تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول ـ2تبصره       

و اراضی  مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که « و اصالحات بعدی آن 26/2/۷۹۹۳مصوب 

و  8/8/۷۹65ب بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصو

اصالحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای 

صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بالمانع می 

 .باشد

ه در اراضی کشاورزی و باغات با صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث  شد ـ3تبصره       

و اصالح بعدی آن بالمانع است.  ۹۷/۹/۷۹۱۰رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 

 .در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد

اغات در صورتی  که صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و ب ـ2تبصره       

میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با 

 .رأی هیأت بالمانع است

در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه  ـ2ماده       

تقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت م

درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه 

و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق 

کیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت مالک عرصه، رأی به صدور سند مال

 .محل جهت صدور سند اعالم می نماید

قانون تملک آپارتمانها »صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس  تبصره ـ       

 .صورت می گیرد« و اصالحات بعدی آن ۷6/۷2/۷۹۰۹مصوب 

ورتی  که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با در ص ـ 1ماده       

توجه به محل وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را 

استعالم نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها 

و اصالحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  2۱/۷۴/۷۹۰۷ مصوب



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  2۹۰

، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 2۹/۰/۷۹8۳مصوب 

و ۹۷/۹/۷۹۱۰و اصالحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  ۷۷/5/۷۹52

نون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به اصالح بعدی آن، قا

و قانون جلوگیری از  6/5/۷۹8۷شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 

مجمـع  2۷/۷۷/۷۹85خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 

( این قـانون اعالم  نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال 6اده )تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت م

پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت 

سه  ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، 

 .م از خدمات دولتی محکوم می گردندمتخلف یا متخلفین به انفصال دائ

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط  ـ1تبصره       

 .زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد

ا واقع شده  باشد، هیأت مکلف در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ه ـ2تبصره       

 .است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعالم نماید

در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت  ـ2ماده       

ولی منصوص نداشته باشد با موافقت متولی و اطالع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه مت

اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع 

رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره 

 .مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند

در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به  تبصره ـ       

انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم 

 .از خدمات دولتی محکوم می شود

لتی، هیأت باید نماینده تام در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو ـ11ماده       

االختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعالم نماید. در صورت ابالغ دعوتنامه و 

عدم معرفی نماینده یا عدم اعالم پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به 

تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم  مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به

 .می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند
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شهرداریها می توانند تنها درباره امالک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت  تبصره ـ       

 .نمایند

( مانع ۳( و تبصره ماده )۷۴( و )8راجع مذکور در مواد )عدم ارسال پاسخ از سوی م ـ11ماده       

 .رسیدگی هیأت نمی باشد

( این قانون پس از ابالغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب ۷۴( و )۳مراجع مذکور در مواد ) ـ12ماده       

پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء 

د انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا سن

 .تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید

هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبالً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده  ـ13ماده       

هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید  یا تقدیم نشده باشد،

حدود، به واحد ثبتی ابالغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 

 .مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم برساند

ر جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید تبصره ـ چنانچه ملک د

 .حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند

در صورتی که ملک قبالً در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب  ـ12ماده

باشد، پس از انتشار آگهی موضوع رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  

( این قانون مراتب در ستون مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک جاری به نام متصرف ۹ماده )

 .ثبت می شود

به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پالک  ـ16ماده       

رشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پالک را نقشه چند نفر باشند با دریافت هزینه کا

برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور 

رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت 

لقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین کارشناسی و هزینه های متع

 .می شود

 .رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است ـ1تبصره        

ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی 2تبصره       
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مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعالم و با رعایت نظر دستگاه مذکور  مکلفند حسب

 .اقدام نمایند

( اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک در ۷۰۱برای امالکی که در اجرای مقررات ماده ) ـ16ماده       

نشده است، رسیدگی به موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی 

 .پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید

از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، عالوه بر بهای دفترچه  ـ12ماده       

( بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه %5مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد )

معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای امالک مشابه تعیین می شود، اخذ و به  ای

 .حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود

چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، عالوه بر مبلغ فوق  ـ1تبصره       

 .یای ثبتی( متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گرددباید مابه التفاوت هزینه ثبتی )بقا

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حق الزحمه ـ  2تبصره       

بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد   اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج  درصد 

( آن جهت اجرای این تبصره در اختیار %۷۴۴اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد ) حاصل از

میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان  رسمی و .سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار می گیرد

مان نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای الزم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه  ماه توسط ساز

ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه 

 .می رسد

ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که  ـ11ماده       

می شود و حداکثر ظرف سه توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه 

 .ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد

هزار و  قانون فوق مشتمل  بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر  ماه یک

 .ید شورای نگهبان رسیدبه تأی ۹۴/۳/۷۹۳۴سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
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ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصويب نامه شماره 

  31/11/3191ه مورخ  19323/ت38916

 اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند : -1ماده 

، مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر: تامحدوده شهرک و روس، محدوده و حریم شهر -الف

 . ۷۹8۰روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 

محدوده ، در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی -1تبصره 

 طرحهای مصوب قبلی آنها مالک عمل خواهد بود .

هادی روستایی مالک عمل خواهد بود و برای  محدوده مصوب طرح، در مورد روستاها -2تبصره 

روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی تعیین می شود .

شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل ، روستاها، کلیه شهرها :سکونتگاه ها -ب

آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می ، باشند . مالک تشخیص جمعیت خانوار بیست خانوار ساکن می

 باشد . 

عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب : کاربری صنایع -ج

منطقه ای و ملی ، ناحیه ای، موضوع آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی

هـ مورخ 2۷۰۷۰/ت/558۹۱موضوع تصویب نامه شماره )ازی و معماری کشورمقررات شهرس

 برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می شود . ( 2۴/۷۴/۷۹۱8

عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و  :مکانهای صنعتی -د

 های صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اند .  ناحیه ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیت

شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم  :شهرک صنعتی تخصصی -هـ

 خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می شود . 

حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی  مطابق با آیین نامه اجرایی قانون :ناحیه صنعتی روستایی -و

 . ( ۷8/۳/۷۹58هـ مورخ ۹525۹/ت۷۷6۴۴2موضوع تصویب نامه شماره )
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آیین نامه مربوط به بستر و حریم  ( ۷)اصالحی ماده  ( خ)مطابق بند : حریم کمی و کیفی آب -ز

یاری و زهکشی آب، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، مرداب ها، مسیل ها، انهار، رودخانه ها

 . ( ۷8/۷2/۷۹82هـ مورخ 2۳۷۴۷/ت58۳۱۱موضوع تصویب نامه شماره )

، رویشگاههای حرا، تاالب های ساحلی، خلیج ها، مصبها، خورها :دریایی -مناطق حساس ساحلی -ح

مناطق تخم گذاری الک پشتهای دریایی و نظایر آنها واجد منابع ، صخره های مرجانی، بسترهای علفی

غنای ، و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی حساس ساحلی

واقع شدن اجتماع های حیاتی در ، آسیب پذیر و کمیاب، وجود گونه های در معرض خطر، جانداران

کندی ترمیم آسیب های وارد شده بر محیط ، حساسیت به آالینده ها، آستانه تحمل اکولوژیک در آنها

 و مشکالت ناشی از پاکسازی از آالینده های محیطی آنها می باشد . زیست

کاهش یا تخفیف ، پیشگیری، تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف :فناوری زیست محیطی -ط

فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید ، اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد

 در نهایت کارآیی باالتر شوند  ف کمتر منابع ومصر، جامد کمتر

براساس طرح کالبدی ملی و منطقه  :منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی -ی

کشور به ده منطقه ، عالی شهرسازی و معماری ایران شورای 25/۷2/۷۹۱5ای ایران موضوع مصوبه مورخ 

تایید شده است « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » هر که به م ( ۷)به شرح جدول پیوست شماره 

 تقسیم گردیده است . 

 : واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند -2ماده 

 غذایی  -۷

 نساجی -2

 چرم  -۹

 سلولزی  -۰

 فلزی -5

 کانی غیرفلزی  -6

 شیمیایی  -۱

 دارویی  -8

 برق و الکترونیک  -۳
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 کشاورزی  -۷۴

 شین سازی ما -۷۷

 ( نانو و بیوتکنولوژی)نوین  -۷2

 نفت و گاز و پتروشیمی  -۷۹

 بازیافت  -۷۰

صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده  -3ماده 

 این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند : ( 2)در ماده 

از می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و واحدهای این رده مج -1رده 

 روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند .

واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج  -3و  2رده های 

اها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول از محدوده مصوب شهرها و روست

 تایید شده است استقرار یابند .« پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » که به مهر  ( 2)پیوست شماره 

واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی  -6و  6و  2رده ها 

ز حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به مصوب تعیین شده در خارج ا

 استقرار یابند .  ( 2)رعایت فواصل از سایر کاربر ها به شرح جدول پیوست شماره 

  ( 2)در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های  -1تبصره 

با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست می توانند  ( 6)و  ( 5) ، ( ۰)، ( ۹)

» درخصوص رده های )در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر  ( 2)شماره 

 و روستا استقرار یابند . ( خارج از محدوده شهر«  ۹» و «  2

می توانند با رعایت  ( 6)و  ( 5)، ( ۰)، ( ۹)، ( 2)واحدهای کشاورزی مشمول رده های  -2تبصره 

های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در  در خارج از شهرک ( 2)فواصل به شرح جدول پیوست شماره 

 داخل مجتمع های تخصصی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند . 

توجه به  محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با -2رده 

، جهت بادهای غالب، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، شرایط اقلیمی، توپوگرافی منطقه، فرآیند تولید

به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت ، جهات توسعه شهری و سایر مالحظات زیست محیطی
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و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ( ۷)محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره 

 فاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعالم نظر قرار می گیرد . ح

مستلزم کسب موافقت ، استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات -3تبصره 

 وزارت جهاد کشاورزی می باشد .

 تی تخصصی مجاز است .احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنع -2تبصره 

احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای ، در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی -2ماده 

در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه بندی  ( ۱)صنایع رده 

بالمانع است . ، ب باشدفضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضال، استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه 

واحدها و به بهره برداری رسیدی سی  ( %5۴)فاضالب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد 

بت به احداث سیستم تصفیه نس، متر مکعب فاضالب در روز ( ۷۴۴)آنها و وجود حداقل  ( %۹۴)درصد 

 فاضالب مرکزی اقدام نمایند .

تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضالب هر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم  -6ماده 

پیش تصفیه فاضالب و دفع فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید . منطقه بندی شهرکهای صنعتی 

که  ( ۹)ها براساس جدول استقرار منطقه ها به شرح جدول پیوست شماره باید با توجه به نوع آلودگی 

 صورت گیرد .، تایید شده است« پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » به مهر 

به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی )و فاضالب زااستقرار واحدهای آب  -6ماده 

منوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعالم می های م در داخل دشت ها و آبخوان ( صنعتی

 منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ، شود

پیوست تصویب نامه هیئت » که به مهر  ( ۰)فهرست رده بندی صنایع به شرح پیوست شماره  -2ماده 

احد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای تعیین می شود . چنانچه و، تایید شده است« وزیران 

، مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود

موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام االختیار ارگان 

 یری خواهد شد از مطرح و تصمیم گذیربط صادر کننده جو

مراتب در کارگروهی ، در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد -1ماده 

، حفاظت محیط زیست، به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن
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و جهاد  ( ا معرفی وزارت نفتب)نفت ، ( رییس شورای انسجام بخشی استان)نیرو ، راه و شهرسازی

، توپوگرافی منطقه، کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید

جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، شرایط اقلیمی

ین آیین نامه تصمیم گیری نمایند . دبیرخانه این ا ( ۹)موضوع ماده  ( ۹)تا  ( ۷)استقرار صنایع رده های 

 کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود .

این آیین نامه  ( ۹)موضوع ماده  ( ۱)تا  ( ۰)چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده های  -تبصره

ز افراد متناظر در مرکز در سطح موضوع به کمیسیون متشکل ا، خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد

ت جهت تصمیم گیری معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیس

 ارجاع می شود 

، مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد -2ماده 

نها استعالم نمایند . ادارات یاد شده موظفند در موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استا

موارد مغایرت را اعالم ، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعالم، صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار

 عدم اعالم مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود .، نمایند

ی واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و به استثنا)مراجع صادر کننده جواز تاسیس  -11ماده 

مکلفند در هنگام صدور جواز تاسیس سایر قوانین و مقرارتی را که متقاضی موظف به  ( نواحی صنعتی

آیین نامه مربوط به  ( ۷۹)اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده : رعایت آن می باشد از جمله

 -۷۹56مصوب  -ات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهااحداث بنا و تاسیس، استفاده از اراضی

اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ، اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاسیس

محیط زیست و دستگاه صادر )اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط ، ساختمانی

 ه متقاضی درج نماید .را در ظهر جواز صادره ب ( کننده

کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز  -11ماده 

تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده 

 اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند .

 :  1۲۹۳/ 2/ 2 - هـ 32122ت / 122226شماره اصالحی موضوع تصویب نامه شماره  12ادهم

موضوع  ۷۹۳۴/ ۰/ ۷5هـ مورخ  ۹۳۷2۱/ت  ۱8۳۰6( تصویب نامه شماره ۷2متن زیر جایگزین ماده )

 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی می شود:
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/ت  ۷۷۹5۳، شماره ۷۹۱8/ ۷2/ 26هـ مورخ  ۷85۳۷/ت  6۰6۱۱اره تصویب نامه های شم - ۷2ماده 

لغو و تصویب نامه  ۷۹8۰/ 5/ 8هـ مورخ  ۹2۴۷۴/ت  2۱۳65و شماره  ۷۹8۴/ ۹/ 2۷مورخ  -هـ  2۹۰۷5

 ۰با اعمال اصالحات این آیین نامه و شماره  ۷۹8۷/ ۱/ ۷6هـ مورخ  258۰2/ت  ۹2۱۷۳های شماره 

الحات بعدی آن و الیحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و و اص ۷۹۰6/ ۹/ 28مورخ  ۷۴66/

 خود قوت به همچنان انقالب، شورای – ۷۹5۳ مصوب –کیلومتری اصفهان  5۴صنایع در داخل شعاع 

  .باشند می باقی

 اصالح تصويب نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

 1/2/3193 مورخ   هـ19323/ت33916شمارهامه موضوع تصويب ن
 

 سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ۷۳/۱/۷۹۳۴مورخ  58۱۳۱/۷/8۴بنا به پیشنهاد شماره  2۴/۷/۷۹۳۷هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ـ ۷۹۱۰( قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۷۹( ماده )2استانداری گیالن و به استناد تبصره )

  :تصویب نمود

نامه شماره ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب

 :شودبه شرح زیر اصالح می 16/2/1321هـ مورخ 21226/32122

جایگزین عبارت « های صنعتی، کارگاهی و یا تجاریکاربری»( عبارت ۹( ماده )۷متن رده )در  ـ1

 .شودمی« های صنعتی یا کارگاهیکاربری»

 .شودمی« محدوده شهر»جایگزین عبارت « حریم شهر»(، عبارت ۹( ماده)۱در متن رده) ـ2

هـ ۹۳8۰۳/ت۹6۷۳و شماره  2۳/8/۷۹86هـ مورخ ۹858۳/ت۷۹8۳۰8، شماره »( عبارت ۷2در ماده ) ـ3

 .شوداضافه می« لغو»قبل از واژه « 6/۹/۷۹8۱مورخ 
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 :شود( به شرح زیر اصالح می2( جدول موضوع پیوست شماره )۷۷( و )۷۴(، )۳های )ردیف ـ2

 
  :گردد( به شرح زیر اصالح می۰پیوست شماره ) ـ 6

یر تا ظرفیت پنج تن در روز در مراکز آوری شواحد جمع»( به عبارت ۷۷28ـ عنوان مندرج در ردیف )۷

 .گردداصالح می« روستایی

آوری شیر تا ظرفیت پنجاه تن در روز در واحد جمع»( به عبارت ۷۷۹۹عنوان منـدرج در ردیف ) ـ2

 .گردداصالح می« مراکز شهری

در آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز جمع»( به عبارت ۷26۱عنوان مندرج در ردیف )ـ 3

 .گردداصالح می« مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری

 .گردداصالح می« )سی هزار( دست ۹۴.۴۴۴»( به 22۴5( و )2۷۴5های )تعداد مندرج در ردیف ـ2

( و 66۴۳( و )65۷۱( و )65۷5( الی )65۷2( و )65۴۳( و )65۴8های )عبارت داخل پرانتز ردیف ـ 6

 .گردداصالح می« باغات مثمر»به عبارت « باغات و مزارع کشاورزی»( از 6۱۴2( و )6۱۴۷)

استقرار واحدهای صنعتی و »( عبارت ۱در انتهای جدول گروه صنایع کانی غیرفلزی )بعد از رده  ـ 6

 .گردداضافه می« باشدتولیدی وابسته به منابع معدنی در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی بالمانع می

)الف(، گروه صنایع کانی  ۷( به رده6۷۴6( به عنوان ردیف )62۴۷تولید بتن آماده با ردیف ) واحد ـ2

 .شودغیرفلزی منتقل می

( و ۷۴۱۴۷(، )۷۴۹۷۷(، )۷۴۹۴8(، )۷۴2۹۴(، )۷۴22۱(، )۷۴22۴(، )۷۴2۷۰های )در ردیف ـ 1

 .گرددا اضافه میبه انتهای آنه« مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی»( عبارت ۷۴۱۴۹)

 .گردداضافه می« کبک»بعد از کلمه « و بلدرچین»( کلمه ۷۴۷۴۳در ردیف ) ـ2

واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان »( به عبارت ۷۴225عنوان مندرج در ردیف ) ـ11

الح اص« )پنج هزار( قطعه در هر دوره 5۴۴۴)یکصد( تا  ۷۴۴)شامل بلدرچین، کبک و تیهو( با ظرفیت 

 .گرددمی

واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان »( به عبارت ۷۴۹۷۴عنوان مندرج در ردیف ) ـ11
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« هزار( قطعه در هر دوره)سی ۹۴۴۴۴)پنج هزار( تا  5۴۴۴)شامل بلدرچین، کبک و تیهو( با ظرفیت 

 .گردداصالح می

د پرورش مرغ مادر و یا مرغ واح»( به عبارت ۷۴۹۷8( و )۷۴۹۷۱عنوان مندرج در ردیف ) ـ12

 .گردداصالح می« )سی هزار( قطعه در هر دوره ۹۴۴۴۴)پنج هزار( تا  5۴۴۴گذار با ظرفیت از تخم

واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان »( به عبارت ۷۴۰۴۷عنوان مندرج در ردیف ) ـ13

)شصت هزار( قطعه در هر  6۴۴۴۴تا )سی هزار( قطعه  ۹۴۴۴۴)شامل بلدرچین، کبک و تیهو( با ظرفیت 

 .گردداصالح می« دوره

 .گردد)پانصد( رأس اصالح می5۴۴( رأس به 5۴( از )۷۴۰۴۳عدد مندرج در ردیف ) ـ12

واحد پرورش مرغ مادر و »( به یک ردیف تحت عنوان ۷۴۰۷5( و )۷۴۰۷۰(، )۷۴۰۷۹های )ردیف ـ16

اصالح « )شصت هزار( قطعه در هر دوره 6۴۴۴۴ا )سی هزار( ت ۹۴۴۴۴گذار با ظرفیت از یا مرغ تخم

 .گرددمی

 6۴۴۴۴»به « قطعه۹۴۴۴۴»( از ۷۴5۴۹( و )۷۴5۴2(، )۷۴5۴۷های )عدد مندرج در ردیفـ 16

 .گردداصالح می« )یکصد و بیست هزار( قطعه در هر دوره ۷2۴۴۴۴هزار( تا )شصت

گروه صنایع  6ون قطعه در سال )از رده ( واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلی۷۴6۴5ردیف ) ـ12

 .یابد( انتقال می۷۴۹2۹همان گروه با ردیف ) ۹کشاورزی به رده 

(، 2۹/5۹۴۴(، )2۰۷5(، )2۰۷۰(، )2۰۷۷(، )2۹۷۷(، )2۹۴6(، )۷5۷۴(، )۷۹28(، )۷۹2۰های )ردیف ـ11

(25/5۹۴۴( ،)2۳/5۹۴۴( ،)5۰8۹( ،)5۰8۰( ،)5۰۳۴( ،)5۰۳2( ،)5۰۳5( ،)5۰۳8( ،)55۷5( ،)6۹22 ،)

(6۹2۰( ،)۱2۹۷( ،)۱2۰۱( ،)۱252( ،)۱۰6۰( ،)۱5۰2( ،)۱628( ،)۱6۹2( ،)۳۹2۰( ،)۳۰۷۱( ،)۷۴2۷8،) 

 ۷پیوست شماره 

منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح کالبدی ملی : ۷جدول شماره 

 لی شهرسازی و معماری ایران شورایعا 25/۷2/۷۹۱5و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 

 نام استانها منطقه  ردیف

 آذربایجان شرقی -۹آذربایجان غربی      -2اردبیل      -۷ آذربایجان ۷

 کرمانشاه -5همدان     -۰ایالم     -۹کردستان     -2لرستان     -۷ زاگرس 2

 خوزستان -2کهگیلویه و بویر احمد      -۷ خوزستان ۹

 فارس فارس ۰
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 زنجان -۱مرکزی    -6قم     -5سمنان     -۰البرز    -۹تهران    -2قزوین    -۷ البرز جنوبی 5

 چهار محال و بختیاری  -۹یزد    -2اصفهان     -۷ مرکزی  6

 سیستان و بلوچستان -2کرمان    -۷ جنوب شرقی ۱

 گلستان -۹گیالن    -2مازندران    -۷ ساحلی شمال 8

 بوشهر -2زگان     هرم -۷ ساحلی جنوب ۳

 خراسان شمالی  -۹خراسان جنوبی     -2خراسان رضوی     -۷ خراسان  ۷۴

 2یوست شماره پ

 حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: 2جدول شماره 

 فاصله از مراکز مختلف به متر  

 6رده  5رده  ۰رده  ۹رده  2رده  ۷رده  اماکن و مراکز ردیف

۷  

 سکونتگاهها

آخرین )مرکز استان 

 ( محدوده سکونتگاه

- 5۴۴ ۷۴۴۴ ۷5۴۴ 2۴۴۴ 25۴۴ 

آخرین )مرکز شهرستان  2

 ( محدوده سکونتگاه

- 25۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ ۷5۴۴ 2۴۴۴ 

 2۴۴۴ ۷5۴۴ ۷۴۴۴ 5۴۴ 2۴۴ - شهر ۹

 ۷5۴۴ ۷۴۴۴ ۷۴۴۴ 5۴۴ 2۴۴ - روستا  ۰

 ۷5۴۴ ۷۴۴۴ ۱5۴ 5۴۴ 2۴۴ - مراکز درمانی و آموزشی 5

 ۷5۴۴ ۷۴۴۴ ۱5۴ 5۴۴ 2۴۴ 5۴ مراکز نظامی  6

اثر طبیعی  -دریاچه -تاالب -پارک ملی ۱

 ملی

۷5۴ ۷5۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ ۷5۴۴ 2۴۴۴ 

منطقه حفاظت  -پناهگاه حیات وحش 8

 شده

- ۷5۴ 2۴۴ 25۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ 

 5۴۴ 25۴ ۷5۴ ۷5۴ ۷۴۴ ۷۴۴ رودخانه دایمی غیر شرب ۳

 2۴۴۴ ۷5۴۴ ۷۴۴۴ 5۴۴ ۷5۴ ۷5۴ رودخانه دایمی آب شرب ۷۴

 5۴۴ 25۴ 2۴۴ ۷5۴ ۷۴۴ 5۴ کشاورزی و قنوات -چاه های آب شرب ۷۷
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آيین نامه ارزيابی اثرات زيست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و 

   1/33/3191 مورخهـ11881/ت231283شماره موضوع تصويب نامه  عمرانی

به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بنا  2۳/8/۷۹۳۴هیئت  وزیران در جلسه مورخ  

اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی 

 :طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به شرح زیر تصویب نمود

 :روح مربوط به کار می رونددر این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مش ـ1ماده

 .سازمان حفاظت محیط زیست الف ـ سازمان:      

( ۷طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موضوع پیوست شماره ) ب ـ طرح:      

 .2۴/۱/۷۹۳۴مورخ  ۷۰۰۰۱۳/۰588۴مصوبه شماره 

هدف پیش بینی و شناسایی گزارش مطالعاتی که با  ج ـ گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی:    

مجموعه آثار و پیامدهای زیست محیطی احتمالی یک طرح صورت می گیرد و در قالب گزارش ارزیابی 

 .اجمالی و گزارش ارزیابی تفصیلی تدوین می شود

( 2های تعیین شده در پیوست شماره ) گزارشی که بر اساس سرفصل د ـ گزارش ارزیابی اجمالی: 

، تهیه می شود و هدف عمده آن، پیش بینی اثرات مهم 2۴/۱/۷۹۳۴مورخ  ۰۰۰۱۳/۰588۴مصوبه شماره 

 .و ماندگار طرح مورد نظر در محیط زیست و کمک به انتخاب بهینه گزینه های طرح می باشد

گزارشی تکمیلی و تا حد امکان کمّی و مدلل که در آن جنبه ها و  هـ ـ گزارش ارزیابی تفصیلی:     

رش ارزیابی اجمالی به ویژه وضع موجود محیط زیست منطقه اجرای طرح، جنبه نکات مندرج در گزا

های زیست محیطی طرح و شعاع تأثیرگذاری آنها و نیز تمهیدات مربوط به طور دقیق تشریح و ارایه می 

شود. هدف عمده این گزارش تدقیق پیش بینی اثرات و تصمیمات متخذه و در نهایت ارتقای کیفی 

( مصوبه شماره 2ادی می باشد که شرح خدمات آن بر اساس پیوست شماره )تمهیدات پیشنه

در مقیاس دقیقتر توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با همکاری  2۴/۱/۷۹۳۴مورخ  ۷۰۰۰۱۳/۰588۴

 .سازمان تهیه می شود

: مناطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه وـ مناطق تحت حفاظت 

و بهسازی محیط زیست  ( قانون حفاظت۹حش و منطقه حفاظت شده موضوع بند )الف( ماده )حیات و

  ۷۹5۹ـ مصوب 

 .هایی که در کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت رسیده اند تاالب زـ تاالب بین المللی:       
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: شامل خورها، مصبها، خلیجها، تاالبهای ساحلی، ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی      

ویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره های مرجانی، مناطق تخم گذاری الک پشتهای دریایی و نظایر ر

 .آن که دارای منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند

مجریان طرح ها موظفند در مرحله امکان سنجی و مکان یابی  11(16/12/1326)اصالحی مورخ  ـ2ماده

یابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی ارز آنها گزارش

 :اثرات زیست محیطی که متشکل از اعضای زیر است، ارایه نمایند

 (ـ معاون محیط زیست انسانی سازمان )رییس۷

 االختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورـ نماینده تام2

 (ر رئیس دستگاه اجرایی مربوط )حداقل در سطح مدیرکلاالختیاـ نماینده تام۹

دبیرخانه کارگروه مذکور در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان مستقر می باشد و  ـ1تبصره

 .مدیرکل آن دفتر به عنوان دبیر کارگروه تعیین می شود

آن با رأی مثبت  جلسات کارگروه یادشده با حضور همه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات ـ2تبصره

 .حداقل دو عضو، معتبر می باشد

تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی صرفاً توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذی صالح  ـ3تبصره

 .که صالحیت آنها به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد، مجاز است

نامه شماره تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های استانی موضوع بند )ث( ـ2تبصره

در صورت اخذ تأییدیه کارگروه متشکل از مدیران کل محیط  ۷۹۳۰/6/۷۷هـ مورخ 5۷۴52/ت۱56۴۳

ریزی استان مربوط به محل ربط استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامهزیست )رئیس( و دستگاه ذی

 .باشنداجرای طرح، از ارایه گزارش مذکور به کارگروه موضوع این ماده مستثنی می 

مجریانی که گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های   (16/12/1326. اصالحی )مورخ 3ماده

( می رسد،موظفند از آغاز عملیاتی شدن و اجرای طرح خود بر 2آنها به تأیید کارگروه موضوع ماده )

ی صحیح طرح اساس شیوه نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد از اجرا

 .مصوب و الزامات مربوط اطمینان حاصل نمایند

                                                           

 اصالح گردید.    ۷5/۰/۷۹۳5مورخ هـ52۴8۱/ت۰۹۰65شماره.به موجب تصویب نامه   8۴



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  2۰8

دستگاههای دولتی فاقد واحد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می توانند از  تبصره ـ    

 .مشاورین ذی صالح جهت نظارت استفاده نمایند

ی طرح باشد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی باید شامل هر دو دوره ساخت و بهره بردار ـ2ماده 

 .و مسئولیت اجرا و زمان هر اقدام به منظور رفع یا کاهش آثار سوء زیست محیطی مشخص گردد

سازمان موظف است برای اطالع مجریان طرحها، محدوده مناطق تحت حفاظت خود را مطابق  ـ 6ماده

ساحلی های بین المللی و مناطق حساس  مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و همچنین تاالب

ـ دریایی را به صورت نقشه های رقومی تهیه و منتشر نماید. نقشه منتشر شده تا انتشار نقشه جدید، 

 .معتبر خواهد بود

(، نظرات نهایی خود را در مورد 2کارگروه موضوع ماده )  (16/12/1326اصالحی )مورخ ـ  6ماده

 .م می نمایدگزارش ارزیابی، ظرف یک ماه پس از دریافت گزارش به مجری اعال

رئیس کارگروه می تواند برای یک بار مهلت بررسی گزارش ارزیابی را به مدت یک ماه تمدید  تبصره ـ

 .نماید. عدم ارسال پاسخ کارگروه در پایان مهلت تعیین شده به معنی موافقت می باشد

 :( اضافه می شود8ت ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده )

عایت مفاد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط مدیران دولتی در صـورت عدم ر تبصره ـ

 .مجری طرح، موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود

( در خصوص گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را به 2سازمان نظر کارگروه موضوع ماده )ـ 2ماده

 :یکی از سه شکل زیر به مجری طرح ابالغ خواهد نمود

 (الف ـ موافقت با اجرای طرح )تأیید گزارش  

 (ب ـ موافقت مشروط با اجرای طرح )براساس انجام گزینه های اصالحی و یا راهکارهای بهسازی 

 ج ـ مخالفت با اجرای طرح )عدم تأیید گزارش( و لزوم معرفی گزینه دیگر  

یابی اثرات زیست محیطی را سازمان موظف است برای مجریانی که مفاد مندرج در گزارش ارز ـ 1ماده

روزه اخطاریه صادر نماید و در صورت عدم توجه با مجری  2۴رعایت ننمایند، در دو نوبت با مهلت 

 .( قانون مجازات اسالمی رفتار می شود6۳۴طرح برابر قوانین و مقررات از جمله ماده )

سات هسته ای و فعالیت ارزیابی اثرات زیست محیطی تأسی   (16/12/1326الحاقی  )مورخ  ـ2ماده

ـ و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ  ۷۹5۹های پرتوی بر اساس قانون سازمان انرژی اتمی ایران ـ مصوب 

ـ توسط مراکز نظام ایمنی هسته ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی  ۷۹68مصوب 



  2۰۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 .و تأیید شورای انرژی اتمی خواهد بود

 ايی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیآيین نامه اجر

 رئیس قوه قضائیه  3193 /21/11مورخ   311/31811/9111شمارهموضوع بخشنامه  
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ۷8و  ۷۱و  ۷5در اجرای تکالیف مقرر در مواد     

مجلس شورای اسالمی، آیین نامه اجرائی متضمن  2۴/۳/۷۹۳۴ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 

ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به 

 .شرح زیر به تصویب می رسد

 :در این آیین نامه عبارات و اصطالحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می رود ـ1ماده    

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ن:ـ قانو1     

 .مجلس شورای اسالمی 2۴/۳/۷۹۳۴

 .: آیین نامه اجرائی قانون مذکورـ آیین نامه2     

 .هیأت یا هیأت های حل اختالف موضوع ماده یک قانون ـ هیأت:3     

اس ثبتی که به موجب ابالغ مدیر کل ثبت استان به نماینده و نقشه  بردار و کارشن ـ کارشناس:2     

 .عنوان کارشناس تعیین می گردد

 .کارمندی که به موجب ابالغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می گردد ـ دبیر هیأت:6     

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ـ واحد ثبتی:6     

 .نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشدمؤسسات و  ـ دستگاه صاحب زمین:2     

ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر امالک ثبت نشده  ـ ملک جاری:1   

 .است

بانک حاوی اطالعات امالک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه  ـ بانک اطالعات:2

 .موضوع این قانون

 .۷8/۷۴/۷۹5۷قانون اصالح ثبت اسناد و امالک، مصوب  6هیأت موضوع ماده  ـ هیأت نظارت:11   

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی  ـ2ماده      

تها را فراهم نماید. انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأ

دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه 
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 .انتخاب می گردد

در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار  ـ3ماده      

هده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به ع

در دبیرخانه تشکیل و درصورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با 

انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان مکلف است پیگیری و 

اء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی هماهنگی الزم جهت معرفی اعض

 .و جهادکشاورزی به عمل آورد

متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه  ـ2ماده      

اسکن مدارک و مستندات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و 

 .مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از  طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید

متقاضی درصورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک  ـ1تبصره      

ایندگی از طرف متقاضی مطابق تر مکلفند به نممورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفا

آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها ط ضواب

 .اقدام نمایند

متقاضی مکلف است درصورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی  ـ2تبصره      

 .ربوط اعالم کندمراتب را به واحد ثبتی م

دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن  ـ6ماده      

و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق 

کی شماره پیگیری را به کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونی

روز به دبیرخانه  2۴متقاضی اعالم می نماید. درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 

روز مدارک  2۴واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 

گهداری و پس از آن درصورت عدم ماه ن ۹به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 

مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای 

فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در 

روز نسبت به رفع  ۹۴متقاضی مکلف است ظرف روز به متقاضی اعالم می نماید.  2۴دو نوبت به فاصله 

 .نقص اقدام واال تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد
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درخصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، درصورت عدم وصول  تبصره ـ     

 .د شدمدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواه

دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس  ـ6ماده      

از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعالم و پس از استعالم وضعیت ثبتی ملک و دریافت 

ت سوابق ثبت شده پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی اس

قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطالعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق 

 .مرکز توسعه فناوری اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود

لتی باشد و شخص به صورت چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردو ـ1تبصره      

عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد الزم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و 

سپس در هیأت مطرح نماید. درمواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت 

 .ل اعیانی به متقاضی خواهد دادنماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقا

در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت  ـ2تبصره      

 .مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید

سابقه ملی یا  هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پالک های ذیربط ـ3تبصره      

موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه 

 .و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید

اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک  ۷۰۱نسبت به اشخاصی که قبالً در اجرای مقررات ماده  ـ2ماده      

کیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی در موعد مقرر پرونده تش

آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به  5 نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده

 .متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید

یل و با حضور همه اعضاء رسمیت می هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشک ـ1ماده      

یابد و پس از بررسی مدارک و دالئل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. درصورت نقص پرونده 

و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می 

ارج از شمول مقررات قانون بوده و یا نماید. درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خ

  ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به

 .رد درخواست متقاضی صادر می کند
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درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست  تبصره ـ     

أخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر متقاضی پس از تعیین م

 .نماید

درمواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای  ـ2ماده      

توضیح الزم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و درصورت 

با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر عدم امکان 

حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و درصورت عدم مراجعه و اطمینان از اطالع 

 .مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود

روز پس از دریافت قرار  2۴ور ارجاعی ظرف مدت کارشناس موظف است نسبت به ام ـ11ماده      

کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید 

تطبیق دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات 

خالصه وضعیت »باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی  وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق

ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، 

نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع 

دی تنظیم و به امضاء چهارنفر از مجاورین یا معتمدین را با ذکر سلسله ایا« حدفاصل و پالک مجاورین

 .محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید

درصورتی که تعداد متصرفین در یک پالک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد  ـ1تبصره      

روری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ض

رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعالم 

نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک 

ارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گز

 .ارائه نماید

عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام  ـ2تبصره      

 .کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود

درصورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس  ـ3تبصره      

 .دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید
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چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت  ـ2تبصره      

یگر اقدام خواهد شد. درصورت مسامحه کارشناس مطرح و درصورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس د

و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی 

خودداری خواهد شد. درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا 

با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی 

 .کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید

نسبت به امالکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت  ـ11ماده      

ر گذرهای احداثی قانون مساحت کل پالک را پس از کس ۰کارشناسی موظف است با رعایت ماده 

 .مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید

درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون  تبصره ـ     

 .مایدنباشد، کارشناس مستنداً گزارش الزم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می ن

دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول  ـ12ماده      

نظریه کارشناس و استعالم وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری 

ضوع را از مرجع قضائی و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت مو

مربوط استعالم و درخصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات الزم نتیجه را به هیأت ارسال می 

 .نماید

دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطالعات مربوط ثبت و  ـ13ماده      

د ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع عنداالقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واح

قانون  ۷۹قانون، در رابطه با امالکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده  ۹ماده 

پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر 

حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی نماید و درخصوص امالکی که سابقه تحدید 

الزم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پالک اصلی و فرعی  ۹منتشر نماید. در آگهی ماده 

ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. درصورت وقوع اشتباه 

 .ید خواهد شدموارد فوق، آگهی مذکور تجد در

صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین  ـ12ماده      

تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. درخصوص امالک جاری پس از تائید موارد 
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 .لکیت خواهد شدفوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند ما

، کارشناسان منتخب باید عالوه بر دارا بودن صالحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء ـ16ماده      

 :واجد یکی از شرایط زیر باشند

 2الف ـ دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل      

 .سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی ۰با داشتن حداقل  سال سابقه کار و سایر رشته ها

سال سابقه  5ب ـ دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل      

 .سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی ۱کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 

 .سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی ۷۴ ج ـ دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل     

چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد  ـ16ماده      

خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر امالک می تواند نسبت به تصحیح 

دفتر امالک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم  رأی اقدام نماید. درصورت ثبت ملک در

 .خواهد شد

میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط  ـ12ماده      

 :متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد

 :الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات     

 ریال؛ ۴۴۴/۹۴۴متر مربع مقطوعاً  2۴۴ـ تا ۷     

 ریال؛ ۴۴۴/۰۴۴متر مربع مقطوعاً  5۴۴متر مربع تا  2۴۴ـ بیش از 2     

 ریال؛ ۴۴۴/5۴۴متر مربع مقطوعاً  ۷۴۴۴متر مربع تا  5۴۴ـ بیش از ۹     

  (میلیون ریال ۳ریال )حداکثر  ۰۴۴متر مربع به ازاء هر متر مربع  ۷۴۴۴ـ مازاد بر ۰     

 :ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی

 ریال؛ ۴۴۴/5۴۴ـ تا یک هکتار ۷     

درصد به  ۷5ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 2     

 .میلیون ریال می باشد ۰دستمزد اضافه می شود و حداکثر 

خیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، ـ درصورتی که حسب تش تبصره     

 .هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد

هیأت حل اختالف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس  ـ11ماده      
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 .واحد ثبتی خواهد داد

قانون و به منظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حق الزحمه  ۷۱ در اجرای تبصره ماده ـ12ماده      

اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش 

 .منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود

 .یک از اعضاء هیأت های حل اختالف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریالالف: حق الزحمه هر     

 .ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختالف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال     

از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصدهزار ریال )از محل وجوه موضوع  ـ21ماده      

علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می  قانون( به صورت ۷۱تبصره ماده 

 .شود

 .وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد ـ1تبصره      

 .حق الزحمـه اعضـاء و دبیـر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد ـ2تبصره      

راستای ایجاد زیرساخت الزم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که در  ـ21ماده      

موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، 

پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء 

بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز  اثر

ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه 

 .هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک هزینه خواهد شد

به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از  25/۰/۷۹۳۷تبصره در تاریخ  ۷5ماده و  2۷ن نامه در این آیی     

 این تاریخ الزم االجراء می باشد
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آئین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها 

 83 21/12/3193ه مورخ  13193/ت13616موضوع تصويب نامه شماره 

 ( 8)بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده  ۷۴/2/۷۹۳۷هیئت وزیران در جلسه مورخ 

مصوب   -قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن

۷۹5۹ 

 می روند :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار   -1ماده 

محلی که در خارج از حریم شهرها برای احداث واحدهای مسکونی قابل تملک شخصی  :شهرک  -الف

به همراه کلیه بناها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت دایم 

تماعی یک منطقه و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اج

تحقیقات و فناوری و سایر شهرکهای ، تجارتی، زیارتی، تفریحی، و یا به منظور استفاده گردشگری

و توسط هیات امنا ایجاد  ( به استثنای شهرکهای صنعتی که تابع ضوابط خاص خود می باشد)تخصصی 

 اداره می گردد 

و نحوه  روستا و شهرک، حدوده و حریم شهرقانون تعاریف م ( ۷)تعریف موضوع ماده  :محدوده شهر  -ب

  ۷۹8۰مصوب   -تعیین آنها

و  روستا و شهرک، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ( 2)تعریف موضوع ماده  :حریم شهر  -ج

  ۷۹8۰مصوب   -نحوه تعیین آنها

  ۷۹62مصوب   -قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ( 2)تعریف موضوع ماده  :روستا  -د

و نحوه  روستا و شهرک، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ( 2)تعریف موضوع ماده  :محدوده روستا  -ـه

  ۷۹8۰مصوب   -تعیین آنها

قطعه  ( 5۴۴)نفر در حداقل  ( 2۴۴۴)حداقل جمعیت جهت سکونت در شهرکهای مسکونی   -2ماده 

 مسکونی می باشد .

ع ضوابط و قانونی مصوب قانونی و طبق دستورالعمل هر گونه ساخت و ساز در شهرکها تاب  -3ماده 

ترویج شهرک سازی در کشور مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می  2۱/۷2/۷۹86مورخ 

 باشد .

                                                           
 . منتشر شده است ۱/۴۰/۷۹۳۷مورخ  ۷۳6۴6در روزنامه رسمی شماره  8۷



  25۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات درخارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد   -2ماده 

با رعایت شرایط زیر  ( در صورت وجود)حیه ای و مجموعه شهری نا ( جامع)طرحهای توسعه و عمران 

 مجاز است :

، تاالبها، دریاچه ها، جنگلها، رودخانه، دریا، معادن، حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن  -الف

خطوط ارتباطی و فیبر ، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، مسیلها، قنوات و چاهها، نهرهای عمومی

، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، و پایه های تأسیسات مخابراتینوری 

تأسیسات ، خطوط و لوله های آبرسانی، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، لوله های انتقال نفت و گاز

ابنیه و آثار ، سیل گیرها، سیل بندها، تصفیه خانه های آب و فاضالب، نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی

 تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای .

 ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست .  -ب

 و اصالحیه های بعدی آن .  -۷۹۱۰مصوب   -قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  -ج

 ضوابط و معیارهای پدافند غیر عامل .، اصول –د 

ازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهار گانه و ضوابط و معیارهای استقرار ضوابط و مقررات س  -هـ

هـ مورخ ۹۳۷2۱/ت۱8۳۰6واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 

 اصالحات بعدی آن . ۷5/۰/۷۹۳۴

دوده آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و مح  -و

 . ۷5/۰/۷۹۳۴هـ مورخ ۰28۰۳/ت۱۳25۳روستاها موضوع تصویب نامه شماره 

تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربریها و فعالیتها اعم از عرض   -1تبصره 

سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه ، نحوه استقرار بنا، گذر

 برسد . استان

و روستاهای فاقد دهیار  ( آبادیها)خانوار  2۴محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از   -2تبصره 

 از لحاظ احداث بنا و تأسیسات مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند .

ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران ، درخصوص روستاهای فاقد طرح هادی  -3تبصره 

یه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقالب ناح ( جامع)

 اسالمی تهیه و مالک صدور پروانه ساختمانی قرار می گیرد .
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مکلف است پس از مطالعه امکان سنجی و مکان یابی ایجاد   -6ماده 

جنگل نشینان و همچنین اجرای طرح های جابجایی ، عشایرروستاهای جدید که به منظور اسکان 

را با رعایت طرح توسعه و عمران ، روستاها به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده اند

 ناحیه ای مربوط طرح هادی روستایی را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند . ( جامع)

ی و شهرک های صنعتی با رعایت ضوابط اعالم شده توسط تعیین دقیق مکان احداث نواح  -6ماده 

 وزارت راه و شهرسازی انجام می شود .

مطابق با مفاد دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه ، تأسیس هر نوع شهرک  -۱ماده 

عالی شهرسازی و  شورای 2۱/۷2/86مصوب )صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن 

و با رعایت ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط پس از تصویب شورای عالی شهرسازی ( ماری ایرانمع

 و معماری ایران مجاز می باشد .

مراکز و مجتمع های سکونتی و اقامتی احداث شده تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه در خارج از   -تبصره

رعایت این آیین نامه می توانند به شهرک تبدیل  حریم شهرها و محدوده روستاها با طی مراحل قانونی و

 شوند .

احداث هر گونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع   -1ماده 

 شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است .، خارج از محدوده شهرهای جدید، این آیین نامه

این آیین نامه دستگاه متولی مربوط موظف است پس از  ( ۷)اده های موضوع م در شهرک  -2ماده 

ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف ، عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب مکانیابی در شورای

 شش ماه به تصویب شورای یاد شده برساند .

اشخاص قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر  ( 5)دستگاههای اجرایی موضوع ماده  -11ماده 

حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه پروانه ساختمانی 

دریافت نمایند . مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط 

 معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد .

ور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مرجع تعیین شده برای صد  -1تبصره 

مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختمانی و 

 نظارت بر ساخت و ساز اقدام نماید .



  25۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 ( ۷)ماده  ( ۷)مرجع صدور پروانه مکلف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره   -2تبصره 

 را اخذ نماید .  -۷۹۱۰مصوب   -قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس مستلزم اخذ مجوز از  (13/12/1321)اصالحی – 3تبصره 

مرجع صدور پروانه موضوع این ماده می باشد . وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق از شمول 

 .  این تبصره مستثنی است

احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و ، آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی  -11ماده 

 لغو می شود . 2۱/2/۷۹55مورخ  ۰۳۰۴حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 

 محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

 ک 11133/ت26313موضوع تصويب نامه شماره   تصادیآيین نامه چگونگی ايجاد مناطق ويژه اق

 82با اصالحات و الحاقات بعدی 21/32/3192مصوب 

 ۷۹۳2/ ۷2/ 2۴صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه  –وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری 

مه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نا

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را به  ۷۹۳2/ 6/ 5هـ مورخ ۰۳5۷6/ت۷۷۹2۴۴ره شما

 : شرح زیر تصویب کردند

 : در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح بکار می روند  -1ماده 

 صنعتی و ویژه اقتصادی  –شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری  :شورا  -الف

 هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شود .  :منطقه  -ب

 صنعتی و ویژه اقتصادی  –دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری  :دبیرخانه: ج

 شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می نماید .  :متقاضی  -د

تاریخی و ، شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی :( همطالعات اولی)طرح توجیهی   -هـ

فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان 

اولیه  بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد

اجتماعی و زیست ، صادرات کاالهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی و

 محیطی . 

                                                           
 ۷۳/۴۹/۷۹۳۹مورخ  2۴۷۱۷به نقل از روزنامه رسمی شماره  82
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طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه  :طرح جامع  -و

و کشاورزی و اداری ، بازرگانی، صنعتی، آموزشی، فرهنگی، بندی مربوط به حوزه های مسکونی

خطوط کلی ارتباطی و ، تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندی های عمومی منطقه

، نوسازی، فرودگاه ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق

تبیین می شود . این  ،بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی

طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می 

 شود . 

مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و الزم جهت ایجاد و تأسیس منطقه  :زیرساخت ها  -ز

، ( زمینی و دریایی، هوایی) متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل

 انرژی و ارتباطات و فناوری اطالعات 

 محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد . :محدوده منطقه  -ح

 : فرآیند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد  -2ماده 

یی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانما  -الف

 دبیرخانه . 

ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع   -ب

 ذی ربط قانونی . 

 بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه   -ج

 طقه به دبیر شورا ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد من  -د

 طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا  -هـ

الزم است سازمان مسئول ، همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید  -3ماده 

 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ( ۷۳)معرفی و در اجرای ماده ، پیشنهادی

به صورت  ۷۹86/ ۹/ 6ک مورخ ۹5۹6۷/ت۹۰۷86جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 

 : رسمی متعهد به موارد زیر شود

 ارائه گزارش توجیهی   -الف

 تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابالغ مصوبه شورا .   -ب



  26۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

وانایی الزم برای تأمین اعتبار حداقل یک ت)ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی   -ج

 و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی  ( سوم هزینه های ایجاد زیرساخت

آماده سازی و ایجاد کامل زیرساخت ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول   -د

 فعالیت 

از یک سال توسط سازمان مسئول و بررسی آن گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس   -هـ

 توسط دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار 

کشی محدوده تا مرحله  ( فنس)ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده سازی از آغاز مرحله حصار   -و

 نهایی آماده سازی 

 ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه   -ز

 داری و تعهد برای حمایت از منطقهنظر مساعد استان  -ح

جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد باالدستی و اهداف   -2ماده 

 شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد .، تأسیس منطقه

لتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسئول غیردو  -1تبصره 

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  ( ۹)ماده  ( 2)طبق تبصره ، اراضی محدوده پیشنهادی

 ضروری است  – ۷۹8۰مصوب  –جمهوری اسالمی ایران 

حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد   -2تبصره 

 شد.

 مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است :  -6ماده 

جهات چهارگانه و )محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی  ( کاداستر)نام منطقه و نقشه جانمایی   -۷

 ( ۷)ماده  ( ۷)طبق مفاد تبصره )و نوع و حدود فعالیت مجاز  ( موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره

 ( ه مناطق ویژه اقتصادیقانون تشکیل و ادار

ترجیحاً بخش ه اساسنامه )پذیرش رسمی سازمان مسئول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائ -2

ارائه گردش مالی و مستندات قابل ، فنی وتخصصی با ارائه سوابق کاری، خصوصی توانمند به لحاظ مالی

زیرساخت ها الزم برای ایجاد قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه ای دست کم معادل یک سوم هزینه های 

  (در محدوده مورد نظر
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موافقت رسمی نهادها و سازمان های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه )شبکه های زیربنایی   -۹

 : ( به شرح زیر

 موافقت صریح و غیرمشروط شرکت آب و فاضالب استان یا منطقه ذی ربط با تأمین آب   -الف

 مشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذی ربط با تأمین برق موافقت صریح و غیر  -ب

موافقت صریح و غیرمشروط شرکت مخابرات استان ذی ربط با تأمین زیر ساخت های مورد نیاز   -ج

 ارتباطات و فناوری اطالعات 

موافقت صریح و غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازی استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های   -د

 صالتی موا

 حسب مورد .  ( دریایی و هوایی، زمینی)

 با تأمین انرژی . ( واحدهای تابع)موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت   -هـ

و  ( یا واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذی ربط)ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک   -۰

زمان مسئول غیردولتی و موافقت رسمی تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سا

 دستگاه های ذی ربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان مسئول دولتی

 نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح  -5

 موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه  -6

مهلتی  ،مبهم و فاقد اطالعات ضروری باشد، چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص  -1تبصره 

جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد . چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام 

 بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد .، ننماید

پس از اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و ابالغ مصوبه مربوط  (26/16/1323)اصالحی  -2تبصره 

پروانه بهره برداری از ، متناسب با ایجاد زیرساخت، سازمان مسئول و گرایش اقتصادی، دودهبه تعیین مح

 سوی دبیرخانه صادر خواهد شد . 

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . ۷۹۳۹/ ۹/ ۷۴این تصویب نامه در تاریخ 

 

 



  26۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 3/2/3191لی کشور مصوب پذير و ارتقای نظام ماقانون رفع موانع تولید رقابتاز  12ماده 

 81ی مجلس شورای اسالم

مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه  -62ماده 

ماه از تاریخ تکمیل صالح حداکثر ظرف مدت یکواحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی

مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در در صورت عدم پاسخ در مهلت  .مدارک اعالم نظر نماید

محیطی اراضی دیم درجه چهار و باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست

  .و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بالمانع است

زی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه های جهاد کشاورنامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانهآیین

  .رسدپس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می

پذير و ارتقای نظام مالی کشور  ( قانون رفع موانع تولید رقابت12آيین نامه اجرايی ماده )

 1/1/3191مورخ      16111ت/12183موضوع تصويب نامه شماره   هـ

 زیست معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط ٬نعتوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ص

معدن و تجارت  ٬های جهاد کشاورزی و صنعت به پیشنهاد وزارتخانه ۱/۰/۷۹۳۰وزیران در جلسه  هیأت

 ٬ـ ۷۹۳۰پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب  ( قانون رفع موانع تولید رقابت52و به استناد ماده )

 ا به شرح زیر تصویب کرد:نامه اجرایی ماده یاد شده ر آیین

 روند: نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیینـ 1ماده

 ـ۷۹۳۰پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت الف ـ قانون:

مصوب  اراضی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ ب ـ اراضی کشاورزی:

ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جهاد کشاورزی استان( اراضی کشاورزی تشخیص داده ۷۹۱۰

 شود. می

 باشند. نامه مستثنی می اراضی مناطق حفاظت شده از شمول این آیین تبصره ـ

 اشخاصی که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با رعایت قوانین و ج ـ مالک:

مقررات مربوط دارای سند مالکیت و یا گواهی که داللت بر مالکیت داشته و یا اشخاصی که حسب 

گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه یا اجرای مراحل سه گانه 

                                                           
 منتشر شده است.    ۷۴/۴5/۷۹۳۰مورخ   2۴5۴5در روزنامه رسمی شماره  8۹
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مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت  ، خرده مالک ، مالک، اصالحات ارضی

باشند و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی یا شوراهای حل اختالف مالک  ت میموق

 اند. شناخته شده

( قانون حفظ کاربری ۷( ماده )۷: کمیسیون موضوع تبصره )د ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری

 نماید. اراضی زراعی و باغها که از طریق مدیر امور اراضی استان اقدام می

( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر 2عوارض موضوع ماده ) وارض قانونی:هـ ـ ع

 عوارض قانونی.

 ٬واحدهای صنعتی و معدنی که دارای جواز تأسیس از وزارت صنعت و ـ واحدهای صنعتی و معدنی:

 باشد. معدن و تجارت و یا واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت می

اراضی کشاورزی که فاقد آب و یا حقابه برای آبیاری بوده و امکان  ( و باالتر:2ز ـ اراضی دیم درجه )

تبدیل آن به کشت آبی نباشد و براساس شرایط و بافت خاک حسب تشخیص مؤسسه تحقیقات خاک و 

 شود. ( و باالتر تشخیص داده می۰درجه ) ٬بندی خاکها آب وزارت جهاد کشاورزی و جدول درجه

 نامه یکی از مدارک زیر است: پذیرش در این آیینـ اسناد قابل 2ماده

 ـ سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و امالک کشور.۷

 ـ گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت.2

ـ احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی و یا شوراهای حل اختالف که داللت بر مالکیت داشته و ۹

 د باشند.مورد تأیید ادارات ثبت اسنا

ـ موافقت متولی موقوفه درخصوص اراضی وقفی مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه واحدهای ۰

 صنعتی و معدنی.

 ٬متقاضیان احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها ـ3ماده 

را به همراه مدارک الزم شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب موظفند درخواست تغییر کاربری 

ـ و اصالح بعدی آن و ماده ۷۹۱۰( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱مطابق ماده )

 ۷۳/۰/۷۹86هـ مورخ ۹۱۷۷۴/ت5۳8۱۳نامه شماره  نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب ( آیین۹)

ی مبنی بر عدم امکان تأمین آب مورد نیاز نامه را عالوه بر گواهی شرکت آب منطقها ( این آیین2و ماده )

به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند.شرکت آب منطقهای موظف است ظرف دو  برای کشاورزی

 هفته به استعالم مربوط پاسخ دهد.
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در صورتی که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری پس از تکمیل پرونده ظرف یک ماه نسبت به  ـ1تبصره

مدیریت امور اراضی  ٬وص احداث و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننمایداعالم نظر درخص

بندی زمین مورد  استان موظف است پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب درخصوص درجه

( و باالتر که امکان تبدیل آن به ۰نظر تعیین تکلیف نموده و در صورتی که از نوع اراضی دیم درجه )

باشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ عوارض قانونی مربوط نسبت به صدور  ٬یستکشت آبی ن

 مجوز اقدام نماید.

از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت  مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره ـ2تبصره

د در تمدید آن منوط به تصویب مجد ،عدم اجرای طرح به تشخیص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور

 مرجع صدور مجوز تغییر کاربری بوده که زمان اعالم نظر بیش از ده روز نخواهد بود.

معدن و تجارت و واحدهای وابسته و تابعه آن برای صدور جواز تأسیس و یا  ،وزارت صنعت ـ3تبصره

موظفند نظر مرجع صدور  ٬نامه توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی کشاورزی موضوع این آیین

مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و این مرجع مکلف است ظرف یک ماه استعالم صورت گرفته را 

 پاسخ دهد.

واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری ـ 2ماده

پس از ارایه  باشند . معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می ٬و نیز مجوز از وزارت صنعت

ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند  درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی

 نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند.

درخصوص متقاضیانی که پرونده تخلف به نام آنها تنظیم و به مراجع قضایی ارسال و تحت  تبصره ـ

 ست پس از تکمیل پرونده با اخذ نظریه مرجع قضایی اقدام خواهد شد.رسیدگی ا

متقاضیان باید نسبت به واریز عوارض  ٬در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر کاربری ـ 6ماده

قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر کاربری 

 در شود.اراضی مذکور صا

( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ۷( الحاقی به ماده )۰مالکان اراضی که در اجرای تبصره ) ـ 6ماده

در صورت درخواست اجرای  ٬باغها مجوزهای الزم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شدهاند

ف به اخذ معدنی در همان اراضی موظ ٬برای اجرای طرحهای صنعتی ٬نامه طرحهای موضوع این آیین
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مجوز مرجع صدور مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی می 

 باشند.

درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر ، تکمیل، اصالح، آيین نامه ايجاد

مورخ  هـ13113/31393موضوع تصويب نامه شماره   11/16/3191مصوب  آنها

33/16/3191 81 
سازمان میراث  ۷۹۳۹/ ۳/ 2۰مورخ  ۳۹2/ 2۷۰۴2به پیشنهاد شماره  ۷۹۳۰/ 6/ ۰هیئت وزیران در جلسه 

صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ، فرهنگی

ارت درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظ، تکمیل، اصالح، اسالمی ایران آیین نامه ایجاد

 : بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد

 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :  -1ماده 

 صنایع دستی و گردشگری .، سازمان میراث فرهنگی :سازمان  -الف

 و اصالح بعدی آن .  -۷۹۱۴مصوب   -قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی :قانون  -ب

واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان و با رعایت قوانین و  :تاسیسات گردشگری  -ج

 مقررات مربوط به شرح زیر تاسیس یا فعالیت می نمایند :

 متل و مهمانپذیر . ، هتل  -۷ 

 زایرسراها و خانه مسافرها . ، مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان ها  -2

 های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی .  اقامتگاه  -۹

 مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری .   -۰

 اردوگاه ها و محوطه های گردشگری . ، مجتمع ها  -5

 مراکز گردشگری سالمت از قبیل مجتمع های سالمت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان .   -6

 تایی و عشایری . محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روس  -۱

 مراکز گردشگری ساحلی و دریایی .   -8

 واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری های منفرد بین راهی موجود .   -۳

 تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی .   -۷۴

                                                           
  ۱/۴6/۷۹۳۰مورخ  2۴5۹۱به نقل از روزنامه رسمی  8۰
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، ای مسافربری زمینی برون شهریپایانه ه، فرودگاه ها ( ترمینال)واحدهای پذیرایی واقع در پایانه   -۷۷

 دریایی و ریلی . 

 واحدهای پذیرایی واقع در پایانه های مسافری مرزی کشور .   -۷2

 سفره خانه های سنتی .   -۷۹

 مناطق نمونه گردشگری .   -۷۰

 دهکده های سالمت .   -۷5

 دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی .  -۷6

مصوب   -یریت خدمات کشوریقانون مد ( 5)تگاه های اجرایی موضوع ماده دس :دستگاه اجرایی  -د

۷۹86  

اصالح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری مکلف است پس از کسب موافقت ، متقاضی ایجاد  -2ماده 

 اولیه سازمان مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به سازمان ارایه کند .

عالم شونده موظفند ظرف یک ماه به استعالم های سازمان پاسخ دهند . عدم ارایه مراجع است  -تبصره

 پاسخ در مهلت یادشده در حکم موافقت تلقی می گردد .

تجهیز و ، تکمیل، تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصالح  -3ماده 

 رات سازمان می باشد .بهره برداری این تاسیسات منحصراً از وظایف و اختیا

کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت   -تبصره

مالحظه و رعایت آنها به سازمان اعالم نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ 

 خواهد نمود .

انه ساختمان تاسیسات گردشگری موظفند ضمن شهرداری ها و سایر مراجع صادر کننده پرو  -2ماده 

 مقررات اعالم شده توسط سازمان را نیز رعایت نمایند .، رعایت ضوابط مربوط به خود

مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تاسیسات ، مراجع صادرکننده پروانه ساختمان  -تبصره

 گردشگری قبل از اعالم موافقت سازمان نمی باشند .

اصالح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را ، رنده مجوز ایجاددا  -6ماده 

براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید سازمان به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به 

 سازمان اطالع دهد .
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یص سازمان شامل به تشخ ( زلزله و . . .، سیل، از قبیل وقوع جنگ)علل قهری و اضطراری   -تبصره

 تاخیر نمی باشد .

دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و   -6ماده 

مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری موقت به اطالع سازمان برساند . ، تجهیز واحد مربوط

شش ماهه اقدام نماید . در این مدت سازمان باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره 

دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان برای 

 پروانه بهره برداری صادر نماید .، واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده اند

بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه های پروانه ، سازمان صرفا برای محل های تایید شده  -1تبصره 

 صادره قابل تسری برای تاسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد .

سه سال تمام بوده و ، مدت اعتبار پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری از تاریخ صدور  -2تبصره 

د کیفیت خدمات گردشگری تمدید آن از طریق سازمان منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندار

 است .

پروانه بهره برداری صادر شده برای هر واحد تاسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت های   -3تبصره 

مسئولیت حسن اداره آنها ، آن واحد می باشد . درصورت واگذاری هریک از فعالیت ها به اشخاص غیر

 صرفا با دارنده مجوز می باشد .

ن تاسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه کلیه متقاضیا  -2تبصره 

بهره برداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند . سازمان مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار 

 پروانه بهره برداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نماید .

 : بهره بردار تاسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد  -2ده ما

 دارا بودن گواهی صالحیت های حرفه ای الزم به تایید مراجع ذی ربط .   -الف

 داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذی صالح برای اتباع خارجی .   -ب

 ع ذکور ایرانی .داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتبا  -ج

زمینه ، باید در اسـاسنـامه آن، هرگاه متقاضی پروانه بهره برداری شخص حقوقی باشد  -1تبصره 

 خدمات گردشگری پیش بینی شده باشد .

مالکین موظفند شخص واجد شرایط را ، در صورت مشاع بودن مالکیت تاسیسات گردشگری  -2تبصره 

و پروانه بهره برداری فقط به نام وی صادر خواهد شد . درصورت به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند 



  26۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

پروانه بهره برداری صادر و تمدید نخواهد ، بروز اختالف بین ذی نفعان و عدم معرفی نماینده ذی صالح

 شد .

در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تا   -3تبصره 

این ماده تقاضای صدور پروانه بهره برداری مجدد نمایند . در این مدت  ( 2)ال با رعایت تبصره یک س

 پروانه بهره برداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود .

 انتقال پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید  -1ماده 

  منوط به موافقت سازمان می باشد

تبدیل و تغییر نوع بهره برداری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید با موافقت سازمان   -2ماده 

 باشد .

نیروی انسانی و کیفیت ، تجهیزات، بر اساس مشخصات فنی، تاسیسات گردشگری حسب نوع  -11ماده 

 : ارایه خدمات به شرح زیر درجه بندی می شوند

 چهار ستاره و پنج ستاره . ، سه ستاره، دو ستاره، تارههتل ها به پنج درجه یک س  -الف

 دو و سه .، سایر تاسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه یک  -ب

ضوابط و درجه بندی تاسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط سازمان ، شرح مشخصات  -1تبصره 

 تعیین و پس از تایید رییس سازمان اجرا خواهد شد .

سازمان می تواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط   -2تبصره 

 طبقه ممتاز اعطا نماید .، الزم برای درجه مصوب ارایه می کنند

تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهره برداری تاسیسات ، سلب و تغییر درجه، درجه بندی  -11ماده 

صنایع دستی و ، ه بندی است که با عضویت مدیرکل میراث فرهنگیگردشگری بر عهده کمیسیون درج

نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل ، گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان

نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در استان ها تشکیل می شود . کمیسیون یاد شده موظف 

ضوابط و دستورالعمل های ابالغ شده ، خدمات گردشگری مصوب است بر طبق استانداردهای کیفیت

سلب و تغییر درجه دهد . ، تاسیسات گردشگری را در چارچوب این آیین نامه درجه بندی، سازمان

سازمان می تواند از شرکت های صاحب صالحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات 

 گردشگری استفاده نماید .
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شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکت های عامل تطبیق توسط سازمان ، شیوه نامه درجه بندی  -1تبصره 

 تدوین و پس از تایید رییس سازمان ابالغ خواهد شد .

درجه بندی آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری   -2تبصره 

اعضای کمیسیون درجه بندی و مطابق مفاد شیوه آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از 

 تاسیسات گردشگری انجام خواهد شد نامه درجه بندی 

درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع   -3تبصره 

ه موضوع کمیسیون درجه بندی است . در صورت اعتراض بهره بردار به رای صادر، نهایی تعیین درجه

 وفق مفاد شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری بررسی خواهد شد .

بهره بردار تاسیسات گردشگری می تواند ظرف پانزده روز پس از ابالغ رأی به صورت کتبی   -2تبصره 

به آن اعتراض نماید . اعتراض به رأی کمیسیون درجه بندی به کمیسیون عالی تجدید نظر مرکب از 

مدیرکل حقوقی ، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، عاون گردشگری سازماننماینده م

 قطعی و الزم االجرا است ، صادرهسازمان و نماینده تشکل صنفی مربوط مورد رسیدگی و رأی 

در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات   -12ماده 

اغذیه و سایر خدمات توسط بهره بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل ، د نرخ اتاقگردشگری شده ان

یک نسخه از ، صنایع دستی و گردشگری استان، صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی

آن به منظور نصب در واحد مورد بهره برداری ارسال می گردد . نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری 

مشترکا توسط سازمان و تشکل ، استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشدهکه 

صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعالم شده از سوی بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی ایران تعیین و به بهره بردار ابالغ می شود .

ظف به رعایت نرخ نامه های ابالغی می باشند و در بهره برداران تاسیسات گردشگری مو -تبصره

 با آنها برخورد خواهد شد . ( ۷۱)ماده  ( ۷)صورت تخطی مطابق تبصره 

سازمان باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و   -13ماده 

 صدور پروانه بهره برداری جهت تاسیسات گردشگری اقدام کند .

مسئولیت اداره تاسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که   -12ده ما

 : واجد شرایط زیر باشد



  2۱۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

متدین به دین اسالم و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای   -الف

 اتباع ایرانی . 

  -قانون مجازات اسالمی ( 25)ر حدود مقرر در ماده دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری د  -ب

 .   -۷۹۳2مصوب 

 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی .   -ج

 اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی .   -د

 معاینه بهداشتی .  دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت  -هـ

دارای مدرک تحصیلی متناسب با تاسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تایید رییس   -و

 سازمان می رسد . 

دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از   -ز

 .  کشور و یا موفقیت در آزمون فنی و تخصصی سازمان

چهار و پنج ستاره و تاسیسات ، تسلط به یکی از زبان های خارجی توسط مدیران هتل های سه  -ح

 گردشگری ویژه به تناسب درجه واحد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان .

سازمان برای مدیران تاسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد .   -16ماده 

کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به مدت اعتبار این 

 سازمان می باشد .

اسیسات گردشگری را عهده هر شخص فقط می تواند در یک زمان مدیریت یک واحد از ت  -1تبصره 

 دار شود 

 ی داشته باشند .مدیران تاسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگر  -2تبصره 

دارندگان پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش   -16ماده 

نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط اقدام نمایند . ، از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبی سازمان

شود . در صورتی که مدیر در پایان حداکثر سه ماه می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار ، جانشین

سازمان می تواند او را از مدیریت عزل ، مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعالم ننماید

 رفتار نماید . ( ۷8)و با واحد مربوط برابر ماده 

یه نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه از جهت سطح و کیفیت ارا  -12ماده 

خدمات و رعایت ضوابط درجه بندی و نرخ های تعیین شده به عهده سازمان است . در صورت مشاهده 
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قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین 

 : نامه به شرح زیر عمل خواهد شد

 تذکر کتبی با درج در سابقه واحد .   -الف

 ار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی . اخط  -ب

 .  ( ۷۴)کاهش درجه تاسیسات گردشگری موضوع ماده   -ج

درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک )تعلیق مجوز بهره برداری تا رفع اشکال و نارسایی ها   -د

 .  ( ماه

 لغو پروانه بهره برداری .  -هـ

عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب ، کم فروشی، گرانفروشیدرصورت وقوع   -1تبصره 

 این ماده اقدام نماید . ( د)سازمان می تواند برابر بند ، بهداشتی

سازمان می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی   -2تبصره 

 ماید .مدیریت یا بهره برداری تاسیسات گردشگری محروم ن

صرفا با تایید کمیسیون ، تعلیق و لغو پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری، کاهش درجه  -3تبصره 

 درجه بندی امکان پذیر خواهد بود .

بهره بردار موظف است ، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، در صورت فوت  -11ماده 

اقدام نماید . در صورت عدم  ( ۷5)شرایط طبق ماده  ظرف دو ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد

 سازمان می تواند واحد مزبور را تعطیل نماید .، اقدام

چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تاسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد   -12ماده 

 باید فورا موضوع به مراجع ذی صالح جهت اقدام قانونی اعالم شود .

پروانه بهره ، چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد  -21ماده 

برداری آن رأسا توسط سازمان لغو و برای شروع بهره برداری مجدد رعایت کلیه مواد این آیین نامه 

 الزامی است 

 تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با سازمان است .  -1تبصره 

تاسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان مشمول این ماده   -2تبصره 

 نخواهند بود 



  2۱۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

آشامیدنی ها و سایر خدمات ، اغذیه، مدیران تاسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق  -21ماده 

و مهمانان واحد مربوط را در برگه ها و اندازه های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران 

 نصب نموده و متعهد به رعایت آن باشند .

تاسیسات گردشگری موظفند صورت حساب ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را   -تبصره

 به مشتریان ارایه نمایند.، روی نمونه هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان های خارجی تهیه شده است

است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطالعات  مدیر واحد اقامتی موظف  -22ماده 

 آماری مورد نیاز سازمان را طبق دستورالعمل های صادره سازمان تهیه و به سازمان ارایه نماید .

با واحدهای  ( ۷۱)سازمان می تواند در صورت عدم ارایه اطالعات مورد درخواست برابر ماده   -تبصره

 رفتار نماید .، مستنکف

ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند به تقاضای   -23اده م

رأسا از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری که برخالف این آیین نامه عمل کنند و همچنین ، سازمان

ری و نتیجه را جلوگی، تاسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند

 کتبا به سازمان اعالم نمایند .

جلوگیری از ادامه فعالیت تاسیسات گردشگری متخلف و غیر مجاز باید پس از تعیین مهلت   -1تبصره 

مناسب به تشخیص سازمان و در صورت لزوم همراه با الک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد 

 می باشد .صورت گیرد که حدود آن به اعالم سازمان 

مراجع مذکور در این ماده موظفند ، در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری  -2تبصره 

همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر عالیم و آثار واحد گردشگری از روی تابلو ها 

 و مانند آن اقدام نمایند .

شهرداری ها و نهاد های انقالب اسالمی نیز ، یتاسیسات گردشگری سازمان های دولت  -22ماده 

مشمول مفاد این آیین نامه می باشد . سازمان های دولتی مشمول این آیین نامه ملزم به احراز آن دسته از 

 نمی باشند .، شرایط مندرج در این آیین نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند

تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور  سازمان دستورالعمل نحوه  -26ماده 

مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز 

 در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابالغ می نماید .
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و  ۷۹68/ ۹/ 2مورخ  ۷۰۷/ت ۱۰۴8ره جایگزین تصویب نامه شما، این تصویب نامه  -26ماده 

 اصالحات بعدی آن می شود .

موضوع تصويب نامه   ضوابط استقرار واحدهای صنايع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

  31/19/3191مورخ  هـ18618ت/321993 شماره 

به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان  42/8/4932هیئت وزیران در جلسه

اظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم حف

های دانش بنیان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت

 :را به شرح زیر تصویب کرد

ادکشاورزی مجازند مطابق قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جه ـ 1ماده

برداری برای استقرار واحدهای صنایع و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره

بندی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت های زیر، براساس ردهپیشرفته در سرفصل

 :دولت است، در کلیه شهرها اقدام نمایند

 (زیست، زیست فناوری  مولکولیغذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط ) زیستیـ فناوری  ۷

 (.محصوالت و مواد) ـ فناوری نانو 2

 (.هامواد، قطعات و سامانه) ـ اپتیک و فوتونیک ۹

 .ایافزارهای رایانهـ الکترونیک، کنترل و سخت ۰

 .ریافزارهای کامپیوتـ فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم 5

 .ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی 6

 .ـ داروهای پیشرفته ۱
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 .ـ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی 8

 (.هاها، موشکها، ماهوارهپرنده) ـ هوافضا ۳

 (.تجدیدپذیر) های نوـ انرژی ۷۴

، گاز، پاالیش های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفتـ محصوالت پیشرفته در حوزه ۷۷

 .های دریایی، ساختمان و راهسازیو پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری

ضوابط و معیارهای استقرار (2) ماده (۷2) بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بندرده تبصره ـ

هـ ۹۳۷2۱ت/۱8۳۰6 نامه شمارهصنعتی و تولیدی موضوع تصویب هایواحدهاوفعالیت

 .شودتعیین می ۷5/۴۰/۷۹۳۴ مورخ

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و  (۹) های مجاز نام برده شده در مادهبر مکانعالوه ـ 2 ماده

، ۷5/۴۰/۷۹۳۴  هـ مورخ۹۳۷2۱ت/۱8۳۰6 نامه شمارههای صنعتی و تولیدی موضوع تصویبفعالیت

علم و فناوری و مراکز رشد مصوب  هایبندی، در پارکتوانند بر مبنای ردهواحدهای صنایع پیشرفته می

های دانش سالمت موضوع شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک

ها و نواحی صنعتی قانونی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و شهرک (۹۰) ماده

 .مستقر شوند

کیلومتری تهران و سایر  (۷2۴)در محدوده شعاع (۷) واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده تبصره ـ

نامه، مجازند این تصویب (2) های مجاز مذکور در مادهبر مکانشهرهای دارای محدودیت استقرار، عالوه 

های صنعتی مجاز خارج از محدوده های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکاندر کاربری

 .یابند مصوب شهری و روستایی استقرار

بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده ها و مؤسسات دانششرکت ـ 3 ماده

پردازند، مشمول می (قبل از تولید انبوه) بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشیو به تولید کاالهای دانش

ه شهرها و از جمله شهرهای های مجاز واقع در محدوده کلیتوانند در کاربریشوند و میبندی نمیرده

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز .های مجاز مستقر شونددارای محدودیت استقرار و سایر مکان
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برداری برای این واحدها است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره

 .اقدام نماید

بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی دانشها و مؤسسات استقرار و فعالیت شرکت ـ 2 ماده

بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در بنیان، طبق ردهاز کاالهای دانش

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و  .شودنامه انجام میاین تصویب (2) و (۷) مواد

 .برداری برای این واحدها اقدام نمایدر جواز تأسیس و پروانه بهرهمقررات مربوط نسبت به صدو

بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ها و مؤسسات دانششرکت ـ 6 ماده

ها و سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشنامه اجرایی قانون حمایت از شرکتآیین (۹) ماده

 .شودتعیین می 2۷/۴8/۷۹۳۷هـ مورخ۰65۷۹ت/۷۰۷6۴2 نامه شمارهباختراعات موضوع تصوی

بنیان که موضوع ها و مؤسسات دانشبندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتتعیین رده ـ 6ماده

برداری گیری درخصوص صدور پروانه بهرهبندی پیوست ذکر نشده و تصمیمفعالیت آنها در فهرست رده

نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس یشرفته که قبل از تاریخ ابالغ این تصویببرای واحدهای صنایع پ

هـ  ۹۳۷2۱ت/۱8۳۰6 نامه شمارهتصویب(۱) برداری هستند، در کمیته موضوع مادهبوده و در حال بهره

جمهور و حسب نیاز سایر با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس ۷5/۴۰/۷۹۳۴  مورخ

 .شودام میها انجدستگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درخصوص تأمین منابع آب برای صنایع، از  ـ 2 ماده

وزارت نیرو استعالم نموده و سقف مصرف آب اعالم شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت 

نیازمند آب هستند،  ای که در فرآیند تولیدبرداری برای صنایع پیشرفتهصدور جواز تأسیس و پروانه بهره

 .رعایت نماید

استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها منوط به اخذ  ـ 1 ماده

 ۷۹۱۰ ها ـ مصوبقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ(۷) ماده (۷) مجوز از کمیسیون موضوع تبصره

 .باشدو اصالحیه بعدی آن می ـ



  2۱۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 ۷/۷۴/۷۹88 هـ مورخ۰۷۳28ت/۷۳۹55۳ نامه شمارهامه جایگزین پیوست تصویبناین تصویب ـ 2 ماده

 شمارهنامه ،پیوست تصمیم  ۷8/۴5/۷۹88 مورخ ۳۳۱5۱/۰۹۴8۰شماره نامهتصمیم (8) ، بند

 ۴۳/۴۱/۷۹۳2   هـ مورخ۰86۴8ت/۷2۰۳۰6 نامه شمارهو تصویب ۷۰/۴۷/۷۹8۳ مورخ ۰۰۴۴8/۰22۰

 .شودمی 

زی و معماری ايران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر مصوبه شورای عالی شهرسا

مورخ   111/22123شماره   به  کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور

29/11/3191 81 

در ادامه بررسی های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ، ۷۹۳۰/ ۰/ 8در جلسه مورخ 

 22/ 5۴8۱6/ ۷66۹۷تان های شمالی کشور عطف به مکاتبه شماره ساخت و ساز و تغییر کاربری در اس

صنعت و محیط زیست دولت و پس از استماع گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه ، کمیسیون زیربنایی

موضوع پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح ، شورا و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی

 دی زیر ارائه گردید :جمع بن، و پس از بحث و بررسی

ناپذیری بر ضرورت حفظ اراضی  . اجماع اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردید ۷

جلگه و جنگلی و پایبندی به لوازم ، مرتع، باغات، تجدیدناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی کشاورزی

 و ضرورت های آن توسط همه دستگاه های ذیربط .

پیگیری ، هر چند به عنوان شرط الزم، ی و کنترلی به تنهایی وافی به مقصود نیست. اقدامات تنبیه 2

 مجدّانه آنها ضروری است .

. در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی صحیح و  ۹

ر کار دبیرخانه شورای عالی پاسخ اندیشده شده به این تقاضاها انکارناپذیر است و می بایست در دستو

 شهرسازی و معماری قرار گیرد .

 بررسی و اقدام قرار گیرد .، . پیشنهادات وزیر محترم جهاد کشاورزی در همین راستا مورد توجه ۰

توجه قرار گیرد . پاسخ به  . تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه می بایست مورد 5

اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می تواند به تحریک ، ضروری استتقاضاهای دسته نخست 

 تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود .
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. شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ایجاد و  6

اختن و تحکیم نظارت افزایش بسترها و تسهیالت الزم توسط بخش های حاکمیتی به منظور نهادینه س

 اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و افزایش نظارت عمومی درباره موضوع تأکید می نماید .

. از دستگاه های فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور فرهنگ سازی برای  ۱

 شود .کاهش تقاضا جهت تفریح در فضای خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت می 

داند . شورای عالی شهرسازی و معماری تلفیق تجارت پیشگی و مدیریت محلی را بروز عارضه ای می 8

که راه حل آن در تفکیک مدیریت سیاسی و مدیریت عمرانی در سلسله مراتب مدیریت کشور می باشد 

 و بطور خاص در موضوع ساخت و ساز در شمال کشور گره گشا خواهد بود .

پاسخ اندیشیده شده به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان یابی در سه استان شمال . برنامه  ۳

کشور با تأکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این 

 بررسی حداکثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارائه گردد .

 عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچیمعاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای 

به شماره   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران پیرامون شهرک های مصوب شورا

 86 26/31/3191مورخ  111/18816

 مقرر نمود : ۷۹۳۰/ ۷۴/ 2۷شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 

فرایند طراحی و تصویب نهایی و صدور پروانه شهرک های مصوب قبلی شورای عالی که تاکنون  - ۷

احداث را طی ننموده و یا پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه منجر به عملیات اجرایی با نظر 

لغو می گردد . ستاد مدیریت شهرک سازی موظف است با ، ستاد مدیریت شهرک سازی نشده است

ماه نسبت به  ۹و شهرسازی استان ها ظرف مدت همکاری دبیرخانه شورای عالی و ادارات کل راه 

شناسایی مصادیق این مصوبه اقدام و نتیجه را گزارش نماید . در صورت وجود توجیه فنی برای احداث 

دستورالعمل ترویج شهرک سازی  ۷5متقاضی موظف است در اجرای ماده ، شهرک های مصوب قبلی

ا به عمل آورد . شرکت عمران شهرهای جدید اقدامات الزم برای تطبیق با مقررات شهرک سازی ر

با همکاری مراجع استانی در سراسر کشور گزارش جامعی از وضعیت  ( دبیرخانه ستاد شهرسازی)

شهرک های مصوب قبلی اعم از دارای پروانه یا فاقد پروانه تهیه و به همراه آسیب شناسی مباحث طرح 

 شورای عالی ارائه نماید  د را بهشده و پیشنهادات برای اصالح رویه موجو
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 در و عمران و توسعه طرحهای کلیه در ویال باغ و مسکونی باغ و باغشهر عنوان با کاربری هرگونه – 2

د .مراتب جهت استحضار اعالم باش نمی استناد قابل و بوده قانونی وجاهت فاقد، مقیاس و سطوح کلیه

گزارش موردنظر شورای عالی به ، زممی شود خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی های ال

 همراه پیشنهادات آن شرکت محترم جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارایه شود .

 حناچی پیروز –معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی 
 

 بندی حريم  به شماره سند پهنه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران پیرامون

  23/33/3191مورخ  19669/111

  ( استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان )همه استان ها

ضمن استماع گزارش دبیرخانه  ۷8/۷۷/۷۹۳5شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 

در طرح جامع  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع دستورالعمل تهیه سند پهنه بندی حریم

 شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست مورد تصویب قرار داد.

 دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر -الف

 :اصطالحات در این دستورالعمل در معنای به شرح زیر به کار می روند -1ماده

ر و توسعه آتی در دوره طرح جامع محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شه محدوده شهر:

االجرا است. و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم

 (قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ۷)مطابق تعریف ماده 

رامون محدوده شهر که نظارت و حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پی حریم شهر:

کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشور شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. 

 (قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها 2)مطابق تعریف ماده 

افت موجود روستا و گسترش آتی های شامل بمحدوده روستا عبارت است از محدوده محدوده روستا:

های باالدست تهیه و به تصویب مرجع آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و  ۹رسد. )مطابق تعریف ماده قانونی مربوط می

 (نحوه تعیین آنها

های قانونی حریم شهر بر مبنای عملکرد طبیعی، محدودیت بندی اراضی واقع دربندی حریم: منطقهپهنه

 .و مصنوع و وجه غالب طبیعی اراضی در وضع موجود
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هدف از تهیه سند پهنه بندی، حفاظت از حریم شهر و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از  -2ماده

راضی زراعی عرصه های واقع در آن و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی و ممانعت از تخریب ا

باغی، جنگلی، منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون شهر و همچنین جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف 

در اراضی که بر اساس سیاست های طرح جامع، جهت توسعه برنامه ریزی آتی شهر موردنیاز است. 

 اهداف حفاظتی  طبعا استقرار هرگونه فعالیت در حریم شهر، تنها در صورتی مجاز خواهد بود که با

 .فوق الذکر در تعارض نباشد

سند پهنه بندی حریم یکی از اسناد الزم االجرای طرح جامع است که برای حفاظت از حریم  -3ماده 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و  2شهر در چهارچوب طرح جامع تهیه و به استناد ماده 

نگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مرجع لویت حفظ اراضی زراعی باغی، جوشهرک، با ا

 جامع طرح افق طول در فعالیت هرگونه استقرار و اجرایی اقدامات کلیه و مدت کوتاه های برنامه مالک 

 .ی حریم و ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بودبند پهنه نقشه شامل و بوده

ر مراجع، صرفا در چهارچوب اسناد، احکام و هرگونه اقدام در حریم، توسط شهرداری ها و سای :1تبصره

 .ضوابط سند پهنه بندی حریم در طرح توسعه و عمران مجاز خواهد بود

 .است ۷:25۴۴۴مقیاس سند پهنه بندی حریم حداکثر  :2تبصره 

 :های حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد زیر خواهد بودپهنه -2ماده 

ه در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و پهنه ای است ک پهنه حفاظت: -۷.۰

تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدوده های آب خوان و سفره 

ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی  های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه ها و حرایم آثار با

  .ه هایی است که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروری استصثبتی و ارزشمند و سایر عر

های باغی، زراعی مرتبط با تولید محصوالت ای است شامل کلیه عرصهپهنه بندی کشاورزی:پهنه -2.۰

  .کشاورزی

  .ای است شامل مراتع درجه یک، دو و سهپهنه پهنه مراتع: -۹.۰

  .بع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلیهای مناای است شامل عرصهپهنه پهنه طبیعی: -۰.۰

ها و ها، رودخانهها، تاالبشامل سطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچه پهنه سطوح آبی -5.۰

  .ها، مخازن سدها و حرایم کیم و کیفی آنها و غیرهمسیل
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طرح : نقاط سکونت روستایی، شامل محدوده روستاهای واقع در حریم شهر بر اساس آخرین 1تبصره

 .شودهادی مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب در حد کالبد وضع موجود در حریم ثبت می

های بخشی، سطح هر پهنه بر مبنای مطالعات طرح جامع و به استناد استعالم از مراجع و دستگاه :2تبصره

 .تعیین می شود

 .ستتخصیص پهنه به غیر از پهنه های پنج گانه فوق الذکر ممنوع ا: 6ماده 

در مواردی که امکان استقرار کاربری های بزرگ مقیاس با عملکرد شهری و فراشهری در داخل  :1تبصره

محدوده شهر به دلیل وجود موانع قانونی و فنی، مطابق مطالعات طرح جامع و تایید مراجع استانی وجود 

لویت وقانونی و با انداشته باشد، تثبیت اراضی موردنیاز در حریم شهر، مشروط به رعایت موازین 

صیانت از اراضی حریم در قالب کاربری مشخص در سند پهنه بندی حریم پس از تصویب شواری عالی 

 .شهرسازی و معماری ایران، بالمانع است

تثبیت کاربری های بزرگ مقیاس وضع موجود حریم به شرط اینکه طی ساز و کار و فرآیند  :2تبصره

ز شهرک های صنعتی، کارگاه ها، صنوف، پادگان ها و عرصه های نظامی قانونی شکل گرفته باشند )اعم ا

 .و... و.( تحت کاربری مشخص بالمانع است

درج عوارض خطی شامل شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه، خطوط انتقال آب، نیرو و انرژی  :6ماده 

ی مربوطه، رودخانه ها، و کانال های آبیاری و زهکشی و تاسیسات آب و فاضالب، حرایم کمی و کیف

 .انهار، مسیل ها، قنوات و حرایم مربوطه و... و. در سند پهنه بندی حریم الزامی است

های طبیعی، تاریخی، ها، ملزم هستند محورها و کریدورهای حائز ویژگیمشاور تهیه کننده طرح :1تبصره

این محورها و کریدوردها را  صنعتی و ترافیکی و ... را شناسایی و ضوابط و مقررات الزم در خصوص

 .عالوه بر ضوابط عام پهنه مربوطه ارایه کند

کننده ورین تهیهمشا های حریم صرفا در قالب ضوابطی خواهد بود که ها در پهنهاستقرار فعالیت :2ماده 

 ها بر اساس ضوابط عام هر پهنه و سایر مالحظات فنی و شهرسازی ارایه خواهند کرد. لذا مشاورانطرح

بندی حریم، های جامع شهری و تدوین سند پهنهتهیه کننده طرح ها موظف هستند در هنگام تهیه طرح

کلیه فعالیت هایی که بر اساس قوانین مالک عمل، قابلیت استقرار در حریم شهر را دارند )اعم از 

اغتی( کارگاهی، خدمات حمل و نقل و انبارداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و خدمات فر-صنعتی

های بخشی به عنوان شرط الزم و سایر مالحظات فنی، احصاء و ضمن انطباق با قوانین و ضوابط دستگاه
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عالی به عنوان شرط کافی در خصوص وضعیت مجاز، ممنوع یا مشروط شهرسازی و مصوبات شورای

 .های حریم اظهارنظر کندبودن استقرار آنها در هریک از پهنه

های نیروهای مسلح بر اساس مصوبات و ضروریات ابالغی ستاد کل نیروهای استقرار یگان :1تبصره

 .مسلح در حریم شهرها بالمانع است

هرگونه صدور پروانه در حریم شهر، مطابق سند پهنه بندی حریم، مصوب شورای عالی و  :2تبصره

 .اهد بودضوابط و جداول مربوطه و با اخذ مجوز کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خو

در موارد ایجاد مغایرت اساسی با سند پهنه بندی حریم، اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و  :3تبصره

تشخیص این مغایرت اساسی به عهده مراجع  استان و طی مراحل قانونی الزم ضروری است. طبعاً توسعه

 .استانی مربوطه خواهد بود

پهنه بندی طرح های هادی شهری در مراجع رعایت چهارچوب این دستورالعمل در سند  -1ماده 

 .مربوطه مورد تاکید است

ادارات کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری ها نسبت به انطباق سند پهنه بندی طرح  -ب

های جامع حریم شهرهای مصوب قبلی خود )طرح هایی که بیش از پنج سال از افق آنها باقی مانده 

هزار نفر و  2۴۴جمعیت بیش از  ها، شهرهای مرکز استان و شهرهای بالویت کالنشهرواست.( با ا

هزار نفر در انطباق با این دستورالعمل اقدام نموده و مراتب را جهت  ۷۴۴شهرهای با جمعیت بیش از 

 .عالی ارسال کنندابالغ مجدد به دبیرخانه شورای

راه و شهرسازی استان ها، فرآیند ماه با همکاری ادارات کل  ۹عالی ظرف مدت دبیرخانه شورای -ج

گردش کار و بررسی موضوعات را در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مورد بررسی قرار 

 .داده و پیشنهادهای اصالحی را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی گزارش کند

ل حاضر جهت اخذ ه های مختلف حریم مطابق دستورالعممربوط به استقرار فعالیت در پهن جداول _د

 .ماهه به پیوست این دستورالعمل و توسط دبیرخانه شورای عالی ابالغ شود 6بازخورد استانی برای دوره 

قانون تعاریف حریم و محدوده با  2ها و ماده قانون شهرداری ۳۳موضوع تداخل حقوقی میان ماده  -ه

ت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری های کشور و راه و شهرسازی از طریق معاونخانههماهنگی وزارت

 .و رفع شود
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 31/33/3191مصوب  های توسعه کشوراز قانون احکام دائمی برنامهموادی 

ای و جلوگیری . هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه .الف23ماده

صدور کلیه کاالها و خدمات به جز  منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است واز صادرات هرگونه کاال به

 باشد:موارد زیر مجاز می

 . اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۷

هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی . آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه2

باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط  و یا حفاظت تنوع زیستی داشته

 زیست

ربط و تصویب ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی. فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانهتبصره 

 شود.ماه پس از ابالغ اجراء میشورای اقتصاد تعیین و سه

کند، تن.ها با پیشنهاد دستگاه تقیم پرداخت می. صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مس ب

مرب.وطه و تصویب ش.ورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی 

های مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور مربوط به عودت کلیه یارانه

 اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی سازی حمایتها و شفافظور هدفمندسازی معافیتمنپ . به

های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی . موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت

 خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید.

 ط دولت ممنوع است.ها توست . هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری

 شود.( قانون امور گمرکی می۷26این ماده جایگزین ماده )

منظور تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به .22ماده

گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از   تسهیل و

قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین ع ثبت شرکتها در ثبت در مرج

 غیر و منع انحصار مجاز است. اسالمی و اصل منع اضرار به

تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای  . 1تبصره

باشند، مگر اینکه با اشخاص خود می  دیون گروه از اموال شخصی طور تضامنی مسؤول پرداختگروه به
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کننده در صورتی نسبت به ثبت این باشد. مراجع ثبت  ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده

 کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.شرکتها اقدام می

( ۷52( و )۷5۷( قانون تجارت و مواد )6مطابق ماده) عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی . 2تبصره

و تصفیه تابع قرارداد   شودانجام می 2۰/۷2/۷۹۰۱الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 بین شرکاء خواهد بود.

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از  .3تبصره

شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری موجب انحالل گروه می اشخاص حقوقی

 مقرر شده باشد.

نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه . آیین2تبصره

 رسد.و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می

کاربری اراضی در   جایی، صدور سند و تغییرونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابههرگ. 26ماده

عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان ای بهنیروگاهها و تأسیسات هسته  محدوده ایمنی

حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 

 ۷۱/۷۷/۷۹58شورای انقالب   های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوبنامهک برای اجرای برامال

تصرف امالک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی   شود. تملک وتأمین می

نفع در صورت پذیر است. ذیشود امکانمالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می  بهای آن به

 به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.تواند عتراض میا

ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته .1تبصره

رسد، برای کلیه ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میانرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته

 االجراء است.ص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزمدستگاههای اجرائی و اشخا

نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان انرژی آیین .2تبصره

شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اتمی ایران تهیه می

 رسد.یتصویب هیأت وزیران مبه

پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف هممنظور مدیریت جامع )به. به22ماده

 است:

 های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.الف . تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه
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قوت خود کماکان بهبرداری منابع آب ای استانی با هدف حفاظت و بهرهشرکتهای آب منطقه .1تبصره

 مانند.باقی می

ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش. آیین2تبصره

های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه وزارتخانه

 رسد.تصویب هیأت وزیران می شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بهمی

ها و داران است و پس از کسر هزینهداران متعلق به حقآبهب . درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه

 شود.رسد، بین آنها توزیع میای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران مینامهبراساس آیین

لی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، م. به21ماده

اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و   کشور، سازمان امور

وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت 

 .باشندهای دادرسی معاف میهزینه

ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و رای برنامه. شو .الف31ادهم

جمهور در امور برنامه و شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیسها مشخص میدستورالعمل

جانبه و پایدار استان، گذاری همهبودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه

ها و تقویت نقش و جایگاه ینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استانپیگیری عدالت سرزم

ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با گرای منطقهها در راهبری و مدیریت توسعه درون و بروناستان

ه نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بشود. آیینترکیب اعضای زیر تشکیل می

 رسد:وزیران میتصویب هیأت

 . استاندار)رئیس(۷

 . رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)دبیر(2

 های دارای واحد استانی )یک نفر(. رئیس واحد استانی وزارتخانه۹

 . رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان۰

 . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 5

 ب مورد(. فرمانداران )حس 6

 . فرمانده سپاه استان۱
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. دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی )به  8

 عنوان ناظر(

 . مدیرکل صدا و سیمای استان۳

گیری و نظارت درخصوص توسعه ریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیمشورای برنامه .1تبصره

 باشد.ماعی و فرهنگی در سطح استان میاقتصادی، اجت

نفر از مدیران به انتخاب وزیر در هایی که چند واحد استانی دارند یکدر مورد وزارتخانه .2تبصره

 کند.جلسات شورا شرکت می

عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه  .3تبصره

گیری با ورقه و مخفی یابد و رأیباشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت مییر میشورا بر عهده دب

 است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو  .2تبصره

استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان،  در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در

 عمل آورد.از فرماندار آن شهرستان )بدون حق رأی( دعوت به

هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه دبیر شورا موظف است یک . 6تبصره

 عمل آورد.به رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت

 شود:وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می ب .

های توسعه گیریهای توسعه استان که شامل جهتای و برنامه. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه۷

های آمایش سرزمین و گیریریزی کشور و در راستای جهتبلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه

های بخشی و شهرستانی های و طرحها و پروژمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهانهای میبرنامه

مدت های بلندمدت و میانهای کالن، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامهدر چهارچوب سیاست

 استانی و ملی است.

ذاری، هماهنگی و پایش . بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگ2

کشور و در راستای ریزیاستانی در چهارچوب نظام برنامهدرون اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل

 های توسعه استانیهای آمایش سرزمین و برنامهگیریجهت

های توسعه استان در چهارچوب . تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه۹

 عالی شهرسازی و معماریعالی آمایش سرزمین و شورایهای مصوب شورایتسیاس
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های الزم و تشویق و توسعه ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینهبندی قابلیت. شناخت و اولویت۰

 نهادگذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردممشارکت و سرمایه

ای بخشهای دولتی ها و اقدامات توسعهگذاریجذب و رفع مشکل سرمایه های مناسباتخاذ سیاست. 5

ها، اولویتوهای اقتصاد مقاومتی ها و برنامهو غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست

 ای استانهای توسعهنیازها و برنامه

های ابالغی رچوب سیاست. تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چها 6

 عالی شهرسازی و معماریشورای

سازمان برنامه و بودجه   . بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به۱

 کشور

های کلی تجارت خارجی ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست. اتخاذ سیاست 8

تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب  هایکشور و توسعه همکاری

 های دولتسیاست

 اندازهای بخش غیردولتی در استان. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس۳

گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به تواند تصمیمریزی و توسعه استان می. شورای برنامه1تبصره

دیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در کارگروهها و یا م

های گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیتشود و مورد بررسی قرار میجلسه بعدی شورا مطرح می

 شورا نیست.

های ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک داراییشورای برنامه .2تبصره

امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق استفاده متوازن از»موضوع قانون  ای و اعتباراتسرمایه

عهده دارد و این شورا ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به، سهم شهرستان«یافتهکمترتوسعه

 ریزی شهرستان را ندارد.حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه

 ( % 5درصد )زی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنجریشورای برنامه .3تبصره

ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای از اعتبارات تملک دارایی سرمایه

های حمایت از توسعه بخش ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوقبرنامه

کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد 
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ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت های سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی2۴%)

 تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

های سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور های مقدس و قرارگاهآستان .2تبصره

 شوند.های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات مینسبت به تمامی فعالیت

، ای بنیاد مسکن انقالب اسالمیهای سرمایههزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی . 6تبصره

رکت مادرتخصصی ساخت و توسعه ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شسازمان مجری ساختمان

زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب 

و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا 

ریافتی از منابع بودجه ربط با احتساب اعتبارات د( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی%5/2درصد)دوونیم

 گردد.عمومی کشور تعیین می

عالی آمایش شورای»منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن به .32ماده

 شود:با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می« سرزمین

 الف .

 ری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن. بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهب۷

ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه. بررسی، 2

 ای و استانیملی، منطقه

 ای و استانیهای اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه. بررسی برنامه۹

ای و استانی و ارزیابی ل و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه. نظارت بر اجرای اصو۰

 ربطعملکرد دستگاههای اجرائی ذی

ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه گونههای عملیاتی خود را بهدستگاههای اجرائی مکلفند برنامه .1تبصره

 های آمایش سرزمین فراهم آید.گیریتحقق جهت

جرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه )سازمان برنامه و بودجه کشور( است. شورا نظارت بر ا .2تبصره

 تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.می

عبارتند از: وزیران کشور،   ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور .3تبصره

جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطالعات، 
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نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب

 جمهوررئیس

یایی های خشکی و درسیاست  های آمایش سرزمین هموارهریزیدولت موظف است در برنامه .2تبصره

 را توأماً لحاظ نماید.

. در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران )جنوب شرق کشور(  ب

های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت

 کند.ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ   جمهوری اسالمی

گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام منظور تسهیل و تشویق سرمایه. بهپ 

 شود:می

عنوان مناطق باشد بههایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می. شهرستان۷

ن برنامه و بودجه کشور و وزارت شوند. این مناطق با پیشنهاد سازماغیربرخوردار از اشتغال تعریف می

 شود.تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می

. دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی 2

 آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور کند. عمل آورده و اعتبارات مورد نیازبیکاران در این مناطق را به

. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان ۹

های منظورشده در مناطق آزاد تجاری . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کاالی جدید معافیت

 باشند.شمول این حکم میدر این واحدها به میزان سهم خود م

( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب %۹درصد)دولت مکلف است سه ت .

خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات های نفتسوم به استانیک

یافته های مناطق کمترتوسعهرستانگردد و دوسوم به شهنفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می

نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین های توسعه که براساس شاخص

های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجهمی

ب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق یابد و موجنیافته اختصاص میخیز و مناطق توسعهنفت

 شود.نمی

قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و ماه پس از ابالغ ایننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششآیین تبصره .

 رسد.بودجه کشور )دبیرخانه( به تصویب هیأت وزیران می
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پذیری تولیدات نعتی و رقابتدر راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی ص . 62ماده

های الزم را به شهرکها  های سنواتی کمکشود در قالب بودجهدولت اجازه داده می  صنعتی و معدنی به

ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به

این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل 

 .رسدتأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می

شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت.  62ماده

اسناد عادی که . م شودطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیگونه معامالت باید بهاین  تعهد به انجام

درخصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه 

دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را 

 .ندارند

صادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقت. به 66ماده

ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، بیست  اندازچشم

 پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:هم

شوند نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میآزاد به های مناطقالف . مدیران سازمان

استثنای های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهو کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت

های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره عهده آنها است. سازماننهادهای دفاعی و امنیتی به

 شوند.ق آزاد تجاری . صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره میمناط

نظر مقام معظم رهبری، با های دستگاههای تحتواگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت .1تبصره

 پذیرد.موافقت ایشان صورت می

زاد به اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آ .2تبصره

 شود.مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می

هنگام ورود به سایر نقاط کشور شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهب . کاالهای تولید و یا پردازش

کاررفته در آن، تولید داخلی به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به

 معاف است.محسوب و از پرداخت حقوق ورودی 

کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، ای خارجی بهمواد اولیه و کاالهای واسطه .1تبصره

 شود.در حکم مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب می
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شده در مناطق آزاد و ویژه کاررفته در کاالهای تولید و یا پردازشمواد اولیه و قطعات خارجی به .2تبصره

شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به ه درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسالاقتصادی ک

شود و از پرداخت حقوق ورودی کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میشود، بهکشور وارد می

 معاف است.

ت بندری دریافت های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدماپ . هزینه

و مناطق آزاد تجاری . صنعتی در   شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونیمی

شود. مناطق آزاد های مناطق آزاد مربوطه اخذ میمحدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان

 اقدام کنند. المللیترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین  مجازند نسبت به ثبت و

استثنای ت . مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به

صنعتی جمهوری اسالمی ایران  –( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ۷۴عوارض موضوع ماده)

 باشند.(، مالیات و حقوق ورودی معاف می۱/6/۷۹۱22مصوب 

المللی، ایجاد ر گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینث . به منظو

ربط و تأسیس های ذینمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه

دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری . صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز 

 است.

صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل  -ج . محدوده آبی مناطق آزاد تجاری

شود و از امتیازات رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین مینیروهای مسلح می

دی آن و اصالحات بع ۱/6/۷۹۱2صنعتی ایران مصوب  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

 برخوردار است.

های مناطق آزاد موظفند حداقل چ . به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان

( از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای %۷درصد)یک

 حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

عالی شهرسازی و ( قانون تأسیس شورای5مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده) .21ماده

و اصالحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از  22/۷2/۷۹5۷مصوب  معماری ایران

عالی ( مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای%55درصد)موارد حداکثر تا پنج

 هرسازی و معماری ایران برسد.ش
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ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه  کلیه تصویب .21ماده

های مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق

باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً دولت می بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و

ربط تأمین شده باشد و ایجاد و   محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذی

باشد در میربط ممنوع تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی

صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا غیراین

اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه   های مربوط مجاز بههای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقصندوق

یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است.  مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام

باشد.   ها غیرقابل پذیرش میدر هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق

 تها و مدیران و مقامات مربوط اسمسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق

 : 31/32/3191مصوب  وری اسالمی ايرانقانون برنامه ششم توسعه جمه 18ماده 

 محیط زیست و منابع طبیعی –2بخش 

 :عمل آوردزیست بهدولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط  -31ماده 

ای و ارزیابی های توسعهها و برنامهدر سیاست (SEA)زیستنظارت بر ارزیابی راهبردی محیط -الف

ای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، طرحه (EIA)محیطیاثرات زیست

ها،  نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص

 .زیستضوابط و معیارهای پایداری محیط

د مناطق بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدی -ظ

توسط سازمان حفاظت محیط  (IUCN)با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

 زیست

کشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض  -ع

توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع باشد، میوحش میتهدید حیات

 .12د در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنندخو

                                                           
منتشر در  58/11/1090مورخ  055990/353/50قانون برنامه ششم موضوع بخشنامه شماره  08به شیوه نامه مشترک تعیین ضوابط بند ع ماده  87

 این کتاب مرجعه شود. 001صفحه 
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های مربوط به طرحهای عمرانی سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم -غ

اقدام نماید و درصورت رد گزارشها گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه

نفعان صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذیبه های مذکور دالیل را کتباًو درخواست

 .باشدمنزله تأیید میاعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به

 مصوب کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گازقانون مجازات استفاده

31/11/319688 

  ب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضالب و اشتراک خدماتهر شخصی بدون دریافت انشعا ـ1ماده

ارتباطی و فناوری اطالعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به 

استفاده غیرمجاز نماید، عالوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق 

 :شودجریمه میمربوطه به شرح زیر 

قانون مجازات  (۷۳الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده )

از لحاظ  و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی ۷/2/۷۹۳2مصوب  اسالمی

 تقدم ترتیب زیر رعایت میشود :

ماه  عاب به مدت سهب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند )الف( و قطع انش

 ماهتا شش

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای  ـ2ماده

گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضالب نماید به نحوی که منجر به اخالل در کارکرد صحیح اندازه

ال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و ثبت ارقام مصرفی گردد، عالوه بر الزام به اعاده وضع به ح

( قانون مجازات اسالمی مصوب ۷۳و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده )

 .گرددمحکوم می ۷/2/۷۹۳2

ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده های ذیدر مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه ـ1تبصره

 .شوندد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم مییافته صورت گیربه صورت سازمان

 .باشد( باالترین نرخ تعرفه می2( و )۷ها در مواد )مبنای محاسبه جریمه ـ2تبصره

                                                           
 منتشر شده است.  2۷/۰/۷۹۳6 مورخ 2۷۴6۳شماره   در روزنامه رسمی 88
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مصوب  پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت (۳با رعایت ماده ) ـ3ماده

های خدمات مصرفی خود را در کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بمصرف ۷/2/۷۹۳۰

ربط صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیموعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این

شود. ربط قطع میشود خدمات برق، گاز، آب و فاضالب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیداده می

بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به کننده از پرداخت بهای خدمات، در صورت استنکاف مصرف

کنندگان درصورت اعتراض مصرف.االجراء، قابل وصول خواهد بوداجرای مفاد اسناد رسمی الزم

کنندگان دولتی خدمات توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری الزم را انجام دهند. درمورد مصرفمی

 .شودن عمل مینامه اجرائی این قانوعمومی مطابق قوانین مربوط و آیین

های غیردائم خدمات توانند، نسبت به برقراری انشعابهای مسئول موضوع این قانون میدستگاه ـ2ماده

صالح، عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی

 .اقدام نمایند

مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی وسازهای غیردر صورت عدم جلوگیری از ساخت ـ1تبصره

سال از تاریخ ابالغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر مستحدثات غیرمجاز طی سه

مصوب  هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 3وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده ساخت

 .شودو اصالحات بعدی آن رفتار می 31/3/1322

این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر تأمین موقت خدمات موضوع  ـ2تبصره

کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ حقی برای مشترکین ایجاب نمی

 .شوددریافتی حق انشعاب مسترد می

 .رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صالحـیت محاکم عمومی دادگستری است ـ 6ماده

کتاب پنجم ـ تعزیرات و  قانون مجازات اسالمی 66۴از تاریخ تصویب این قانون ماده ) ـ 6ماده

 .گرددنسخ می ( و اصالحات بعدی آن 2/۹/۷۹۱5مصوب  های بازدارندهمجازات

های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات و نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانهآیین ـ2ماده

شود و به تصویب هیأت وزیران مکاری وزارت کشور تهیه میسازمان برنامه و بودجه کشور و با ه

 .رسدمی
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  آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری موضوع تصویب نامه شماره

 132612/ 11/ 11 مورخ   ھ 63226 ت/ 126361 

 وزارت کشور و به ۷۹۳5/ 8/ 2۴مورخ ۷۴8۷۹8 به پیشنهاد شماره ۷۹۳6/ ۱/ ۹۴ هیأت وزیران در جلسه

استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای 

آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف  - ۷۹۰5 مصوب –اصالحی قانون شهرداری  (55) ماده (2۴) بند

 :مزاحم شهری را به شرح زیر تصویب کرد

مزاحم متناسب با وضعیت  ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصنافشهرداری  – 1 ماده

فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از 

درصورت عدم اجرای حکم شهرداری  .طریق اصالح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند

ت به تعطیلی آنها مطابق مفاد توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسب

 .قانون شهرداری اقدام کند (55) ماده (2۴) بند

دستورالعمل مربوط برای اعمال وحدت رویه توسط شهرداری ها و هماهنگی دستگاه های ذی  - تبصره

ربط با شهرداری ها در اجرای این تصویب نامه و نیز تعیین مهلت مناسب موضوع تبصره 

این تصویب نامه ظرف سه ماه  (6) نون شهرداری، توسط کارگروه ملی موضوع مادهقا (55) ماده (2۴) بند

ضوابط تشخیص  .شوداز تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه تهیه و توسط وزیر کشور ابالغ می 

مشاغل و اصناف مزاحم نیز در کارگروه ملی مذکور تهیه و برای اعالم عمومی به شهرداری ها ابالغ می 

 .شود

قانون شهرداری که از سوی شورای  (55) ماده (2۴) اعضای کمیسیون موضوع تبصره بند - 2 ماده

اسالمی شهر انتخاب و معرفی می شوند باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در تخصص های مرتبط با 

 .موضوع باشند

ایمن نمیتوانند در مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط نا - 3 ماده

محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع 

باشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی می 

های استقرار واحدها و فعالیت مفاد این جدول نافی ضوابط و معیار .شودهیئت دولت است تعیین می 
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و  ۷۹۳۴/ ۰/ ۷5 هـ مورخ ۹۳۷2۱ ت/ ۱8۳۰6 های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره

 .اصالحات بعدی آن نبوده و تصویب نامه یاد شده همچنان به قوت خود باقی است

ایط محلی در مورد سایر مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاری با محیط شهری و شر -1 تبصره

 .قانون شهرداری مالک عمل می باشد (55) ماده (2۴) حسب مورد مفاد بند

های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه  های اجرایی و اتحادیه دستگاه - 2 تبصره

 .فعالیت برای مشاغل و صنوف یاد شده برای استقرار در محل های غیرمجاز خودداری کنند

ربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهای های اجرایی ذی  هرداری ها و دستگاهش - 3 تبصره

از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت های الزم و فراهم کردن تسهیالت ) تشویقی

ریزی و برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده با رعایت اسناد فرادستی برنامه  (بانکی

 .ام نماینداقد

صاحبان مکان های برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می توانند با مساعدت دستگاه  - 2 ماده

های ذی ربط و شهرداری به فعالیت های غیرمزاحم منطبق با طرح های جامع و تفصیلی شهر مربوط 

به اجرای برنامه  دستگاه های ذی ربط و شهرداری موظفند ظرف سه سال نسبت .تغییر فعالیت بدهند

 .ساماندهی مشاغل یاد شده اقدام کنند

 :ها برای ساماندهی مشاغل و اصناف به شرح زیر استوظایف و تکالیف دستگاه  - 6 ماده

 (:با همکاری اتاق اصناف ایران) وزارت صنعت، معدن و تجارت - الف

 .یایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرک های صنعت - ۷

های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان  الزام به گذراندن دوره - 2

 .-۷۹82 مصوب –قانون نظام صنفی کشور  (۷۱) واحدهای صنفی بر اساس ماده

 .های خدمات الکترونیک مشاغل شهریراه اندازی سامانه  -۹

 :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ب

کمیل و به هنگام سازی دستورالعمل بهداشتی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر ت - ۷

 .اجرای آن

ای در مورد واحدهای نامه ها، ضوابط و مقررات بهداشت محیط و بهداشت حرفه اجرای آیین  - 2

 .شوندمزاحم که از سوی شهرداری اعالم می 

 :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - پ
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تکمیل و به هنگام سازی دستورالعمل ایمنی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر  - ۷

 .اجرای آن

و آیین نامه حفاظت ایمنی و بهداشت کار در  - ۷۹6۳ مصوب - قانون کار (85) اجرای مفاد ماده - 2

 .منیشوند و ترویج استانداردهای ایمورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعالم می 

 :اتاق اصناف ایران - ت

های شهری با قابلیت دسترسی عام و ایجاد و تکمیل بانک اطالعات مشاغل، اصناف و فعالیت 

بروزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با اولویت شهرهای 

 .باالی پنجاه هزار نفر جمعیت

اجرای این تصویب نامه کارگروه ملی با مسئولیت وزارت کشور  به منظور هدایت و نظارت بر - 6 ماده

های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه و عضویت وزارتخانه 

اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق 

سازمان شهرداری های و دهیاری ) دبیرخانه این کارگروه در وزارت کشور .شود اصناف ایران تشکیل می

های محلی متناظر در مرکز هر شهرستان با عضویت واحدهای متناظر و کارگروه  .است (های کشور

ها مسئول  معاونین امور عمرانی استانداری .شودشهرداری مربوط با مسئولیت فرماندار تشکیل می 

 .های محلی می باشندکار کارگروه  نظارت بر حسن انجام

  معاون اول رئیس جمهور

 اسحاق جهانگیری                                                                                                     
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د در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تواننی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی فجدول مشاغل و صنو

 .باشندهای کشاورزی می  های صنفی مجاز و شهرک تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع

 عنوان ردیف

 (**) و مواد محترقه (*) اماکن تولید، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک ۷

 (سبک و سنگین) دامداری 2

 مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی ۹

 تولید مصنوعات سیمانی و موزائیک ۰

 تولید لوله سیمانی و پله 5

 تولید کاشی و سرامیک 6

 (از جمله تولید آجرفشاری و سفال، تولید آجر قزاقی) آجرپزی ۱

 تولید گچ و آهک 8

 سنگبری ۳

 سنگ کوبی ۷۴

 کارگاه های تولید آسفالت ۷۷

 شن و ماسه تولید ۷2

 چرم سازی ۷۹

 دباغی ۷۰

 ساالمبورسازی ۷5

 روده پاک کنی ۷6

 کشتارگاه دام و طیور ۷۱

 پایانه های بار و انبار موسسات باربری ۷8

 شارژ گاز در کپسول ۷۳

 (آب کاری) همه آب فلزکاری ها 2۴

 (رنگ کوره ای) رنگ کاری پروفیل آلومینیومی 2۷

 (از جمله چدن، مس، فوالد، مفرغ و برنز، آلومینیوم و سرب( وب فلزاتهمه ریخته گری ها و ذ 22

 مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو، موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازی، صنعتی و کشاورزی 2۹

 ).... فلزی، قراضه ها، کاغذ و مقوا، الستیک و پالستیک، بت و(انبار انواع پسماند و ضایعات قابل بازیافت 2۰

 تعمیرگاه ماشین آالت سنگین 25

شامل مواد شیمیایی و عواملی هستند که موجب تهدید آنی و فوری سالمت و ایمنی افراد، تجهیزات  (Dangerous goods) کاالهای خطرناک *

واد رادیو اکتیو و مواد و محیط می گردند شامل مواد منفجره، گازها، مایعات و جامدات قابل اشتعال، اکسید کننده، مواد سمی و عفونت زا، م

 .خورنده

 .مجوز فعالیت این واحدها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صادر می گردد **
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پیرامون تکالیف  31/16/3196مورخ  هه 11836/ت32111به شماره تصويب نامه هیات وزيران 

ری از تخريب و تغییر جلوگیوزارت خانه راه و شهرسازی ،جهادکشاورزی و محیط زيست در خصوص 

حريم وخارج از حريم شهرهای ،کاربری اراضی کشاورزی و تخريب محیط زيست واقع در محدوده 

 استانهای شمالی کشور

وزارت  2۷/۴۰/۷۹۳۹مورخ  ۷۴۳۹2/۴2۴به پیشنهاد شماره  ۴8/۴6/۷۹۳6هیات وزیران در جلسه 

 جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:  جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی

وزارت راه وشهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران نسبت به انجام موارد زیر -1

 : اقدام نماید

ی ها یا شهرکها ی مستعد احداث دهکدهتصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولت،الف شناسایی 

ای جهاد کشاورزی و کشور و سایر سازمانهای مربوط همکاری وزارت خانه ه گردشگری درکل کشوربا

 . ظرف شش ماه

ی شمالی کشور افزایش محدوده شهرها در استانها اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای -ب

 . و گلستان( بالحاظ همه جوانب تخصصی مربوط، گیالن ،مازندران)

و  ی جامع و هادی محدوده های شهریابالغ اصول و ضوابط تهیه طرحها اصالح و، بازنگری   -پ

  ظرف شش ماه ( استان های گیالن ،مازندران و گلستان)روستاهای شمالی کشور 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی باهمکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی و کشور اصالحات   -تبصره

ران در طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ای جدید الزم برای اعمال اصول و ضوابط 

نامه تهیه و برای سیر مراحل  هادی مصوب را ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب

 قانونی تصویب آنها اقدام کند

راه وشهرسازی وکشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند ، وزارت خانه های جهادکشاورزی  -2

برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کلیه ظرفیتها و احکام مندرج در قوانین ومقررات 

حریم وخارج از حریم شهرهای استانهای شمالی ، کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده 

 .وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند گیالن مازندران وگلستان( را به کار گرفته و)کشور 

 ین بند و قوانین ومقررات مربوط توسط کارکنان خود ودستگاه های یاد شده مکلفند تخلف از اجرای ا

حسب مورد( اعالم ئت های رسیدگی به تخلفات اداری )دیگراشخاص را به مراجع صالح از جمله هی

سط هریک از وزارت وگزارش اجرای این بند ت استانداران استانهای یاد شده مکلفند  .وگزارش نمایند
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ابی ونیز اقدامات و هماهنگی های استانداری را در مقاطع زمانی خانه های یاد شده آمار تخلفات ارتک

 .شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیات وزیران ارایه نمایند

به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و ساز و کارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به  -3

وزارت کشور  ( مازندران و گلستان ،گیالن)و احداث بنا در استان های شمالی کشور تغییر کاربری 

مکلف است باهمکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی و راه وشهرسازی و سازمان حفاظت محیط 

( قانون شهر ۷۴۴( ماده )۷( وتبصره )۳۳( ماده )2زیست راهکارهای قانون از جمله اصالح تبصره )

 ز تاریخ الزم االجرا شدن این تصویبو اصالحات بعدی آن را ظرف یک ماه ا ۷۹۹۰مصوب   -داری

 . نامه تهیه و به هیات وزیران ارایه نماید

استانهای )وزارت جهادکشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهر های شمالی کشور  -2

( الحاقی قانون حفظ کاربری ۷۴( اصالحی و )۹و در چارجوب مواد ) ( مازندران و گلستان، گیالن 

و مستحدثاتی را که به صورت  اقدام قانونی برای قلع وقمع بنا  -۷۹85مصوب  -و باغهااراضی زراعی 

یاد شده بر روی  ( قانون۷( اصالحی ماده)۷و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره ) غیر مجاز

های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون  محدوده

به کمیسیونهای  ها واصالحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده ه نسبت به قانون شهر داری یاد شد

  .( قانون شهرداری اجتناب نماید۷۴۴( و )۳۳موضوع مواد )

طرح هادی مصوب  روستاهای دارای در مورد اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده  -تبصره

( 2کلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوع تبصره )شهرسازی م و  کشور و راه  وزارتخانه

 .( قانون شهرداری رای به قلع وقمع بنا را در اولویت قرار دهند۳۳ماده)

به منظور هماهنگی و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز در شهرهای شمالی کشور  -6

عضویت وزارتخانه  ی با مسئولیت وزارت کشور وا مازندران و گلستان( کارگروه ویژه ، استانهای گیالن)

 ،  دادستانی مرکز استان مربوط،بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ، های راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی

وزارت کشور  .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و شهرداریهای شهرهای مربوط تشکیل می شود

در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی شهرسازی موظف است گزارش عملکرد کار گروه مذکور را 

 .هیات دولت ارایه نماید رومعماری ایران و دفت

گروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات  کار کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن همکاری با  -تبصره

 د.زیربنایی به ساخت و سازهای غیر مجاز خودداری نمای
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   هـ 55۴۳2ت /۷58۳6۳ شمارهبه    سازگاری با کم آبی"روه ملی تصويب نامه در خصوص تشکیل کارگ
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سازمان حفاظت  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  –وزارت کشور  –وزارت جهاد کشاورزی  –وزارت نیرو 

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران –سازمان برنامه و بودجه کشور  –محیط زیست 

به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و  ۷۹۳6/  ۷2/  6 ن در جلسههیئت وزیرا

 صنعت، معدن و تجارت و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل

 :یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد 

و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل  به منظور هماهنگی، انسجام -1

منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر 

ران با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزی "سازگاری با کم آبی" در چهارچوب قوانین مربوط، کارگروه ملی

جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و 

هر یک از دستگاه های اجرایی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف  .بودجه کشور تشکیل می شود

ی بین دستگاه های اجرایی قانونی خود را در این زمینه انجام می دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگ

 :بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست

شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای ) تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف -الف

ل آبی در از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سا (سبز و محیط زیست

 .استان/ چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه

برنامه ریزی و هماهنگی های الزم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی و  -ب

ی کشت و در چهارچوب الگوها (الف) با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی براساس بند

 .استان / مصوب وزارت جهاد کشاورزی در هر حوضه

پشتیبانی از تدابیر استان ها درخصوص جلوگیری از بروز مشکالت و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش  -پ

 .منطقه / منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان

 (.2) وع بندنظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه ها در کارگروه های استانی موض -ت

رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به ترکیب شورای حفاظت از  -2

 اضافه  ۷۹8۱/  5/  2۳ هـ مورخ۹5۹۱8ت / 85۷66 تصویب نامه شماره(6) منابع آب زیرزمینی موضوع ماده

یف مندرج در تصویب نامه یادشده، برای می شوند و شورای مذکور به عنوان کارگروه استانی عالوه بر وظا
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سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش های 

مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم 

ز در چهارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبری

 .اقدام می نماید

سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت  (کنترل) سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای واپایی -3

ر حوضه با توجه به محدودیت های منابع آبی د (خارج از استان های گیالن و مازندران) یا ممنوعیت کشت برنج

 .استان اجرا می شود / های آبریز

با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه دستگاه های اجرایی و سازمان  -2

حداقل سی درصد آب مصرفی فضای  ۷۹۳۱ های عمومی مربوط به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال

با روش های مختلف از جمله انتخاب گونه های گیاهی  ۷۹۳6 سال سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به

 .متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد

در صورت  .شودتحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می -6

نی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه عدم رعایت سقف ساعت کارکرد درخصوص منابع آب زیرزمی

 .بهره برداری، بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می گردد

استانداران مکلفند پس از تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این  -6

ختیار استان تأمین نمایند و در صورت عدم کفایت، نحوه تأمین تصویب نامه را از محل منابع مصوب مربوط در ا

 .منابع مالی مورد نیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیئت وزیران تصمیم گیری می شود

در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم  -2

قانون توزیع عادالنه آب ضروری باشد، منابع  (۷8) ماده (۷) موضوع تبصره آبی، جابه جایی حقابه های کشاورزی

قانون الحاق موادی  (28) ماده (م) مالی موردنیاز برای پرداخت مابه ازای حقابه جابه جا شده، مطابق سازوکار بند

 .تأمین می شود -۷۹۳۹ مصوب -( 2) به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و  (۹۳) ماده (الف) بنددر اجرای  -1

بهداشت، به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی توسط وزارت نیرو جهت 

 .تصویب به هیئت وزیران ارایه می شود

همکاری وزارت نیرو برای اطالع رسانی و برنامه سازی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با  -2

مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به طور مستمر، متناسب با سیاست های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام 

 اسحاق جهانگیری                                                    .کند

 معاون اول رییس جمهور



  ۹۴۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای مصوبه 

 واقع در حریم شهرها

  62262/311: شماره 

 11/11/1326تاریخ 
 ریزی و توسعه استان )کلیه استان ها ( محترم و رئیس شورای برنامه  نداراستا

خود و با توجه به ۷۱/۴۱/۷۹۳6عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخشورای

موضوع ساماندهی محدوده و حریم  ۰/۷۴/۷۹۳6دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ  2/۹/۷۹۳6رای مورخ 

های مشترک وزارتخانهروستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر اقدام عاجل و 

قانون تعاریف محدوده و حریم  ۹ماده  ۷راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اصالح تبصره 

شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصالح آن 

 :به شرح زیر مصوب نمود

ع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بالفصل محدوده مصوب طرح هادی حریم روستاهای واق.۷

روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی 

 .گرددروستا، با رویکرد صرفا صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها تعیین می

های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا ندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگیا .2

شود و در هر صورت در سه کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذیصالح مشخص میتوسط مشاور تهیه

تاها و نزدیکی آنها به یکدیگر استان شمالی )گیالن، مازندران و گلستان( با توجه به تعدد و پراکندگی روس

های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان 2۴حداکثر از 

 .نخواهد بود

: با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا، صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضایی روستاست، ۷تبصره 

 .ه عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بودپهنه بندری آن همواره ب

قانون  ۳۳و  ۷۴۴مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد .۹

 .ها خواهد بودقانون شهرداری ۳۳ماده  ۹بند  2ها کمیسیون تبصره شهرداری

نامه استفاده از اراضی و احداث آیین ۷۴اراضی واقع در حریم شهرها به استناد ماده  مرجع کنترل و نظارت بر .۰

 .گرددبنا و تاسیسات در خارج از حریم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می
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تی تدابیر : وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختیارات معاونین استاندار در معرفی مراجع نظار۷تبصره

گانه در حریم روستاهای واقع های دوگانه و سهها و عدم ایجاد مدیریتالزم جهت جلوگیری از تداخل مسئولیت

 .در حریم شهرها را اتخاذ نماید

ای خواهد بود که ضمن رعایت مرز : در تعیین حریم روستای واقع در حریم شهر، اقدامات به گونه2تبصره 

 .دوده شهر تداخلی نداشته باشدتقسیمات کشور هرگز با مح

( و مطابق 88.5.5عالی شهرسازی و معماری )و اصالحیه شورای۷5/۴5/۷۹86: در اجرای مصوبه مورخ۹تبصره 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با عنایت به اینکه در صورت  2ماده 

مالحظه سطح حریم تواند منجر به کاهش قابلحریم برای آنها میوجود روستاهای متعدد در حریم شهرها، وضع 

گردد، لذا مراجع ناپذیر در انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی میشهر اصلی و تبعات جبران

های هادی موظفند ضمن توجه به ضوابط مقررات طرح جامع شهر اصلی، اندازه و شکل کننده طرحتصویب

 2اقع در حریم شهرها را به نحوی تعیین کنند که نقش و ماهیت حریم شهر اصلی مطابق ماده حریم روستاهای و

 .قانون تعاریف محدوده و حریم مخدوش و مختل نگردد

های هادی کننده طرحقانون برنامه ششم توسعه، مراجع تصویب 62ا عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده ب.5

 .فزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفا در حد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایندروستاهای واقع در حریم شهر، ا

این ماده آمده: با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح هادی این دسته از روستاها لزوما  ۷همچنین در تبصره 

ست هرگونه تعیین منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراین الزم ا

یا تغییر محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانونی الزم، به تایید 

 .ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهایی نیز برسدشورای برنامه

 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 
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 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری : 23/8/3192مورخ  38دادنامه 

 2۷/8/۷۹۳2تاریخ: ۷8شماره دادنامه : 

 ت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایعمرجع رسیدگی : هیأ

 اکی : محمد اذانی قهرودیش

 طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

معاون جهاد کشاورزی  6/۰/8۳مورخ  ۷۴۴/۹۰8۹5قسمت و بخشنامه شماره  6موضوع: ابطال بند 

 اصفهان

تقدیمی بدین قرار است  گردشکار : ما حصل دعوی متقاضی ابطال بخشنامه مذکور به شرح دادخواست

متر مربع در باغ خود نموده و مدیریت  ۷۰۴که مبادرت به احداث بناء در دو طبقه جمعاً به مساحت 

قسمت د بخشنامه فوق الذکر از صدور پایان کار امتناع می  6جهاد کشاورزی کاشان با استناد به بند 

قانون حفظ کاربری اراضی  ۷ده مغایر ماده نماید و از آنجائیکه بخشنامه در بخشی که ابطال درخواست ش

 . خواستار ابطال آن می باشمده بو ۱۰زراعی و باغها مصوب 

که ثبت دفتر  ۷۷/۹/۳2مورخ  2۱۹اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در الیحه دفاعیه 

متولی اراضی  لوایح هیأت عمومی شده است نیز بدین قرار است که سازمان جهاد کشاورزی به عنوان

کشاورزی با عنایت به تأکید قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در جهت حفظ و صیانت از 

اراضی کشاورزی و به منظور به حداقل رساندن سطح تغییر کاربری و استفاده بهینه از اراضی زراعی و 

ا مبادرت با وضع بخشنامه ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغه 2باغها در راستای تبصره 

معترض به نموده و این بخشنامه هیچ مغایرتی با ماده قانونی استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود 

اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد و لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای رد 

قانون تشکیالت  8۰اجازه حاصله از ماده  شکایت مورد استدعا می باشد که رسیدگی به خواسته شاکی با

توسط معاون قضایی دیوان به این هیأت ارجاع و  ۷/8/۳2و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 

پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دالوری هیأت با کسب شور و بر مبنای .................... با لحاظ 

 . ه شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نمایددالئل طرفین ختم رسیدگی اعالم و ب

 رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

با  31/2/22قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  1نظر به اینکه اوالً به موجب ماده 

اصالحات بعدی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک 



  ۹۴۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

قانون مذکور تشخیص  1ماده  1جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد . ثانیاً بر اساس تبصره ها 

موارد ضروری در خصوص تغییر کاربری با کمیسیون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی بوده که 

ریاست آن را رئیس سازمان جهاد کشاورزی عهده دار بوده و بر مبناء نظر همین کمیسیون با ساخت 

متر موافقت و  21وقانی جمعاً فمتر مربع در طبقه  36متر مربع سطح اشغال و  36به میزان  و ساز

بخشدای قمصر نیز مراتب موافقت از طریق مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان اعالم نشده 

است. ثالثاً هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بناء بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون 

این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مدیر جهاد کشاورزی کاشان مجاز به  1ماده  1موضوع تبصره 

متر احداث بناء بر خالف مجوز صادره از ناحیه کمیسیون مبحوث  121صدور پایان کار بابت 

قانون مذکور عمل نموده و  11نمی باشد بلکه طرف شکایت موظف بود به تکلیف مقرر در ماده  فیه

توقف عملیات ساختمانی متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید بنابراین بنا به جهات فوق ضمن 

 1بخشنامه مورد نظر در قسمت مربوط از جهت مفهوم و منطوق و مدلول هیچگونه مغایرتی با ماده 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نداشته و ضمن تأیید حکم به رد شکایت صادر و اعالم 

روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان  21گردد این رأی ظرف می 

 . قابل اعتراض است

 جعفری ورامینی

 دیوان عدالت اداری رئیس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
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 لت اداری :هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدا 21/33/3192مورخ  38دادنامه 

 2۴/۷۷/۳2تاریخ صدور :  ۱8شماره دادنامه : 

 مـرجـع رسیـدگـی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

 شاکـی : هوشنگ فاخر

 طـرف شکـایـت : وزارت جهاد کشاورزی

قانون اصالح  ۷۴موضوع: شش بند از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 

۷/8/۷۹85فظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب قانون ح  

 : گردشکار

نظر به اینکه در دستورالعمل  : خالصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع *

قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها  ۷۴مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 

مورد مغایر  ۱د از مصادیق تغییر کاربری قید شده است و از موارد مذکور مور 28تعداد  ۷/8/85مصوب 

با اصل تسلیط و حقوق مالکیت مشروع افراد و مغایر روح قانون حفظ و گسترش باغات و اراضی و نظر 

قانونگذار بوده تقاضای ابطال موارد تغییر کاربری مذکور در دستورالعمل موصوف مورد ادعاست بدین 

) ایجاد بنا و  ۷۷و  ۷۴و  ۳و  ۱و  6و  2در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال در بندهای  توضیح که :

تأسیسات ـ پی کنی ـ دیوار کشی اراضی ـ ایجاد سکونت گاههای موقت ـ استقرار کانکس و آالچیق ـ 

ون احداث جاده و راه ( از مصادیق تغییر کاربری برشمرده شده این در حالی است که نگهداری باغ بد

وجود انسان مقدور نیست و هر کس حق دارد در ملک خویش بنا به صالح و صرفه خود از آن استفاده 

نماید . و این امر به مفهوم ممانعت از بهره مندی مشروع از مالکیت شخصی و مغایر اصل تسلیط و 

رش باغات حفظ باغات و اراضی و گست» حقوق قانونی اشخاص می باشد از طرفی قانونگذار از عبارت 

، توسعه باغات و جلوگیری از خشک شدن و قطع درختان و ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی و 

به کاربری های صنعتی ، مسکونی و تجاری را منظور نظر داشته نه جلوگیری از  2و  ۷زراعی درجه 

 حقوق قانونی مردم

  : خالصه مدافعات مشتکی عنه *

شورای انقالب و اصالحیه  ۷۹5۳فضای سبز در شهرها مصوب  استناد شاکی به قانون حفظ و گسترش

های بعدی آن ناظر بر فضای سبز شهرها بوده و برابر ماده یک آن قطع بی رویه درختان در معابر ، 



  ۹۴۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

میادین و ... در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع گردیده و 

ایت ضوابط مربوطه و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از جمع این ماده و قید رع

چنین حاصل است که در مورد باغات واقع در حریم شهرها عالوه بر رعایت قانون حفظ  ۷۹۱۰مصوب 

و گسترش فضای سبز در شهرها رعایت مفاد قانون حفظ کاربری اراضی و باغها ضروری است مضافاً 

می گردد آن است که باغات  انون حفظ و گسترش فضای سبز به خوبی استنباطآنکه آنچه از ماده یک ق

و اراضی زراعی داخل محدوده شهر مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز به خوبی استنباط می 

گردد آن است که باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر مشمول قانون حفظ کاربری اراضی و باغها 

ی زراعی داخل حریم شهر می بایست با رعایت قانون اخیرالذکر و سایر مقررات نبوده و باغها و اراض

مربوط به تغییر کاربری قابل تغییر بوده بنابراین اجرای هر دو قانون منافاتی با یکدیگر ندارد از طرفی 

 متر مربع است به استناد قانون حفظ و 5۴۴جواز دیوار کشی نسبت به باغاتی که مساحت آن کم تر از 

گسترش فضای سبز صرفاً برای باغات داخل محدوده شهر قابل استناد است و در مورد باغات واقع در 

حریم و خارج از آن به دلیل لزوم رعایت ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 

 . قابلیت استناد را ندارد

 : نظر استداللی تهیه کننده گزارش

ونده دستورالعمل مورد تقاضای ابطال مخالفتی با قانون نداشته و خارج از نظر به جمیع محتویات پر

 . نمی باشد حدود اختیار

هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه  22/  11/  6موضوع در جلسه مورخ 

 . می گردد هیئت به شرح آتی اعالم

به شرح اعالمی به هیأت عمومی مخالفت شکایت شاکی  : اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند *

قانون حفظ  11بند دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده  21بند از  6

را با اصل تسلیط و حق مالکیت مشروع و نیز روح قانون  1/1/16کاربری اراضی و باغها مصوب 

لفت با اصل تسلیط و مخالفت با حق حفظ کاربری فضای سبز مغایر اعالم شده است که اوالً مخا

ه یلت ثانیاً بندهای بند ذکر شده وسمالکیت مشروع در شورای نگهبان خالف شرع تشخیص نشده اس

شاکی هیچ یک خللی به مالکیت شاکی وارد نمی نمایند تا مخالفت آنها با موارد اعالم شده محرز و 

قانون دیوان عدالت که تصریح به  11ماده  مسلم گردد علیهذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹۷۴

مواد قانونی را متذکر شده است رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می گردد این رأی مستند به 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان وسیله ریاست کل دیوان یا ده نفر از قضات  12بند ب ماده 

 . می استدیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت عمو

 جعفری ورامینی

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری 29/31/3191مورخ   8 دادنامه  

  8شماره دادنامه :  

 شـاکــی : محمد رضا میرزائی

  طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی *

ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها ۰طال طرح های موضوع تبصره موضوع: اب  

 :  گردشکـار

  : خالصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع *

 ۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند  2۰/2/۳2مورخ  ۱2۰شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره 

قانون اصالح قانون حفظ  ۰الت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره قانون تشکی ۷2ماده 

قانون اصالح حفظ  ۷۴کاربری اراضی دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 

وزارت جهاد کشاورزی خالف قانون اعالم و خواستار ابطال آن  85کاربری اراضی زراعی باغها مصوب 

یا با موافقت جهاد کشاورزی و  ۰ه بر آن شاکی اظهار داشته طرح های موضوع تبصره می شود عالو

محیط زیست جنبه اجرائی پیدا نموده است با استناد به دستورالعمل مورد اعتراض تغییر کاربری شناخته 

 . شده است و این امر منجر به تضییع حقوق مکتسبه شاکی گردیده است

 ۷۷قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها و ماده  ۷۴مطابق ماده  : خالصه مدافعات مشتکی عنه *

آیین نامه اجرائی آن دستورالعمل معترض عنه مخالفتی با مقررات استنادی از ناحیه شاکی نداشته و رأی 

 مذکور قانون 2 ماده یک تبصره به ناظر نیز کشور عالی دیوان ۷۰/۷2/۳2 – ۱2۰وحدت رویه شماره 

 قابل آن مرتکبین و ممنوع مطلقاً شخصی سکونت منظور به باغ و زراعی اراضی کاربری تغییر و بوده



  ۹۷۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

همین ماده صراحتاً  ۰استثنائی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره  موارد و ندانسته کیفری تعقیب

 . ذکر گردیده است و لذا درخواست رد شکایت مورد استدعا می باشد

  : زارشنـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـ

قانون اصالح حفظ کاربری اراضی مرجع تشخیص اراضی  2ماده  2نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 

زراعی و باغها را وزارت جهاد کشاورزی تعیین نموده است تعیین مصادیق تغییر کاربری مجاز نیز در 

مل مورد اعتراض نیز اراضی زراعی و باغها نیز با عهده وزارت مذکور بوده و از آنجائیکه دستورالع

مخالفتی با مقررات استنادی از ناحیه شاکی نداشته عقیده به رد شکایت دارم و در خصوص تضییع 

حقوق مکتسبه شاکی نیز در صورت تخالف و تغایر دستورالعمل مورد اعتراض با قانون موضوع قابل 

 . رسیدگی در شعبه می باشد

صی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت تخص ۳۹/  ۷۷/  2۱موضوع در جلسه مورخ 

 . می گردد هیأت به شرح آتی اعالم

  : نـظـریـه اکـثـریـت *

با نظر تهیه کننده گزارش موافق بوده و قائل بر عدم مخالفت مصوبه معترض به با قانون و عدم خروج از 

 . اختیارات واضع مصوبه از قلمرو اختیارات قانون می باشد

آقای پورقربانی قائل بر قابلیت طرح موضوع در هیأت عمومی و لزوم  اقـلـیـت : یک نفر نـظـریـه *

قانون  ۰قانون دیوان شدند بیان داشتند احداث مصادیق مقرر در تبصره  6۰ابطال مصوبه با استناد به ماده 

مراجع ذی حفظ کاربری اراضی مستلزم تغییر کاربری است و زمانی که مجوز ساخت و بهره برداری از 

قانون فوق االشاره اخذ شود نص قانون دال بر  ۰صالح جهت ساخت بنا و غیره مذکور در تبصره ماده 

اخذ مجوز جداگانه مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده جهت احداث گل خانه و پرورش ماهی و غیره 

و تصمیمات مراجع تغییر کاربری محسوب می شود یا نه وجود ندارد . از طرفی دیگر کلیه اقدامات 

اداری قابل شکایت در دیوان خواهد بود هر چند که قانونگذار اختیار وضع تصویب نامه و بخش نامه و 

تشخیص مصادیق را بر عهده مقام تصویب کننده گذاشته باشد و اال اشخاص برای تصمیمات و تشخیص 

 . فالن قانون دستگاههای اجرایی باید به کجا مراجعه کنند



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹۷2

 : ت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایعرأی هیأ *

نظر به اینکه مرجع تشخیص و ............ مصادیق کاربری مجاز در اراضی زراعی و باغها به عهده 

وزارت جهاد کشاورزی می باشد بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مخالفتی با رأی وحدت رویه 

ماده یک قانون اصالح حفظ  2و تبصره ومی دیوان عالی کشور عم هیأت 22/2/22 – 222شماره 

( حکم با رد شکایت صادر و اعالم 2/3کاربری اراضی زراعی و باغها لذا هیأت به اکثریت آراء )

نفر از قضات و یا رئیس  11می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه 

 . باشد دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می

 جعفری ورامینی

 دیوان عدالت اداری  رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری : 32/8/3191مورخ  311دادنامه 

 شـاکــی : آقای فریدون قراگوزلو فرزند محمد علی * 

  (هاد کشاورزیطرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی ) وزیر ج *

 -2۷86۷/۴2۴مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه ) تصویبنامه ( وزیر جهاد کشاورزی به شماره  *

  ۷۴/8/۳۹ – 2۷۱۷5۳/۴28/5۹و بخشنامه  ۹/8/۳۹

شاکی بیان می دارد مصوبه شماره فوق الذکر که تحت بخشنامه شماره :  متن مقرره مورد شکایت *

 ۹ تبصره با مغایر شده ابالغ ها استان مرکز به که کشاورزی جهاد روزی ۷۴/8/۷۹۳۹ – 2۷۱۷5۳/۴28/5۹

 -۷ضی زراعی می باشد وی در توجیه ادعای خود مدعی استارا کاربری حفظ قانون ۷ ماده اصالحی

مصوبه  -2قانون اساسی است.  85مرجع خوانده خود اقدام به قانونگذاری کرده که این امر برخالف اصل

موضوع آیین نامه اجرایی شامل حد  ۷۰/۱/88ک مورخ ۰۴۱8۴/ت۷۰۴۱2۹شماره  سابق هیات وزیران به

نصاب و تفکیک و افراز مربوط به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات 

-هـ /ب 62۷6۴/8۷۱آن قانون طبق تصمیم شماره  6مناسب فنی و اقتصادی بعلت مغایرت با ماده 



  ۹۷۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

ی اسالمی ملغی االثر گردیده است که علیرغم لغو آن ، خوانده اقدام به رئیس مجلس شورا ۹/۷2/۷۹88

مصوبه معترض عنه برخالف اصل اعتبار و مشروع  -۹احیاء مجدد مصوبه ملغی شده را نموده است . 

مالکیت اشخاص بوده چون با تصویب و ابالغ مجدد همان حد نصاب های تفکیک و افراز ابطال شده 

ن اراضی زیر حد نصاب را با الزام و اکراه و ایجاد شروط و موانع از داشتن حق هیات وزیران ، مالکی

دانگ محروم نموده همچنین خواهان این مصوبه را مغایر با شرع دانسته که البته با  6سند و مالکیت 

استعالم از شورای محترم نگهبان، این مرجع مصوبه را مغایر با شرع تشخیص نداده است. خواهان ضمن 

الم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین قانونی ذکر شده ، اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در صدور اع

 . آن خارج از حدود اختیارات قانونی اعالم داشته است

خوانده طی الیحه ای با تایید لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اشاره : خالصه مدافعات طرف شکایت*

قانون جلوگیری از خرد شدن  6و۷توجیه اقدام خود با استناد قرار دادن مواد خواهان قرار گرفته بود در 

اظهار می دارد که حد نصاب  ۷۹85اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب 

قانون مرقوم می بایست تنها توسط وزارت جهاد  ۷فنی اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده 

قانون  6صویب به هیات وزیران ارائه شود ولی آیین نامه اجرایی موضوع ماده کشاورزی تعیین و برای ت

می بایست توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد شود و لذا آیین نامه موضوع 

این  ۷ن یاد شده متفاوت از تعیین حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده قانو 6ماده 

قانون می باشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه گردیده 

است و اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعالم شده در حد 

قانون مورد اشاره است که می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت  6وضوع ماده م

اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی 

رزی تهیه و آیین نامه که از طرف وزارت جهاد کشاو ۷به جداول حد نصاب فنی اقتصادی موضوع ماده 

به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد . لذا بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر مالک عمل قرار دادن 
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حد فنی اقتصادی اراضی زراعی وباغهاست که به تصویب هیات وزیران رسیده  2و۷جداول شماره 

قانون حفظ کاربری  ۷اده م ۹مغایرتی با قانون نداشته و خالی از اشکال است و اگر در بخشنامه به تبصره 

اراضی اشاره و استناد شده در حد ارتباط موضوع با این قانون است . و اال منظور از صدور بخشنامه در 

واقع ابالغ مصوبه هیات وزیران در مورد رعایت حد نصاب ، فنی اقتصادی و ایجاد قطعات مناسب بوده 

اقتصادی برای اراضی کشاورزی است و بدون و به طور کلی الزمه اجرای قانون تعیین حد نصاب فنی 

 . وجود ضوابط مذکور اجرای قانون میسر نخواهد بود

 : رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع*

با توجه به اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعالم شده 

شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، قانون جلوگیری از خرد  6در حد موضوع ماده 

است که می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت  1316اقتصادی مصوب 

اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و 

ین نامه اجرایی که از طرف وزارت آی 1ارتباطی به جداول حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع ماده 

جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد در نتیجه بخشنامه اعتراضی مبنی 

حد فنی اقتصـادی اراضی زراعی و باغها که به تصویب  2و  1بر مالک عمل قراردادن جداول 

می باشد لذا، مستنداً به بند ب ماده هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون ندارد و عاری از اشکال 

رأی به رد شکایت صادر و  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  12

اعالم می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از 

 دیوان قابل اعتراض است. قضات

 جعفری ورامینی                                                  

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع



  ۹۷5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری : 29/9/3191مورخ  223دادنامه 

  شـاکـی : سازمان بازرسی کل کشور *

  طرف شکایت : سازمان اراضی کشور *

  سازمان امور اراضی کشور 5/2/۷۹۳۰مورخ  22۳۰۹۴/۴2۴/5۹واستـه : ابطال بخشنامه مـوضـوع خ *

ریاست سازمان  5/2/۳۰مورخ  22۳۰۰۴/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  ۹و  2در بند  متن مقرره مورد شکایت*

امور اراضی کشور مقرر داشته: تخریب و بازسازی و ترمیم بناهایی که ساخت و ساز آنها قبل از قانون 

صورت پذیرفته از جهت جابجایی و تجمیع نیز در صورتی  ۹۷/۹/۱۰فظ اراضی زراعی و باغها مصوب ح

که دارای مجوز از کمیسیون ماده یک قانون مذکور باشد مستلزم طرح مجدد در کمیسیون تبصره یک 

اراضی  ماده یک را ندارد که بخشنامه مذکور مغایر تبصره یک ماده یک قانون اصالح قانون حفظ کاربری

 . می باشد ۷/8/85زراعی و باغها مصوب 

جابجایی و تجمیع بناهای احداثی دارای مجوز از کمیسیون تبصره یک  خالصه مدافعات طرف شکایت*

ماده یک در همان سطح اشغال و مساحت از نظر سازمان اراضی کشور بر اساس حق مکتسبه اشخاص 

شود تبعاً مابقی اراضی نوسازی باغات نیز اجراء می بالمانع است و در مواردی که طرح تسطیح اراضی و

 . در سطح مزرعه و یا باغ تحت کشت قرار می گیرد

 رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع*

نظر به اینکه احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای 

یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات 

بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری برابر 

اصل احترام به حقوق مکتسبه مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن ، نسخ 

گان قبل از آن تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به یا سلب آنها است نسبت به دارند
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موجب تصمیم الحق سلب یا تحدید گردد و اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و 

اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم احترام به 

ا آن دارد، لذا بنا به جهات فوق تقاضای سازمان بازرسی کل حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک ب

قانون تشکیالت و  12کشور در ابطال بخشنامه مورد اعتراض غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعالم می گردد . رأی صادره ظرف 

 .نفر قضات و رئیس دیوان قابل شکایت در هیأت عمومی است 11 روز از تاریخ اطالع از ناحیه 21

 جعفری ورامینی

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری : 39/2/3196مورخ  32دادنامه 

  یه بنام آقای مهیار اصغریشـاکــی : آقای محمد اصغری ولی قهری مولی عل *

  اداره کل امور اراضی استان مازندران -2سازمان امور اراضی کشور  -۷طرف شکایت :  *

 -2 مذکور سازمان 6/۷۷/۳۰ – 25۰۴۰۰/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  -۷مـوضـوع شکایت و خـواستـه :  *

 – الف/8۴۷۴ شماره نامه -۹ مازندران کشارورزی جهاد سازمان ۳/2/۳5 – ۹۰۹۹5/۴۷۴/۷۱ شماره نامه

 نور شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت 26/2/۳5

 : متن مقرره مورد شکایت *

بخشنامه : دیوار کشی باغ ها صرفاً پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز است و  2-5متن قسمت الف بند 

ممنوع  دیوار کشی در داخل محدوده شش دانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک یا تقسیم باغ شود

 . است

قانون مطابق  ۰و  ۷از قسمت الف بخشنامه : دیوار کشی برای طرحهای موضوع تبصره  ۰-5متن بند 



  ۹۷۱ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

درصد  5۴طرح مصوب ارائه شده ، موافقت اصولی یا پروانه تاسیس و مجوز صادره پس از حداقل 

 . اجرای طرح و تایید مدیریت جهاد کشاروزی شهرستان امکان پذیر است

: در خصوص رسیدگی به پرونده آقای مهیار اصغری متقاضی دیوار  ۳/2/۳5 -۹۰۹۹5رخ متن نامه مو

 . تقاضای وی قابلیت رسیدگی ندارد 6/۷۷/۳۰ -25۰۴۰۰کشی با توجه به مفاد بخشنامه 

با اجرای طرح پیشنهادی آقای مهیار اصغری ، اجرای طرح دیوار کشی  26/2/۳5 -5۴۷۴متن نامه 

 . ت می گرددضروری نیست با آن مخالف

دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت )حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا *

در متن دادخواست صرفاً اعالم کرده : جهت حفظ باغ مرکبات و اشجار و  (خروج از حدود اختیارات

و نامه های مذکور که  اتاق گارگری نیازمند دیوار کشی اطراف زمین باغ بوده ولی باستناد بخشنامه

در الیحه تکمیلی ادعا نموده : بخشنامه مغایر با . خالف قانون است مخالفت می کنند تقاضای ابطال دارد

(  ۷ماده  ۰) تبصره  ۷/8/85و اصالحیه آن مصوب  ۹۷/۹/۱۰قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 

قسمت الف را خوستار ابطال  ۰-5و  2-5ای قانون مذکور است و صرفاً بنده 2اصالحی ماده  ۷و تبصره 

شده است و در توضیح آن اعالم نموده : خواستار دیوار کشی پیرامون باغ بوده و قصد دیوار کشی در 

 . قسمت الف را نیز تقاضای ابطال کرده است ارتباط به موضوع ندارد ۹-6محدوده باغ ندارد. بند 

ات اعتراض از حیث مغایرت بخشنامه با شرع و شاکی دالیل و جه خالصه مدافعات طرف شکایت*

قانون و سایر مقررات را بیان ننموده است. خواسته نامبرده صرفاً ناظر به قسمت مربوط به دیوار کشی 

مطابق بخشنامه معترض عنه صدور مجوز دیوار کشی . بوده و منصرف از سایر قسمتهای بخشنامه است

صدور مجوز دیوار کشی باغها با ارائه سند مالکیت ششدانگ  برای اطراف اراضی زراعی ممنوع اعالم و

حداکثر به ارتفاع یک متر و بیست سانتی متر و با تشخیص و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

استان برای حفظ و تامین امنیت باغ تجویز گردیده است و درخواست شاکی ضروری تشخیص داده 

 . مقررات قانونی ندارد تقاضای رد شکایت را نموده اند مغایرتی با موازین شرعی و. نشده است
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 رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع*                       

 6/11/22 – 262122/121/63قسمت الف بخشنامه مورد شکایت به شماره  2-6و  2-6بندهای 

باغها را تجویز نموده و  یوار کشی محدوهد خاصی شرایط در کشور اراضی امور سازمان از صادره

نوع خاص از دیوار کشی را که منجر به تفکیک یا تقسیم باغ گردد ممنوع اعالم نموده است شاکی 

و تبصره یک اصالحی ماده  1ماده  2ادعای مغایرت بخشنامه در قسمت های مورد شکایت با تبصره 

را نموده در  1/1/16وب و اصالحیه آن مص 31/3/22قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب  2

 ناظر نیز و بوده روستاها در...  و دامداری –حالی که موارد استنادی حاکی از تجویز احداث گلخانه 

 بوده محدود میزان تا اراضی صاحبان شخصی سکونت برای باغها و زراعی اراضی کاربری تغییر بر

امه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته بنابراین بخشن نداشته باغها پیرامون کشی دیوار با ارتباطی و

)بند ب( رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره  12و قابل ابطال نیست، لذا به استناد ماده 

ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در خصوص 

 و 26/2/26 –/الف 1111ای شماره شکایت شاکی مبنی بر ابطال تصمیمات مذکور در نامه ه

 قابل هستند موردی و بوده شاکی مختص ها نامه مفاد اینکه مالحظه با 2/2/26 -32336/111/12

 .گردد ارجاع دیوان شعبه به هستند دیوان شعب در رسیدگی

  جعفری ورامینی                                                        

 دیوان عدالت اداری ضی، محیط زیست و صنایعرئیس هیأت تخصصی ارا

 

 

 



  ۹۷۳ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری 31/11/3196مورخ  311دادنامه

  شـاکــی : آقای سیدکریم میرمحمدی فرزند ابوالقاسم *

  طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی *

رایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ) مـوضـوع خـواستـه: ابطال قسمتی از آئین نامه اج *

 ) هیات وزیران 2/۹/86قسمت اخیر بند ت ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 

از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون « ت » نظر به اینکه برابر قسمت اخیر بند : متن مقرره مورد شکایت *

اعی و باغها با تاسیس جدید اراضی تحت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زر

الحاقی قانون را در حکم اراضی زراعی و باغها مصوب نموده و از آنجایی  ۰فعالیت های موضوع تبصره 

که آئین نامه به موجب قانون در جهت تبیین لزوماً می بایست باشد در حالی که با تصویب عبارت اخیر 

الحاقی  ۰ت به تغییر کاربری در فعالیت های موضوع تبصره دامنه مشمول قانون را توسعه داده و نسب

مبادرت به جرم انگاری نموده لذا این اقدام برخالف ماده یک قانون حفظ کاربری و خارج از حیطه 

« ت » قانون اساسی تقاضای ابطال قسمت اخیر بند  ۷۱۴اختیارات قوه مجریه می باشد لذا به استناد اصل 

الحاقی که در  ۰اجرایی قانون حفظ کاربری ناظر به فعالیت های موضوع تبصره از ماده یک آئین نامه 

 . حکم اراضی زراعی و باغها تلقی گردیده را دارم

 خالصه مدافعات طرف شکایت*

شاکی در خواسته خود به صورت کلی ابطال قسمتی از آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی  .۷ 

شماره تصویب نامه و تاریخ آن و بدون ذکر مستندات و ضمایم را  زراعی و باغها را بدون ذکر

  درخواست نموده که این موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی دیوان بوده و قابل پذیرش نیست

قانون گذار جهت حمایت از زراعت نوین و ایجاد بستر و انگیزه الزم برای ورود به این عرصه به  .2

الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، احداث گلخانه ها ،  ۰صورت مشوق در تبصره 

دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹2۴

غذایی در روستاها ، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری ندانسته و از شمول ماده 

آئین نامه اجرایی قانون موصوف ، فعالیت های  ۷۰یک ذیل آن مستثنی بوده و بر طبق ماده  یک و تبصره

الحاقی به ماده یک قانون مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم  ۰موضوع تبصره 

یر اراضی زراعی و باغها می باشد و در صورتی که مجریان هر یک از فعالیتهای این تبصره قصد تغی

کاربری اراضی را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون 

 . مربوط ، تغییر کاربری غیر مجاز بدهند اقدام آنان جرم محسوب و با آنان برخورد می شود

یف گردیده که بر طبق ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مذکور تعر« ت » اراضی زراعی و باغها در بند  .۹

آن اراضی تحت کشت ، آیش و باغات شامل آبی و دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته 

الحاقی در حکم اراضی و باغ ها محسوب گردیده  ۰باشد . اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 

 . است درخواست صدور قرار رد دعوی مورد استدعاست

 : ی اراضی، محیط زیست و صنایعرأی هیأت تخصص*

در خصوص شکایت آقای سید کریم میر محمدی فرزند ابوالقاسم بطرفیت وزارت جهاد کشاورزی 

هیات وزیران نظر  2/3/16بخواسته ابطال قسمت اخیر بند ) ت ( ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 

یرت و منافاتی نداشته و خارج به اینکه مصوبه مورد شکایت با هیچیک از قوانین اعالمی شاکی مغا

قانون  12از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد لذا مستنداً به بند ) ب ( ماده 

تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد . 

وان یا ده نفر از قضات دیوان رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دی

  . عدالت اداری قابل اعتراض است

  جعفری ورامینی                                                       

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع                       



  ۹2۷ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 حیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری :هیات تخصصی اراضی ،م 13/1/3196مورخ 312دادنامه 

  شـاکــی : آقای اصغرکیانی اصل *

  طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی *

وزیر جهاد  2۴/۷2/۳2مورخ  ۹6۷۳۱/۴2۴مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره  *

  کشاورزی

جب بخشنامه مذکور احداث مخلص وماحصل ادعای شاکی این است که به مو متن مقرره مورد شکایت*

گلخانه ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع 

تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود . 

و اصالحی آن در  ۱۰و باغها مصوب  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ۷۴و  ۹در حالیکه براساس مواد 

قانون مذکور به  ۷۴مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده  ۷/8/85و مصوبه مورخ  85سال 

قانون فوق  ۷ماده  ۷صراحت تعیین شده است و تغییر کاربری مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 

تغییر کاربری موجب برداشتهای متهافت و الذکر می باشد و از آنجائیکه بخشنامه مبحوث فیه در باب 

ه با تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود و با دمتعارض از قانون و سوء استفا

قانون اساسی و قوانین و  ۷۱۴و  ۰همین بخشنامه مجوز تغییر کاربری صادر می شود با استناد به اصول 

 . مورد استدعا می باشد مقررات مربوط تقاضای ابطال بخشنامه

پس از ابالغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ، : خالصه مدافعات طرف شکایت*

 ۹/2/۳6مورخ  ۷۴۴مدیر کل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور دفاعاً طی الیحه مثبوت به شماره 

الحاقی قانون حفظ  ۰ر طبق تبصره که ثبت دفر اندیکاتور هیات عمومی شده دفاعاً بیان می دارد : ب

احداث گلخانه ها ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش  ۷۹85کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 

ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات 

و موارد مذکور از شمول ماده یک قانون فوق بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی شود 

الذکر مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری منعی 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹22

استنادی از سوی شاکی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درخصوص  ۷۴و  ۹ندارد و مواد 

ی زراعی و باغی است و بعالوه اینکه مصادیق تغییر اعمال مجازات تغییر کاربری غیر مجاز در اراض

آئین نامه اجرائی قانون مارالذکر بر  ۷۷قانون مذکور به موجب ماده  ۷۴کاربری غیرمجاز موضوع ماده 

عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مشمول آن نمی شود مگر بدون اخذ موافقت رئیس سازمان و 

  . موافقت محیط زیست صورت پذیرفته باشد

 : رای هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

ماده یک قانون اصالح  2نظر به اینکه بخشنامه از جهت مفهوم ، منطوق ومدلول منطبق با تبصره 

بوده و هیچ یک از مواد ذکر شده در بخشنامه تغییر  16حفظ کاربری اراضی و زارعی باغها مصوب 

ر بخشنامه معترض به با رعایت ضوابط زیست کابری محسوب نمی شود و انجام موارد مصرح د

قانون  11محیطی و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی استانها بالمانع اعالم شده است و در ماده 

مذکور وزارت جهاد کشاورزی صالحیت هـرگونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده 

قانون موصوف ، بخشنامه معترض به ، به تصویب  آئین نامه اجرائی 11قانونی اخیر الذکر و ماده 

 1ماده  2وزیر جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره 

قانون یاد شده و یا موافقت  1ماده  1قانون را که بطور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره 

غیرمجاز شناخته شده است در حدود اختیارات سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد تغییر کاربری 

وزیر جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه استنادی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست لذا بنا به 

قانون تشکیالت و  12ماده « ب » جهات فوق هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت به استناد بند 

روز از تاریخ  21و اعالم می نماید . رای صادره ظرف آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر 

نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی  11صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 

 جعفری ورامینی                                                      . می باشد

 ن عدالت اداریدیوا رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع



  ۹2۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری : 33/3/3196مورخ  282دادنامه 

 

  شـاکــی : آقای سید مجتبی موسوی فرزند سید علی *

  کشاورزی جهاد وزارت –طرف شکایت : سازمان امور اراضی کشور  *

 مل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجازدستورالع ۷مـوضـوع خـواستـه : ابطال تبصره ذیل بند  *

  متن مقرره مورد شکایت *

، به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و  غیرمجاز کاربری تغییر مصادیق سایر تشخیص –تبصره  

سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعالم و براساس 

  آن عمل نماید

 : شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت دالیل*

 شرعی قواعد –قانون اساسی  85و  ۹۱،  ۹6،  22شاکی مدعی است تبصره معترض عنه مغایر با اصول 

 و است ۷۹85 مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون ۷۴ ماده و مومن مال حرمه ، الضرر

 کاربری تغییر مصادیق تعیین برای یصالحذ مرجع تنها مرقوم قانون ۷۴ ماده طبق چون است مدعی

وقی از جمله سازمان حق اشخاص دیگر به تفویض قابل لذا باشد، می کشاورزی جهاد وزارت غیرمجاز

 . امور اراضی کشور نمی باشد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است

هلت قانونی وزارت جهاد کشاورزی علیرغم وصف ابالغ و انقضاء م خالصه مدافعات طرف شکایت*

نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده و البته معاونت حقوقی رئیس جمهور طبق الیحه ای بیان داشته چون 

واصل و پاسخ آن به موجب دفاعیه شماره  ۳۷/۷۴۰6قبالً دادخواست مشابهی در پرونده کالسه 

رد شکایت بر  ارسال شده نیازی به ارسال پاسخ ندیده و تقاضای ۷2/5/۷۹۳2مورخ  88۹28/۷828۱

اساس همان مبانی و مستندات مذکور نموده است که با بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹2۰

مالحظه گردیده قبالً شکایتی مبنی بر ابطال  22/8/۳۷مورخ  586و  ۰/6/۷۹۳2مورخ  ۹8۷به شماره های 

العمل تقاضای ابطال شده تبصره مورد اشاره طرح نگردیده بلکه نسبت به بخش های دیگر این دستور

  . است

  رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع*                            

تعیین  1/1/16قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  11نظر به اینکه ماده 

ان امور اراضی نیز مصادیق تغییر کاربری را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده است و سازم

در زمره موسسات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود لذا تبصره مورد شکایت 

هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز به نظر نمی 

مصوبه را قابل  رسد. بنابراین چون بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی بنا به دالیل یاد شده

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  12ابطال ندانسته لذا مستنداً به بند ب ماده 

رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ  22مصوب 

یوان قابل اعتراض صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم د

 . است

  جعفری ورامینی                                                      

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع                    

 هیات تخصصی اراضی ،محیط زيست و صنايع ديوان عدالت اداری : 33/33/3196مورخ  281دادنامه 

  شـاکــی : آقای مهدی ارمندئی *

  طرف شکایت : سازمان امور اراضی کشور *

سازمان امور  2/۰/۳۰مورخ  2۹۰۰26/۴2۴/5۹مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره  *

  اراضی کشور



  ۹25 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

  متن مقرره مورد شکایت*

رزی و بررسی مبانی نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دالیل تغییر کاربری اراضی کشاو

آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی ، 

صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می 

اورزی و ایجاد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کش 2شود بر خالف هدف قانونگذار در ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات  2۷/۷۷/۷۹85قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب 

خرد شدن اراضی و نقل و انتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد .به نحوی که شرکت های 

عد که تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مست

دارای مالک یا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژ های بسیار خرد منتقل 

بررسی های انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت .می نمایند

قضائی هم وجود جهاد کشاورزی شهرستان ها صورت گرفته است.که امکان طرح دعوی در مراجع 

ندارد و به همین جهت در صورت عدم موفقیت مالکین به تغییر کاربری اراضی ، حداقل آسیب چنین 

نقل و انتقالها بایر ماندن اراضی و بالتکلیف بودن اراضی به دلیل عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در 

فظ کاربری اراضی مقیاس های کوچک می باشد.این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون ح

زراعی و باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و 

 .اقتصادی ، بر خالف هدف غایی مقنن بوده و آسیب های جبران ناپذیر را به بخش وارد نموده است

اساسنامه سازمان امور  (6ماده )« ج»لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند 

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به  6اراضی کشور و ماده 

مجلس شورای اسالمی ، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی  6/5/۷۹8۷شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 

استفاده مسکونی متصور زراعی و باغها به سهام های کوچک و یا مساحت های کوچک که جز برای 

 خواهشمند است به کلیه مدیریتهای.نخواهد بود ، از تاریخ ابالغ این بخشنامه ممنوع اعالم می شود

جهاد کشاورزی شهرستانها ابالغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای  
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و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از  موارد مذکور خودداری و استعالم های واصله را دقیقاً بررسی

 .نصابهای ابالغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند

بخشنامه معترض به در تغـایر و تخـلف با الف ( مقررات  دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت*

 قانون نحوه افراز و فروش امالک مشاع ، 

خالصه مدافعات طرف *عده فقهی الناس مسلطون علی اموالهمقانون اساسی ، ج( قا ۱۷و  22ب( اصول 

 : شکایت

 2قانونگذار در راستای صیانت و حراست از اراضی زراعی و باغها طبق قوانین و مقررات از جمله ماده 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 

قانون حفظ کاربری اراضی  ۷اصالحی ( ماده  ۹نظام ، ) تبصره مجمع تشخیص مصلحت  2۷/۷۷/85

قانون منع فروش و  6و  ۰، مواد  85و اصالحیه بعدی آن مصوب سال  ۱۰زراعی و باغها مصوب سال 

واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص 

قانون شهرداریها مصوب  ۷۴۷الحاقی قانون اصالح ماده  ۷تبصره ،  6/5/۷۹8۷حقیقی و حقوقی مصوب 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  6و ماده  28/۷/۳۴

، همگی بر ممنوعیت صدور اسناد مالکیت افرازی و تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات  2/۳/۳۴

 .) فاقد صرفه اقتصادی برای امر کشاورزی ( داللت داردکمتر از حد نصاب تعیین شده 

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت  6و  ۰بر طبق مواد 

هر نوع نقل و انتقال اعم از  ۴6/۴5/۷۹8۷های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 

صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون ،  رسمی و عادی ، تفکیک و افراز ،

بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.خرد شدن اراضی کشاورزی در بند ت ماده 

یک آیین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و 

هیات وزیران تعریف  ۷5/۷2/۷۹۳5ه مورخ  52۷66/ ت  ۷5۳2۳۰شماره  اقتصادی موضوع تصویب نامه

گردیده است .که بر طبق آن تفکیک ، افراز ، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین 
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کشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به  اقدامات عملی از قبیل دیوار کشی ، فنس

بنابراین بخشنامه معترض عنه به منظور  .و اقتصادی منجر شود داللت داردکمتر از حد نصاب فنی 

جلوگیری از تضییع حقوق و سرمایه گذاری اشخاص در نقل و انتقال اراضی کشاورزی تنظیم و ابالغ 

  .شده است

 : رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع                         

قانون دیوان تبعیت از نظر شورای نگهبان از جهت خالف شرع بوده و  12نظر به اینکه طبق ماده 

قابل تسری به خالف قانون نبوده و هیأت تخصصی در اظهار نظر خالف قانون دارای استقالل رای 

بوده و ملزم به تبعیت از نظر شورای نگهبان نمی باشد مگر اینکه قبالً قانونی که مصوبه با آن 

 2قانون اساسی خالف شرع اعالم شده باشد. عالوه بر آن ماده  6و  2د مخالفت نداشته طبق موا

 16قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و شورای نگهبان مجاز نیست مانع اجرای مصوبات این 

ن شود. لذا بنا به جهات فوق با توجه به تحلیل حقوقی تهیه مجمع با تحلیل خالف شرع بودن قانو

کننده گزارش هیأت تخصصی به اتفاق آراء رای بر عدم ابطال مصوبه معترض به صادر و اعالم می 

نفر از  11روز از تاریخ صدور از ناحیه  21قانون دیوان ظرف  12نماید.رای صادره طبق ماده 

 ت. و رئیس دیوان قابل اعتراض اسقضات 

 جعفری ورامینی                                                            

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع                
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 زيست و صنايع ديوان عدالت اداری هیات تخصصی اراضی ،محیط    29/3/93 مورخ  9319931916111123 دادنامه

  22/1/22تاریخ :  2212221216111121دادنامه :  22/632شماره پــرونـــده : هـ ع/ *

  شـاکــی : آقای علیرضا اویسی فرزند حبیب اله *

  سازمان امور اراضی -طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی *

 زیرو 12/6/16مورخ  21222/121شماره مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل  *

   (  2/11/16مورخ  32211/121بند )ب( و )پ( دستورالعمل شماره  )جهاد کشاورزی 

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها ، :   متن مقرره مورد شکایت *

  شهرکها و طرح هادی روستاها

  : اصالحات مندرج در این ضوابط در معانی زیر به کار می رود -1ماده 

  .حصوالت زراعی قرار دارداراضی تحت کشت : اراضی که تحت کشت م -الف

باغ مثمر : محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن محصوالت باغی یا  -ب

درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر 

ن تعداد در هر هکتار از پنجاه هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتو

  .اصله کمتر نباشد

  .تبصره : اراضی تحت کشت چای ، باغ محسوب می گردد

باغ غیر مثمر و قلمستان : محلی است که دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن  -پ

کمتر درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله 

  .نباشد

  :دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت*

تعریف  -2( ماده یک قانون اصالحات اراضی 11بر اساس تعریف مندرج در قسمت )ت( بند ) 1.

قانون حفاظت و بهره برداری از  32( آئین نامه اجرائی قانون اصالح ماده 1مندرج در بند )هـ( ماده )
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عریف مندرج در بند )ب( دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی بر اساس ت -3جنگلها و مراتع 

زراعی و باغها ، باغ زمینی است که در هر هکتار آن از یکصد اصله کمـتر نباشد و مساحت های 

کمتر از یک هکتار که در آن درختان میوه مثمر توسط اشخاص حقیقی غرس شده باشد و تعداد 

قسمت  ) .ی کمتر باشد را جزء تعاریف باغ نمی شناسددرختان در آن از حد نصاب تعیین شده قانون

آئین نامه اجرائی قانون اصالح ماده  1قانون اصالحات اراضی، بند )هـ( ماده  1ماده  11)ت( بند 

  ( قانون حفاظت و ... و بند )ب( دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها 32

  : خالصه مدافعات طرف شکایت*

به  21/12/26و  1/11/22ئی قانون حفظ کاربری اراضی موضوع تصویب نامه مورخ آئین نامه اجرا

دادخواست  3لغو گردیده ، بند  12/2/16آئین نامه اجرائی قانون تصویب نامه مورخ  11موجب ماده 

:  1/1/16قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصالحی  11بر اساس ماده  .قابلیت استناد ندارد

تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به هرگونه 

تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد و چنانچه به طور غیر مجاز و 

قانون مـرقوم صورت پذیرد جرم مـحسوب  1ماده  1بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 

آئین نامه اجرائی قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در  11اساس ماده  می شود. بر

قانون ظرف مدت یک ماه مصادیق تغییر کاربری غیر را تهیه و ابالغ نماید. بر اساس  11اجرای ماده 

در صورتی که در اراضی زراعی و باغ  1گانه مندرج در بند  21دستورالعمل مذکور اقدامات  1بند 

ون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه باشد از مصادیق تغییر کاربری است. شاکی در بندهای ها بد

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغـها  1در بند )ب( ماده  .مرجع صالح را نگفته است 3و  2و 1

صرفاً به تعریف باغ مـثمر پـرداخته است و عدم اطـالق باغ به مساحت های زیر یک هکتار 

 (.شود. ) مطلق باغ گفته استبرداشت نمی 
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 : رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع*

در خصوص شکایت آقای علیرضا اویسی فرزند حبیب اله به طرفیت وزارت جهادکشاورزی سازمان 

مورخ  32211/121)  12/6/16مورخ  21222/121امور اراضی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 

اد کشاورزی نظر به این که به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی ( وزیر جه 2/11/16

این ماده مرجع تشخیص اراضی زراعی و  2و تبصره  1/1/1316زراعی و باغها اصالحی مورخ 

 12/12/1326باغها وزارت جهادکشاورزی است و دستورالعمل موضوع شکایت در جلسه مورخ 

دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و  هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

اعضای هیأت با االتفاق آن را مخالف قوانین و مقررات و نیز خارج از حدود و اختیارات تشخیص 

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی  12نداد. بنابراین به استناد بند )ب( ماده 

رأی ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی به رد شکایت شاکی صادر می نماید. این 

 است. ز قضات دیوان قابل اعتراض رئیس محترم دیوان یا ده نفر ا

 

 جعفری ورامینی

 دیوان عدالت اداری رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

 36/3/3181مورخ  3شماره رأی هیأت عمومی  ديوان عدالت اداری  به     

صراحتا  ۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  ۹قانونگذار بشرح تبصره یک ماده  

مطلق سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات 

دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعالم داشته است. 

د آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص نظر به این که وضع قواع

به قانونگذار دارد و در نتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسالمی به شرط تعیین دقیق شرایط، 

 تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق

اصالحی آیین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  ۷۷د، ماده باش یمستثنی م الذکر

مصوب هیأت وزیران که زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسالمی را علی 
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االطالق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و 

بری در مرجع ذیصالح مستثنی اعالم داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه کیفیت تغییر کار

قانون دیوان عدالت  25در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 

 اداری ابطال می گردد.

 32/1/3181مورخ  319-318رای هیات عمومی ديوان عدالت اداری به  شماره 
به منظور حفظ  ۷۹۱۰ار به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب قانونگذ 

کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهر هبرداری آنها تغییر کاربری اراضی مزبور در خارج از 

ضی محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری را ممنوع اعالم داشته و تغییر کاربری ارا

مذکور را بر اساس ضوابط مربوط به کمیسیون مقرر در تبصره یک آن ماده و همچنین مسئولیت اجرای 

این قانون  ۹قانون را علی االطالق به وزارت جهاد کشاورزی محول نموده است. نظر به اینکه حکم ماده 

ها و محکومیت موضوع اخذ عوارض از اشخاص به واسطه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ

آنها به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار جرم به تحمل حبس از یک ماه تا شش ماه داللتی بر 

کاربری غیر مجاز اراضی مذکور ندارد بلکه مفید لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می  جواز بقاء

عار مبنی بر الزام مرجع قانونی مربوط االش قی قانون فوآیین نامه اجرائ ۱باشد، بنابراین قسمت اخیر ماده 

به آن ماده در خصوص معرفی اشخاص متخلف به صدور مجوز بنا و تأسیسات و اصالحیه شهرداریها و 

استانداریها جهت اعمال مقررات مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود صالحیت قوه  مجریه در 

قانون  25لذکر مستنداً به قسمت دوم ماده شود و موارد فوق ا یلتی تشخیص داده موضع مقررات دو

 دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

 1/9/3181: تاريخ 611رأی هیأت عمومی ديوان عدالت اداری به شماره دادنامه: 
هر چند عناوین تفکیک و افراز در مورد اراضی و امالک دارای معانی و مفاهیم متفاوت و وجوه متمایز 

اصالحی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  ۹کن با عنایت به تبصره لی، از یکدیگر می باشند

افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری ، که به شرح آن تفکیک ۷/8/۷۹85باغ ها مصوب 

آنها علی االطالق مشمول مقررات قانون فوق الذکر قرار داده و با این کیفیت تقسیم اراضی مزبور به 

بنابراین اعتراض نسبت به شقوق اول و سوم از ، افراز هم مشمول قانون فوق الذکر گردیده استصورت 

وزارت جهاد کشاورزی از حیث قید کلمه )افراز( در مصوبه مزبور  ۷/5/۷۹۱5بند )و( دستورالعمل مورخ 

       .دسالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندار
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 33/9/3186مورخ  961رأی هیأت عمومی ديوان عدالت اداری دادنامه 
از تاریخ تصویب قانون  ۷۹۱۰مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 

مزبورکاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد 

ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون  2سب قسمت اخیر تبصره ضروری ممنوع شده و ح

ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می باشد. بنابراین  مزبور در روستاها طبق

دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی  احداث هرگونه بنا و

باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است و بخشنامه شماره  در خالف هدف و حکم مقنن

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم  ۱/۰/۷۹85مورخ  ۷8۴/25۰26

مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی ، مقنن تنظیم و صادر شده است

 .باشد 

 3/33/3186مورخ  3291یات عمومی ديوان عدالت اداری دادنامه رای ه
صدور بخشنامه دائر به عدم صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی مزروعی و محدودیت دیوارکشی برای 

سانتیمتر در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات امری تکلیفی برای  8۴باغات حداکثر تا ارتفاع 

وزارت  ۷۰/۷۴/۷۹8۷مورخ  ۷۹526۷/۴26/5۹صدور بخشنامه شماره  "تامتولیان این امر است نتیج

جهادکشاورزی خطاب به مدیریت امور اراضی استانها و مناطق زیرمجموعه خود دائر بر عدم صدور 

مجوز برای دیوارکشی اراضی مزروعی و محدودیت دیوار برای باغات خارج از حدود اختیارات و 

 مخالف با قانون نیست.

 22/8/3193مورخ  183عمومی ديوان عدالت اداری   دادنامه  رأی هیأت
کلیه مالکان با  ۹۷/۴۹/۷۹۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  ۹مطابق ماده  -الف

متصرفان اراضی مزروعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از 

این قانون به تغییرکاربری اقدام کنند. عالوه بر قلع و قمع بنا به  کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک

پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری 

جدید که مورد نظر متخلف بوده است . و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک 

  م خواهند شد.ماه تا شش ماه محکو

کاربری ،مجازات قلع و قمع ،پرداخت جزای نقدی و ییر غیرمجازنظر به اینکه در این قانون برای تغ 

حبس پیش بینی شده است. و صدور حکم و تعیین مجازات از جمله شئون مقامات قضایی صالح است. 



  ۹۹۹ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

و قمع بنا و مستحدثات و قانون مذکور نیز وظیفه ماموران جهادکشاورزی ،قلع  ۷۴ماده  2و در تبصره 

به حضور نماینده دادسرا یا دادگاه موکول شده است.  "اعاده وضع زمین به حالت اولیه به صورت راسا

بنابراین ضرورت وجود حکم از سوی مراجع قضایی ذی ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر 

بخشنامه شماره  "این رو قسمت ثانیاتغییرغیرمجاز کاربری ایجاد شده است. استنباط می شود. از 

نامه شماره  "رئیس سازمان امور اراضی کشور و بند اوال 22/۴۰/۷۹88مورخ  ۷2886۳/۴2۴/5۹

سازمان مذکور به عنوان مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی که  ۷۷/۴2/۷۹8۳ – ۷۰8۹۴6/۴2۴/5۹

وجود حکم از سوی محاکم قضایی مشروط قانون یاد شده را به  ۷۴ماده  2انجام وظیفه مصرح در تبصره 

 کرده است مغایر قانون نیست. و قابل ابطال تشخیص  داده نشد. 

قانون مذکور قلع و قمع بنا و مستحدثات در اثر تغییرکاربری غیرمجاز با  ۹نظر به اینکه مطابق ماده  -ب

در بر خواهد حکم محاکم صالح صورت خواهد پذیرفت. و تکرار جرم مذکور تشدید مجازات را 

قانون مجازات اسالمی تکرار جرم در جرایم تعزیری پیش  ۰8داشت. و به موجب حکم مقرر در ماده 

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  ۷۱۹بینی شده است. و مرور زمان مطابق ماده 

ازدارنده یا اقدامات تامینی در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات ب ۷۹۱8کیفری مصوب سال 

و تربیتی باشد مورد حکم مقنن قرار گرفته است. بنابراین از آنجا که جرم تغییرکاربری غیرمجاز در زمره 

نامه  "قانون اخیرالذکر تلقی نمی شود. و بند ثانیا ۷۱۹جرایم تعزیری است. مشمول حکم مقرر در ماده 

سازمان امور اراضی کشور به مدیر امور اراضی  رئیس ۷۷/۴2/۷۹8۳مورخ  ۷۰8۹۴6/۴2۴/5۹شماره 

 استان خراسان رضوی مغایر قانون تشخیص نمی شود. و قابل ابطال نیست. 

 21/1/3192مورخ  393دادنامه: به رأی هیأت عمومی ديوان عدالت اداری   
صوب سال قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م ۷ماده  ۰نظر به این که در تبصره 

، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای ۷۹85

صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب 

زمانهای جهاد کشاورزی نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سا

قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صالحیت تشخیص  ۷۴استانها بالمانع اعالم شده است و در ماده 

آیین نامه اجرایی  ۷۷هر گونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 

قانون اصالح قانون  ۷۴غیر مجاز موضوع ماده  قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری

مجلس شورای اسالمی به تصویب وزارت جهاد  ۷/8/۷۹85حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 
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قانون را که به طور  ۷ماده  ۰کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره 

قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی  ۷اده م ۷غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره 

حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و 

 ۳/2/۷۹8۱-6۹58۰/22۴با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره 

قانون اصالح قانون  ۷ماده  ۰استان گیالن نیز در راستای فراز آخر تبصره  رئیس سازمان جهاد کشاورزی

صادر شده است و متضمن عدم موافقت با  ۷۹85حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 

قانون مذکور می باشد، از این حیث در محدوده اختیارات  ۷ماده  ۰اجرای طرحهای مصرح در تبصره 

       .طال تشخیص نشدقانونی است و قابل اب

 هیأت عمومی ديوان عدالت اداری 1/6/3192مورخ  183رأی هیأت عمومی ديوان عدالت اداری   

قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  ۷۰با توجه به این که در ماده  -الف

انون یاد شده را با هاد کشاورزی موظف شده است آیین نامه های اجرایی ق۷، وزارت ج۷/8/۷۹85

همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  2تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند و مطابق ماده 

قانون یاد شده مجوز تغییر  در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات ۷۹۱۰مصوب سال 

قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از  %8۴کاربری داده می شود، دریافت 

تغییر کاربری بابت عوارض از مالکان تجویز شده است، از این جهت تعیین مجدد قیمت به نرخ روز 

 8ماده  2ارض مصرح در تبصره ماه برای پرداخت عو 6توسط کمیسیون تقویم پس از انقضای مدت 

آیین نامه مورد شکایت، منطبق با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است و قابل ابطال تشخیص 

 نمی شود

، ۷/8/۷۹85اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  ۹نظر به این که در ماده  -ب

بدون اخذ مجوز، به عنوان تخلف مستوجب مجازات  عدم رعایت الزامات قانونی با وصف تغییر کاربری

قانون مذکور تخلفات مصرح چنانچه بدون اخذ مجوز صورت گرفته  ۷۴تعریف شده است. در ماده 

ا در باشد به عنوان جرم تعریف شده است و مرتکب برای پیگیری به مراجع قضایی معرفی می شود تـ

آیین نامه مورد شکایت که  ۷2ات گردد. لذا تبصره ماده همان قانون مجاز ۹صورت اثبات اتهام طبق مـاده

مقرر داشته، مجرم یا مجرمان برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می شوند، بیانگر معرفی متهم یا 



  ۹۹5 آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  –فصل چهارم 

آیین  ۷2ماده  2متهمان به مراجع قضایی است و نه به منزله معرفی مجرم یا مجرمان. از این جهت تبصره 

 .ر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیستنامه مورد اعتراض مغای

 28/31/3191مورخ  816رای هیات عمومی ديوان عدالت اداری شماره 
،تعیین مناطق پارک ملی و  ۷۹5۰قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال  ۹و2مطابق مواد 

اضع در تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام و

مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری 

انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن 

 5و ۰مادتین  محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ،صنعتی جمهوری اسالمی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره 

پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکت های 

صید بوده که تعیین  قانون شکار و ۹تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده 

محدودیت ها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده 

با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه  "اختصاص

س با محیط زیست حیات وحش،قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیرمتجان

ای حساس کشور را به همراه خواهد داشت. با توجه به مراتب و با استناد به ه ها،تخریب بیشتر زیستگ

حکم بر  ۷۹۳2قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  88و ماده  ۷2ماده  ۷بند 

 ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعالم می شود. 

 21/1/3196مورخ  111يوان عدالت اداری به شماره رای هیات عمومی د
، رسیدگی ۷۹۳2قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۷2ماده  ۷مطابق بند 

به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات 

یردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غ

یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای 

قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله 

ی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه های مورد شکایت صالحیتها و وظایف هیأت عموم

درخصوص عدم موافقت با دیوارکشی در ملک شاکی صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  ۷2ماده  ۷الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 
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راین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم عدالت اداری محسوب نمی شود. بناب

دیوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه 

 مرتضی علی اشراقی               عدالت اداری ارجاع می شود.

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری      

 3/16/3196مورخ  111-111الت اداری به شماره رای هیات عمومی ديوان عد
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ  ۹تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها به موجب ماده 

واجد وصف مجرمانه بوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات  ۷/8/۷۹85ها اصالحی 

دادگاه صالح را  "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صرفا ۷5۳و  ۹6تعیین کرده است. از طرفی اصول 

 بخشنامه شماره 5و۰اند. علیهذا نظر به اینکه بندهای دمرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می

سازمان امور اراضی کشور ،کمیسیون تبصره یک ماده یک  ۷۰/۴6/۷۹۳۰۷۹۳۰م مورخ  ۷۱۰۷۹۰/۴2۴/5۹

آن که در این  "به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است. مضافاقانون صدرالذکر را در این مورد 

قانون رفع موانع تولید  52گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده 

مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع  ۷۹۳۰رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

های مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین  فوق الذکر و خارج از  لذا بندقضایی نمی باشد. 

قانون تشکیالت و آئین  88و ماده  ۷2ماده  ۷حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند 

 ابطال می شود.  ۷۹۳2دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 21/31/3163مورخ  136ر شماره رأی وحدت رويه هیأت عمومی ديوانعالی کشو
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده  ۷5۳اصل 

قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر  ۷۹۱و در  اصل 

ول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران بر سد مسئ

اختالفات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی   8/5/۷۹66مورخ  2۹5/ ت  ۷6۷۴۰تصویب نامه شماره  

دادگستری به دعاوی و اختالفات بین دستگاه های اجرائی که به  اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می 

کشور مبنی بر صالحیت  عام دادگستری صحیح و منطبق با دیوانعالی  ۷۰شود نخواهد بود لذا رأی شعبه 

برای شعب  ۷۹28موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 

 .دیوانعالی کشور و دادگاه ها  در موارد مشابه الزم االتباع است
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 28/3/3131مورخ  366رأی هیأت عمومی  ديوان عالی کشور  به دادنامه 
نظر به اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و امالک ثبت شده بدون تنفیذ و تائید آنها 

-2۹۳قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه  ۰8توسط مراجع قانونی صالحیتدار به شرح ماده 

ضمن این معنی می باشد موافق شعبه یازدهم که مت 2۳/۷۴/۷۹۱۹-۳۹۷شعبه نهم و دادنامه  ۷۹/۹/۷۹۱5

 .قانون تشخیص می گردد

 هیات عمومی ديوان عالی کشور 23/32/3186ـ 313شماره  رأی وحدت رويه
، کلیه ۹۷/۹/۷۹۱۰قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  ۹چون مطابق ماده 

بدون اخذ  ه به صورت غیر مجاز ومالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون ک

مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع وقمع بنا به سایر مجازات های 

مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت ))... عالوه بر قلع وقمع بنا...(( در صدر مجازات های 

دارد که قلع  ماده مزبور، داللت می نماید و معلوم میمقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر 

این قانون نیز جلوگیری از ادامه  ۷۴ماده 2حکم کیفری است کما اینکه در تبصره  وقمع بنا جزء الینفک

عملیات غیر مجاز وتوقف آن، حتی به صورت قلع وقمع بنای غیر مجاز، البته با رعایت مقررات قانونی 

بزة موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری  به مامورین کشف و تعقیب

، صدور حکم به قلع قمع بنای غیر مجاز، به عنوان باغها وصراحت قانونی فوق االشارهاراضی زراعی و 

تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة 

لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم شاکی ندارد، 

دادگاه تجدید نظراستان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص 

ر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری د 2۱۴می گردد. این رای طبق ماده 

 موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور وشعب دیوان عالی کشور الزم االتباع می باشد

 هیأت عمومی ديوان عالی کشور 22/3/3193ـ321رأی وحدت رويه شماره 
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای 

ها ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷۹85اصالحی سال کمیسیون موضوع تبصره یک 

باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد 

بود.مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به 

قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کالً، قابل تعقیب  ۹نماید؛ زیرا ماده ند داللت نمیاتغییرکاربری کرده
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همین ماده صراحتاً ذکر گردیده  ۰دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 

عی و است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زرا

باشند و رأی شعبه دهم دادگاه ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری میباغ

گردد. این تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می

مور کیفری در موارد مشابه برای های عمومی و انقالب در اقانون آیین دادرسی دادگاه 2۱۴رأی طبق ماده 

 االتباع خواهد بود.ها و دیوان عالی کشور الزمکلیه شعب دادگاه

 93: هیأت عمومی ديوان عالی کشور 28/1/3192ـ  311رأی وحدت رويه شماره 
که دادگاه  ۹۷/۹/۷۹۱۰( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۷/8/۷۹85)اصالحی  ۹ماده 

ه ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع را مکلف کرد

 ۷/8/۷۹85( اصالحی ۷این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

که قلع ( قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به این۷ماده )

و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از الزم االجرا شدن آن ماده 

حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به 

آیین دادرسی دادگاه های  قانون 2۱۴اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 

عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع 

  .است

 هیات عمومی ديوان عالی کشور 21/11/3196مورخ  319رای وحدت رويه 
شخص شده با م ۷۹۳2قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷۳مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 

توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ،ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که 

میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین 

ن جزای نقدی نسبی است با مشابه یکسان نیست،انصراف دارد. بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانو

ماده مورد اشاره ،تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن  ۹توجه به حکم مقرر در تبصره 

در صالحیت دادگاه کیفری دو می باشد. و  ۷۹۳2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۹۰۴به موجب ماده 
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ت. بر این اساس رای شعبه هفدهم دیوان رای این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اس

ی به صورت غیرمجاز که با غییرکاربری اراضی زراعی و باغ هاعالی کشور در مورد درجه مجازات بزه ت

قانون  ۰۱۷این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 

شور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی ک

  الزم التباع است.

 هیات عمومی ديوان عالی کشور 21/11/3196مورخ   361رای وحدت رويه 
احداث ، الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۰بر حسب مستفاد از تبصره     

در روستاها با موافقت سازمان های جهادکشاورزی و رعایت ، دامداری و سایر موارد مذکور در آن

ضوابط زیست محیطی ،بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییرکاربری محسوب نمی شود. و 

اصالحی قانون مذکور خارج است. و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که  ۹از شمول ماده 

پیش بینی شده از سوی تخلف از شرط ،که در قوانین مربوط  به آن اشاره شد ضمانت اجرای“ فوقا

دستگاه های ذیربط در مورد متخلفین ،قابل اعمال و اجراء است. براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه 

تجدیدنظر استان  قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و  ۰۱۷ده می گردد. این رای طبق ما

 سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع است. 
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۷۴۰۳22/۴2۴/5۹شماره:   

 ۴6/۴5/8۱تاریخ:                                                                       

 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ...

11211 /12/111شماره   موضوع: )بخشنامه( ارسال تصویر بخشنامه  

وزیر محترم مسکن و شهرسازی 2/3/12مورخ    

 

 با سالم و احترام؛

معاون محترم وزیر مسکن و  2۱/۹/8۱مورخ ۷288۹/۹۴۴به پیوست تصویر نامه شماره              

و دبیر شورای عالی شهر سازی و معماری ایران منضم به بخشنامه شماره شهرسازی 

وزیر محترم مسکن و شهرسازی در خصوص ضرورت اعالم نظر  ۱/۹/8۱مورخ  ۴2/۷۴۴/۷۴28۷

سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها در ارتباط با تعیین نوع کاربری برای اطالع و بهره برداری 

 ارسال می گردد. 
 

 

             

  امور اراضی کشور  رئیس سازمان                  

 

 
 

 

 



  ۹۰۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 ۷۷82۳/۴2۴شماره: 

 ۷۷/۰/8۱تاریخ:

 جناب آقای مهندس اورنگی

 رئیس محترم سازمان امور اراضی 

 

 سالم علیکم

مبنی  6/۹/8۱مورخ  ۱25۰/۴2۴و شماره  28/۷/8۱مورخ  ۷82۱/۴2۴های شماره پیرو رونوشت نامه

خصوص تعیین نوع کاربری جدید ها درهای مسکن و شهرسازی استانرت اعالم نظر سازمانبر ضرو

معاون محترم وزیر و  2۱/۹/8۱مورخ  ۷288۹/۹۴۴ها، به پیوست نامه شماره در اراضی زراعی و باغ

مورخ  ۴2/۷۴۴/۷۴28۷عالی شهرسازی و معماری ایران منضم به تصویرنامه شماره دبیر شورای

محترم مسکن و شهرسازی و سایر ضمایم مربوطه برای استحضار و هرگونه اقدام الزم  وزیر ۱/۹/8۱

  ۷۴/۰گردد. فایفا می

 

 

 خانیا... صفیفضل

 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر 

 وزارت جهادکشاورزی 
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 ۴۱/۴۹/8۱تاریخ: 

 ۴2/۷۴۴/۷۴28۷شماره: 

 

 بسمه تعالی

 شرقی و شهرسازی استان آذربایجان رئیس محترم سازمان مسکن –برادر مهندس خلیلی مرد 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی  –برادر مهندس خانمحمدی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل  –پور برادر مهندس کنعان

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان  –برادر مهندس نورصالحی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان ایالم  –ر مهندس حیدری براد

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر  –برادر مهندس مقاتلی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران  –برادر دکتر مشکینی 

 ارمحال و بختیاری رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان چه –برادر مهندس مجیدی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی  -برادر مهندس توتونچی

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی  –برادر مهندس جاوید 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی  –برادر مهندس جعفری 

 محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان  رئیس –برادر مهندس دهقانی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان  –برادر مهندس صفری 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان  –برادر مهندس صابری 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان  –زهی برادر مهندس هاشم

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس  –برادر مهندس دیهیمی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین  -برادر مهندس محمدزاده 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان قم  –برادر مهندس صحرائی 

 ن کردستان رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استا –برادر مهندس رسولی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان  –برادر مهندس عطایی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه –برادر مهندس مرادی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد  –برادر مهندس حسینی 
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 سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان  رئیس محترم –برادر مهندس مهیائی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان گیالن –نژاد برادر مهندس نرگس

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان  –برادر مهندس غالمی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران  –برادر مهندس رسولی 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی  –وطالبی برادر مهندس اب

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان  –برادر مهندس باقری فرد 

 رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان  –برادر مهندس سروش مقدم 

 استان یزد رئیس محترم سازمان مسکن و شهرسازی  –برادر مهندس خواجه رضائی 

 

 سالم علیکم 

وزیر محترم جهادکشاورزی موارد ذیل   28/۷/8۱مورخ  ۷82۱/۴2۴ضمن ارسال تصویر نامه شماره 

 گردد: جهت اقالم الزم ابالغ می

ها صرفاً مسئولیت پذیرش تغییر کاربری از کشاورزی را دارند، ماده استان ۷های تبصره کمیسیون -۷

 اختیارات این کمیسیون نیست.  لیکن تعیین کاربری جدید در حیطه

های ها، کمیسیونقانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۱ماده  2براساس بند  -2

ای و های کالبدی، منطقهالذکر موظفند در تشخیص ضرورت تغییر کاربری، ضوابط طرحفوق

ابراین الزم است در ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را رعایت کنند. بنناحیه

های تری از مطالعات طرحها ضمن همکاری کامل، اطالعات دقیقهای کمیسیونپاسخ به استعالم

 ها قرار دهید. های کمیسیونمصوب باالدست در اختیار دبیرخانه

القاعده علی ۷ماده  ۷های تبصره آنجایی که بهنگام طرح تقاضاهای تغییر کاربری در کمیسیون از -۹

های مسکن و باشد، بنابراین رؤسای محترم سازمانمشخص می ری جدید مورد تقاضاکارب

شهرسازی که عضو کمیسیون نیز هستند الزم است تمامی تالش خود را جهت تحقق ضوابط و 

های باالدست و همچنین جلوگیری از پذیرش های مجاز تعیین شده در طرحکاربری

های ممنوعه نسبت به ایجاد کاربری مصوبه کمیسیونهایی که قصد دارند پس از اخذ درخواست

 اقدام نمایند، بکار ببندند. 
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بینی شده است که قانون اصالح، کمیسیون تجدیدنظری در سطح ملی پیش ۱براساس تبصره  -۰

باشد. چنانچه به هر های استانی را دارا میاختیار تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون

های باال دست های استانی با ضوابط و مقررات طرحر شده در کمیسیوندلیلی مجوزهای صاد

مغایرت پیدا کند، الزم است در اسرع وقت موضوع را با مشخصات کامل به معاونت محترم 

 شهرسازی و معماری وزارت متبوع انعکاس دهید.

 

 

 به امید پیروزی اسالم بر کفر جهانی

 محمد سعیدی کیا

 وزیر مسکن و شهرسازی
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 ۷۹۴2۱۱/۴2۴/5۹شماره: 

 ۹۴/۴۰/88تاریخ: 

 مدیریت محترم امور اراضی استان ..... 

های مطروحه های صادره در رابطه با پروندهموضوع: )بخشنامه( رعایت ضوابط و مقررات و بخشنامه

ماده یک قانون حفظ  2های تبصره های صادره فعالیتدر کمیسیون تبصره یک ماده یک و موافقت

 هاضی زراعی و باغکاربری ارا

 با سالم و احترام: 

ها، نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( آئین2نظر به اینکه به موجب ماده)

جهادکشاورزی استان مستقر بوده و مدیر  دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مزبور در سازمان

( قسمت )د( دستورالعمل نحوه و چگونگی ۷شد و با عنایت به بند )باامور اراضی دبیر کمیسیون می

دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره یک ماده، 

وزارتی( رئیس سازمان جهادکشاورزی استان  8/8/86مورخ  28۷۴۴/۴2۴)موضوع بخشنامه شماره 

مناسب جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک با مکلف است نسبت به تهیه مکانی 

های متشکله و غیره در مدیریت امور امکانات و تجهیزات الزم برای نگهداری سوابق، مصوبات، پرونده

های صادره در رابطه اراضی اقدام نماید و دبیر کمیسیون نیز موظف است ضوابط و مقررات و بخشنامه

ماده یک مذکور را به  ۰های تبصره در کمیسیون تبصره یک ماده یک و فعالیت های مطروحهبا پرونده

طور دقیق اجرا نماید، لذا موارد و نکات ذیل که عدم توجه به آن درگزارش کارشناسان سازمان پس از 

های متقاضیان تغییر کاربری موضوع ها و بررسی پروندههای امور اراضی استانبازدید از مدیریت

قانون تلقی شده  ۷ماده  ۷ای اشاره شده منعکس گردیده است، تخلف دبیرخانه کمیسیون تبصره هتبصره

 باشد.و مسئولیت آن به عهده دبیر کمیسیون می

 ۹/۷۷/86مورخ  ۳۷۷۳۳/۴2۴/5۹و  ۷۰/۳/86مورخ  8۱۹۳۳/۴2۴/5۹های شماره با عنایت به بخشنامه -۷

های مورد عمل که جهت اجرا، پیوست بخشنامههای دبیرخانه کمیسیون موظف است از تمامی فرم

بایست در دفتر اندیکاتور دبیرخانه کمیسیون ها مییادشده ارسال شده است استفاده نموده و تمامی فرم

 باشند.های قبلی از درجه اعتبار ساقط میهای مربوطه بایگانی گردد، ضمناً فرمثبت و در پرونده

ها در خارج از محدوده شهرها و ط تشخیص اراضی زراعی و باغدستورالعمل ضواب 2به موجب ماده -2

وزارتی( تعیین نوعیت  ۳/۷۷/86مورخ  ۹۳۱8۴/۴2۴)بخشنامه شماره  هاطرح هادی روستا ها وشهرک
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عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان )یا در صورت زمین و تشخیص زراعی و باغی بودن اراضی به

باشد. بنابراین پس از بازدید کارشناس یا کارشناسان منتخب استان( میتفویض وی، مدیر امور اراضی 

در نظر گرفتن  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و تکمیل فرم مربوطه )فرم تشخیص نوعیت زمین( با

وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از 

( دستورالعمل مذکور، پس از اعالم نظر مدیر جهادکشاورزی شهرستان، 2ه )دع ماگانه موضوموارد نه

باشد. تشخیص نوعیت زمین و امضاء فرم مربوطه توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی ضروری می

های تابعه ضمناً ضرورت دارد کارشناس یا کارشناسان منتخب، با ابالغ رسمی رئیس سازمان در شهرستان

 گردند.مشخص و تعیین 

قسمت )الف( دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل  2-۷ دبا عنایت به بن-۹

ماده  ۰پرونده متقاضیان تغییر کاربری و بند )ج( دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 

موافقت اصولی یا  ارائه استعالم، ۳/۳/8۱مورخ  ۷۷۹66۴/۴2۴/5۹یک قانون و به موجب بخشنامه شماره 

های اجرایی ذیربط به منظور درخواست تغییر کاربری الزامی بوده و جواز تأسیس صادره توسط دستگاه

 باشد. آن از متقاضیان میدبیرخانه کمیسیون موظف به اخذ 

گردد براساس مساحت اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح که مورد موافقت کمیسیون واقع می-۰

ضی مندرج در استعالم، موافقت اصولی یا جواز تأسیس صادره شامل زیربنای تأسیسات مساحت کل ارا

ها، فضای سبز، محوطه و ... )که در صورت شمول عوارض مورد نیاز، راه دسترسی و فضای بین سوله

گردد. ها، مشمول عوارض مربوطه خواهد بود( تعیین میقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 2ماده 

گیری مبادرت به تغییر مساحت  اراضی محل اجرای طرح کمیسیون در تصمیم یدر مواردی که اعضا لذا

بایست نسبت به اصالح مساحت کل اراضی محل اجرای طرح )مندرج در نمایند لزوماً متقاضی میمی

 اقدام نماید. موافقت اصولی(

افت تقاضا )بخشنامه شماره ( قسمت)الف( دستورالعمل نحوه و چگونگی دری۹به استناد بند) -5

های واصله از مدیریت جهادکشاورزی پس از تکمیل در وزارتی( پرونده 8/8/86مورخ  282۴۴/۴2۴

دبیرخانه کمیسیون در دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان 

ها حفظ کاربری اراضی زراعی و باغنامه اجرائی قانون اصالح قانون آئین ۹ماده  ۹مصرحه در تبصره 

ای به گردد و در صورت نقص و عدم تکمیل مدارک مورد لزوم، دبیر کمیسیون طی اخطاریهتلقی می

نماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به رفع نقص اقدام نماید. متقاضی اعالم می
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میل بودن پرونده مراتب را کتباً به متقاضی بنابراین دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تک

 ابالغ نماید.

تواند به طور مشروط اتخاذ تصمیم نماید. لذا دبیرخانه کمیسیون کمیسیون تبصره ماده ماده یک نمی-6

های سایر ادارات موظف است قبل از طرح پرونده در کمیسیون نسبت به اخذ مدارک و پاسخ استعالم

گردد نده های ناقص در کمیسیون که منجر به موافقت مشروط کمیسیون میذیربط اقدام و ازطرح پرو

 خودداری نماید.

های تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون قبل از معرفی متخلف به مراجع قضایی، صدور طرح پرونده-۱

ر باشد. الزم است دبیرخانه کمیسیون دو اجرای رأی نهایی صادره خالف ضوابط و مقررات قانون می

 های مذکور پس از طی مراحل قضائی اقدام نماید.مورد پرونده

خوردگی و خدشه بوده و به طور کامل صورتجلسه موافقت یا مخالفت کمیسیون باید بدون خط-8

تکمیل و ذیل امضاء اعضا کمیسیون الزاماً باید تاریخ داشته باشد مضافاً اینکه دالیل مخالفت یا موافقت، 

 بایست در صورتجلسه قید گردد.وارض و سایر موارد میشمول یا عدم شمول ع

دبیرخانه کمیسیون موظف است تصمیمات کمیسیون مبنی بر موافقت یا مخالفت با اجرای طرح، واریز -۳

های مربوطه و در قانون )موضوع صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی( را براساس فرم 2عوارض ماده 

 .اسرع وقت به متقاضیان ابالغ نماید

ها و بند یک قسمت )الف( نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغآئین ۱با عنایت به ماده -۷۴

وزراتی( تشکیل کمیسیون تقویم  26/8/86مورخ  ۹۴52۹/۴2۴دستورالعمل نحوه تقسیم اراضی )بخشنامه شماره 

رسمیت یافته و رأی اکثریت  یعضااراضی در هر شهرستان الزامی بوده و تشکیل جلسات آن با حضور کلیه ا

االجرا است. همچنین به موجب بند )ب( دستورالعمل مذکور، قیمت روز اراضی زراعی و معتبر و الزم یاعضا

های مشابه در ها با کاربری جدید یا مورد تقاضا توسط کمیسیون تقویم، با درنظر گرفتن ارزش کاربریباغ

لک، دوری و نزدیکی به شهرها و روستاها و امور خدماتی و زیربنایی و ترین فاصله عرفی از محل وقوع منزدیک

شود. قیمت تعیین شده نباید کمتر از قیمت های فنی و تحقیقات محلی و بازدید زمین دیده میبا انجام بررسی

 روز زمین با کاربری فعلی باشد.

های تغییر کاربری در خواستطرح مجدد در 2۱/2/86مورخ  ۱۷۳56/۴2۴/5۹به موجب بخشنامه شماره  -۷۷

باشد. الزم است دبیرخانه کمیسیون از طرح کمیسیون تبصره یک ماده یک خالف ضوابط و مقررات قانون می

 مجدد موارد مذکور در کمیسیون اکیداً خودداری نماید. 
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با حضور  نامه اجرایی قانون، جلسات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانونآئین ۹ماده  ۰به موجب تبصره -۷2

االجرا خواهد بود. رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی معتبر و الزم

لذا در صورت عدم رعایت مفاد تبصره مذکور، تشکیل جلسه و تصمیمات کمیسیون فاقد وجاهت قانونی 

 باشد. می

نامه رسمی منضم به قولنامه صورت  تدر مواردی که پذیرش درخواست تغییر کاربری براساس وکال-۷۹

 ۷۴/8/85مورخ  55۷۰۴/۴2۴/5۹و  ۷۴/۱/85مورخ  52۳6۰/۴2۴/5۹های شماره پذیرد، رعایت مفاد بخشنامهمی

 باشد. الزامی می

بایست به طور منظم و ماده یک قانون می ۰های متشکله تبصره یک ماده یک و تبصره اوراق کلیه پرونده-۷۰

 شماری گردد. برگ،  از اتمام کار مرتب بایگانی و پس

 رئیس سازمان  امور اراضی کشور
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 126222/121/63:شماره 

 12/11/12تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان.....

 درخصوص نحوه پذیرش اراضی وقفی جهت تغییر کاربری )بخشنامه(  موضوع:

 

 سالم علیکم

نامه داخلی با اداره اوقاف ن تغییر کاربری که اسناد مالکیت آنها اجارهدرخصوص آن دسته از متقاضیا

 باشد رعایت موارد ذیل ضروریست: آستان قدس و .. می

 ۷بایست در کمیسیون تبصره باشد که می هاییچنانچه طرح مورد درخواست از جمله فعالیت -۷

 ۷شده در راستای تبصره مطرح شوند، الزم است قبل ازطرح موضوع در کمیسیون یاد  ۷ماده 

نسبت به استعالم از اداره اوقاف و اخذ  8/8/86مورخ  282۴۴/۴2۴شماره دستورالعمل ۷بند 

با  ۷ماده  ۷نظریه متولی موقوفه اقدام گردد. بدیهی است در صورت موافقت کمیسیون تبصره 

ری اراضی زراعی و قانون حفظ کارب 2اجرای طرح مورد نظر با توجه به اینکه بنا به مفهوم ماده 

بایست به نام مالک زمین صادر گردد مجوز تغییر کاربری به نام ها مجوز تغییر کاربری میباغ

 اداره اوقاف صادر خواهد شد. 

قانون حفظ کاربری  ۷الحاقی به ماده  ۰های تبصره اگر طرح مورد درخواست از جمله فعالیت -2

ها الزامی به ارائه سند مالکیت رائه اینگونه طرحها باشد از آنجا که برای ااراضی زراعی و باغ

باشد در این صورت الزم است با استعالم از اداره اوقاف اوالً سوال شود قرارداد اجاره مورد نمی

تأیید است و ثانیاً مستأجر مأذون به انجام چنین درخواستی بوده است یا خیر؟ در صورتی که 

تغییر کاربری مستأجر را تنفیذ نمودند، صدور از استعالم درخواست  ادارات مذکور پس

به نام مستأجر مأذون  ۷الحاقی به ماده  ۰های تبصره های قانونی مربوط به اجرای طرحموافقتنامه

 ازطرف اداره اوقاف، بالمانع خواهد بود.

 رئیس سازمان امور اراضی کشور 
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 ۷522۰۳/۴2۴/5۹شماره:  

 ۷۴/۰/8۳تاریخ:                                                                

 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان .....

موضوع: )بخشنامه( در خصوص استعالم از سازمان مسکن و شهرسازی برای اتاق کارگری و نگهبانی و 

 دیوارکشی باغات

 با سالم و احترام؛

اســتعالم از اخــذ درخصــوص  ۴2/۴۱/۷۹88مــورخ  ۷۹۰2۳۳/۴2۴/5۹پیــرو بخشــنامه شــماره  

قانون حفظ کاربری  ۷الحاقی به ماده  ۰های موضوع تبصره در مورد طرحسازمان مسکن و شهرسازی 

، اتاق کارگری و نگهبـانی و دیوارکشـی باغـات   اراضی زراعی و باغها و مشخصاً در رابطه با احداث 

مـورخ   8۰52/۹2۴/۹۴۴و  ۷۰/۴۳/۷۹88مـورخ   ۰6۴6۱/۹2۴/۹۴۴هـای شـماره   پیوست تصویر نامهبه

عـالی شهرسـازی و معمـاری ایـران بـرای استحضـار و       معاون محترم وزیر و دبیر شورای 2۷/۴2/8۳

نیز تاکید شـده اسـت،    مذکورهای همانگونه که در نامه گردد.برداری و رعایت موضوع ارسال میبهره

السـابق  کمـافی نگهبانی و نیز دیوارکشی باغات  نحوه اقدام برای صدور مجوز احداث اتاق کارگری و

باشـد، مقتضـی   مـی این سـازمان   ۷8/۴2/۷۹8۱مورخ  ۳8۱8۰/۴2۴/5۹براساس مفاد بخشنامه شماره  

قانون حفظ کـاربری   ۷الحاقی به ماده  ۰های موضوع تبصرهاست قبل از صدور مجوز برای کلیه طرح

ری و نگهبانی و دیوارکشی باغات، مراتـب را بـه   اراضی زراعی و باغها و مشخصاً  احداث اتاق کارگ

ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معمـاری و  ای و ناحیههای کالبدی و منطقهمنظور رعایت طرح

ریزی و توسعه استانها و عدم تداخل اخذ نظر کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه

 سکن و شهرسازی استان استعالم نمایند.های موجود و مصوب از سازمان مبا حرائم کاربری

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور 



  ۹5۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 21/12/12تاریخ:

 1263/321/311 شماره:

 جناب آقای مهندس اورنگی

  امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ریاست محترم سازمان

 

 با سالم

در خصوص اخذ استعالم از  ۷5/۷2/88مورخ  ۷۰5۴۳8/۴2۴/5۹احتراماً بازگشت به نامه شماره 

الحاقی به ماده یک قانون حفظ  ۰های موضوع تبصره های مسکن و شهرسازی، در مورد طرحسازمان

ها و مشخصاً در رابطه با احداث اتاق کارگری، نگهبانی و دیوارکشی باغات اعالم اراضی زراعی و باغ

 دارد:می

در حریم و خارج ها، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ قانون حفظ اراضی ۷ماده  2براساس تبصره -۷

های از مصادیق عمده  فعالیت ۰باشد و ماهیتاً طرح های موضوع تبصره کشاورزی میاز آن وزارت جهاد

وری و بهینه کردن تولیدات وابسته به کشاورزی بوده که در راستای اهداف آن وزارتخانه جهت بهره

ها تغییر کاربری ها، این فعالیتو باغ انون حفظ اراضی زراعیبخش کشاورزی است و از منظر ق

گردد ولی از بعد کالبدی و اینکه هرگونه اقدام عمرانی بر روی زمین و تأثیرگذاری بر محسوب نمی

گردد لزوماً نیازمند بررسی موضوع از حیطه سرزمینی، به عنوان تغییر در نحوه کاربرد زمین محسوب می

های توسعه و عمران ر گروه تخصصی مسکن و شهرسازی جهت انطباق با طرحکلیه جهات، در کا

ریزی و توسعه باشد. لذا، اخذ نظریه کار گروه مزبور و شورای برنامهای میای و منطقه، ناحیهشهری

 استان برای هرگونه مجوز یا فعالیت مدنظر جهادکشاورزی، ضروری است. 

باشند، به استناد ته از متقاضیانی که فاقد سند مالکیت رسمی میدر رابطه با صدور مجوز برای آن دس-2

قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و صرف  22ماده 

تواند دلیل مالکیت باشد؛ بنابراین کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی و استعالم و اخذ تعهد نمی

باشند مگر آنکه احکامی از مراجع قضایی هایی نمیقادر به پذیرش چنین پرونده دبیرخانه آن نیز قانوناً

 مبنی بر مالکیت متقاضی بر اراضی فاقد اسناد مالکیت رسمی صادر شده باشد. 

علیهذا با توجه به موارد فوق و از آنجایی که تعریف کاربری در حوزه وزارت جهادکشاورزی با تعریف 

ها نه تنها مانع شهرسازی ظاهراً و ذاتاً تفاوت دارد و بعضاً این تغییر کاربریکاربری در حوزه مسکن و 
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های کشاورزی را در پی داشته و به تبع آن تغییرات بلکه احتمال نابودی و خسارت جدی در فعالیت

باشد. لذا نظریه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی های کالبدی و توسعه و عمران میعمده در حوزه

بایستی اخذ گردد. النهایه های مورد بحث میها در مورد کلیه فعالیتریزی و توسعه استانای برنامهو شور

ها که از گردد که رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استانخاطر موجود، پیشنهاد می با توجه به دغدغه

باشند هماهنگی، ها میریزی استاناعضاء فعال کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شوراهای برنامه

ریزی ها و رؤسای سازمان مسکن و شهرسازی استان ها را در برنامهالزم را با معاونین عمرانی استانداری

 ، در کارگروه جهت اتخاذ تصمیم معمول دارند. ۷الحاقی به ماده  ۰و تسریع طرح موضوعات تبصره 

 

 

 غراوی دمیرمحم

 معاون وزیر و دبیر شورای عالی

 و معماری ایران شهرسازی



  ۹55 بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 12/2/11تاریخ: 

 261/321/311شماره: 

 جناب آقای مهندس اورنگی

 ریاست محترم سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی 

 

 با سالم

های کارگری درخصوص چگونگی صدور مجوز برای اتاق  ۰/6/88مورخ  268۴۳/۹۴۴پیرو نامه شماره 

عات احتمالی آتی، بدین وسیله نامه مذکور به شرح زیر اصالح با توجه به تب و نگهبانی دیوارکشی باغات،

 گردد: می

نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ آیین ۷۴ضوابط فنی و اجرایی دستورالعمل ماده  ۹با توجه به ماده 

کاربری اراضی زراعی و باغات مبنی بر ضرورت طرح موضوع تعیین کاربری جدید و تصویب آن در کار 

نامه توسط سازمان جهادکشاورزی استان برای صی مسکن و شهرسازی، صدور موافقتگروه تخص

 باشد. گروه مذکور میکشی باغات، مستلزم اخذ مصوبه کاراحداث اتاق کارگری و نگهبانی و دیوار

بدیهی است دبیرخانه کارگروه مسکن و شهرسازی استان، درصورت رعایت ضوابط فنی و اجرایی 

های موجود و مصوب، با در نظر گرفتن الذکر و عدم تداخل با جرائم کاربریفوقموضوع دستورالعمل 

عدم نیاز به اخذ مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک برای این موارد، تسریع نموده و در اعالم نظر، 

 همکاری الزم رابه عمل خواهد آورد. 

 

 

 میرمحمد غراوی

 ایران معاون وزیر و دبیرشورایعالی شهرسازی و معماری
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  162332/121/63شماره: 

 11/6/12تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان...

 موضوع: بخشنامه

 سالم علیکم

احتراماً، در سالی که به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف نامگذاری گردیده، شایسته است به منظور 

ای ملی قلمداد حیه بعدی آن که وظیفهها و اصالاجرای بهینه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

های قانونی آنان نیز به نحو احسن استفاده گردد. های ذیربط و ظرفیتگردد از مشارکت کلیه دستگاهمی

در همین رابطه جا دارد با هماهنگی استاندار، فرمانداران و شهرداران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا 

قانون  ۳۳ماده  ۹ذیل بند  2های موضوع تبصره های کمیسیونهای استفاده مناسب از ظرفیتزمینه

ها در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها و نیز شهرداری

قانون مذکور درخصوص اراضی و امالک واقع در محدوده و حریم شهرها  ۷۴۴کمیسیون موضوع ماده 

های مذکور، تر کردن کمیسیونالذکر جهت فعالمحترم فوقفراهم گشته و ضمن درخواست از مسئولین 

قانون  ۷ماده  ۷های تبصره هایی که بدون اخذ مجوز از کمیسیوناز صدور مجوز برای آن دسته از ابنیه

و یا بدون موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان)در  ها استانحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

های الذکر( در اراضی زراعی و باغقانون اخیر ۷الحاقی به ماده  ۰ره وضوع تبصهای مخصوص طرح

 عمل آید. اند ممانعت بهموضوع قانون مذکور احداث شده

ترین وظیفه وزارت جهادکشاورزی یعنی تأمین امنیت غذایی کشور و جلوگیری بدیهی است نیل به مهم

ر بوده که تحقق این مهم نیز تنها در اثر از وابستگی تنها در سایه حفظ اراضی کشاورزی کشور مقدو

 پذیر خواهد بود. های ذیربط امکانتعامل سازنده و مثبت دستگاه

 در همین رابطه مستدعی است گزارش اقدامات آتی را به این سازمان ارسال فرمایید.

 امور اراضی کشور  رئیس سازمان



  ۹5۱ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 ۷۱۷6۰5/۴2۴/5۹شماره: 

6/5/۷۹۳۴تاریخ:   

 

 رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان......

معاون محترم وزیر مسکن و شهر سازی و  ۹۷/2/۷۹۳۴مورخ  ۳۴/۹۴۴/66۱۰موضوع: ارسال نامه شماره 

 دبیر شورای عالی شهر سازی و معماری

 

 با سالم و احترام

ر مسکن و معاون محترم وزی ۹۷/2/۷۹۳۴مورخ  ۳۴/۹۴۴/66۱۰پیوست تصویر رونوشت نامه شماره به

قانون برنامه  ۷۳۰و  ۷۱8سازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص ابالغ مواد شهر

 رساند: پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ارسال و به استحضار می

ان نامه توسط هیات محترم وزیرمستفاد از نامه مذکور اجرای مواد قانونی فوق منوط به تهیه و ابالغ آیین

های تخصصی ذیل آن و ریزی و توسعه استانها و کارگروهباشد که در این خصوص شوراهای برنامهمی

نمایند لذا های هادی روستایی و محدوده آن اتخاذ تصمیم میدرخصوص تهیه طرح ۷۳۰بند ))ف(( ماده 

و یا توسعه  های هادی روستایی، چنانچه برای تهیه و تصویبنظر از مرجع تهیه و تصویب طرحصرف

 شد، رعایت قانون حفظ کاربری اراضی های هادی روستایی، اراضی زراعی و باغها مورد نیاز باطرح

 باشد.استان الزامی می ۷ماده  ۷زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 

 

 امور اراضی کشور  رئیس سازمان
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 31/2/1321تاریخ:

 21/311/6622شماره: 

 رادر گرامی جناب مهندس شاملو ب

  معاون محترم عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور

 سالم علیکم

احتراماً با عنایت به ابالغ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای برخی از مواد قانون منوط به تهیه و ابالغ 

باشد که این می ۷۳۰.۷۱8، مواد نامه توسط هیئت محترم وزیران گردیده، که از جمله این مواردآیین

 ۷۳۰ماده « و»های تخصصی ذیل آن و بند ها و کارگاهریزی و توسعه استاندرخصوص شوراهای برنامه

نمایند. لذا به جهت های هادی روستای و محدوده آن اتخاذ تصمیم میدر خصوص تهیه طرح

نامه نامه اجرایی بوده و تا تصویب آییننگیری در مورد این مواد و بندهای آن، نیاز به تصویب آییتصمیم

 االجراست. مصوبات و روندهای قبلی الزم

ها قبل مسکن استان بنیاداز آنجایی که بنا به گزارش برخی از ادارات مسکن و شهرسازی، رؤسای محترم 

ه باعث نموده ک ۷۳۰گیری به استناد بند ف ماده نامه اقدام به تشکیل جلسات و تصمیماز ابالغ آیین

جهت جلوگیری از تبعات آتی ناشی از گیری گردیده است. لذا بهمکاتبات درخصوص نحوه تصمیم

نامه از تشکیل کمیته اشاره شده و اقدامات مغایر شایسته است دستور فرمایید تا قبل از تهیه و ابالغ آیین

محترم وزیران اقدام  نامه جهت طرح در هیئتآیین گیری خودداری نمایند و نسبت به تهیهتصمیم

 فرمایند. 

 

 غراویمیرمحمد                                                                  

 شورایعالیمسکن و شهرسازی و دبیر معاون وزیر 

 شهرسازی و معماری                                                                  



  ۹5۳ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 162612/121/63شماره: 

 11/16/21تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان 
 صنعتی  –های واقع در مناطق آزاد تجاریبخشنامه درخصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

 با سالم و احترام؛ 

معاون محترم امور حقوقی  ۷۰/۰/۳۴مورخ  ۷۷8۹۴/م/۷۴۴۰2/۳۴پیوست تصویرنامه محرمانه شماره  به

صنعتی  –های واقع در مناطق آزاد تجاریخصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغدولت در

 دارد: و اعالم میارسال 

صنعتی که  –های واقع در مناطق آزاد تجاریاالشاره، آن قسمت از اراضی زراعی و باغحسب نامه فوق

قانون چگونگی اداره  2۰ه ی و در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از مادتاراضی دولتی و مل وجز

ها و اصالحیه بعدی صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ –مناطق آزاد تجاری

 باشد.آن می

 رئیس سازمان امور اراضی کشور 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹6۴

  ۷۱26۹8/۴2۴/5۹ماره :ش

۴2/۴6/۷۹۳۴تاریخ   

 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان  

 موضوع :  بخشنامه درخصوص شمول عوارض جهت احداث اتاق کارگری و نگهبانی

 

 با سالم و احترام؛

وزیر  8/۹/۳۴مورخ  86۹۷/۴2۴ها در خصوص بخشنامه شماره با عنایت به سواالت مکرر استان

 282۴2/۴2۴شاورزی)حذف عبارت اتاق کارگری و نگهبانی از دستورالعمل شماره محترم جهادک

( و شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به احداث اتاق کارگری و نگهبانی به 8/8/86مورخ 

 رساند:استحضار می

که به اراضی  اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مواردی 2بر اساس ماده  

( قیمت %8۴شود هشتاد درصد)ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میغزراعی و با

های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از روز اراضی زراعی و باغ

گردد. از طرفی در قانون حفظ کاربری موارد داری کل کشور واریز میمالکین وصول و به خزانه

ایحال در ذیل این ماده بیان گردیده است. علی 2و  ۷وارض به صراحت در تبصره های معاف از ع

دستورالعمل  برابر ضوابط و مقررات مربوطه منجمله ۷ماده ۷صورت موافقت کمیسیون تبصره

 با احداث اتاق کارگری و نگهبانی، 8/8/۷۹86مورخ  282۴۴/۴2۴پیوست بخشنامه وزارتی شماره 

درخواست تغییر کاربری برای  باشد. بدیهی است چنانچه شخص،وارض میطرح یادشده مشمول ع

سکونت شخصی تا پانصد مترمربع و فقط برای یکبار را داشته باشد و در موافقت اصولی نیز عنوان 

اصالحی از پرداخت  2اصالحی ماده  ۷ذکر گردیده باشد، با عنایت به تبصره  "واحد مسکونی"طرح 

اعم از دائم یا  هد بود. در غیر اینصورت، احداث هرنوع سکونتگاه دیگرمعاف خوا 2عوارض ماده 

قانون  2نگهبانی و ... مشمول عوارض موضوع ماده  ،اتاق کارگری ،خانه باغ ،موقت ازقبیل: ویال

 باشد. می حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 

 امور اراضی کشور  رئیس سازمان



  ۹6۷ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 161232/121/63شماره: 

 31/2/1321تاریخ: 

 کشاورزی استان...رئیس محترم سازمان جهاد

 خصوص حل اختالف بین دو دستگاه دولتی موضوع: بخشنامه در

 با سالم و احترام؛ 

اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی  ۹اصالحی ماده  2همانگونه که مستحضرید با عنایت به تبصره 

ها و نه ادها که در اجرای این قانون به تشخیص هردارییک از کارکنان دولت و ش ها، هرزراعی و باغ

دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جرائم مصرح در تبصره مذکور محکوم خواهند شد. از طرفی مفاد 

باشند و قانون حفظ کاربری و مواد مصرح در آن ازجمله قوانینی است که دارای وصف کیفری می

های اجرایی در مورد استانداری فقط مربوط به اختالف دستگاهصالحیت هیأت حل اختالف مستقر در 

 باشد.ها فاقد صالحیت میاموال و حقوق مالی بوده و در امور کیفری و مجازات

های ها مسئولین دستگاهقانون اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 8.۹لذا با عنایت به مواد 

قانون مذکور در اقدام به تغییر کاربری اراضی  ۷ماده  ۷ن تبصره دولتی که بدون اخذ مجوز از کمیسیو

ها یا صدور پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی در اراضی زراعی و باغ

ن آنمایند تخلف محسوب شده و عنوان مجرمانه و به لحاظ مسئولیت و تخطی از قانون، رسیدگی به می

های حل اختالف استانداری الذکر در صالحیت دادگاه صالحه می باشد و هیأتقمطابق تبصره قانون فو

 در مورد جرائم مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز فاقد صالحیت خواهند بود.

 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور 

 

 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹62

  162622/121/63شماره: 

 31/11/1321تاریخ: 

 ستان ...رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی ا

ها خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی واقع در حریم شهرها و شهرکبخشنامه در

 و خارج از حریم آن 

 با سالم و احترام؛ 

حسب اطالعات واصله، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز در اکثر اراضی زراعی و باغی 

روند افزایشی قابل توجهی داشته و  ۳۴نسبت به سال  واقعی در حریم شهرهای حوزه عمل آن سازمان،

باشد. فلذا، با توجه به محدودیت اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی و اکنون نیز در حال انجام میهم

های گسترده در اراضی لزوم حفظ و حراست اراضی کشاورزی و نظارت و پیشگیری از تغییر کاربری

ها  و ابزارهای نظارتی و نیز جلب همکاری و کارگیری کلیه اهرمهب مورد بحث، ترتیبی اتخاذ گردد تا با

های تغییر رسانی و نیز طرح دعوی پروندههای اجرایی استان در اطالعتشریک مساعی مردم و ارگان

های کشاورزی شهرستان، از تغییر کاربریهای جهادحاکم قضائی توسط مدیریتکاربری غیرمجاز در م

طلب و متخلف جلوگیری و اقدامات الزم در راستای مواد فرصت افراد سودجو، مجازیه و غیرروبی

ها صورت پذیرفته و نتیجه اقدامات به اراضی زراعی و باغ قانون اصالحی قانون حفظ کاربری ۷۴.۳.۹

 همراه مدارک و مستندات مربوطه نیز در اسرع وقت به این سازمان گزارش شود. 

 

 

 ان امور اراضی کشور رئیس سازم

 



  ۹6۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 211622/126/63شماره: 

 11/2/1322تاریخ:

 مدیریت محترم امور اراضی استان...

  1ماده  1موضوع: غیرقابل تفویض بودن وظایف دبیر کمیسیون تبصره 

 باسالم و احترام؛ 

ترم هیأت مح ۷۳/۰/۷۹86هـ مورخ  ۹۱۷۷۴/ت 5۳8۱۳نامه شماره تصویب 2که به موجب ماده نظر به این

قانون حفظ کاربری اراضی  ۷ماده  ۷وزیران، مدیر امور اراضی استان به عنوان دبیر کمیسیون تبصره 

نماید، کلیه وظایف مربوط به دبیری کمیسیون وسیله تأکید میها تعیین شده است؛ لذا بدینزراعی و باغ

)پس از هازراعی و باغجمله صدور مجوز تغییر کاربری اراضی قانون یاد شده من ۷ماده  ۷تبصره 

استان( منحصراً به عهده مدیر امور اراضی استان بوده و وظیفه مذکور  ۷ماده  ۷موافقت کمیسیون تبصره 

 باشد. قابل تفویض به غیر نمی

 معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی

 سازمان امور اراضی کشور     



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹6۰

 211126/121/63شماره: 

 11/11/1322تاریخ: 

 مدیریت محترم امور اراضی استان ... 

 سالم علیکم

مقام عالی  2۷/8/۷۹۳2مورخ  2۹۷82/۴2۴احتراماً، در راستای اختیارات حاصله از تفویض اختیار شماره 

ریزی مناسب و وزارت و به جهت جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، مقتضی است ضمن برنامه

ها و اتخاذ تدابیر هماهنگی با ادارات ثبت و اسناد و امالک شهرستانهای عمومی و رسانی در رسانهاطالع

 تشویقی موارد ذیل را در سطح استان رعایت فرمایید. 

با توجه به اینکه انتقال قطعی اراضی واگذاری ملی، دولتی و مواد اعم از شورای هیأت و  -۷

بری اراضی مذکور و های مصوب بوده و عدم تغییر کارهای واگذاری جهت اجرا طرحکیمسیون

یا خرد شدن آنها در شروط سند قید شده است. فلذا از هرگونه صدور مجوز تغییر کاربری، 

 تفکیک یا افراز اراضی واگذار شده پس از انتقال قطعی تحت هر عنوان جداً خودداری شود. 

وضوع نظر به اینکه اراضی زراعی و باغی بزرگ نوعاً در مالکیت مؤسسات عمومی غیردولتی م -2

قانون فهرست نهادها و اصالحات بعدی آن از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و بنیاد 

های تحت پوشش ضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و شرکتتشهید انقالب اسالمی و بنیاد مس

باشد، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، به آنها می

های ژه در حریم شهرها، مقتضی است ضمن تشکیل جلسات با مدیران استانی و مجموعهوی

وری کشاورزی از این اراضی و کمک به حفظ امنیت  مذکور و مساعدت جهت استمرار بهره

هایی که ، افراز و یا تقسیم چنین عرصهغذایی مردم از موافقت با هرگونه تغییر کاربری، تفکیک

 ی آنها خواهد بود جداً خودداری گردد. مقدمه تغییر کاربر

 رئیس سازمان امور اراضی کشور

 



  ۹65 بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 212212/121/63شماره: 

 2/11/1322تاریخ: 

 برادر گرامی جناب آقای 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

 سالم علیکم

مورخ  ۹8۷رأی شماره موضوع ارسال تصویر  ۷5/۷۴/۳2مورخ  2۴۷2۳5/۴26/5۹پیرونامه شماره 

قانون حفظ  ۷۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند)ب( دادنامه یادشده مبنی بر اجرای ماده  ۰/6/۳2

 ها ضرورت دارد: کاربری اراضی زراعی و باغ

مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده »دارد: قانون که مقرر می ۷۴ماده  2دراجرای تبصره -۷

مجلس رأساً ر نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتدادسرا و د

باید در « حالت اولیه اعاده نمایند به نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را

مجلس تشخیص وضعیت زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر را قانون صورت ۷ماده  2راستای تبصره 

ظیم و سپس با اعالم مراتب به دادسرا و اخذ دستور دادستان مبنی بر معرفی نماینده نستب به قلع و تن

قمع بنای غیرمجاز و اعاده زمین به حالت اولیه اقدام و متعاقباً پیگیری ادامه روند قضائی و تقویم بهای 

قانون و اعالم به  ۹ دهروز اراضی یا کاربری جدید موردنظر متخلف جهت تعیین جزای نقدی موضوع ما

 عمل آید. مرجع مذکور به

باشد درخصوص اجرای کلیه مکاتبات و دستورات صادره در این خصوص که مغایر با این نامه می-2

 گردد.ها و اصالحات بعدی ملغی میقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷۴.۹.۷مواد 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹66

 212161/121/63ماره ش

 11/2/23تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 سالم علیکم 

ها و اراضی زراعی دارای خاک برابر گزارشات واصله در برخی از اراضی کشاورزی خصوصاً دشت

آوری شده و شن و ماسه آن های زراعی جمعو اراضی شالیزاری در شمال کشور، خاک 2.۷کالس 

 ۷گردد این اقدامات که در برخی موارد بدون مجوز قانونی و بعضاً با مجوز کمیسیون تبصره ت میبرداش

گردد. لذا در اجرای پذیرد موجب خارج شدن اراضی فوق از چرخه تولید میقانون صورت می ۷ماده 

جهت اجرا  ها، نظر این سازمان به شرح زیرالحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷ماده 

 گردد: اعالم می

نظر به اینکه برداشت شن و ماسه موجب تخریب این اراضی شده و باعث برهم زدن یکپارچگی اراضی »

شود و پخش مجدد خاک زراعی شرایط برداری مناسب از این اراضی میکشاورزی و همچنین عدم بهره

اطراف خواهد شد، مصداق تغییر  نماید و موجب رانش و ریزش اراضیقبل از برداشت را ایجاد نمی

 کاربری اراضی کشاورزی و باغی بوده و ممنوع است. 

ها به طور جدی های جهادکشاورزی شهرستانها و مدیریتلذا ضروری است مدیریت امور اراضی استان

آن مقابله نمایند و در موارد خاص و ضروری پس از اخذ نظر معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت آب  با

خاک استان و تصویب در کمیسیون ذیربط در سطح محدود با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.  و

 « باشد.ها و اراضی یکپارچه و شالیزارها ممنوع میضمناً صدور مجوز برداشت شن و ماسه در دشت

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور     



  ۹6۱ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 212662/126/63شماره:           

 2/2/1323 تاریخ:

 مدیریت محترم امور اراضی استان ...

 موضوع: انتقال و تغییر حقابه اراضی کشاورزی 

 سالم علیکم

مقام عالی وزارت به عنوان جناب آقای  ۷۷/۹/۳۹مورخ  65۹۰/۴2۴احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره 

اورزی ارسال و اعالم کش نیرو درخصوص انتقال و تغییر حقابه اراضیچیان وزیر محترم مهندس چیت

دارد: با توجه به اینکه برابر بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده می

مجلس شورای اسالمی و  ۷/8/85 ها مصوبقانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷۴

راضی کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری نامه اجرایی مربوطه، انتقال و تغییر حقابه اآئین ۷۷ماده 

قانون مذکور  ۹ماده  2.۷های ای نیز برابر تبصرههای آب منطقهشود و از آنجایی که شرکتمحسوب می

باشند لذا مقتضی است مراتب را از طریق ادارات یادشده پیگیری و مکلف به رعایت ضوابط قانونی می

قانون حفظ کاربری ... را به آنان  ۹اصالحی ماده  2صره ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط مقرر در تب

صادره از شعبه پنجم  ۹۷/۹/۳۹مورخ  ۳۹۴۳۳۱86۷۱۴۴۴۷۴۹تأکید فرمائید. ضمناً تصویر دادنامه شماره 

دادگاه عمومی جزائی  ۷۴۹اصداری از شعبه  ۴5۷8دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر نقض رأی 

 گردد. داری در موارد مشابه ارسال میبرساوه جهت استحضار و بهره

 باشد()پیوست روی سایت می

 

 معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی

 سازمان امور اراضی کشور     



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹68

 2312221612111113شماره دادنامه: 

 2112212666611212-212شماره پرونده: 

 221131شماره بایگاه شعبه: 

 31/11/1323تاریخ تنظیم: 

 

 ادنامهد

 رئیس دادگاه: آقای کریم میرمحمدی  مستشار دادگاه: آقای غالمرضا ملک محمدی 

 کشاورزی شهرستان ساوه به نشانی ساوه بلوارش بهشتی تجدیدنظرخواه: مدیریت جهاد

باالتر  –تجدیدنظرخوانده: آقای محمدرضا نجفی با وکالت آقای محمود شفاف به نشانی بزرگراه آفریقا 

  5۹شماره  5ساختمان امیرپرویز طبقه  –نبش کوی عرفانی  –جهان کودک از چهارراه 

 ج ساوه  ۷۴۹ش  22/5/۷۹۳2-۴5۷8تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره 

 رأی دادگاه 

راجع به تجدیدنظرخواهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ساوه به طرفیت آقای محمدرضا نجفی 

عتی کاوه با وکالت آقای محمود شفاف وکیل پایه دادگستری مدیرعامل شرکت شهرک صن فرزند امیر

دادگاه عمومی جزایی دادگستری  ۷۴۹صادره از شعبه  22/5/۷۹۳2-۴5۷8نسبت به دادنامه شماره 

که به موجب آن اتهام تجدیدنظر خوانده مبنی بر تغییر  ۳2۴۰۷۴شهرستان ساوه در پرونده شماره بایگانی 

ا انتقال آب قنات آقدره به شهر صنعتی کاوه موضوع کیفرخواست شماره کاربری اراضی زراعی آقدره ب

صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساوه، به لحاظ عدم  احراز سوء نیت  ۴۳86-۹۷/۰/۷۹۳2

تجدیدنظر خوانده منجر به صدور حکم بر برائت نامبرده شده و پس از ابالغ در مهلت مقرر قانونی 

شده به وکالت از ین مرحله از رسیدگی نیز وکیل یادظر خواهی گردیده و در انسبت به آن تجدیدن

تجدیدنظر خوانده وارد دادرسی شده است با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و امعان نظر در 

باشد. چرا که اوالً آن، تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد می

 ۷/8/۷۹85ها مصوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷اصالحی ماده  2ه صراحت تبصره ب

ها اداره تجدیدنظرخواه است و نظر آن اداره برای مراجع قضایی به مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ

عیین منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است ثانیاً به صراحت یکی از بندهای شق یک دستورالعمل ت

تصویب نامه شماره  ۷۷قانون فوق موضوع ماده  ۷۴مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 
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انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به »هیأت وزیران  ۷۳/۰/۷۹86هـ مورخ  ۹۱۷۷۴/ت 5۳8۱۳

د. و با توجه به باشیکی از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز می« های غیر کشاورزیسایر اراضی و فعالیت

های تحت شرب دارای حقابه از آن ممنوع و از مصادیق اطالق این بند صرف انتقال آب قنات از زمین

تغییر کاربری است. ثالثاً با توجه به اینکه قنات آقدره دارای اراضی زراعی تحت شرب و حقابه بر بوده، 

تأثیری در حقوق قانونی حقابه  اوه،حتی انتقال سند مالکیت شش دانگ قنات به شرکت شهرک صنعتی ک

هایی برای قنات جهت استفاده از آب آن جهت آبیاری اراضی مزروعی نداشته و با توجه به اینکه بخش

از اراضی زراعی تحت شرب قنات به شرکت موصوف انتقال یافته، آن شرکت نیز همانند دیگر حقابه 

بوده و موجبی بر انتقال آب قنات حتی در صورت  بران صرفاً مجاز به استفاده از آب جهت شرب اراضی

زجمله شرب و صنعتی از آن محل وجود نداشته است. رابعاً با توجه مازاد بودن نیز جهت مصارف دیگر ا

خیص موارد ضروری ها، تشقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷اصالحی ماده  ۷به مقررات تبصره 

نظر در این امی دارای مجوز قانونی جهت اظهارطه است و هیچ مقعهده کمیسیون مربوتغییر کاربری بر

زمینه نیست و با این قید صرف نظر از اینکه حسب نظریه کارشناس رسمی منتخب در این مرحله از 

کیلومتری باال دست مظهر قنات صورت  5/۹رسیدگی خط انتقال آب توسط تجدیدنظر خوانده در فاصله 

خوانده که در  مورد استناد وکیل تجدیدنظر ۷/۰/۳۴صورت جلسه مورخ  2گرفته، در حالی که طبق بند 

نظر بوده و نتیجه اقدام شرکت فوق به ال آب صرفاً از محل مظهر قنات مددفتر استانداری تنظیم شده، انتق

کیلومتری قبل از مظهر آن، عدم تکافوی  5/۹مدیریت تجدیدنظر خوانده در انتقال آب قنات در فاصله 

مانده قنات جهت شرب اراضی مزروعی باالدست مظهر آن خواهد بود، با توجه به اینکه آب باقی

عهده کمیسیون یاد شده با وصف انتقال آب قنات، صرفاً براظهارنظر و اتخاذ تصمیم جهت تغییر کاربری 

در دفتر فنی استانداری از طرف  ۷/۰/۳۴جلسه مورخ ست. اساساً مجوزی جهت تنظیم صورتا

ان آن جهت تغییر کاربری با وصف انتقال آب قنات وجود نداشته است. مضافاً بر اینکه رئیس امضاکنندگ

سازمان جهادکشاورزی قبل از امضاء آن را مقید به حقابه اراضی تحت شرب برای فعالیت کشاورزی 

نموده و به هر صورت بنا به مراتب مسطوره مندرجات صورت جلسه یاد شده مؤثر در جهت توجیه 

قق بزه باشد و به نحوی که در متن دادنامه تجدیدنظر خواسته استدالل شده تحال حقابه قنات نمیانتق

نیت خاص نبوده و به صرف اقدام در این مورد ارکان مادی و معنوی جرم تغییر کاربری، مستلزم سوء

ن آئین قانو 25۱ه هذا دادگاه به تجویز جزء چهاربند ب مادمجتمع و بزه محقق گردیده است. علی

قالب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با تذکر اینکه های عمومی و اندادرسی دادگاه
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ها به صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ

ها، ناظر به مواردی باغ اصالحی قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و ۹قیمت روز زمین به استناد ماده 

که متعلق تغییر کاربری به صورت مستقیم اراضی زراعی و باغی باشد، و منصرف از اقدامات تجدیدنظر 

باشد و با های غیرکشاورزی میخوانده است که تغییر کاربری با انتقال و تغییر حقابه اراضی به فعالیت

قانون یادشده حکم بر اعاده  ۷.۹ه به استناد مواد توجه به تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم دادگا

آوری لوله و متعلقات و اتصاالت برداری از حقابه قنات آقدره به حالت اولیه و جمعوضع بهره

نماید. این رأی برداری از آب قنات از محل انتقال آب برای شهرک صنعتی کاوه صادر و اعالم میبهره

 قطعی است.

تجدیدنظر استان مرکزی: کریم میرمحمدی مستشار دادگاه: غالمرضا ملک  رئیس شعبه پنجم دادگاه

 محمدی 



  ۹۱۷ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 211611/121/63شماره: 

 13/6/1323تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 سالم علیکم

آئین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی  ۷۴دستورالعمل ماده  ۹بند  ۷در اجرای تبصره 

هیأت محترم وزیران و  ۷۳/۰/86هـ مورخ  ۹۱۷۷۴/ت/5۳8۱۳نامه شماره ها موضوع تصویبراعی و باغز

وزیر  8/۹/۳۴مورخ  86۹۷/۴2۴و شماره  8/8/۷۹86مورخ  28۴2۴2/۴2۴بخشنامه های مشاره  پیرو

آئین سازمان، بدین وسیله ضوابط فنی   ۷8/2/8۱مورخ  ۳8۱8۰/۴2۴/5۹محترم جهادکشاورزی و شماره 

الذکر به شرح ذیل اصالح و جهت اجرا ابالغ قدستورالعمل فو ۷های ذیل تبصره و اجرایی فعالیت

 گردد: می

 الف: تعاریف مالک عمل 

 منظور از باغ در این بخشنامه یکی از تعاریف ذیل است: 

قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب  ۷ماده  ۷۷(تعریف ارائه شده در قسمت ب از بند ۷

۷۳/۷۴/۷۹۰۴ 

 ۹۳۱8۴/۴2۴ها موضوع دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ۷(تعریف ارائه شده در ماده 2

 وزارت جهاد کشاورزی  ۳/۷۷/86مورخ 

معاونت محترم امور باغبانی وزارت  ۷۰/۱/86مورخ  8۴۴/۷۰۱5۴(تعریف ارائه شده در نامه شماره ۹

 جهادکشاورزی ) تصاویر پیوست( 

 های بین مزارع و تأسیسات تأمین و انتقال آب شامل: راهب: احداث 

 های بین مزارع راه -۷

 های زهکشی تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزی و کانال -2

 های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی ایستگاه -۹

ازی های مطالعاتی و فنی مصوب تجهیز و نوسکه جزئی از زیربناهای تولید کشاورزی بوده و در طرح

های مطالعاتی براساس برنامه اجرایی مصوب ساالنه با اراضی کشاورزی لحاظ شده و در خارج از طرح

 گردد.تأیید مدیریت آب و خاک استان، مجوز آن توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی صادر می
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 آالت کشاورزی )هانگار( ج: احداث موتورخانه و آشیانه ماشین

های کشاورزی)هانگار( که معموالً برای حفاظت اه آب و آشیانه ماشینمجوز احداث موتورخانه چ

شرایط  شوند با رعایت مسائل فنی مکانیزاسیون، متناسب با موقعیت، مساحت وها ایجاد میدستگاه

بندها با رعایت شرایط زمین و استفاده بهینه از آن و جلوگیری از آالت و دنبالهاراضی، تعداد و نوع ماشین

رسد، ب براساس سایت پالن که حسب مورد به تأیید معاونت ذیربط سازمان جهاد کشاورزی میتخری

 گردد.توسط رئیس سازمان مذکور صادر می

 د: احداث اتاق کارگری  و نگهبانی

ها با رعایت ضوابط فنی و مفاد این بخشنامه صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ-۷

تایید سایت پالن توسط معاونت ذیربط سازمان جهادکشاورزی استان و ضوابط براساس جدول زیر و 

 پذیر است: ذیل امکان
 توضیحات مساحت اتاق کارگری )متر مربع( باغ)مترمربع(مساحت ردیف

 نشود.صادرمجوزیگونههیچ --- ۷5۴۴کمتر از  ۷

 پروانهصدورمرجعمجوزبادوطبقهحداکثر متر مربع سطح اشغال2۴حداکثر ۷5۴۴-25۴۴ 2

 پروانهصدورمرجعمجوزبادوطبقهحداکثر متر مربع۰۴حداکثر 25۴۴-5۴۴۴ ۹

 پروانهصدورمرجعمجوزبادوطبقهحداکثر متر مربع6۴حداکثر  5۴۴۴-۷۴۴۴۴ ۰

 پروانهصدورمرجعمجوزباطبقهسهحداکثر متر مربع 8۴حداکثر (هکتار5/2(هکتارتا)۷) 5

 پروانهصدورمرجعمجوزباطبقهسهحداکثر متر مربع ۷۴۴حداکثر (هکتار5)تا هکتار 5/2 6

 صدورپروانهمرجعمجوزباطبقهحداکثرسه متر مربع ۷2۴حداکثر  (هکتار۷۴(هکتار تا )5) ۱

 براساس شرایط و نوع تولید با پیشنهاد (هکتار به باال۷۴) 8

کشاورزی استان و  رئیس سازمان جهاد

 ر اراضی کشورتأکید سازمان امو

براساس پیشنهاد استان و تأیید سازمان 

 امور اراضی کشور

پرداخت و قانون  ۷ماده  ۷صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی منوط به تصویب در کمیسیون تبصره -2

 باشد.عوارض می

 پذیرش درخواست متقاضیان برای احداث اتاق کارگری و نگهبانی منوط به ارائه سند مالکیت به -۹

 باشد: شرح ذیل می

 اسناد مالکیت ششدانگ۹.-۷
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می تواند در خصوص باغات در حال بهره برداری در صورت ارائه اسناد  ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره  .2-۹

اعم از سـند مالکیت یا نسق زراعی( مشـروط به خرد نشـدن و حفظ وضـعیت اولیه باغ، )رسمی مشاعی 

 ۳2 .تاق کارگری و نگهبانی صادر نمایدمجوز ا (قسمت)د ۷مطابق جـدول بنـد 

صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره برداری در  23)الحاقی( : 1تبصره 

قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  6ماده  2و۷اراضـی مشـمول تبصره های 

بیع شرط و یـا محـاط شـدن به معـابر عمومی موجود یـا سند رسمی صرفًا به میزان نسق اولیه یا سند 

اراضـی دولتی و ملی و یا اراضـی دارای سـند تفکیکی برای زارعین صاحب نسق و انتقال گیرندگان 

بعدی مشروط به اینکه اراضی مذکور به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بصورت کامل خریداری و یا 

 .امکانپذیر است به آنان منتقل گردیده با شد،

صـدور مجوز احـداث اتـاق کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره  ۳۰ )الحاقی( : 2تبصره 

برداری و بر روی مسـتحدثاتی نظیر ؛ تاسـیسات تـامین و انتقـال آب کشـاورزی،ایسـتگاههای پمپـاژ ، 

ماشین آالت  ۷ماده  ۰بصره اسـتخرهای ذخیره آب کشاورزی، موتور خانه و آشـیانه قبال براساس ت

کشـاورزی )هانگار( محل جمع آوری و نگهـداری محصوالت کشاورزی که ً یـا براسـاس مقررات و 

ضوابـط مربوط موافقت شـده است در صورت تائیـد توسط کارگروهی به ریاست رئیس سازمان جهاد 

رزی شهرستان مطابق جدول کشاورزی/ معاون تولیدات گیاهی / مدیر امور اراضـی و مدیر جهادکشاو

بـدیهی است برای درخواست های جدید مسـتحدثات  .بالمانع است ۷ماده ۰فوق الذکر در قالب تبصره 

مذکور، صدور همزمان موافقت احداث اتاق کارگری و نگهبانی نیز با تائیدکارگروه فوق الذکراز سوی 

 .ذیر استامکان پ ۷ماده  ۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی در قالب تبصره 

آراء قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مبنی بر تأیید مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی پس از .۹ -۹

 صدور اجرائیه

 گواهی اداره ثبت اسناد و امالک مشعر بر مالکیت متقاضی در عرصه.۰-۹

مبنی بر تأیید آرای قطعی صادره از شورای حل اختالف مبنی بر اثبات مالکیت منوط به اخذ استعالم .5-۹

 باشد. مالکیت از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مربوط می
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در مناطقی که به گواهی اداره ثبت اسناد و امالک مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از .6-۹

شورای اسالمی محل سابقه تصرف  برداری واقع واالیام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهرهقدیم

الکانه متقاضی را تأیید نمایید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید م

 شود. مراجع ذیصالح رسیده باشد مالک تلقی می

برای به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی، ضروری است محل احداث اتاق کارگری و نگهبانی -۰

ای طراحی شود که نیاز به جاده دسترسی در داخل باغات ونهگر مبادی ورودی باغ در یک نقطه بهد

 نباشد و یا به حداقل راه دسترسی نیاز باشد. 

( ردیف)د( برای مالکین ۷از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، نصاب سطح اشغال مجوز صادره مقرر بند)-5

که اراضی خود را با های یکپارچه در صورتی اراضی دیم و خارج از شالیزارهای شمال کشور و دشت

ربط استان به باغ تبدیل نمایند، پس از سه سال از احداث باغ و استقرار آن، دو برابر تأیید معاون ذی

بایست قبل از احداث باغ مجوز الزم را از مدیریت محاسبه و مجوز صادر گردد. اینگونه متقاضیان می

 جهادکشاورزی شهرستان اخذ نمایند. 

 انبار محصوالت کشاورزی  آوری وهـ: محل جمع

آوری و نگهداری، خشک کردن، بارگیری و انبار نگهداری های موقت برای جمعشامل سکوها و محل-۷

باشد که متناسب با نوع محصول، سطح زیر های دامی مینهادها و محصوالت کشاورزی و فرآورده

ربط استان تأیید معاونت ذیکشت، عرف محل و با رعایت مسائل فنی براساس طرح و سایت پالن که 

 رسد، اقدام گردد. می

های کشاورزی در صورتی که دارای کد آیسیک صنایع تکمیلی و انبار نگهداری محصوالت و نهاده-2

قانون خواهد بود. در صورت استفاده برای سایر  ۷الحاقی به ماده  ۰غذایی باشد از مصادیق تبصره 

 قانون باید با آن برخورد شود.  ۹اده ها تخلف محسوب شده و برابر مکاربری

 و:دیوارکشی 

 :صدور مجوز دیوارکشی برای اطراف اراضی زراعی به هر شکل ممنوع است. ۷

دانگ و در مواردی که باغات دارای سند ها با ارائه سند مالکیت شش:صدور مجوز دیوارکشی باغ2

 پذیر است. و موارد ذیل امکان از قسمت د این دستورالعمل 2-۹باشد با رعایت بند مشاعی می

 مجوز دیوارکشی باغات در مناطقی که عرفاً احداث دیوار معمول و ضروری است صادر گردد و در-2-۷

های مرسوم نیست، صدور های یکپارچه وجود دارد و دیوارکشی برای باغمناطقی که به طور عرفی باغ
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فوق برعهده مدیر جهادکشاورزی شهرستان باشد. مسئولیت رعایت موارد مجوز دیوارکشی مجاز نمی

 باشد. می

متر با استفاده از ها حداکثر به ارتفاع یک متر و بیست سانتیصدور مجوز دیوارکشی اطراف باغ-2-2

 مصالح ساختمانی و بیش از آن به صورت فنس یا نرده به شرح جدول زیر خواهد بود: 

 نوع دیوارکشی مساحت باغ)متر مربع( ردیف

 کشیصرفاً فنس ۷5۴۴راز کمت ۷

به باال با رعایت مفاد بند د  ۷5۴۴ 2

 این دستورالعمل ۹-

متر دیوار با مصالح حداکثر یک متر و بیست سانتی

 ساختمانی و مابقی نرده یا فنس

 تبصره: بازسازی و مرمت دیوارهای قدیمی اطراف باغات نیز از نظر ارتفاع تابع این بند خواهند بود.

 ها متن زیر عیناً درج گردد: های صادره دیوارکشی باغدر مجوز 2-۹

باشد، متر و در محدوده نقشه ارائه شده میسانتی ۷2۴این مجوز صرفاً برای دیوارکشی به ارتفاع حداکثر 

چنانچه بر خالف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط و مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند، عمل 

شده و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مجاز خواهد بود مجوز صادره را رأساً آنان غیرمجاز محسوب 

جرای مقررات قانون حفظ کابی را از طریق دادگاه صالحه در ااالثر نموده و موضوع تخلف ارتملغی

 ها تعقیب و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نماید. کاربری اراضی زراعی و باغ

ها که در حال ریزش جلوگیری از رانش زمین در اراضی زراعی و باغ های بتنی جهتاحداث دیواره2-۰

 باشد. باشند تا با تأیید مدیریت آب و خاک بالمانع میو فرسایش می

بندی باغات شیبدار بدون احداث هرگونه بنا و تأسیسات و در صورت تأیید مدیریت آب و تراس2-5

 خاک استان بالمانع است. 

 الحاقی به ماده یک قانون  2های موضوع تبصره فعالیتز:دیوارکشی اطراف محل 

ماده یک قانون پس از اجرای کامل طرح  ۰های تبصره طرح های موضوعدیوارکشی اطراف محل فعالیت

وزیر محترم جهاد  2۹/۷/8۳مورخ  ۷6۹۱/۴2۴ربط براساس بخشنامه شماره و تأیید واحد تخصصی ذی

 کشاورزی اقدام گردد. 

 ماده یک قانون  1های موضوع تبصره طراف محل فعالیتح:دیوارکشی ا

های تبصره یک ماده یک قانون پس از اجرای کامل های موضوع طرحدیوارکشی اطراف محل فعالیت

 این سازمان اقدام گردد.  2۴/۳/8۳مورخ  ۷6۷558/۴2۴/5۹طرح با رعایت بخشنامه شماره 
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 ط: سایر موارد

ماده یک قانون الزامی  ۰یست برای طرح های موضوع تبصره اخذ نظریه ادارات حفاظت محیط ز-۷

 است. 

 نامه صادره متن زیر قید گردد: در هنگام صدور مجوز، در موافقت-2

صدور این موافقت هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز، صدور اسناد جدید تفکیکی، افرازی و یا »

ست برابر مقررات مذکور در قانون اصالح نامه مکلف اتقسیم ملک نخواهد بود و دارنده این موافقت

نامه اجرایی آن، ضوابط سازمان جهادکشاورزی را ها و آیینقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 « ربط را اخذ نماید.های ذیاعمال و مجوز سایر دستگاه

یس سازمان صدور مجوز اجرای طرح موارد مذکور در بندهای ب و ج این دستورالعمل، با موافقت رئ-۹

جهادکشاورزی استان بوده که قابل تفویض به مدیر امور اراضی است و بندهای)د( و )و( پس از تصویب 

باشد. بدیهی است متقاضی پس از اخذ مجوز از سازمان جهاد پذیر میامکان ۷ماده  ۷در کمیسیون تبصره 

های اجرایی در زمان تگاهکشاورزی استان موظف به رعایت ضوابط، مقررات و اخذ مجوز از سایر دس

 باشد. اجرای طرح می

باشد های مذکور حداکثر دو سال از تاریخ صدور مینامه صادره برای هر یک از فعالیتاعتبار موافقت-۰

یکن تلقی و در صورت درخواست اجرای طرح پس از مدت مذکور اخذ لمکه در صورت عدم اجرا کان

 باشد. موافقت مجدد الزامی می

دسته از اسناد مالکیت که بدون رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد آن -5

 آن که مبنایقطعات مناسب فنی اقتصادی و اخذ نظر وزارت جهادکشاورزی صادر شده باشد در صورتی

 گردد. ملغی می ۷8/2/۷۹8۱مورخ  ۳8۱8۰/۴2۴/5۹ابالغ این بخشنامه، دستورالعمل شماره 

 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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 211231/126/63شماره: 

 3/2/1323تاریخ: 

 مدیریت محترم امور اراضی استان..

 با سالم و احترام 

های تغییر کاربری قطعیت یافته محاکم قضایی پیرامون پرونده یآرا ینظر به وجود شبهات و ابهامات در اجرا

 ۷5۳-۷58قانون مذکور با عنایت به رأی  2ها موضوع  اخذ عوارض موضوع ماده غغیرمجاز اراضی زراعی و با

های متعدد در این زمینه و حسب استعالم شماره عدالت اداری و ایضاً بخشنامههیأت عمومی دیوان 

کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی امور زمین موضوع در مدیر 6/2/۷۹۳۹مورخ  2۴66۴۹/۴28/5۹

ا عنایت به اختیار حاصله از بند شورای فنی و حقوقی سازمان مطرح گردید. ب 26/۹/۷۹۳۹جلسه مورخه 

دستورالعمل شورای فنی، حقوقی سازمان امور اراضی کشور موضوع ابالغیه شماره  ۰ ماده 5

شورای  26/۹/۷۹۳۹رئیس محترم سازمان بند یک مصوبه مورخ  2۱/۷۷/۷۹۳2مورخ  2۴۹۰۳2/۴2۴/5۹

 گردد. شرح ذیل برای اجراء ابالغ می فنی، حقوقی سازمان به
 شورای فنی، حقوقی سازمان امور اراضی کشور:  26/۹/۷۹۳۹بند یک مصوبه مورخ 

صادره قطعی از محاکم قضائی در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی  یطرح کلیه پرونده آرا -الف

 باشد. رض و جزای نقدی میو وصول عوا یکامل آرا یها پس از اجرازراعی و باغ

های اجرایی به صدور مجوز ها مبنی بر الزام دستگاهالحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 8با توجه به ماده  -ب

کاربری با تصویب کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور به میزان مساحت ساخت  تغییرخدمات زیربنایی، صدور مجوز 

 بالمانع است.  2م شده( یا شکوائیه اولیه پس از اخذ عوارض روز موضوع ماده و ساز)تخلف انجا

در مواردی که در حکم محکومیت به عوارض، مبلغ عوارض در متن دادنامه ذکر نگردیده است. ابتدا پرونده به کمیسیون -ج

مورد تغییر کاربری به قیمت روز و تبصره یک ماده یک قانون ارجاع و با احاله موضوع به کمیسیون تقویم و ارزیابی عرصه 

باشد. اقدام و در مواردی که محاسبه عوارض قانونی و ابالغ آن به متقاضی پس از پرداخت عوارض مشمول مراحل بند ب می

 گردد.الحاقی باشد به کمیسیون تبصره یک ماده یک ارجاع می 8متقاضی صدور مجوز موضوع ماده 

ماه گذشته باشد الزم  6قانون قید شده باشد و از زمان ابالغ رأی بیش از  2غ عوارض ماده که در رأی دادگاه مبلدر صورتی-د

اقدام و در صورت تأیید کمیسیون تبصره یک ماده یک و قبل از  2است مجدداً نسبت به تقویم جدید و تعیین عوارض ماده 

 التفاوت عوارض اقدام گردد. صدور مجوز نسبت به اخذ مابه

 حقوقی امور دفتر مدیر کل     
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 221612/121/63شماره 

 1/11/23تاریخ: 

 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 

 سالم علیکم 

مند نمودن امور اجرایی مربوطه و پیرو بخشنامه شماره نظر به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی و نظام

قانون اصالح قانون حفظ کاربری  ۷ماده  6ره و در اجرای تبص ۷5/۷۴/۳2مورخ  2۴۷2۳6/۴2۴/5۹

منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی برای عملکرد ها و بهاراضی زراعی و باغ

ها و در راستای تکالیف قانونی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷ماده  ۷های تبصره کمیسیون

 گردد: ها موارد ذیل جهت اجرا ابالغ میاین سازمان در حفاظت از اراضی زراعی و باغ

 دارد: ها که مقرر میقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 2اصالحی ماده  2برابر تبصره  -۷

ای مصوب مجلس شورای اسالمی های سرمایههای تملک داراییهای مورد نیاز طرحاراضی زراعی و باغ»

ز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی های خدمات عمومی مورد نیاو طرح (استانی –)ملی

های تملک دارد موارد مشمول معافیت طرحباشد و اعالم میبوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می

های اجرایی صرفاً بایستی حسب مورد دارای مصوبه مجلس شورای اسالمی ای دستگاههای سرمایهدارایی

ریزی و نظارت نامه مبادله شده با معاونت برنامهشور( و موافقت)مصرح در قانون بودجه سالیانه ک

های مصوب باشند و در ها در قالب فرمریزی استانداریها معاونت برنامهراهبردی در مرکز و در استان

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خواهند بود. 2غیر این صورت مشمول پرداخت عوارض ماده 

افقت اصولی و یا جواز تأسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و صرف ارائه مو-2

هایی از قبیل هتل، متل، مرکز تفریحی و اقامتی و گردشگری مشمول معافیت از عوارض نبوده و طرح

توانند از معافیت عوارض های گردشگری در صورت تصویب کمیسیون تبصره یک ماده یک میمجتمع

های رستوارن برخوردار گردند و طرح ۴۳/۷۴/۷۹۳2مورخ  2۴۷۷88/۴2۴/5۹ه شماره با رعایت بخشنام

 باشند. های پذیرایی و سایر خدمات مشابه مشمول معافیت مذکور نمیبین راهی، سالن

های تعاونی مسکن با های مربوط به شرکتهای کشور درخواستبا توجه به اینکه در برخی از استان-۹

شود که این امر زمینه استان مطرح می ۷ماده  ۷گری در کمیسیون تبصره های گردشعنوان طرح
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های تعاونی مسکن در های شرکتآورد، مقتضی است از طرح پروندهسوءاستفاده احتمالی را فراهم می

و صدور مجوز خودداری  ۷ماده  ۷های تبصره های گردشگری و موارد مشابه در کمیسیونقالب طرح

 گردد. 

شود در مواردی که براساس فرم تشخیص اراضی زراعی نوعیت اراضی زراعی تأکید می در تشخیص-۰

غیر باغ  ها و گزارش کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، اراضی غیر زراعی وو باغ

تحقیقات آب و خاک جهادکشاورزی، مبتنی بر نتایج  تشخیص داده شود، اخذ نظریه مکتوب مرکز

یفی خاک و آب و اعالمنظر صریح مرجع مذکور پیرامون عدم قابلیت کشت در زمین مورد آزمایشات ک

ها با باشد. عالوه بر آن هرگونه اظهارنظر در خصوص تشخیص اراضی زراعی و باغدرخواست الزامی می

حسب مورد منحصراً در  ۳/۷۷/۷۹86مورخ  ۹۳۱8۴/۴2۴رعایت دقیق مفاد دستورالعمل وزارتی شماره 

مورخ  ۳۷۷۳۳/۴2۴/5۹پیوست بخشنامه شماره  8-۰اصالحی این بخشنامه یا فرم  8 -2فرم  قالب

توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و در صورت تفویض اختیار کتبی توسط مدیر  ۹/۷۷/۷۹86

 امور اراضی استان انجام شود. 

در  هااراضی زراعی و باغ در رابطه با تشخیص قدمت بنا مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری-5

هرگونه اظهارنظر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و پاسخگویی   85با اصالحیه آن در سال  ۱۰سال 

 به مراجع پیگیر و یا معرفی متخلفین به محاکم قضایی منوط به اخذ مدارک ذیل خواهد بود:

ت و زمان ساخت و ساز قید شده اصل پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساح-الف

 باشد و تطبیق یا وضع موجود در محل 

ای تفسیر شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری که مساحت ارائه عکس هوایی و تصاویر ماهواره-ب

 و زمان دقیق ابنیه احداث شده در آن ذکر شده باشد.

انون اصالحی قانون اصالحات ق ۷۳ماده  2هایی که در اجرای تبصره اصل گواهی مربوط به طرح -ج

 ارضی صرفاً توسط ادارات کل کشاورزی وقت صادر شده باشد. 

ها و اراضی شالیزاری کشور و نیز اهمیت حفظ اراضی کشاورزی با توجه به محدودیت وسعت باغ-6

آبیاری تحت فشار، تغییر کاربری این دسته از اراضی ممنوع یکپارچه و تجهیز و نوسازی شده و تحت 

های مربوط به تغییر کاربری استان مجاز به قبول درخواست ۷ ماده ۷وده و دبیرخانه کمیسیون تبصره ب

مراتب به معاونت  باشد و در موارد خاص و ضروری با ارائه توجیهات و دالیل کافی،اینگونه اراضی نمی
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نت مذکور اقدام حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان منعکس و پس از اخذ نظریه معاو

 نمایید. 

ها اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 2گذاری عوارض ماده مسئولیت صحت قیمت-۱

باشد لذا اعضای کمیسیون تقویم موظفند در هنگام ربط میمنحصراً به عهده کمیسیون تقویم شهرستان ذی

مورخ  ۹۴52۹/۴2۴ه رارتی شمابا رعایت دستورالعمل پیوست بخشنامه وز 2تقویم عوارض ماده 

ها با احتساب ارزش زمین در محاسبه عوارض مذکور هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ 26/8/۷۹86

پس از تغییر کاربری را رعایت نمایند. بدیهی است با توجه به اینکه عوارض واقعی نقش مؤثری در 

ن مورد مطالبه گذاری توسط کمیسیویمتنماید، تشدید نظارت بر نحوه قکنترل تغییر کاربری ایفا می

 باشد. جدی این سازمان می

گذاری اراضی باید دقیقاً برابر قیمت روز اراضی مورد درخواست با کاربری جدید باشد و قیمت -الف

های مشابه اراضی همجوار از طریق بررسی میدانی و کارشناسی قیمت روز باید برمبنای ارزیابی کاربری

 تعیین گردد. 

ها با حضور نمایندگان استانداری، سازمان امور اقتصادی و یک از شهرستان کمیسیون تقویم در هر -ب

دارایی و سازمان جهادکشاورزی در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور 

های مدیریتاالجرا و معتبر خواهد بود. بدیهی است رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضا الزم یکلیه اعضا

جلسات کمیسیون تقویم که فاقد امضای جهادکشاورزی شهرستان مجاز به اعالم مبالغ مندرج در صورت

 باشند. سه عضو باشد، به محاکم قضایی نمی هر

ترتیبی اتخاذ فرمایید مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان ضمن نظارت الزم بر عملکرد  -ج

صورت مواجهه با هرگونه تخطی در  ها دررزیابی مستقر در شهرستانهای تقویم و ااعضای کمیسیون

های رسیدگی به گذاری اقدامات قانونی الزم را در معرفی متخلفین به مراجع قضایی و هیأتقیمت

 تخلفات اداری کارکنان دولت معمول نمایند. 

ها و اهمیت ی زراعی و باغهای متشکله برای متخلفین تغییر کاربری اراضبا توجه به حساسیت پرونده-8

ها الزم است از بکارگیری نیروهای غیرمتخصص و یا بکارگیری افراد متخصص برای پیگیری این پرونده

باشند، خصوصاً برای حضور در محاکم قضای نیروهایی که فاقد مدرک کارشناسی در رشته حقوق می

 جداً خودداری فرمایند.
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منظور تسریع در روند رسیدگی به 28/۷۴/۷۹8۳مورخ  ۷6۹6۹5/۴2۴/5۹با عنایت به بخشنامه شماره -۳

ها در هنگام اعالم موضوع به مراجع قضایی نیازی به پرونده متخلفین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

( 8-8جلسه تقویم اراضی )فرم شماره ( صورت8-2به ارائه فرم تشخیص نوعیت اراضی )فرم شماره 

الحاقی  ۷۴ماده  ۷قف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز سریعاً در اجرای تبصره نبوده و الزم است ضمن تو

های جهادکشاورزی موظفند تا قبل از به قانون حفظ کاربری اقدام الزم معمول و پس از آن مدیریت

االشاره اقدام و بالفاصله مدارک و مستندات مربوطه را های فوقصدور کیفرخواست نسبت به تکمیل فرم

بایست های مطروحه میسرا ارسال و ثبت دفتر دادسرا نمایند. الزم به ذکر است که کلیه شکایتبه داد

شود دارای شماره و تاریخ بوده و رونوشتی از آن برای مدیریت امور اراضی استان ارسال گردد. تأکید می

های غیر کاربریباشد. همچنین آن دسته از تغییر که طرح دو شکایت مجزا برای یک پرونده مجاز نمی

مجاز که کمیسیون تقویم اقدام به ارزیابی نموده و پرونده مربوطه در محاکم قضایی مطرح و منجر به 

کشاورزی موظف ت جهادماهه اعتبار ارزیابی، مدیری 6صدور حکم قطعی نگردیده و در پایان مهلت 

ست حداکثر ظرف مدت است از کمیسیون تقویم ارزیابی جدید را درخواست و کمیسیون نیز مکلف ا

 گذاری جدید را به مدیریت مذکور اعالم نماید تا قیمت جدید به دادگاه اعالم گردد. روز قیمت 2۴

مجاز بعد از شناسایی به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و های تغییر کاربری غیریری پروندهعدم پیگ-۷۴

غیر مجاز نسبت به طرح شکایت در روز پس از مشاهده تغییر کابری  ۹الزم است حداکثر ظرف مدت 

 محاکم قضایی اقدام گردد. 

ها تحت هیچ شرایطی مجاز به صدور مجوز تغییر کاربری و های جهادکشاورزی شهرستانمدیریت-۷۷

خصوص نظر درها و یا صدور مجوز دیوارکشی و تخریب و بازسازی و اعالمتبدیل اراضی زراعی و باغ

ها، تشخیص نوعیت ارضای از نظر زراعت یا باغ یا غیرزراعی بودن باغتفکیک و افراز اراضی زراعی و 

 ۳۷۳۳۳/۴2۴/5۹پیوست بخشنامه شماره  8-2های شماره زمین )به جز در محل مشخص شده در فرم

باشند صورت مستقیم نمیگاز و تلفن به ،برق ،( و پاسخگویی به استعالمات ادارت آب۹/۷۷/۷۹86مورخ 

 وارد فوق پیش از پاسخگویی نظر مدیریت امور اراضی استان را اخذ نمایند. و الزم است در کلیه م

مدیریت امور اراضی موظف است تصویر کلیه مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون و -۷2

همچنین فرم تشخیص اراضی غیرزراعی و غیر باغ را به قید فوریت برای دفتر حفظ کاربری اراضی 

ها و همانگونه که پیشتر نیز اعالم شده است الزم است از ارائه اصل پروندهسازمان ارسال نماید و 

 ها و سایر اسناد و مدارک دولتی به ارباب رجوع جداً خودداری نمایند. ها، بخشنامهتصویرنامه
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های ها، مدیریتآن به معاونت خواهشمند است با عنایت به اهمیت اجرای مفاد این بخشنامه ضمن ابالغ

ها، همکاری و هماهنگی الزم با مدیریت امور اراضی به های جهادکشاورزی شهرستانی و مدیریتستاد

 عمل آید.

 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور    



  ۹8۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 223226/121/63شماره: 

 22/11/23تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

 سالم علیکم 

ها و از آنجا که اکثر روستاهای کشور در ت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغاحتراماً، نظر به ضرور

اند و از دیرباز تاکنون، هویت اصلی و حیات روستاها با ترین اراضی کشاورزی شکل گرفتهمرغوب

نایت به تأکیدات وزیر محترم باشد و با عکشاورزی و تولیدات زراعی و باغی عجین بوده و می

های هادی های اجرایی و بازنگری در طرحمابین دستگاهبر انجام هماهنگی فی کشاورزی مبنیجهاد

های واقع در محدوده روستاها، مصوب با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک و دو باغ

با  28/۷۷/۷۹۳۹مابین سازمان امور اراضی کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مورخ ای فینامهتفاهم

تقویت همکاری مشترک در زمینه صیانت از اراضی کشاورزی و باغات و تأمین نیازهای سکونتی  هدف

های آموزشی، شناسایی و بازنگری روستاییان، تبادل اطالعات، مستندات بین دو دستگاه، برگزاری کارگاه

ارسال های مصوب، بررسی و شناسایی روستاهای مستعد گردشگری و... تبادل گردید. لذا ضمن طرح

نامه مزبور، خواهشمنداست دستور فرمایید؛ عالوه بر هماهنگی کامل با بنیاد مسکن یک نسخه از تفاهم

را فراهم آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را  انقالب اسالمی استان، زمینه عملیاتی شدن مفاد تفاهمنامه

 به صورت ماهانه گزارش فرمایند.

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور                 
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 تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان امور اراضی کشور

از دیرباز تاکنون هویت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاییان با کشاورزی عجین بوده و عمده 

اند. از این رو توسعه روستایی و گرفتهترین اراضی زراعی و باغی شکل روستاهای کشور در پهنه مرغوب

های کشاورزی، توسعه کشاورزی همواره در امتداد هم و الزم و ملزوم یکدیگر بوده است. حفظ زمین

شود و ترین ضامن تأمین امنیت غذایی جامعه و جزء الینفک اقتصاد روستایی محسوب میاصلی

غیر قابل انکار در توسعه پایدار و متوازن دارد. طی ریزی منطقی برای ساماندهی روستاها نیز نقشی برنامه

ترین عامل تهدید تولید های زراعی و باغی کشور به اصلیهای اخیر تشدید تغییر کاربری زمینسال

العالی( و سران قوا بارها درباره خطرات کشاورزی بدل شده است، تا جایی که مقام معظم رهبری)مدظله

تغییر کاربری و نابودی »اند که رهبر معظم انقالب صراحتاً تأکید فرمودهاند و این روند هشدار داده

 « ناپذیر برای کشور است.های کشاورزی یک خسارت جبرانزمین

با توجه به وظایف ذاتی بنیاد مسکن به عنوان متولی توسعه و عمران روستاها، تصویب و اجرای 

دوده روستایی کشور و سازمان امور اراضی های هادی و تعیین تکلیف کاربری اراضی داخل محطرح

عنوان متولی حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب اراضی زراعی کشور به

مابین این دو دستگاه که برای رعایت اختصار در این ای به شرح زیر فینامهو باغات در کشور تفاهم

 گردد.شوند، تنظیم مینامیده می« سازمان»و « بنیاد»نامه به ترتیب تفاهم

 نامه موضوع تفاهم – ۷ماده 

 همکاری مشترک در زمینه صیانت از اراضی کشاورزی و باغات و تأمین نیازهای سکونتی روستاییان 

 نامه وظایف طرفین تفاهم -2ماده 

ونگی نویس مصوبات و لوایح قانونی مشترک در راستای حفظ اراضی زراعی و باغی و چگتهیه پیش

 نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز 

شناسی و مقرر شد مدیران استانی دو دستگاه با برگزاری جلسات مشترک ماهانه نسبت به آسیب -ب

بررسی تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها و اراضی مجاور اقدام و با تعیین 

بت به شناسایی مشکالت و تخلفات احتمالی و اصالح کارشناسانی جهت بررسی و بازدید میدانی، نس

فرآیندهای موجود اقدام و در خصوص آن دسته اقدامات که نیاز به اصالح ضوابط و مقررات وجود 

 دارد، پیشنهادات خود را به بنیاد و سازمان در مرکز اعالم نمایند؛ 



  ۹85 بخشنامه های مهم -فصل پنجم

هرگونه الحاق اراضی به های هادی روستایی، نامه نحوه بررسی و تصویب طرحبراساس شیوه -ج

های هادی روستایی برسد. ضمناً ربط طرحمحدوده قانونی مصوب روستاها باید به تصویب مرجع ذی

مطابق قوانین موجود در صورتی که اراضی مورد نظر دارای کاربری کشاورزی باشند، اخذ مجوز از 

 الزامی است؛  هاکمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

های هادی روستایی حداکثر اعالم پاسخ مدیریت امور اراضی استان در فرآیند تهیه و تصویب طرح-د

 ظرف مدت بیست روز از زمان وصول استعالم بنیاد استان و معرفی مهندس مشاور تهیه کننده طرح 

 چارچوب ضوابط مورد عمل؛  های مورد نیاز درتبادل اطالعات و مستندات بین دو دستگاه در زمینه -هـ

 ای درخصوص موضوعات مشکوک ملی و منطقه و گردهمایی هابرگزاری نشست -و

های آموزشی به منظور آشنایی کارشناسان دو دستگاه نسبت به وظایف و ها و دورهبرگزاری کارگاه -ز

 های یکدیگر فعالیت

ی کشاورزی و تالش برای حفظ اراضی گیری از تغییر کاربری اراضاهتمام مضاعف طرفین در پیش-ح

ها و یا المکان در سایر عرصهابینی اراضی مورد نیاز توسعه آتی روستاها حتیموصوف از طریق پیش

 های هادی روستایی؛ افزایش تراکم ساختمانی در چارچوب ضوابط طرح

ای توسعه در طرح نامه، شناسایی مشترک روستاهایی که اراضی پیشنهادی بردر اجرای بند ج تفاهم-ط

ها جهت بررسی و عندالزوم حهادی مصوب آنها نیازمند بازنگری است و ارجاع به مرجع تصویب طر

 منظور کاهش محدوده طرح اصالح و بازنگری طرح به
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 222231/121/63۳5شماره:

 16/2/1322تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 با سالم و احترام 

در راستای رفع مشکالت کشاورزان و ایجاد  8/۷۴/۷۹۳۹مورخ  22۴5۴۰/۴2۴/5۹رو بخشنامه شماره پی

 گردد. محیط بهینه کشت و کار مراتب ذیل برای اجرا ابالغ می

تخریب و بازسازی و ترمیم بناهایی که ساخت و ساز آنها قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی -۷

کشاورزی استان احراز ید رئیس سازمان جهادانجام شده است و با تأی ۹۷/۹/۷۹۱۰ها مصوب زراعی و باغ

 گردد. با همان مساحت و سطح اشغال بالمانع است. می

انجام تحقیقات محلی، گزارش  تبصره: شرایط احراز عبارتند از بررسی وضعیت و شرایط عرصه و

ی مربوط توسط مدیر کارشناس رسمی دادگستری، تفسیر عکس هوایی و سایر مستندات قانون

 رسد. جهادکشاورزی شهرستان که به تأیید مدیر امور اراضی استان می

بناهای موضوع بند یک و بناهای احداثی که دارای مجوز از کمیسیون تبصره یک  جایی و تجمیعجابه-2

آبیاری و های نوین سازی اراضی کشاورزی و یا ایجاد سامانهماده یک قانون باشند در راستای یکپارچه

وری اراضی کشاورزی در محدوده همان مزرعه یا باغ با همان سطح اشغال و مساحت افزایش بهره

 بالمانع است. 

 انجام مراتب یاد شده نیاز به طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک ندارد. -۹

 

                          

 رئیس سازمان امور اراضی کشور

 

 

                                                           
هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این  2۳/۳/۷۹۳5مورخ  22۷به دادنامه شماره  ۳5

 مراجعه شود. ۹۷5و به صفحه  مجموعه



  ۹8۱ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

         222623/121/63 26 

  2/2/1322مورخ : 

 باسمه تعالی

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

 سالم علیکم 

با احترام، نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دالیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و  

خرد  بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از

شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و  2کوچک می شود بر خالف هدف قانونگذار در ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است و  2۷/۷۷/۷۹85ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 

مات خرد شدن اراضی و نقل و انتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که مقد

شرکت های تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و 

مستعد که دارای مالک یا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار 

 رد منتقل می نمایند.خ

بررسی های انجام شده نشان می دهد که اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان ها صورت گرفته است. که امکان طرح دعوی در مراجع قضائی هم وجود ندارد و 

حداقل آسیب چنین نقل و به همین جهت در صورت عدم موفقیت مالکین به تغییر کاربری اراضی، 

انتقالها بایر ماندن اراضی و بالتکلیف بودن اراضی به دلیل عدم صره اقتصادی کشت اراضی در مقیاس 

های کوچک می باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

ت مناسب فنی و اقتصادی، باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعا

 برخالف هدف غایی مقنن بوده و آسیب های جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است. 

( اساسنامه سازمان امور 6ماده )« ج»لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند 

مسکونی برای امر مسکن به  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری 6اراضی کشور و ماده 

مجلس شورای اسالمی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی  6/5/۷۹8۷شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 
                                                           

و به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه  ۷۱/۷۷/۷۹۳6مورخ  28۰به دادنامه  ۳6

 مراجعه شود. ۹2۰صفحه 
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زراعی و باغها به سهام های کوچک و یا مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور 

 نخواهد بود، از تاریخ ابالغ این بخشنامه ممنوع اعالم می شود. 

شمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابالغ نمایند تا از صدور  هرگونه مجوز خواه

برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعالم های واصله را دقیقاً بررسی و از 

 نمایند. تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابالغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری 

 

          

  رئیس سازمان امور اراضی کشور       
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 263611/121/63شماره:

 3/11/1322تاریخ:

 ...مدیر محترم امور اراضی استان

 سالم علیکم 

های جهادکشاورزی برای تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و با احترام، نظر به اینکه مدیریت

ها اقامه دعاوی نموده که این امر باعث های کیفری شهرستانومی و انقالب و دادگاهها در دادسرای عمباغ

های دادرسی، کارشناسی، تخریب و اعاده وضع به حالت اولیه و سایر هایی از جمله پیگیریتحمیل هزینه

و شود از طرف دیگر اقدامات مالکین یا متصرفین در تخریب موارد مرتبط با دعوی برعهده دولت می

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در تولید کشاورزی و امنیت غذایی موجب خسارت 

 باشد.غیرقابل جبران می

کمیسیون  ۷۹۳۰و اصالحی  ۷۹۳2دادرسی کیفری مصوب قانون آئین ۷۰.۷۴مقتضی است بر طبق ماده 

نیز همزمان و یا توأمان  قضایی مجلس شورای اسالمی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را

 در مراجع قضایی پیگیری فرمایید.

 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور      
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 262122/121/63شماره:

 6/11/1322تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 سالم  علیکم

شاورزی در اراضی ملی و دولتی و های کشاورزی و غیرکبه منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح

رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشخاص در اراضی مستثنیات و کاهش مکاتبات غیرضروری و 

ها و متقاضیان کنندگان اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغمراجعات مردم برای درخواست

، مراتب ذیل برای اجرا ابالغ های کشاورزی و غیرکشاورزیواگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح

 شود: می

 هاالف(تقاضای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 های موضوع کمیسیون تبصره یک ماده یک نحوه رسیدگی به طرح-1

 دریافت اسناد یا گواهی مالکیت مطابق بند )ج( این بخشنامه-۷-۷

ای ای و ناحیههای کالبدی، منطقهوابط طرحقانون مذکور، برای اعمال ض ۱ماده  2رعایت بند -۷-2

عالی شهرسازی و معماری ایران. در این خصوص دبیرخانه کمیسیون موظف است مصوب شورای

را ارائه  های مصوب مذکور را از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ و گزارش وضعیت اراضیطرح

باشند؛ چگونگی رعایت کمیسیون می کل محترم راه و شهرسازی که عضونماید. بدیهی است مدیر

ضوابط یاد شده را در جلسات کمیسیون مطرح و لذا از هرگونه استعالم و یا ارجاع و احاله پرونده برای 

 ها در این خصوص خودداری نمائید.ها و دستگاهها، کار گروهسایر کمیسیون

  UTMدریافت نقشه با مقیاس و دارای مختصات جغرافیایی  ۷-۹

موافقت اصولی یا پروانه تأسیس معتبر از مرجع ذیربط و اخذ استانداردها، اصول و ضوابط فنی  اخذ۷-۰

 منطبق با موضوع طرح

 زیست استان زیست متناسب با طرح پیشنهادی از اداره کل حفاظت محیطاخذ ضوابط حفظ محیط ۷-5

ه، تغییر کاربری اراضی زراعی در اراضی کشاورزی وقفی عالوه بر لزوم اخذ نظر متولی موقوف : 1تبصره 

 ها خواهد بود.ها مشمول ضوابط و مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغو باغ
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درخواست متقاضیان در اراضی کشاورزی مناطق آزاد صنعتی، تجاری و مناطق ویژه اقتصادی،  :2تبصره 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ها مشمول ضوابط و مقررات برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

 ها خواهد بود.باغ

ها، اراضی یکپارچه، در مواردی که تقاضا برای تغییر کاربری در اراضی زراعی آبی، باغ :3تبصره 

سدها و اراضی تجهیز و نوسازی شده است و تغییر کاربری آنها به تداوم  های کشاورزی، پایابقطب

 رساند؛ با تغییر کاربری این اراضی مخالفت شود.می تولید و امنیت غذایی کشور آسیب

خصوص اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده، در: 2تبصره 

استان  ۷ماده  ۷ه تا قبل از تعیین تکلیف توسط مراجع ذیربط و رفع تداخل قابل طرح در کمیسیون تبصر

پس از بررسی در کمیسیون رفع تداخل قابل طرح در کمیسیون  صورت تشخیص ملی،نخواهد بود. در

 باشد.مذکور نمی

باشد  اراضی ملی و دولتی واگذار شده تا قبل از انتقال قطعی تابع مقررات مرجع واگذاری می  :6تبصره 

و هرگونه تغییر طرح پس از مجوز مراجع تخصصی صادر کننده موافقت اصولی و اصالح سایت پالن و 

پذیرد و پس از انتقال قطعی تابع قوانین و بندی و موافقت مرجع واگذاری صورت میزمانجدول 

های کشاورزی تابع قانون حفظ کاربری اراضی مقررات حاکم بر عرصه مورد نظر )در خصوص طرح

ل های که در زمان انتقاها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به استثناء فعالیتزراعی و باغ

فعالیت کشاورزی و عدم تغییر کاربری و تفکیک و افراز آن قید شده  در خود سند تأکید بر کاربری

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  ۰5های موضوع ماده باشد. در خصوص طرحباشد( می

تغییر طرح و  پذیردکه واگذاری بعد از ابالغ قانون مذکور صورت می ۷/2/۷۹۳۰مالی کشور مصوب 

 ۳۱باشد.نامه اجرایی آن میبط آیینتغییر کاربری تابع ضوا

های اراضی پیشنهادی برای تغییر کاربری نباید بیشتر از نصاب اراضی برای اجرای طرح :6تبصره 

مورخ  ۷۰۱58۴/۰۳۳۹2/2۰نامه شماره نامه نصاب اراضی قابل واگذاری تصویبموضوع آیین

 ی هیأت محترم وزیران باشد.و اصالحیه بعد ۷2/۳/۷۹۳2

پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت 62احداث با توسعه واحدهای صنعتی و معدنی)موضوع ماده -2

 ارتقای نظام مالی کشور( 
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شهرها،  های احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در خارج از محدودهبرای اجرای طرح 2-۷

ها برای احداث ی که نیاز به تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها و روستاهای دارای طرح هادشهرک

نامه اجرایی قانون مذکور موضوع یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارند، با عنایت به آیین

هیأت محترم وزیران، مدیریت امور اراضی  5/5/۷۹۳۰هـ مورخ  52۴8۷/ت 56۴۹۴نامه شماره تصویب

الف( ظرف مدت یک ماه مراتب را در -۷مدارک الزم مطابق بند)استان موظف است پس از اخذ 

 کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مطرح و مصوبه آن را ابالغ نماید.

نظر یا اتخاذ چنانچه مرجع صدور مجوز )کمیسیون( ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده، اعالم2-2

کشاورزی استان اخذ نظر رئیس سازمان جهاد است باتصمیم ننماید، مدیریت امور اراضی استان موظف 

و پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب، در صورتی که اراضی پیشنهادی از نوع اراضی دیم 

( و باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی )استعالم از ۰درجه)

 ارض، مجوز مربوطه را صادر نماید.اداره کل حفاظت محیط زیست استان( و اخذ عو

 21ماده یک قانون  2های موضوع تبصره نحوه رسیدگی به طرح-3

های فوق در اراضی مشمول قانون مستلزم ارائه پروانه تأسیس و اخذ مجوز جرای طرحا.۷-۹

 باشد.زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی میمحیطی از اداره کل حفاظت محیطزیست

وه بر نظریه اداره کل حفاظت های صنایع غذایی و تبدیل و تکمیلی عالبرای احداث کارگاه.2-۹

زیست، در صورتی که موافقت اصولی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا محیط

 جهادکشاورزی الزامی است. سازمان نظام دامپزشکی صادر شده باشد اخذ موافقت رئیس سازمان

وزیر محترم  2۴/۷2/۷۹۳2مورخ  ۹6۷۳۱/۴2۴های موضوع بخشنامه شماره در رابطه با طرح ۹-۹

کشاورزی، موافقت اصولی صادر شده توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان پس از اخذ نظریه جهاد

الحاقی تلقی  ۷ماده  ۰موافق اداره کل حفاظت محیط زیست استان، به عنوان موافقت موضوع تبصره 

 . شودمی

 احداث استخر ذخیره آب و اتاقک پمپاژ آب-2

و  ۷الحاقی به ماده  ۰( دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۹به استناد تبصره یک و سه )

ها، اقدامات تکمیلی که حسب مورد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 2اصالحی ماده  ۷تبصره 

ات مورد نیاز تولیدات کشاورزی و بهینه کردن تولیدات است در ها و تأسیسالزمه و مکمل زیرساخت

                                                           
 این کتاب مرجعه شود 031منتشر در صفحه  03/30/1095مورخ  508005/353/50بخشنامه شماره  1به بند  98
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شود. بنابراین احداث صورت تأیید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی

استخر ذخیره آب و اتاقک پمپاژ آب و تأسیسات آن با تشخیص رئیس سازمان جهادکشاورزی قابل اقدام 

 ماده یک اقدام شود. ۰فرم ابالغی مجوزهای تبصره است. در این موارد در قالب 

 ها و تأسیسات کشاورزیدیوارکشی باغ-6

در مناطقی که دیوارکشی برای حفظ و تأمین امنیت باغ ضرورت داشته باشد؛ در صورت تشخیص رئیس 

ر قانون، با رعایت موارد زی ۷الحاقی به ماده  ۰سازمان جهادکشاورزی استان و صدور موافقت تبصره 

 بالمانع است:

 های فنی و اقتصادی داشتن اسناد مالکیت مطابق بند )ج( این بخشنامه و رعایت حد نصاب.۷-5

ها صرفاً پیرامون محدوده شش دانگ باغ مجاز است و دیوارکشی در داخل محدوده دیوارکشی باغ .2-5

 ۳۳شش دانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک یا تقسیم باغ شود ممنوع است.

مورخ  2۷۷6۷8/۴2۴/5۹بخشنامه شماره « و»ها مطابق بند رعایت اصول دیوارکشی در باغ .۹-5

 ضروری است. ۷۹/5/۷۹۳۹

الزم به ذکر است احداث دیوار مغایر ضوابط فوق، به طور کلی غیرمجاز محسوب شده و باید 

قانون  ۷۴ماده  2و تبصره  ۹ها ضمن نظارت دقیق در اجرای ماده های جهادکشاورزی شهرستانمدیریت

 با متخلفان برخورد نمایند.

 صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی زراعی به هر شکل و عنوان ممنوع است. تبصره:

( قانون مطابق طرح مصوب ارائه شده، موافقت ۰( و )۷دیوارکشی برای طرح های موضوع تبصره ) .۰-5

اجرای طرح و تأیید مدیریت د درص 5۴اصولی یا پروانه تأسیس و مجوز صادره پس از حداقل 

 پذیر است.کشاورزی شهرستان امکانجهاد

 تشخیص اراضی زراعی و غیرزراعینحوه -6

مبتنی بر نظریه  8-2تشخیص اراضی زراعی و غیرزراعی با تنظیم فرم تشخیص نوعیت اراضی طبق فرم 

ناسان منتخب سازمان، جلسه تشخیص کارشمأخوذه از یکی از مراجع زیر به ترتیب اولویت به همراه صورت

سازمان  امضا شده توسط مدیر جهادکشاورزی شهرستان، مدیر امور اراضی استان و تأیید رئیس

 کشاورزی استان، اقدام به متقاضی ابالغ شود.جهاد

                                                           
 ۹۷6و به صفحه  هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه ۷۳/2/۷۹۳6مورخ  ۷2به دادنامه  ۳۳

 مراجعه شود.



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۹۳۰

 اخذ استعالم از بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان  .۷-6

 شناسی معتبر با تأیید مرکز تحقیقات کشاورزی های خاکاستعالم از آزمایشگاه .2-6

 اخذ نظریه مدیریت آب و خاک و تأیید معاونت تولیدات گیاهی .۹-6

رت پذیرفته باشد نظریه مدیر در مواردی که قبل از تشخیص، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی صو –تبصره 

 کشاورزی شهرستان کفایت دارد.جهاد

 هادر اراضی زراعی و باغبازسازی و مرمت بناهای قدیمی -2

باشند. عالوه بر ها نمیمشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷۹۱۰مستحدثات قبل از سال 

بخشنامه شماره  5و بند  5/2/۷۹۳۰مورخ  22۳۰۹۴/۴2۴/5۹لزوم رعایت مفاد بخشنامه شماره 

جود مربوط به قبل از تصویب ، برای تشخیص قدمت مستحدثات مو8/۷۴/۷۹۳۹مورخ  22۴5۴۰/۴2۴/5۹

ها که تقاضای بازسازی و یا نوسازی آنها صرفاً به میزان عرصه اولیه ( در اراضی زراعی و باغ۷۹۱۰قانون )

 ارائه شده  است؛ ضرورت دارد مستندات زیر حسب مورد ارائه گردد:

خت و ساز قید شده اصل پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان سا .۷-۱

باشد و ارائه قبوض آب، برق، تلفن ساختمان قدیمی که امکان استعالم از مراجع ذیربط را برای دستیابی به 

 تاریخ و مساحت بنای احداث بنا یا انشعاب مربوطه را میسر سازد و تطبیق با وضع موجود در محل.

ط کارشناسی رسمی دادگستری که مساحت و ای تفسیر شده توسارائه عکس هوایی و تصاویر ماهواره .2-۱

 زمان دقیق ابنیه احداث شده در آن ذکر شده باشد.

قانون اصالحی قانون اصالحات  ۷۳ماده  2هایی که در اجرای تبصره اصل گواهی مربوط به طرح .۹-۱

 ارضی، صرفاً توسط ادارات کل کشاورزی وقت صادر شده باشد.

 1316و اصالحیه  1322ها ع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغب(نحوه تعیین تکلیف مستحدثات موضو

ایجاد شده است؛ با رعایت ضوابط و مقررات در  ۷/8/۷۹85تا تاریخ  ۹۷/۹/۷۹۱۰مستحدثاتی که از تاریخ -۷

صورت طرح شکایت به مراجع قضایی پس از هماهنگی مرجع قضایی ذیربط در صورت تشخیص ضرورت 

قانون صدور مجوز  2ون تبصره یک ماده یک و پرداخت عوارض موضوع ماده تغییر کاربری توسط کمیسی

تغییر کاربری، بالمانع است و در صورتی که شکایتی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد با تصویب کمیسیون 

 ۷۴۴و پرداخت عوارض امکان پذیر است.
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قمع برای آنها صادر نگردیده که حکم قضائی دایر بر قلع و  ۷/8/۷۹85در مورد بناهای احداثی بعد از -2

نسبت به اجرای مقررات قانونی اقدام  ۹/۳/۷۹۳۹مورخ  2۷8۰۹۷/۴26/5۹شماره  است. براساس بخشنامه

 گردد. 

و  ها موظفند از هر نوع ساخت و ساز جدید  بدون مجوز جلوگیریهای جهادکشاورزی شهرستانمدیریت-۹

ر صورت وقوع تخلف با هماهنگی مقامات قضائی و انتظامی عمل آورند و داقدامات پیشگیرانه الزم را به

تغییر کاربری قانون اقدام نمایند. مسئولیت عدم شناسایی و برخورد با تخلفات  ۷۴.۹نسبت به اجرای ماده 

باشد و در صورت عدم اقدام در ها میکشاورزی و رؤسای ادارت امور اراضی شهرستانبرعهده مدیران جهاد

 س ضوابط و مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. موعد مقرر، براسا

های تغییر کابری غیر مجاز اراضی که حکم قطعی قلع و قمع توسط مراجع قضایی یا درخصوص پرونده-۰

 گردد: شود؛ مطابق مراتب زیر اقدام میهای صالحه صادر شده و میدادگاه

قمع باشند؛ نسبت به اجرای دقیق دادنامه و با هزینه  هایی که صرفاً دارای حکم قطعی قلع ودر پرونده .۷-۰

عمل آید و در صورت عدم پرداخت دام فوری بههای ساختمانی اقمتخلف نسبت به خارج نمودن نخاله

ها اقدام شود. الزم به ذکر است پس از ها توسط متخلف نسبت به ارائه دادخواست جهت وصول هزینههزینه

ر برای کشت اراضی به مالکین و یا متصرفین ابالغ و در صورت عدم کشت اجرای حکم قلع و قمع، اخطا

 خصوص اراضی بایر اقدام شود. ام دربراساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظ

و یا محکومیت  2در مواردی که حکم به پرداخت جزای نقدی و یا پرداخت عوارض موضوع ماده  .2-۰

 ام گردد: شود؛ به شرح زیر اقدتوأمان صادر شده یا می

در موارد محکومیت متخلف به پرداخت جزای نقدی، پس از اجرای حکم توسط محکوم علیه و .۷-2-۰

 اقدام شود.  ۷ماده  ۷ارائه گواهی از اجرای نسبت به تشکیل پرونده برای طرح در کمیسیون تبصره 

ق دادنامه صادره پس از تسویه حساب مطاب 2در موارد محکومیت به پرداخت عوارض موضوع ماده .2-2-۰

در صورتی که محکوم علیه در مدت شش ماه پس از صدور دادنامه نسبت به پرداخت عوارض اقدام نموده 

باشد؛ پس از تصویب در کمیسیون مجوز الزم صادر گردد در صورتی که بیش از شش ماه از تقویم بهای 

گذاری ارزیابی و قیمتد، مجدداًمندرج در دادنامه گذشته و پرداخت توسط محکوم علیه انجام نشده باش

التفاوت مبلغ عوارض و دادنامه آن دریافت و به خزانه واریز و توسط کمیسیون تقویم به عمل آمده و مابه

 پس از طرح در کمیسیون مجوز صادر گردد. 
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  111هااغج(اسناد مالکیت اراضی کشاورزی قابل پذیرش برای صدور مجوزهای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب

 سند مالکیت رسمی شش دانگ  -۷

با اعالم و  ۷8/۷2/۷۹8۹مورخ  ۹۹2۷/۴26/5۹سند مالکیت رسمی مشاعی با رعایت مفاد بخشنامه شماره  -2

 جلب نظر کلیه مالکین مشاعی ملک در قالب یک طرح 

 احکام قطعی صادره از محاکم قضائی که داللت بر مالکیت قطعی اشخاص دارد.  -۹

 دارات ثبت مشعر بر مالکیت اشخاص گواهی ا -۰

 آراء شورای حل اختالف که به تأیید مرجع قضائی یا مراجع ثبتی رسیده باشد. -5

قانون اصالحی قانون  ۹گواهی اداره ثبت مشعر بر تأیید مستثنیات مالکین اصالحات ارضی موضوع ماده  -6

 اصالحات ارضی پس از تأیید مدیریت امور اراضی استان 

ی اداره ثبت مشعر بر تأیید مالکیت اراضی مالکین خودکار اصالحات ارضی با تعیین حدود پس از گواه -۱

 تأیید مدیریت امور اراضی استان 

ارائه اصل برگ واگذاری نسق زراعی زارعان اصالحات ارضی با تعیین حدود و تأیید مدیریت امور -8

 اراضی استان 

ارضی که تاکنون برگ واگذاری نسق خود را دریافت  آن دسته از زارعین مشمول اصالحات تبصره:

 فوق عمل خواهد شد.  8اند پس از اجرای امور باقیمانده مطابق بند ننموده

 های کشاورزی و غیرکشاورزی د(تقاضاهای موضوع واگذاری اراضی برای اجرای طرح

های باشد؛ استعالم از شرکتهای زراعت و باغبانی که اجرای آن مستلزم تأمین آب از منابع جدید طرح -۷

 ای یا مدیریت امور آب استان یا شهرستان و صدور گواهی مربوط به تأمین آب کفایت دارد. آب منطقه

ها و یا تخصیصی سابق و یا کسانی که دارای مالکیت برای توسعه اراضی از آب موجود مزارع یا باغ-2

ستعالم نداشته و با تشخیص کمیته موضوع بخشنامه باشند نیاز به اخذ اقانونی بر منابع آبی موجود می

 اقدام شود.  2۱/۷۷/۷۹۳2مورخ  2۴۹۰۱۰/۴2۴/5۹

ی صرفاً با اخذ مجوز از اداره کل تهای دامداری، مرغداری و شیالدر واگذاری اراضی برای اجرای طرح-۹

 ای یا مدیریت امور آب اقدام شود. حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه

های پرورش آبزیان، ماهیان خاویاری و ماهی در قفس در اراضی ملی و دولتی ساحلی که طرح در اجرای-۰

زیست کفایت دارد و شود اخذ مجوز از اداره کل محیطبرداری میآب دریا به صورت برگشت مجدد بهره از

 باشد. نیاز به استعالم از سایر مراجع نمی
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کشاورزی استان و اث گلخانه صرفاً تشخیص سازمان جهاددر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احد-5

ای یا مدیریت امور آب در صورت نیاز به منابع آبی جدید کفایت گواهی تأمین آب از شرکت آب منطقه

 دارد. 

های نوین آبیاری در صورتی که نیاز به منابع آبی جدید نباشد ها با روشهای زراعی و باغدر اجرای طرح-6

 باشد. ن جهاد کشاورزی استان کفایت دارد و نیازی به استعالم از سایر مراجع نمیتشخیص سازما

بخشنامه شماره  2-2در واگذاری اراضی برای احداث باغ در اراضی شیبدار به صورت دیم در اجرای بند -۱

نیاز به  وزیر محترم جهاد کشاورزی، استعالم از اداره هواشناسی کفایت داشته و ۱/8/۷۹۳۰مورخ  ۰۴۱8/۴2۴

 باشد. اخذ مجوز از سایر مراجع نمی

وری در قانون افزایش بهره ۳ماده  2انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی واگذار شده قبل از ابالغ تبصره -8

های کشاورزی و غیر کشاورزی که هیأت نظارت موضوع بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح

ها و مراتع و مرجع واگذاری، اجرای طرح را گواهی نمایند با داری از جنگلبرقانون حفاظت و بهره ۹۹ماده 

بالمانع است و نیازی به اخذ استعالم از سایر مراجع  ۱/8/۷۹۳۰مورخ  2۰5۷۴۰/۴2۴/5۹رعایت بخشنامه 

 باشد. نمی

 هـ( سایر موارد: 

ارک مالکیتی و تشخیصی با تفسیر های مترتب بر هرگونه استعالم یا اخذ نظریه کارشناسی و ارائه مدهزینه-۷

 باشد و سازمان در این خصوص دخالتی نخواهد داشت. عکس و تهیه نقشه بر عهده متقاضی می

های مشابه در در تعیین قیمت اراضی با کاربردی جدید، کمیسیون تقویم موظف است ارزش کاربری-2

ا و روستاها و خدمات زیربنایی را در ترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک، دوری و نزدیکی، شهرهنزدیک

نظر گرفته و با انجام تحقیقات محلی و بازدید از محل وقوع ملک، قیمت را تعیین و نظر کارشناسی را به 

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعالم نمایند. 

و  بدیهی است تجدیدنظر در قیمت تقویمی تا قبل از انقضاء مهلت )شش ماه( امکان پذیر نبوده-۹

 باشند.ها مجاز به قبول درخواست تخفیف نمیهای امور اراضی و جهاد کشاورزی شهرستانمدیریت

های تغییر کاربری موضوع تبصره یک و تبصره چهار ماده یک که یک بار در برای طرح مجدد پرونده-۰

قضایی مطرح نشده  استان مطرح و مورد مخالفت قرار گرفته  و اعتراض ذینفع به تصمیم کمیسیون در مراجع

باشد و ساخت و ساز غیرمجاز نیز صورت نگرفته باشد، در صورت ارائه مستند یا دالیل جدید و موافقت 

اصولی معتبر با ارائه گردشکار کامل پرونده و ذکر دالیل مذکور برای اجرای طرح توسط مدیریت امور 

ن جهاد کشاورزی استان قابل طرح مجدد متر مربع در صورت تأیید رئیس سازما 5۴۴اراضی استان، تا سقف 
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خواهد بود و همچنین برای مساحت های باالتر از آن پس از تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان، مراتب به 

این سازمان منعکس تا پس از بررسی در صورت تشخیص ضرورت نسبت به اعطای مجوز برای طرح 

 ۷۴2مجدد، اقدام الزم به عمل آید. 

آهن، رودخانه، آب، برق، تأسیسات دولتی، نظامی و انتظامی و آثار باستانی و ه و راهرعایت حریم را-5

 االجراست. ها الزممیراث فرهنگی توسط مجریان طرح

 اخذ هرگونه مدرک و استعالم مازاد بر موارد مشروحه فوق ضرورت ندارد. -6

ر امور حقوقی سازمان مرجع پاسخگویی چنانچه عالوه بر موارد اعالمی با ابهام حقوقی مواجه شوند، دفت-۱

 های قانونی این بخشنامه خواهد بود. در خصوص رفع ابهام

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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  ۹۳۳ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 266122/121/63شماره: 

 16/11/1322تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

 با سالم و احترام 

سرپرست محترم امور هماهنگی و  25/8/۷۹۳۰مورخ  ۹۳528/2۹2۰5ضمن ارسال تصویر نامه شماره 

های ا جرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، موضوع استعالم این سازمان رفع اختالفات حقوقی دستگاه

برداری از معادن شن و ماسه در اراضی مشمول قانون در رابطه با امکان صدور پرونده اکتشاف و بهره

قانون  2ها و همچنین شمول یا عدم شمول عوارض موضوع ماده حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

قانون معادن، به استحضار  2۳ها و معافیت موضوع ماده اصالحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 رساند: می

های اجرایی و برداری از معادن داللت بر الزام دستگاهبه منظور اکتشاف و بهره ۷۴۹قانون معادن 2۰ماده -۷

قانونی به اعالم نظر پیرامون اراضی داخل شهر و حریم قانونی آنها دارد. بنابراین در صورت متولیان 

ها از ها، رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اراضی زراعی و باغانجام این گونه فعالیت

زراعی و جمله ا خذ مجوز تشخیص ضرورت تغییر کاربری در قالب برداشت شن و ماسه در اراضی 

قانون حفظ کاربری صورت  ۷ماده  ۷ها )که با تحقق شرایط قانونی و اخذ مجوز موضوع تبصره باغ

باشد. از این رو، رعایت کلیه احکام و الزامات قانونی پذیرد( صدور مجوز تغییر کاربری الزامی میمی

قانون  ۷ماده  ۷ره هایی، توسط کمیسیون تبصموضوع قانون حفظ کاربری در بررسی چنین در خواست

قانون مزبور موظفند، صرفاً  ۷استان براساس ماده  ۷ما ده  ۷الزامی خواهد بود و اعضای کمیسیون تبصره 

 شود، با آن موافقت نمایند. در مواردی که تغییر کاربری اراضی ضروری تشخیص داده می

مقرراتی که اخذ مبالغی غیر  ،۷۴۰ و استفساریه آن 2۳از تاریخ تصویب قانون معادن و به موجب ماده -2

بینی شده است لغو گردیده است؛ ولی از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش

قانون حفظ کاربری اراضی  2عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نیست )از جمله عوارض موضوع ماده 

خراج مواد معدنی ندارد، بلکه عوارض مربوط به های استزراعی و باغ ها که ارتباطی به مبالغ و هزینه

قانون رفع موانع  52تغییر کاربری است(، کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً، همانگونه که در ماده 
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 ۷۴5جرایی ماده قانونی مزبورنامه اآیین 6.5و مواد  ۷۹۳۰صوب ارتقای نظام مالی کشور م پذیرتولید رقابت

ها و قانون حفظ کاربری، در اراضی زراعی و باغ 2عوارض موضوع ماده تصریح شده است، پرداخت 

ها، قانون اصالحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷ماده  ۰همچنین اراضی که در اجرای تبصره 

 2۳اند، ضروری خواهد بود. لذا، معافیت ماده موافقت الزم را از سازمان جهاد کشاورزی استان اخذ کرده

قانون حفظ کاربری  2شامل عوارض تغییر کاربری نشده و اخذ عوارض موضوع ماده قانون معادن 

 های مذکور الزامی است.ها از طرحاراضی زراعی و باغ

 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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  ۰۴۷ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 261232/121/63شماره: 

 31/3/26تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان... 

 سالم علیکم 

درخصوص رعایت حقوق مالکانه اشخاص  6/۷۷/۷۹۳۰مورخ  25۰۴۰۰/۴2۴/5۹با احترام، پیرو بخشنامه 

 ۷۹85و اصالحیه  ۷۹۱۰ها مصوب در اراضی مستثنیات موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 شود: مراتب ذیل برای اجراء ابالغ می

 ماده یک  ۰استعالم از محیط زیست در خصوص تبصره  -۷

الذکر در صورتی که اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ضوابط بخشنامه فوق 5.۹با عنایت به بندهای 

های مشمول را ابالغ نموده باشد. مجری مکلف به رعایت ضوابط زیست محیطی زیست محیطی طرح

ت آن است و در این گونه موارد استعالم ضرورتی ندارد. لذا الزم است پس از صدور مجوز، رونوش

برای نظارت بر اعمال ضوابط زیست محیطی به اداره کل مذکور ابالغ شود. در غیر این صورت استعالم 

 ها  ضرورتی ندارد.موردی از اداره کل مذکور انجام شود و اخذ هر گونه استعالم از سایر دستگاه

 تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز-2

لغایت تاریخ تصویب قانون اصالحی  ۹۷/۹/۷۹۱۰تاریخ در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز از ۷-2

( در صورت عدم صدور مجوز و یا عدم وصول ۷/8/۷۹85ها )قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

ها قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۹عوارض نسبت به طرح شکایت در دادسرا به استناد ماده 

موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک منوط به اخذ نظر اقدام شود. بدیهی است طرح  ۷۹۱۰مصوب 

باشد. ضمناً کلیه ساخت و سازهای مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود و مشمول مرور زمان نمی

 صرفاً مشمول قلع وقمع خواهد بود.  ۷/8/۷۹85بعد از تاریخ 

ریزی الزم و تهیه کلیه امکانات به الحاقی قانون با برنامه ۷۴ماده  2اجرای آراء قلع و قمع و تبصره 2-2

مذکور  2صورت کامل و اعاده و وضع به حالت اولیه صورت پذیرد. از اجرای ناقص آراء و یا تبصره 

های جدا خودداری شود. بدیهی است کلیه هزینه های صورت گرفته در این خصوص، اعم از هزینه

دادخواست در مرجع قضایی از متخلف اخذ دادرسی و کارشناسی و اجرای حکم و اعاده وضع با تنظیم 

 گردد.
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درصورت قلع وقمع و اعاده وضع بحالت سابق در مورد سایر اراضی زراعی که از سوی مالکین و  ۹-2

مجمع تشخیص مصلحت نظام در  ۷۹/۰/۷۹6۱صاحبان نسق به زیر کشت نرفته باشد در اجرای مصوبه 

ه کشت بر اساس مقررات موصوف و ادامه خصوص حل مشکل اراضی بایر، نسبت به صدور اخطاری

 روند اقدام شود. 

نظارت الزم بر عملکرد کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی از سوی مدیران جهاد کشاورزی -۰-2

درصد قیمت روز  ۷۴۴قانون براساس  2گذاری دقیق با رعایت مفاد ماده ها درخصوص قیمتشهرستان

 ل عوارض به عمل آید.زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و وصو

 اسناد مالکیت -3

در خصوص  ۷8/۷2/۷۹8۹مورخ  ۴26/5۹-۹۹2۷قسمت ج بخشنامه شماره  2با عنایت به بند -۷-۹

های شود پذیرش اسناد مشاعی و نسقها مجدداً تأکید میاحداث دیوار و اتاق کارگری و نگهبانی در باغ

یک صرفاً در قالب یک طرح و با جلب رضایت و  زراعی برای طرح پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده

 موافقت کلیه مالکین مشاع پالک مجاز خواهد بود.

شود آراء شورای حل اختالف صرفاً در قسمت ج بخشنامه یاد شده تأکید می 5با عنایت به بند 2-۹

 دعاوی اثبات مالکیت مورد پذیرش خواهد بود. 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور



  ۰۴۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 223111/121/63شماره:

 22/6/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان... 

 با سالم و احترام

ها در هر استان برعهده نظربه اینکه مسئولیت تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

باشد و در ها میقانون اصالحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷ماده  ۷کمیسیون موضوع تبصره 

الحاقی به قانون در تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و  ۷ماده  6اجرای تبصره 

های یادشده و به منظور رفع برخی موانع و مشکالت موجود و همچنین تسهیل ارزیابی عملکرد کمیسیون

 گردد: غ میو تسریع در فرآیندهای نظارتی، موارد زیر برای رعایت و اجرا ابال

 ۷باتوجه به اینکه نظارت روزانه و مستمر بر کلیه مجوزهای صادره)اعم از مجوزهای موضوع تبصره -۷

سامانه »ها از طریق ( و همچنین تشخیص اراضی زراعی و باغ۷ماده  ۰و موافقت های تبصره  ۷ماده 

های های باالتر از حد نصابهامکانپذیر شده است؛ لذا منبعد از ارسال پروند« نظارت بر صدور مجوزها

به این سازمان خودداری نمایید. بدیهی  ۷5/۷۴/۷۹۳2مورخ  2۴۷2۳6/۴2۴/5۹موضوع بخشنامه شماره 

قانون،  ۷ماده  ۱است در صورت عدم رعایت مقررات درصدور مجوزها، موضوع به کمیسیون تبصره 

 ارجاع خواهد شد. 

ماده  ۷ها، به عهده کمیسیون تبصره اضی زراعی و باغنظر به اینکه تشخیص ضرورت تغییر کاربری ار-2

های الزم، با ضرورت تغییر کاربری اراضی موافقت یا مخالفت بوده و اعضای کمیسیون پس از بررسی ۷

نمایند و بر اساس آرای صادره، از شعب دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم مجدد کمیسیون با توجه می

قانون  ۷۴ماده  ۷، مواجه با اشکال قانونی بوده و از سوی دیگر، به موجب بند به قاعده اعتبار امر مختومه

، صالحیت رسیدگی به تصمیمات و 25/۹/۷۹۳2تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

های دولتی و مؤسسات ها و مؤسسات و شرکتها و سازماناقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه

ها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در وابسته به آن

 25۰۴۰۰/۴2۴/5۹قسمت )هـ( بخشنامه شماره  ۰صالحیت دیوان عدالت اداری است؛ لذا ضمن لغو بند 

 ۷ماده  ۷دارد، تشخیص ضرورت تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره ، اعالم می6/۷۷/۷۹۳۰مورخ 

اً یک بار صورت پذیرفته و طرح مجدد آن امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، مفاد بخشنامه استان، صرف

 باشد. االجرا می، کماکان الزم2۱/2/۷۹86مورخ  ۱۷۳56/۴2۴/5۹شماره 
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در خصوص  ۷2/5/۷۹۳۴مورخ  ۷۱۷88۴/۴2۴/5۹ضمن تأکید بر لزوم رعایت بخشنامه شماره -۹

های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها ی به فعالیتنامه نصاب اراضی قابل واگذارآیین»

هیأت محترم وزیران، همانگونه که  ۷5/۰/۷۹۳۴هـ مورخ  ۰28۰۳/ت ۱۳25۳نامه شماره موضوع تصویب

نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده آیین ۰در بند و ماده 

نامه های موضوع آیینبخشنامه فوق، ذکر شده است؛ حد نصاب ۱، و بند 2۴/2/۷۹۳۷روستاها مصوب 

و  ۷ماده  ۷های موضوع تبصره آن، برای کلیه طرح 2های توافق شده در راستای ماده مذکور و نصاب

نامه ها الزامی است. ضمناً در مالک عمل بوده و رعایت آن در صدور مجوزها و موافقت ۷ماده  ۰تبصره 

 هایی که نصاب آن تعیین نشده است، قبل از صدور مجوز از این سازمان استعالم گردد. خصوص طرح

ها مبنی بر نامه اجرایی قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغآیین ۰با توجه به صراحت ماده -۰

ال دارای از زمان ابالغ به متقاضی به مدت دو س ۷ماده  ۷مجوز صادره توسط کمیسیون تبصره »اینکه: 

نماید مجوز رسیده است، تأکید می« و این موضوع در متن مجوز نیز به اطالع دارند.« باشد. اعتبار می

باشد.در صورت درخواست مجوزهای صادره پس از مهلت مزبور در صورت عدم تمدید، فاقد اعتبار می

م معمول و چنانچه اشخاص پس از نامه اجرایی قانون اقدام الزآیین ۰تمدید با عنایت به تبصره ذیل ماده 

پایان مهلت یاد شده، نسبت به هر نوع تغییر کاربری در اراضی اقدام نمایند، موضوع از مصادیق تغییر 

 کاربری غیر مجاز محسوب شده و ضروری است مطابق قوانین و مقررات اقدام گردد.

 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور       



  ۰۴5 بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 26126/121شماره: 

 2/2/26تاریخ: 

 هارؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 سالم علیکم 

وری بخش ( قانون افزایش بهره۳( اصالحی ماده )2نامه اجرایی تبصره )آیین ۷در اجرای بند ب ماده 

شور پذیر و ارتقای نظام مالی ک( قانون رفع موانع تولید رقابت۰5کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده )

هیئت محترم وزیران( مقتضی است با توجه به  ۷8/۰/۳۰مورخ  52۴82/ت ۰828۱شماره )مصوبه 

 گردد: ربط، موارد ذیل برای اقدام الزم ابالغ میهای  اجرایی ذیهماهنگی انجام شده با دستگاه

 های مرتبط با خدمات گردشگری الف(فهرست فعالیت

 پذیر هتل، متل و مهمان -۷

 مسافرهاسراها و خانهیرها، زایرایی، شامل هتل آپارتمانودپذمراکز اقامتی خ -2

 های سنتی های بوم گردی و اقامتاقامتگاه -۹

 مراکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری  -۰

 ها و محوطه های گردشگری ها، فرودگاهمجتمع -5

های سالمت، تندرستی و های سالمت، مجتمعمراکز گردشگری سالمت از قبیل دهکده -6

 هتل بیمارستان درمانی وآب

 گردی و گردشگری روستایی و عشایری های طبیعتها و پارکمحیط -۱

 مراکز گردشگری ساحلی و دریایی  -8

 های منفرد بین راهی موجود واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری -۳

شهری، های مسافربری زمینی برونها، پایانهواحدهای پذیرایی واقع در پایانه )ترمینال( فرودگاه -۷۴

 ی و ریلی دریای

 های مسافری مرزی کشور واحدهای پذیرایی واقع در پایانه -۷۷

 خانه های سنتی سفره -۷2

 مناطق نمونه گردشگری  -۷۹

 های خدمات مسافرتی و جهانگردی دفاتر یا شرکت -۷۰

 هاراهی و تیرپارکهای خدماتی رفاهی بینمجتمع -۷5



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۴6

ها مشخص رد نیاز آنهای خدمات گردشگری که نصاب اراضی موچنانچه برای هریک از طرح ب(

های جدید برای واگذاری اراضی در خارج از حریم شهرها باشد با نشده و یا نیاز به بررسی نصاب

 گردد. ها ابالغ میربط نصاب اراضی تهیه و به استانهای اجرایی ذیهماهنگی دستگاه

دی، الزم است حداقل با توجه به ضرورت نظارت بر چگونگی اجرای طرح، متناسب با برنامه زمانبن ج(

بار در سال، دستگاه صادرکننده موافقت اصولی، نظارت بر اجرا و احصای پیشرفت فیزیکی طرح را  2

 ( گزارش نماید. ۹۹انجام و نتیجه را به دبیرخانه هیئت نظارت ماده )

الذکر و فوقنامه اجرایی ( آیین۷های عنوان شده در این ابالغیه، صرفاً در اجرای بند )ب( ماده )طرحد(

و در خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای واگذاری اراضی ملی و دولتی، قابل اعمال بوده 

قانون مذکور(  2های عوارض موضوع ماده و اصالحیه آن )معافیت 1322ها مصوب و باغ

  باشد.یت نداشته و قابل اعمال نمیموضوع

 

 

 تیحجمحمود 

 وزیر جهاد کشاورزی     



  ۰۴۱ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 211222/121/63: شماره

 13/11/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان...

 سالم علیکم

های امور اراضی پیرامون درخواست تغییر طرح و یا تغییر با احترام، با توجه به استعالم برخی مدیریت

ولتی که های کشاورزی و غیر کشاورزی در اراضی ملی و دکاربری اراضی واگذاری برای اجرای طرح

پس از اجرای طرح منجر به انتقال قطعی و سند مالکیت به نام مجریان گردیده است، بدین وسیله مفاد 

به شرح ذیل اصالح  6/۷۷/۳۰۷۴6مورخ  25۰۴۰۰/۴2۴/5۹فراز یک بند الف بخشنامه شماره  5تبصره 

 گردد: می

باشد  مقررات مرجع واگذاری می اراضی ملی و دولتی واگذار شده تا قبل از انتقال قطعی تابع -5تبصره 

و هرگونه تغییر طرح پس از مجوز مراجع تخصصی صادر کننده موافقت اصولی و اصالح سایت پالن و 

پذیرد و پس از انتقال قطعی تابع قوانین و بندی و موافقت مرجع واگذاری صورت میجدول زمان

ابع قانون حفظ کاربری اراضی های کشاورزی تمقررات حاکم بر عرصه مورد نظر )در خصوص طرح

های که در زمان انتقال ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به استثناء فعالیتزراعی و باغ

فعالیت کشاورزی و عدم تغییر کاربری و تفکیک و افراز آن قید شده  در خود سند تأکید بر کاربری

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  ۰5های موضوع ماده باشد. در خصوص طرحباشد( می

پذیرد تغییر طرح و که واگذاری بعد از ابالغ قانون مذکور صورت می ۷/2/۷۹۳۰مالی کشور مصوب 

 باشد.نامه اجرایی آن میتغییر کاربری تابع ضوابط آیین

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۴8

 222213/121/63شماره: 

 13/3/1326: تاریخ

 هارؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استان

 سالم علیکم 

وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تصویب  2۹/۷2/۷۹۳5مورخ  ۹6۰۰۱/۴2۴پیرو بخشنامه شماره 

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی  6و  ۷های موضوع مواد نامه

ای ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعالمات ثبتی و اجرای صحیح و اقتصادی، موارد ذیل بر

 باشد. االجرا میالزم 2۹/۷2/۷۹۳5مصوبات مذکور ابالغ و از تاریخ 

نامه شماره آیین ۷( ماده براساس تعریف ارائه شده برای اراضی کشاورزی در بند)ب -۷

خردشدن اراضی ، شمول قانون جلوگیری از ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ 52۷66/ت ۷5۳2۳۰

کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، ناظر بر اراضی کشاورزی واقع در خارج از 

باشد. بنابراین کلیه اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها محدوده شهرها می

ل و روستاهای فاقد طرح هادی مصوب، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز مشمو

 های فنی و اقتصادی خواهند بود. ضوابط و مقررات حد نصاب

های تابعه موظفند در هنگام پاسخگویی های جهاد کشاورزی و مدیریتسازمان 112-اصالحی  -2

های شماره نامهبه استعالمات ثبتی عالوه بر ضوابط و حد نصاب های موضوع تصویب

هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳2۳۰و شماره  ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳۰6۱

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  8.6هیئت وزیران، مفاد مواد  ۷5/۷2/۷۹۳5

 های فاقد سند رسمی را رعایت نمایند. ساختمان

های جهادکشاورزی موظفند پاسخ استعالمات ثبتی را با در نظر گرفتن اجرای قوانین مدیریت -۹

نامه موضوع ماده آیین ۹ماده  2مقرر در تبصره اصالحات ارضی و کشت موقت در فرجه زمانی 

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی که  6

گردد را براساس گواهی صادره از سوی دبیرخانه مدیریت مذکور به مراجع مستعلم ارائه می

 رعایت نمایند. 
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  ۰۴۳ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

قانون حفظ کاربری  ۷الحاقی به ماده  ۰ع تبصره های موضوتفکیک و افراز اراضی تحت فعالیت -۰

دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و  ۷اراضی زراعی و باغ ها، موضوع بند )ث( ماده 

( با رعایت ضوابط زیست ۳/۷۷/۷۹86مورخ  ۹۳۱8۴/۴2۴ها و تبصره ذیل آن )ابالغی شماره باغ

نامه های مقرر در آیینت حد نصابها و رعایمحیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان

/ت ۱۳25۳نامه شماره های مختلف موضوع تصویبنصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت

و اصالحات بعدی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری  ۷5/۰/۷۹۳۴مورخ  ۰28۰۳

 آنها می باشد. 

نظر به اینکه  5/۱/۷۹۳5خ مور 2۱6656/۴2۴/5۹ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره  -5

آوری و نگهداری محصوالت کشاورزی، موتورخانه و آشیانه ماشین آالت و ادوات محل جمع

های پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، تأسیسات تأمین و کشاورزی )هانکار(، ایستگاه

ه و در های بخش کشاورزی بودهای بین مزارع از جمله زیرساختانتقال آب کشاورزی و راه

 باشد. شوند، لذا تفکیک و افراز آنها مجاز نمیها محسوب میحکم اراضی زراعی و باغ

های کشاورزی )دامی، شیالنی، ها و شهرکواحدهای مستقر در مجتمع تفکیک و افراز -6

 باشد.برداری آنها بالمانع میای( به میزان مساحت مندرج در پروانه بهرهگلخانه

( قانون حفظ کاربری ۷( ماده )۷های موضوع تبصره )فکیکی طرحصدور سند ت» 111اصالحی -۱

( قانون حفظ کاربری ۷( ماده )۷ها در صورت موافقت کمیسیون تبصره )اراضی زراعی و باغ

ها و صدور مجوز تغییر کاربری، مشروط به تأیید پیشرفت فیزیکی حداقل اراضی زراعی و باغ

اصولی یا جواز تأسیس، بالمانع است.  درصد طرح توسط مرجع صادرکننده موافقت5۴

های مبادله  های سرمایه ای مصوب مجلس دارای موافقتنامههای تملک دارائیدرخصوص طرح

شده بین دستگاه اجرائی با سازمان برنامه و بودجه کشور و یا استان تأیید پیشرفت فیزیکی، 

 باشد. مورد نیاز نمی

هایی که در جداول پیوست مصوبه شماره های فنی و اقتصادی شهرستانحد نصاب-۳ -8

اند، تا زمان اصالح تصویب هیأت وزیران ذکر نشده ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳۰6۱

 نامه مذکور، تابع شهرستانی خواهد بود که قبالً جزء آن بوده است. 
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۷۴

ی منتج به های واقع در یک پالک ثبتهرگاه تفکیک، افراز و سایر عملیات ثبتی در اراضی یا باغ -۳

حدود مشخص در طبیعت گردد و برای محدوده مشخص شده با نقشه برداری و اجرای 

قانون  ۷های موضوع ماده عملیات ثبتی بخواهد صدور سند انجام شود رعایت حد نصاب

نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی )تصویب

هیئت وزیران(، در پاسخگویی به مراجع ثبتی  ۷5/۷2/۷۹۳5رخ مو 52۷66ت  ۷5۳6۱شماره 

عی یا باغ در آن پالک کمتر از باقیمانده اراضی زرا نباید الزامی است و در اثر اجرای این بند،

 های ذکر شده فوق باشد.نصابحد

نقل و انتقال اراضی کشاورزی در خارج از محدوده شهرها به جز محدوده مصوب شهرهای  -۷۴

های مصوب احداث شده، براساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد هرکجدید و ش

های تعاونی مجلس شورای اسالمی( به شرکت ۷۹8۷کاربری مسکونی برای امر مسکن )مصوب 

 باشد. مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می

گیری از خردشدن قانون جلو 6نامه موضوع ماده آیین 2و ماده  ۷موجب بند )ت( ماده به -۷۷

نامه شماره تصویب 2ذیل بند  2کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و تبصره 

هیئت وزیران، تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه  ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ  52۷66/ ت ۷5۳۰6۱

کشی و قطعه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس

های فنی و اقتصادی منجر که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب بندی

ها به شرح ذیل مجاز باشد لیکن نقل و انتقال مشاعی اراضی زراعی و باغشود، مجاز نمیمی

 باشد: می

: نقل و انتقال سهام مشاعی اراضی کشاورزی مالک به صورت یک جا و به نسبت کل سهم ۷تبصره 

 باشد. ه در یک پالک، بالمانع میمشاع اولی

: نقل و انتقال بخشی از سهام مشاعی مالک اراضی کشاورزی باالتر از حد نصاب، به مالک با 2تبصره 

اشخاص دیگر )مشروط به اینکه میزان اراضی مالک اولیه )انتقال دهنده( کمتر از حد نصاب فنی و 

و صدور یک سند تجمیعی مشاعی برای رسیدن اقتصادی نشود( در جهت تجمیع و افزایش سهام مشاعی 

 باشد.پذیر میبه حد نصاب فنی و اقتصادی امکان



  ۰۷۷ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

االرث مالکین متوفی، نقل و انتقال اراضی کشاورزی به صورت مشاعی به وراث : درمورد سهم۹تبصره 

راز قانونی بدون درج مساحت در اسناد صادره بالمانع بوده و در مواردی که درخواست تفکیک یا اف

 های فنی و اقتصادی الزامی است. اراضی کشاورزی باشد، رعایت حد نصاب

های برداری از قبل شرکتهای بهرهحد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام-۷۷

نامه آیین ۹۷های هفت نفره و ماده های هیئتتعاونی تولید، کشت  و صنعت، سهامی زراعی و واگذاری

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت،  ۱5های اقتصادی ماده حه قانونی واگذاری و طرحاجرایی الی

باشند، به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل، ثبت یا برداری میتشکیل شده و در دست بهره

 باشد. واگذاری می

 ۷۴۳ دید. حذف گر ۷۱/۴۱/۷۹۳6مورخ  ۹۷۴6۹۷/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  ۷۰به موجب بند  -۷2

های جهاد کشاورزی فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمان-۷۹

 باشند. های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمیو مدیریت

 ۷2۴های دارای اسناد مالکیت ششدانگ، دیوارکشی به ارتفاع  حداکثر تا در مورد باغ ۷۷۴اصالحی -12

و با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و صرفاً پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز سانیتمتر 

باشد. دیوارکشی در داخل محدوده ششدانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک و خرد شدن باغ شود، می

 ممنوع است. 

به فنس کشی بدون پی ریزی ممتد اطراف باغ های دارای اسناد مشاعی ،مشروط  111)اصالحی ( -16

آنکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود با موافقت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بالمانع 

  است.

درصورت صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی، مبنی بر نقل و انتقال و تفکیک و افراز اراضی  -۷6

عالم و در صورت های مذکور بدواً به قاضی اجرای احکام اکشاورزی، الزم است رعایت حد نصاب

تأکید بر اجرای دادنامه قطعی، مراتب با اشاره به تکالیف قانونی مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک 

 منعکس گردد. 
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هیأت محترم وزیران،  ۷5/۷2/۳5هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳2۳۰نامه تصویب 6مطابق ماده -۷۱

ناد مالکیتی که بدون رعایت حد ها موظفند در رابطه با اسهای جهاد کشاورزی شهرستانمدیریت

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد  2های فنی و اقتصادی و برخالف ماده نصاب

شود؛ به محض اطالع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند قطعات مناسب فنی و اقتصادیع صادر می

قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد مالکیت صادره به مراجع قضایی اقدام و متخلفین رادر چارچوب 

قانونی قرار دهند. در این رابطه به پیوست تصویر دادخواست پیشنهادی برای ابطال اسناد مالکیت اراضی 

کشاورزی که کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی صادر شده است ارسال می شود. الزم به ذکر است که 

 گردش کار پرونده تنظیم و تکمیل شود. بایست با توجه به وضعیت و دادخواست مذکور می

هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳۰6۱نامه شماره تصویب 2ذیل بند  ۷در جهت تبیین نحوه اجرای تبصره -۷8

های فنی و هیئت وزیران به پیوست فرایند محاسبه حد نصاب اراضی باالتر از حد نصاب ۷5/۷2/۷۹۳5

برداری ارسال کر با ذکر یک مثال برای بهرهالذنامه فوقاقتصادی مندرج در جدول پیوست تصویب

 گردد. می

های  امور اراضی و مدیریت های جهاد مالک کلیه اقدامات سازمان های جهاد کشاورزی، مدیریت -۷۳

الذکر مطابق مفاد این بخشنامه بوده و مسئولیت های فوقنامهها در اجرای تصویبکشاورزی شهرستان

ریزی و اتخاذ تدابیر باشد. لذا شایسته است با برنامهبه عهده جنابعالی میحسن اجرای قانون در استان 

مناسب، نظارت الزم بر عملکرد عوامل اجرایی معمول و دستور فرمایید از استعالمات غیر ضروری 

 خودداری شود. 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور



  ۰۷۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 313112/121/63شماره: 

 26/12/1326تاریخ: 

  ... س محترم سازمان جهاد کشاورزی استانریی

 با سالم و احترام

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و  ۷الحاقی به ماده  ۰همانگونه که استحضار دارید، به موجب تبصره  

 مـذکور، تغییرکـاربری محسوب نشـده و در ۰آیین نـامه اجرایی قـانون، فعـالیت هـای موضوع تبصـره  ۷۰ماده 

ضوابـط تشـخیص اراضـی « ۷ماده  ۹حکم اراضـی زراعی و باغهـا بـوده و این موضوع در تبصـره ذیل بنـد 

 طی بخشـنامه شـماره« زراعی و باغها در خارج از محدوده شـهر ها، شـهرک ها و طرح هادی روسـتا ها

 .گردیده است وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی نیز تایید و ابالغ ۳/۷۷/۷۹86مورخ  ۹۳۱8۴/۴2۴

سـابقه بهره برداری در قالب طرح هایی را داشـته که در حال حاضـر از مصادیق  قبالً زمین کلیه مـواردی که.۷

محسوب می شونـد؛ اعم از اینکه طرح مـذکور فعال بوده یا بـدون تغییر نوع اسـتفاده، به یکی  ۷ماده  ۰تبصـره 

یر فعـال بوده است(، در حکم اراضـی زراعی و باغ ها تلقی و تابع از شـیوه های فوق بهره برداری نمی شـده )غ

فـوق الـذکر، در صورتی که  ۷۰قانون حفظ کاربری اراضـی زراعی و بـاغ هـا می باشــد و براسـاس ماده 

 این ۷ماده  ۷مجریـان این قبیـل فعـالیت هـا درخواسـت تغییرکاربری داشـته باشند؛ باید مجوز کمیسیون تبصره 

قسمت ب دستور العمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشـکیل و و تکمیل  ۹قانون را اخـذ نمایند. ضـمنًا بند 

، نگهداری سوابق و مصوبات و  ۷ماده ۷پرونده، بررسـی کارشناسـی، طرح درخواست در کمیسـیون تبصره 

قابل تعمیم به طرح  ( 8/8/۷۹86رخ مو 282۴۴/۴2۴ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم )ابالغیه شماره 

 نمی باشد ۷ماده  ۰های موضوع تبصره 

به طرح های  ۹۷/۹/۷۹۱۰درصورتیکه طرح های یاد شده قبل از تصویب قانون حفظ کاربری مصوب .2

غیرکشاورزی تغییرکاربری یافته باشد؛ با تشـخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مشـمول قانون حفظ 

زراعی و باغ ها نخواهند بود. ضمنًا این موضوع به سایر مدیران سازمان جهاد کشاورزی قابل کاربری اراضی 

 .تفویض نمی باشد

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور

 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۷۰

 312661/121/63شماره: 

 11/6/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 سالم علیکم 

های توسعه کشور برنامه قانون احکام دائمی ۹۷ماده  5تبصره ( بند )ب( ۹یف )احتراماً با عنایت به رد

های توسعه و عمران شهرستان و روستا ، تصویب طرح۷۷2مجلس شورای اسالمی ۷۴/۷۷/۷۹۳5مصوب 

های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و های توسعه استان در چهارچوب سیاستدر قالب برنامه

ماده مذکور،  5بند )ب( تبصره  6عماری و همچنین به موجب ردیف شورای عالی شهرسازی و م

نفر، در چهارچوب ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری  5۴۴۴۴های جامع شهری تا تصویب طرح

ها محول شده است. لذا در این رابطه، نظر آن سازمان را به ریزی و توسعه استانایران، به شورای برنامه

 دارد: نکات ذیل معطوف می

شرکت فعال و مستمر کارشناس مرتبط، مطلع و با تجربه آن سازمان در جلسات کمیته فنی کارشناسی -۷

 های هادی روستایی الزامی است. های جامعه شهری و طرحتهیه طرح

های جامع یا های مرتبط از جمله طرحهای پیشنهادی با طرحهای فوق، انطباق طرحدر تصویب طرح-2

بلی شهر یا روستا با در نظر گرفتن اراضی موجود فاقد کاربری، افق طرح و میزان تحقق هادی مصوب ق

 آن با دقت بررسی گردد. 

های شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از جمله افق طرح، رعایت ضوابط و دستورالعمل-۹

ر، مساحت های قابل عمومی، شبکه معابر، تراکم بنا، بعد و تعداد خانواهای مسکونی، خدماتی،سرانه

 های مذکور ضروری است.تفکیک و ... در تصویب طرح

به عنوان آمار رسمی و قابل استناد جمعیت موجود  ۷۹۳5آخرین آمار سرشماری عمومی کشور سال -۰

گردد، لذا از استناد به سایر منابع آماری های جامع و هادی تلقی میشهرها و روستاها در تصویب طرح

  خودداری گردد.

های پیشنهادی که عامل اصلی و پایه توسعه در تعیین نرخ رشد جمعیت روستاها و شهرها در طرح-5

آید، لحاظ عوامل مرتبط از جمله نرخ رشد طبیعی، میزان زاد و ها به شمار میها و تعیین سرانهمحدوده

 الزامی است. های قبلی مستنداً به گزارش مرکز آمار ایران ولد، مرگ و میر و نرخ رشد دوره
                                                           

 مراجعه شود.  580به صفحه  115



  ۰۷5 بخشنامه های مهم -فصل پنجم

ریزی و از معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات کار گروه امور زیربنایی و معماری و شورای برنامه-6

های توسعه استان به دلیل اهمیت و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از الحاق آنها به طرح

 هادی و جامع خودداری نمایید. 

ایی و جامع شهری جهت توسعه به سمت اراضی با های هادی روستدر بررسی و تصویب طرح-۱

 بینی گردد. مالکیت دولتی وغیر کشاورزی پیش

در صورت نیاز به توسعه طرح هادی روستایی و محدوده شهری و استفاده از اراضی کشاورزی  -8

 ها ضروری است. رعایت قوانین و ضوابط مرتبط  از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

بندی حریم که در برگیرنده اراضی ر تعیین حریم طرح جامع شهر، رعایت دستورالعمل تهیه سند پهنهد-۳

های قانونی و مصنوع و وجه غالب طبیعی واقع در حریم شهر بر مبنای عملکرد طبیعی، محدودیت

از های واقع در آن و جلوگیری و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از عرصه داراضی در وضع موجو

دخل و تصرف غیرقانونی و ممانعت از تخریب اراضی زراعی و باغی، جنگلی، منابع طبیعی و محیط 

 زیست پیرامون شهر الزامی است. 

بندی حریم با توجه به اینکه برای حفاظت از حریم شهر در چارچوب تهیه طرح جامع، سند پهنه -۷۴

( قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، 2تناد ماده )االجرا برای طرح جامع است و به اسیکی از اسناد الزم

لویت با حفظ اراضی زراعی باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط و( ا۷۹8۰روستا و شهرک )مصوب 

های باغی، های مختلف از جمله پهنه کشاورزی که دربرگیرنده کلیه عرصهزیست پیرامون و شامل پهنه

های جامع شهری عالوه زی است؛ لذا در تصویب حریم در طرحزراعی مرتبط با تولید محصوالت کشاور

 بر لزوم عدم اختصاص اراضی کشاورزی، حداکثر وسعت آن از سه برابر محدوده شهر تجاوز ننماید. 

ها، ضمن پایش مستمر طرح جامع شهرهای مزبور و تعامل به منظور حفظ اراضی زراعی و باغ -۷۷

ر استان، از هرگونه الحاق اراضی جدید زراعی و باغی به محدوده های ذیربط دسازنده با همه دستگاه

 جلوگیری شود.  شهر تا پایان دوره طرح یا بازنگری آن

های جامع، اراضی کشاورزی بدون رعایت قوانین و مقررات های تصویب طرحچنانچه در بررسی -۷2

صورتجلسات و  ءاع از امضاگردند، شایسته است ضمن امتنمرتبط در توسعه محدوده شهری واقع می

های مزبور از ها و اسناد طرح به عنوان موافق، مراتب به همراه کلیه اسناد و مدارک و مستندات طرحنقشه

های وضع موجود و پیشنهادی کاربری اراضی در محدوده و جمله گزارش مشاور تهیه کننده طرح، نقشه



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۷6

وسعه استان، جهت بررسی و اعالم نظریه این ریزی و تحریم شهر، قبل از تصویب در شورای برنامه

 سازمان ارسال گردد. 

به منظور اعمال نظارت بر عملکردها در سطح ملی، خالصه مصوبات کار گروه امور زیربنایی و  -۷۹

ریزی و توسعه استان، به همراه خالصه گزارش نهایی طرح جامع مصوب شهری به این شورای برنامه

 سازمان ارسال شود.

 رئیس سازمان امور اراضی کشور



  ۰۷۱ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 312226/126/63شماره:

 1/6/1326تاریخ:

 مدیر محترم امور اراضی استان...

 سالم علیکم

این سازمان درخصوص  ۷۱/5/۷۹۳6مورخ  ۹۴5۷6۷/۴2۴/5۹با احترام ضمن ارسال تصویرنامه شماره 

به وظایف، اختیارات و  ۷۷۹توسعه کشورهای قانون احکام دائمی برنامه 65استعالم شمول بند الف ماده 

 دارد: های اجرایی متعدد در قالب کمیسیون یا کار گروه به صورت جمعی اعالم میهای دستگاهمسئولیت

مورخ  52۰۳5/۷۳۳۹8و نظریه شماره  28/5/۷۹۳6مورخ  5۳26۰/۹۰۷62براساس نامه شماره 

های اجرایی معاونت قی دستگاهسرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختالفات حقو 2۹/5/۷۹۳6

 الم مشابه چنین اظهارنظر شده است : حقوقی ریاست جمهوری، و در استع

الذکر است های توسعه کشور منصرف از کمیته فوققانون احکام دائمی برنامه 65مقررات بند الف ماده » 

های ا جرایی و سایر هدار ایجاد هماهنگی بین دستگاکه به عنوان یک کار گروه ستادی و مرکزی عهده

 «باشدوظایف محوله می

های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب  هیأت یا های دستگاهبنابراین وظایف، اختیارات و مسئولیت

ای های توسعهقانون احکام دائمی برنامه 65نمایند. مشمول بند الف ماده کمیسیون اتخاذ تصمیم می

 کشور نخواهد بود. 

 قوقیحامور  دفتر مدیر کل                                                                                  
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۷8

 62226/12231شماره 

 23/6/1326تاریخ: 

 جناب آقای توسلی 

 صنعتی و ویژه اقتصادی  –معاون محترم حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

  با سالم و احترام

در خصوص اختالف مطروحه فیمابین وزارت  ۹/5/۷۹۳6مورخ  ۷6۳5/6۴/۳62بازگشت به نامه شماره 

( قانون حفظ و تثبیت 2نیرو و سازمان منطقه آزاد اروند در مورد مسئولیت اداره کمیته موضوع ماده )

 دارد: های مرزی اعالم میکناره و بستر رودخانه

های مرزی مقرر گردیده، ن حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه( قانو2با توجه به این که درماده )

ربط در های ذیها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانهکمیته

های اجرایی با وزارت وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری دستگاه

های های مطالعاتی و اجرایی در مورد هریک از رودخانهها و برنامهکلی و اولویتمشینیرو و تعیین خط

( قانون 65ماده )« الف»مرزی و رفع مشکالت اتخاذ تصمیم نمایند و با عنایت به این که به موجب بند 

های مناطق آزاد، وظایف، اختیارات و های توسعه کشور، مدیران سازماناحکام دائمی برنامه

« الف»لذا مقررات بند های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را به عهده دارند، های دستگاهسئولیتم

دار گروه ستادی و مرکزی عهدهالذکر است که به عنوان یک کارقمنصرف از کمیته فو 66ماده 

 باشد. های اجرایی و سایر وظایف محوله میایجاد هماهنگی بین دستگاه

 

 حسین صادقی                                                     

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی

 ریاست جمهوری های اجراییدستگاه

 

 

 

 



  ۰۷۳ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 62262/32162شماره: 

 21/6/1326تاریخ: 

 جناب آقای اورنگی 

 رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور 

 با سالم و احترام 

« الف»در خصوص استعالم از شمول بند  ۷۱/5/۷۹۳6مورخ  ۹۴5۷6۷/۴2۴/5۹بازگشت به نامه شماره 

های های دستگاههای توسعه کشور به وظایف، اختیارات و مسئولیتقانون احکام دائمی برنامه 65ماده 

نمایند، به پیوست اجرایی متعدد که در قالب کمیسیون یا کار گروه به صورت جمعی اتخاذ تصمیم می

این معاونت که در پاسخ به استعالم مشابه صادر  2۹/5/۷۹۳6مورخ  52۰۳5/۷۳۳۹8ماره تصویر نظریه ش

 گردد. بردرای ایفاد میگردیده جهت استحضار و بهره

 

 حسین صادقی                                                      

 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی

 جمهوریریاست  های اجراییدستگاه



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰2۴

 311666/121/63شماره: 

 26/6/1326تاریخ: 

 مدیر محترم امور اراضی استان... 

 سالم علیکم 

 ۷۴/۹/۷۹۳6کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب با توجه به ابالغ قانون مجازات استفاده
ن، موارد زیر برای اجرا اعالم های آقانون مذکور و تبصره ۰مجلس شورای اسالمی و با عنایت به ماده  ۷۷۰

 گردد: می

نسبت به افزایش ضریب حفاظتی و شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی در مراحل اولیه -۷

 قانون حفظ کاربری با هماهنگی دادسرا و نیروی انتظامی اقدام شود.  ۷۴ماده  2شناسایی جرم و اعمال تبصره 

« ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ قانون»قانون صدرالذکر  ۰ماده  ۷ر در تبصره با توجه به تعیین مدت مقر-2

ها به مراجع قضایی اقدام و نسبت به طرح دعوی و معرفی متخلفین از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 نسبت به اجرای کامل دستورات قضایی و احکام صادره اقدام گردد. 

رسان را ملزم به ارائه های خدماتالذکر دستگاهقانون صدر ۰ذار براساس ماده با توجه به این که قانونگ-۹

قانون حفظ کاربری، کلیه  8خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز ننموده است. در حالیکه براساس ماده 

 رسان در موارد ارائه خدمات و تأسیسات زیربنایی در اراضی کشاورزی مکلف بههای اجرایی خدماتدستگاه

ورت باشند. بنابراین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در صاخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک می

 الذکر اقدام نماید. اخیرقانون ۹بایست برابر ماده تخلف می شناسایی

قانون مذکور  ۷ماده  ۷هایی که بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره آمار و اطالعات اشخاص حقیقی و دستگاه-۰

اند، جمع آوری در بانک اطالعات به ارائه هرگونه خدمات به ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام نموده نسبت

 سازمان درج گردد. 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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  ۰2۷ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 311121/121/63شماره: 

 12/2/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 سالم علیکم 

کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز قانون مجازات استفاده ۰ر طبق ماده نظر به اینکه ب

 های اجرایی مسئول در امر ساخت و سازهایمجلس شواری اسالمی، دستگاه ۷۴/۹/۷۹۳6مصوب 

( نسبت به تعیین تکلیف 2۷/۰/۷۹۳6الذکر )غیر مجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابالغ قانون اخیر

ی مستحدثات غیر مجاز اقدام نمایند و همچنین با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون

 ۷۰/6/۷۹۳۰مورخ  ۷۱۰۷۹۰/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  5.۰مبنی بر ابطال بندهای  ۷۷5 ۱/6/۷۹۳6مورخه 

های تغییر کاربری این سازمان، در خصوص مواردی که شکایت مدیریت جهاد کشاورزی در پرونده

خت و ساز غیرمجاز منتج به صدور قرار قطعی منع تعقیب و یا رأی قطعی برائت در محاکم قضایی سا

ها صدور مجوز و خدمات  و الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 8گردیده، به موجب ماده 

مذکور  تبصره یک ماده یک قانون تأسیسات زیربنایی صرفاً منوط به تشخیص ضرورت و تأیید کمیسیون

باشد. لذا مقتضی است در این گونه موارد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و فارغ از تأیید می

مالکیت، نسبت به طرح موضوع در کمیسیون یاد شده اقدام و حداکثر به میزان مساحت اراضی مندرج در 

  رأی صادره اتخاذ تصمیم شود. 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰22

 311631/121/63شماره: 

 12/2/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان...

 سالم علیکم 

در خصوص اجرای قانون و ۷۷6 ۷۹/۹/۷۹۳6مورخ  2۳۳2۷۹/۴2۴/5۹با احترام، پیرو بخشنامه شماره 

وارد ذیل های جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی منامهآیین

 گردد: برای اجرا ابالغ می

( ماده ۷های موضوع تبصره )صدور سند مالکیت تفکیکی برای باقیمانده اراضی پالک تحت فعالیت-۷

( قانون حفظ کاربری، در یک ملک ششدانگ پس از صدور سند ۷( الحاقی به ماده )۰( و تبصره )۷)

 های مذکور بالمانع است. اراضی تحت فعالیت

( تصویب نامه شماره ۷ه به تعریف ارائه شده برای اراضی کشاورزی در بند )ب( ماده )با توج-2

هیئت محترم وزیران، در هنگام پاسخگویی به استعالمات  ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ  52۷66/ت  ۷5۳2۳۰

و رعایت حد  ۳/۷۷/۷۹86مورخ  ۹۳۱8۴/۴2۴ثبتی، وضعیت موجود اراضی، براساس دستورالعمل 

 الک عمل خواهد بود. های مقرر منصاب

 شود: به صورت زیر جایگزین می ۷۹/۹/۷۹۳6مورخ  2۳۳2۷۹/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  2بند  -۹

های تابعه موظفند در هنگام پاسخگویی به استعالمات ثبتی عالوه های جهاد کشاورزی و مدیریتسازمان

هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳۰6۱های شماره نامهبر ضوابط و حد نصاب های موضوع تصویب

قانون  8.6هیئت وزیران، مفاد مواد  ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ  52۷66/ت ۷5۳2۳۰و شماره  ۷5/۷2/۷۹۳5

 های فاقد سند رسمی را رعایت نمایند. تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

ی ای مصوب داراهای سرمایههای تملک داراییبا توجه به اهمیت و ضرورت تسریع در اجرای طرح-۰

موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و یا استان )حسب مورد( در 

 ۷صورتی که محل اجرای طرح در اراضی دارای سند ششدانگ باشد، پس از تصویب کمیسیون تبصره 

گ به نسبت استان مبنی بر تشخیص ضرورت تغییر کاربری، نقل و انتقال و صدور سند ششدان ۷ماده 

باشد. بدیهی است مالکیت محل اجرای طرح منطبق با نقشه مندرج در صورتجلسه یاد شده بالمانع می

 باقیمانده اراضی به صورت ششدانگ خواهد ماند. 
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  ۰2۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت و سرمایه-5

آهن، فرودگاه، بنادر، پاالیشگاه و پتروشیمی ها و راهو گاز، تلفن، راههای آب و فاضالب، برق، نفت طرح

استان، نقل و انتقال صدور سند مشاعی محل اجرای طرح  ۷ماده  ۷در صورت تصویب کمیسیون تبصره 

منطبق با نقشه مندرج در صورتجلسه یاد شده با اخذ محضری مبنی بر الزام اجرای طرح موضوع مجوز 

ت تغییر نوع طرح الزام به اخذ مجوز کمیسیون و در صورت شمول، پرداخت عوارض صادره و در صور

 باشد.، بالمانع می2ماده 

، ارائه سند مالکیت یا اقرارنامه به همراه وکالت نامه بالعزل مأخوذه از فروشنده 5و۰در مورد بندهای  -6

ون و تفکیک یا افراز اراضی با که تمامی اختیارات از جمله در خواست مجوز تغییر کاربردی در کمیسی

)با مقیاس یک پانصدم( به وکیل جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیسیون  UTMمختصات جغرافیایی 

 ضروری است.  در آن درج شده باشد، ۷ماده  ۷تبصره 

در امالک مشاعی باشد، پس از انتقال محل اجرای  ۰.۹در صورتی که محل اجرای طرح موضوع بند -۱

 انده اراضی تابع مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی خواهد بود. طرح، باقیم

 شود: بخشنامه مذکور به صورت زیر جایگزین می ۱بند -8

ها ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ۷( ماده )۷های موضوع تبصره )صدور سند تفکیکی طرح»

ها در صورت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( ۷( ماده )۷در صورت موافقت کمیسیون تبصره )

( و صدور مجوز تغییر کاربری، مشروط به تأیید پیشرفت فیزیکی ۷( ماده )۷موافقت کمیسیون تبصره )

درصد طرح توسط مرجع صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس، بالمانع است. 5۴حداقل 

های مبادله شده بین  وب مجلس دارای موافقتنامههای سرمایه ای مصهای تملک دارائیدرخصوص طرح

 باشد. دستگاه اجرائی با سازمان برنامه و بودجه کشور و یا استان تأیید پیشرفت فیزیکی، مورد نیاز نمی

/ت ۷5۳۰6۱هایی که در جداول پیوست مصوبه شماره های فنی و اقتصادی شهرستانحد نصاب-۳

اند، تا زمان اصالح تصویب نامه مذکور، تابع ران ذکر نشدههیأت وزی ۷5/۷2/۷۹۳5هـ مورخ  52۷66

 شهرستانی خواهد بود که قبالً جزء آن بوده است. 

های کشاورزی )شعبه استان الذکر مشروط به موافقت شرکت شهرکبخشنامه فوق 6اجرای بند  -۷۴

 باشد. مربوطه( می

از ردیف  «فنی و اقتصادی باشد د نصابدر صورتی که مساحت آنها معادل یا باالتر از ح»عبارت -۷۷

 شود. ( بخشنامه یادشده حذف می۷۰)



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰2۰

ریزی ممتد اطراف فنس کشی بدون پی». شودالذکر به صورت زیر اصالح می( بخشنامه فوق۷5بند ) -۷2

بندی اراضی نشود با موافقت رئیس های دارای اسناد مشاعی، مشروط به آنکه موجب تفکیک و قطعهباغ

 « جهاد کشاورزی استان بالمانع است سازمان

قانون حفظ  ۷الحاقی به ماده  ۰های تبصره های موضوع فعالیتمحصور نمودن اطراف اراضی طرح-۷۹

ها براساس موافقت صادره، مشروط به تأیید پیشرفت فیزیکی طرح به میزان کاربری اراضی زراعی و باغ

لی یا جواز تأسیس، با موافقت مدیر امور اراضی درصد توسط مرجع صادرکننده موافقت اصو 5۴حداقل 

 باشد. پذیر میدوده موافقتنامه صادره امکانحاستان و در م

 گردد. الذکر حذف می( بخشنامه فوق۷2بند )-۷۰

 رئیس سازمان امور اراضی کشور

  



  ۰25 بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 311623/121/63شماره: 

 11/2/1326تاریخ: 

 ی استان ...رئیس محترم سازمان جهاد کشاورز

 سالم علیکم 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور )تصویر پیوست( و سواالت مکرر  ۱5۳با عنایت به رأی وحدت رویه 

ها  و رؤسای ادارات حقوقی و طرح مباحث حقوقی متعدد، نظریه این های امور اراضی استانمدیریت

 شود: سازمان به شرح ذیل برای اجراء ابالغ می

در مورد مجازات  جرائمی که طبق قانون، ۷۷۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور  ۱5۳أی .با عنایت به ر۷

جه هفت قانون مجازات اسالمی در ۷۳ماده  ۹جزای نسبی است. با توجه به حکم مقرر در تبصره 

 2قانون آئین دادرسی کیفری در صالحیت دادگاه کیفری  ۹۰۴محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 

شود از طرح دعوی کیفری در باشد. لذا تأکید میر در دادگاه تجدیدنظر استان میو قابل تجدیدنظ

ها دادسرای عمومی و انقالب شهرستان در خصوص جرایم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ

(، 2های کیفری )های جدید حسب فرم پیوست مستقیماً از طریق دادگاهخودداری و کلیه پرونده

دام و مراتب را در بانک اطالعات سازمان ثبت و کلیه اقدامات اجرایی حقوقی در بانک شهرستان اق

مذکور مرتباً به روزسانی شود. بدیهی است کلیه پرونده های مطروحه در دادسراها  تا زمان اتخاذ تصمیم 

 و صدور کیفرخواست، تا حصول نتیجه پیگیری شود. 

کماکان با رعایت ضوابط  ۷۴ماده  2اقی قانون مذکور، تبصره الح ۷۴: با عنایت به منطوق ماده ۷تبصره 

قانونی و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان اعمال و پیگیری و گزارش آن ضمیمه پرونده کیفری 

 مطروحه در دادگاه مذکور شود. 

ی ها: در صورت صدور هرگونه قرار از سوی دادسرا به استثناء قرار عدم صالحیت، مدیریت2تبصره 

( 2جهاد کشاورزی شهرستان مکلف هستند در موعد مقرر، نسبت به قرار صادره در دادگاه کیفری )

 شهرستان اعتراض نمایند.

کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب قانون مجازات استفاده ۰: با عنایت به تبصره ماده ۹تبصره 

یری از ساخت و سازهای غیر مجاز و مجلس شورای اسالمی و لزوم جلوگ ۷۴/۹/۷۹۳6و گاز مصوب 
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰26

تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز ظرف مهلت سه سال از تاریخ ابالغ قانون مذکور به کلیه 

ها تأکید شود. برای پیشگیری از تحقق قسمت اخیر تبصره یک مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستان

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  ۹ابق با ماده قانون مذکور مبنی بر مجازات دستگاه مسئول مط ۰ماده 

ریزی حداکثر یک ساله، کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز مشمول قانون حفظ کاربری ها، طی برنامهباغ

 شناسایی و اقدام الزم را معمول نمایند. 

هایی به های تنظیمی و طبیعتاً افزایش ورودی چنین پرونده: با توجه به حجم باالی پرونده۰تبصره 

دادگستری، الزم است هماهنگی الزم با رئیس کل محترم دادگستری استان و شهرستان به منظور 

های الزم و اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی تخصصی و برخورد مناسب با جرم مذکور بینیپیش

 صورت پذیرد. 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور



  ۰2۱ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 و شهرستان....... ریاست محترم دادگاه کیفری د 

 هاموضوع: اعالم شکایت به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ

 سالم علیکم 

احتراماً از آنجایی که حسب گزارش مورخ .................... مأموران جهاد کشاورزی این مدیریت، قطعه زمینی به مساحت 

پالک ثبتی .......................... از بخش ............ از نوع اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای  ..........................متر مربع/ هکتار تحت

ای . تصاویر ماهواره۹. عکس 2. کروکی یا نقشه ۷.......................... بخش .......................... شهرستان .......................... بر طبق 

ها، مورد تغییر کاربری وست(، بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ)تصاویر پی

شود.  و مالک یا الحاقی قانون مذکور جرم محسوب می ۷۴به صورت .......................... قرار گرفته است. این اقدام بر طبق ماده 

ها/ شرکت/ مؤسسه .......................... با شماره ملی .......................... / شماره ثبت شرکت انممتصرف آقای/ آقایان/ خانم/ خ

نماید. این .......................... علیرغم اخطار مکتوب نسبت به توقف عملیات تغییر کاربری و اعاده وضع به حالت اولیه تمکین نمی

ها اعالم و تقاضای تعقیب و پیگرد ه مشارالیه به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغمدیریت شکایت خود را بر علی

های ذیل آن و صدور حکم به ها و تبصرهقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷۴.۹قانونی مشار الیه/ مشار الیهما مستند به مواد 

ر سطح .. .......................... مربع و اعاده وضع به حالت اولیه و پرداخت جزای نقدی قلع و قمع آثار تغییر کاربری غیر مجاز موجود د

 ها به مبلغ .......................... ریال مورد استدعاست.از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ

قی به نمایندگی از سوی این مدیریت به منظور تقدیم و ثبت ضمناً آقای/خانم..........................به عنوان کارشناس و نماینده حقو

 شوند. شکایت و تعقیب پرونده و پیگیری های آن در دادگاه و نیروی انتظامی به حضور معرفی می

 آدرس شاکی:

 آدرس مشتکی عنه: 

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

 رونوشت: 

 جهت اطالع مدیر امور اراضی استان .......................... -۷

 جناب آقای .......................... کارشناس و نماینده حقوقی شهرستان جهت اقدام الزم -2

 ضمایم شکایت:

 ۷۹85و اصالحیه  ۷۹۱۰ها مصوب .تصویر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ۷

 .گزارش مورخ .......................... مأموران جهاد کشاورزی 2

 ای قشه یا عکس یا تصاویر ماهواره.کروکی یا ن۹

 ها به شماره   مورخ جلسه هیأت تقویم اراضی زراعی و باغ.صورت۰

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان        .فرم تشخیص اراضی زراعی و باغ ها موضوع نامه شماره   مورخ5

 گزارش کارشناس حقوقی شهرستان: 

 مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان... 

................... ارجاع این شکایت در دادگاه کیفری دو شهرستان به شماره .......................... در تاریخ .......................... ثبت و به شعبه ..

 گردید. 

 آقای/ خانم ..........................



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰28

 311622/121/63شماره: 

 11/2/1326تاریخ: 

  اد کشاورزی استانرئیس محترم سازمان جه

 سالم علیکم

 ۷۰/6/۷۹۳6/ه مورخ 5۴8۱6/ت/۱25۴۴نامه هیأت محترم وزیران به شماره با احترام، به پیوست تصویر تصویب
 گردد: برداری و اقدام به شرح ذیل ارسال میبرای استحضار، بهره۷۷8

ها دولتی مستعد احداث دهکده یی اراضی ملی واهمکاری با اداره کل راه و شهرسازی استان در راستای شناس-۷

 های گردشگری برابر قوانین و مقررات جاری یا شهرک

تأکید بر افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها و روستاها باالخص در استان های شمالی و -2

صی امور اند، در جلسات کار گروه تخصخیز کشاورزی محاط شده شهرها و روستاهایی که در اراضی حاصل

های و کمیته تصویب طرح 5ریزی و توسعه استان، کمیسیون موضوع ماده زیر بنایی و شهرسازی، شورای برنامه

 هادی روستایی 

مصوبه، ضروری است با همکاری استانداری، ادارات کل راه و  2با عنایت به تکلیف قانونی در ردیف -۹

ها و  احکام مندرج در قوانین و مقررات در کلیه ظرفیتشهرسازی و حفاظت محیط زیست استان با استفاده از 

راستای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی واقع در محدوده، حریم و خارج از 

 حریم شهرها، اقدامات و نظارت های الزم معمول گردد.

های هادی روستایی و پیگیری الزم از اعمال نظارت مستمر بر اراضی با کاربری کشاورزی تثبیت شده در طرح-۰

ها به منظور صدور آراء قلع و قمع ساخت و ( قانون شهرداری۳۳( ماده )2طریق کمیسیون موضوع تبصره )

 سازهای غیرمجاز و گزارش عملکرد و اقدامات اجرایی به صورت ماهیانه به این سازمان

قانون  ۷۴ماده  2ورات قضایی در راستای تبصره پیگیری جدی نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع و دست-5

 حفظ کاربری با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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  ۰2۳ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 312621/121/63شماره: 

 31/1/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان .... 

 سالم علیکم 

موضوع پذیرش قرار قطعی منع  ۷2/۱/۷۹۳6۷۷۳مورخ  ۹۷۴۷28/۴2۴/5۹با احترام، پیرو بخشنامه شماره 

 دارد: تعقیب و یا رأی قطعی برائت در کمیسیون تبصره یک ماده یک به شرح ذیل اصالح و اعالم می

آراء قطعی برائت یا محکومیت به پرداخت عوارض موضوع  آن دسته از قرارهای قطعی منع تعقیب یا

ها گردیده است. با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اراضی زراعی و باغقانون حفظ کاربری  2ماده 

دام و در صورت تشخیص ها در کمیسیون یاد شده اقاز تأیید مالکیت نسبت به طرح این پرونده فارغ

مجوز الزم صادر فرمایید و در  2کاربری با تقویم اراضی و اخذ عوارض موضوع ماده ضرورت تغییر

ضرورت توسط کمیسیون یاد شده، مراتب به متقاضی اعالم و از هرگونه ارائه صورت عدم تشخیص 

 ۹/۳/۷۹۳۹مورخ  2۷8۰۹۷/۴26/5۹خدمات جلوگیری شود. بدیهی است رعایت بخشنامه شماره 
 های مذکور پیوست است.سازمان الزامی است. تصاویر بخشنامه۷2۴

 اراضی کشور امور رئیس سازمان
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۹۴

 316121/121/63شماره: 

 12/2/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

 سالم علیکم 

 ۹۷۴6۹۷/۴2۴/5۹و شماره  ۷۹/۹/۷۹۳6مورخ  2۳۳2۷۹/۴2۴/5۹های شماره با احترام، پیرو بخشنامه

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی  6.۷های موضوع مواد نامهدر خصوص تصویب ۷۱/۱/۷۹۳6مورخ 

 رساند:ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی به استحضار میکشاورزی و 

صدور سند تفکیکی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی صنایع دستی در صورت  

و صدور مجوز تغییر کاربری مشروط به تأیید پیشرفت فیزیکی حداقل  ۷ماده  ۷موافقت کمیسیون تبصره 

اصولی یا جواز تأسیس، با موافقت رئیس سازمان جهاد درصد توسط مرجع صادرکننده موافقت  5۴

 ۷الحاقی به ماده  ۰باشد. بدیهی است در مورد طرح های موضوع تبصره کشاورزی استان بالمانع می

 2۳۳2۷۹/۴2۴/5۹بخشنامه شماره  ۰ها نحوه اقدام براساس بند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 خواهد بود. ۷۹/۹/۷۹۳6مورخ 

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۰۹۷ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

 322222/121/63شماره: 

 21/11/1326تاریخ: 

 رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 علیکم؛ سالم ... 

قانون برنامه شـشم توسـعه  ۹8بـا احـترام ، به پیـوست تصویر شـیوه نـامه اجرایی بنـد )ع( مـاده  

محصور نمودن مزارع که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضوابط  ۷2۷کشور،

کشور، تهیه شـده ،برای اجرا ابالغ می گردد. بدیهی است در هنگام صدور مجوز، رعایت ضوابط سازمان 

و  ۷۹/۹/۷۹۳6مورخ  5۹/  ۴2۴/  2۳۳2۷۹مذکور و مفاد بخشنامه های ابالغی این سازمان به شماره های 

آیین نامه اسـتفاده از اراضـی، احـداث بنا و  ۷۴ماده  ۹و تبصـره ۷۱/۱/۷۹۳6رخ مو 5۹/  ۴2۴/  ۹۷۴6۹۷

ه  ۰۱۴۳۱/ ت  ۹۷6۹6تاسـیسات در خارج از حریم شهرها ، محدوده روسـتاها )تصویب نامه شماره 

دره، درسامانه جامع این الزامی می باشد،دستورفرمایید مجوزهای صا (هیئت وزیران ۷۹۳۷/  2/  2۴مورخ 

 .ثبت شودان سازم

 

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۹2

 باسمه تعالی

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 31شیوه نامه مشترک تعیین ضوابط بند )ع( ماده 

قانون برنامه ششم توسعه کشور ضوابط محصور نمودن مزارع به شرح ذیل  ۹8در اجرای بند )ع( ماده 

 ابالغ می گردد:

 تعاریف:  -۷ماده 

الف: حیوانات وحشی: جانورانی که به صورت وحشی در طبیعت زندگی می کنند و یا منشاء طبیعـی  

 دارند. 

ب(خسارت:  منظور آسیب های ناشی از هجوم حیوانات وحشی به محصوالت کشاورزی و دامی می 

 باشد. 

زی و دامـداری برابـر   ج( محصور نمودن: منظور نصب فنس یا موانع طبیعی در اطراف اراضی کشاور

استانداردهای ابالغی سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت ضوابط ابالغی از طـرف سـازمان امـور    

 اراضی کشور است.

: در مورد اراضی کشاورزی که سابقه خسارت از سوی حیوانات وحشی به محصوالت در آنها 2ماده

زیست شهرستان و کارشناس مرتبط  وجود داشته باشد، کمیته ای مرکب از رئیس اداره حفاظت محیط

و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناس مرتبط در این خصوص طی صورتجلسه ای تصمیم 

گیری نموده و در صورت موافقت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به معرفی متقاضی به 

رزی اقدام سازمان جهاد کشاورزی استان جهت صدور مجوز فنس کشی در اطراف اراضی کشاو

 نماید.

: صدور مجوز برای محصور نمودن اراضی کشاورزی که به عنوان مستثنیات در مناطق ۷تبصره

چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند، پس از تایید اداره کل حفاظت 

ر نمودن محصو "محیط زیست استان با رعایت شرایط مقرر در این ماده امکان پذیر می باشد. ضمنا

 طرح های دام و طیور برابر ضوابط مندرج در طرح بالمانع است. 

 روز اعالم نظر نماید.    ۷5: کمیته مقرر در این ماده موظف است حداکثر ظرف مدت 2تبصره



  ۰۹۹ بخشنامه های مهم -فصل پنجم

: صدور مجوز محصور نمودن مزارع برای مالکین، صاحبان و دارندگان آرای قطعیت یافته ۹تبصره

ر بوده و در خصوص اشخاص فاقد مدارک مذکور ارائه تعهد نامه ثبتی مبنی بر اثبات مالکیت میس

مبنی بر پذیرش مسئولیت هر گونه ادعای خالف مالکیت و دعوای احتمالی اشخاص ثالث ضروری 

 است. 

: مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر این شیوه نامه در استان به عهده سازمان جهاد کشاورزی و ۹ماده

زیست و در مرکز به عهده سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط اداره کل حفاظت محیط 

 زیست کشور می باشد. 

پس از امضاء برای کلیه عوامل اجرایی دو تبصره تنظیم شده ۹ماده و  ۰در : این شیوه نامه ۰ماده

 سازمان الزم االجرا خواهد بود. 

 حمید ظهرابی

 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 

 فاظت محیط زیست کشورسازمان ح

 فرید صیدی نژاد      

 معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی  

 سازمان امور اراضی کشور                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۹۰

 323111/121/63شماره: 

 16/12/1326تاریخ: 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

 سالم علیکم

ضـمن تاکیـد بر رعایت مفاد آن موارد ذیل جهت  ۷۹/5/۳۹۷22مورخ  2۷۷6۷8/۴2۴/5۹پیرو بخشـنامه شـماره 

  :اجرا ابالغ می گردد

 : تبصره بشرح ذیل به آن اضافه می گردد 2اصالح و« د » قسمت  ۷بند  2-۹جزء .۷

در صورت ارائه اسناد رسمی  می تواند در خصوص باغات در حال بهره برداری ۷ماده  ۷کمیسیون تبصره -2-۹

م از سـند مالکیت یا نسق زراعی( مشـروط به خرد نشـدن و حفظ وضـعیت اولیه باغ، مطابق اع)  مشاعی

 مجوز اتاق کارگری و نگهبانی صادر نماید (قسمت)د ۷جـدول بنـد 

صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره برداری در اراضـی مشـمول  : 1تبصره 

قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی صرفًا به میزان  6ماده  2و۷تبصره های 

نسق اولیه یا سند بیع شرط و یـا محـاط شـدن به معـابر عمومی موجود یـا اراضـی دولتی و ملی و یا اراضـی 

اضی مذکور به میزان دارای سـند تفکیکی برای زارعین صاحب نسق و انتقال گیرندگان بعدی مشروط به اینکه ار

 نسق اولیه یا سند بیع شرط بصورت کامل خریداری و یا به آنان منتقل گردیده با شد، امکانپذیر است

صـدور مجوز احـداث اتـاق کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره برداری و بر روی  : 2تبصره 

ایسـتگاههای پمپـاژ ، اسـتخرهای ذخیره آب مسـتحدثاتی نظیر ؛ تاسـیسات تـامین و انتقـال آب کشـاورزی،

ماشین آالت کشـاورزی )هانگار( محل جمع  ۷ماده  ۰کشاورزی، موتور خانه و آشـیانه قبال براساس تبصره 

آوری و نگهـداری محصوالت کشاورزی که ً یـا براسـاس مقررات و ضوابـط مربوط موافقت شـده است در 

ست رئیس سازمان جهاد کشاورزی/ معاون تولیدات گیاهی / مدیر امور صورت تائیـد توسط کارگروهی به ریا

 بالمانع است ۷ماده ۰اراضـی و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مطابق جدول فوق الذکر در قالب تبصره 

بـدیهی است برای درخواست های جدید مسـتحدثات مذکور، صدور همزمان موافقت احداث اتاق کارگری و  

امکان  ۷ماده  ۰از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی در قالب تبصره  ائیدکارگروه فوق الذکرنگهبانی نیز با ت

 .پذیر است

 رئیس سازمان امور اراضی کشور
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 ۰۹5  هاپیوست –فصل ششم 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 ها پیوست

 

 
 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۹6

 62266/21شماره: 

 12/16/1312تاریخ:

 ..مدیر کل محترم راه و ترابری استان........................

 سالم علیکم 

ریاست محترم سازمان امور اراضی وزارت  ۷۳/۷۷/۷۹88مورخ  ۷۰۹۹6۱/۴2/5۹به پیوست تصویر نامه شماره 

مبنی  ۷/8/۷۹85کاربری زراعی و مصوب  قانون اصالح قانون حفظ ۷2ی ماده جهاد کشاورزی در خصوص اجرا

آهن های کشور و ها و راهاز انتهای حریم راه ( متر۷۴۴( قانون مذکور در شعاع صد )۷( ماده )۷بر رعایت تبصره)

نماید و با مسئولیت نگهداری آن را بر در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده و یا می

 گردد. عهده دارد، ارسال می

 دارد: ر میها که مقرقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ قانون اصالح  ۷2ه تأکید صریح ماده با توجه ب

آهن ها و راه( قانون اصالح ایمنی راه۷۱ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده ) -۷2ماده 

باشد. با عنایت به این قانون مجاز می ۷ماده  ۷در مورد اراضی زراعی و باغی با رعایت تبصره  ۷۹۱۳مصوب 

آهن ها و راه( قانون اصالح قانون ایمنی راه۷2( ماده )۷تبصره ) نامه اجرایی( آیین2اینکه بر اساس بند )ب( ماده )

صدور مجوز وزارت راه و ترابری منوط به اخذ مجوز الزم مبنی بر بالمانع بودن تبدیل اراضی کشاورزی از 

مراجع ذیربط است. لذا رعایت موارد مزبور و انجام هماهنگی الزم با وزارت جهاد کشاورزی قبل از اعطای 

به این نکته توجه داشت که منظور قانون گذار از اضافه کردن  نه مجوز به متقاضیان ضروری است و بایدهرگو

آهن ها و راهآهن ارتقاء حمل و نقل و سهولت در توسعه های آتی راهها و راهیک صد متر به حریم قانونی راه

ود نقض غرض خواهد بود. ضمن اینکه بوده است و اگر بنا باشد اجازه ساخت و ساز در این محدوده داده ش

مراجع صدور پروانه ساختمان در صدور پروانه ساختمان ملزم به رویت مستندات موجود در تعیین کاربری 

باشند که در حریم مذکور صرفاً به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران برای سی متر اول می

های های صنعتی و مسکونی و مجتمعمتر باقیمانده احداث شهرک ۱۴ای و بر ییکاربری عبور تأسیسات زیربنا

خدماتی بین راهی مجاز است. یعنی اجابت در خواست هر کاربری دیگر منوط به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و 

ای وزیران است. لذا باید از هر اهرمی که بتواند حریم صد متری مذکور را حفظ کند از جمله اجر تصویب هیأت

 احمد مجیدی                                                                  الذکر استفاده نمود. ماده قانونی فوق

 معاون وزیر و نماینده وزرات راه و ترابری              

 عالی شهرسازی و معماری ایران  در شورای                

 

 



 ۰۹۱  هاپیوست –فصل ششم 

 

 22111شماره: 

 23/11/1323تاریخ: 

 جناب آقای عباس رجائی 

  رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 با سالم و احترام

 :رساندجناب عالی به استحضار می 22/۷۴/۷۹۳2/د مورخ ۱2۷82/5۰بازگشت به نامه شماره 

ها مصوب ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ۷طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده ) 

مسترد و پرونده آن بایگانی شده است. ضمناً تصویر درخواست   ۷6/5/۷۹8۱در تاریخ  ۹۷/۹/۷۹۱۰

 استرداد طرح مذکور به پیوست تقدیم می گردد.

 با تشکر                                                                     

   دکتر امیدوار رضایی                                                                          

 معاون قوانین مجلس شورای اسالمی 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۹8

 

 شماره:

 16/6/1312تاریخ:

 پیوست:

 هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی

 سالم علیکم 

( قانون ۷محدوده قانونی موضوع ماده )اینکه در بررسی مقدماتی طرح استفساریه  احتراماً با توجه به

مشخص  ۷۰۴شماره ثبت  ۷5۹به شماره چاپ  ۹۷/۹/۷۹۱۰ها مصوب اضی زراعی و باغحفظ کاربری ار

باشد لذا بدین وسیله فوق نمی استفساریهکه قوانین موجود کفایت الزم را دارند و نیازی به طرح .گردید 

  ضای استرداد و طرح فوق را داریم.امضاء خود را از طرح مذکور پس گرفته و تقا

 

 ایندگان مجلس شورای اسالمیامضاء جمعی از نم



 ۰۹۳  هاپیوست –فصل ششم 

 

 111232/31221/21123شماره: 

 2/11/1316تاریخ: 

 جناب آقای اسکندری

 وزیر محترم جهاد کشاورزی 

 با سالم و دعای خیر 

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط و حد نصاب های  ۷۹/6/۷۹86مورخ  2۷۹82/۴2۴پیشنهاد شماره 

های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، در جلسه مورخ تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و به شرح زیر تصویب شد. لذا در اجرای  2۴/8/۷۹86

ها )موضوع تصویب نامه شماره نامه اجرایی قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( آیین۳تبصره ماده )

 گردد. می دهیئت محترم وزیران(، متن مصوب کمیسیون جهت ابالغ ایفا ۷۳/۰/۷۹86هـ مورخ  ۹۱۷۷۴/ت 5۳8۱۳

های تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ های واقع در خارج از محدوده قانونی ضوابط و حد نصاب

 شهرها 

 هکتار(  ۷۴یر( ))غیر از موارد زحداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزبه و افراز اراضی آبی-۷

 هکتار(  ۰حداقل مجاز برای تفکیک اراضی شالیزاری گیالن و مازندران ) -الف

 آنچه احداث خواهد شد( های آبیاری ) احداث شده یاحداقل مجاز برای تفکیک اراضی زیرشبکه-ب

 هکتار(  5۴حداقل مجاز برای تفکیک باغات: )-2

 هکتار(  5حداقل مجاز برای تفکیک باغات آبی: ) -الف

 هکتار(  ۷5حداقل مجاز برای تفکیک باغات دیم ) -ب

 هکتار(  ۹۴حداقل مجاز برای تفکیک اراضی دیم اعم از تجزیه و افراز )-۹

ضوابط قانون .شود های کشاورزی که دایر است و یا بعداً دایر میدر خصوص تفکیک اراضی واقع در قطب-۰

 -۷۹55مصوب  –نامه اجرایی قانون یاد شده و آیین ۷۹5۰های کشاورزی مصوب گسترش کشاورزی در قطب

 سیدعباس جزایری                                                  االجرا است. الزم

 دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت 

 دفتر هیات دولت  و محیط زیست

                                                           
ملغی االثر دبیر کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت   21/11/1311مورخ  231213به موجب نامه شماره  123

 به صفحه بعد مراجعه شود.گردیده است. 



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۰۴

 231213/23612/23122شماره:

 21/11/11تاریخ:

 جناب اقای خلیلیان

 محترم جهاد کشاورزی وزیر 

 با سالم و دعای خیر 

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع مشکل حد نصاب  2۴/۱/۷۹88مورخ  2۰۷۹۰/۴2۴پیشنهاد شماره 

قانون حفظ کاربری  (۷( الحاقی به ماده)۰های موضوع تبصره )تفکیک، افراز و تقسیم اراضی تحت فعالیت

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و  ۷۹/۷۴/۷۹88ها، در جلسه مورخ اراضی زراعی و باغ

اجرایی قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و  نامه( آیین۳تصویب شد، لذا در راستای اجرای تبصره ماده )

هیئت محترم وزیران( متن مصوب  ۷۳/۰/۷۹86هـ مورخ  ۹۱۷۷۴ت  5۳8۱۳نامه شماره ها )موضوع تصویبباغ

 گردد: شرح زیر ابالغ میکمیسیون به 

( قانون حفظ کاربری ۷( الحاقی به ماده )۰های موضوع تبصره )تفکیک،افراز و تقسیم اراضی تحت فعالیت

ها در های جهاد کشاورزی استانها که با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازماناراضی زراعی و باغ

های تبصره مذکور و با تأیید های صادره برای طرح نامهموافقت باشند به میزان مساحت مندرج درحال اجرا می

باشد و مقرر گردید جدول حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع بند )ج( سازمان جهاد کشاورزی استان بالمانع می

نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ماده یک آیین

هیئت محترم وزیران )پیوست( به عنوان  ۷۰/2/۷۹88ک مورخ  ۷۰۴۱2۹/۰۴۱8۴نامه شماره ضوع تصویبمو

های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها های تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغد نصابحضوابط و 

نامه شماره ها تعیین و جایگزین تصویبموضوع قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 گردد.کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست می ۳/۷۷/۷۹86مورخ  ۷8۷۰۹۰/۹82۰۷/2۷

 سید عباس جزایری

 دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت 

 دفتر هیات دولت  و محیط زیست

                                                           
هیات وزیران  و با عنایت به ابالغ  12/12/1311مورخ   21211/ت212231با توجه به ابطال حدنصاب های موضوع تصویب نامه شماره  122

 حدنصاب های موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی  قابلیت استناد ندارد. 



 ۰۰۷  هاپیوست –فصل ششم 

 )غیر قابل استناد( 1جدول شماره 

 بر حسب هکتارحد فنی اقتصادی اراضی و باغی به تفکیک استان و آبی و دیم 

 استان ردیف
 باغ و قلمستان زراعی و آیش

 دیم آبی دیم آبی

 ۷۴ 5 25 ۷۴ آذربایجان شرقی ۷

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ اردبیل 2

 ۷۴ 5 25 ۷۴ اصفهان ۹

 ۷۴ 5 25 ۷۴ خوزستان ۰

 ۷۴ 5 25 ۷۴ زنجان 5

 ۷۴ 5 25 ۷۴ وبلوچستانسیستان 6

 ۷۴ 5 25 ۷۴ فارس ۱

 ۷۴ 5 25 ۷۴ قزوین 8

 ۷۴ 5 ۷5 ۷۴ مق ۳

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ وبویراحمدکهگلیلویه ۷۴

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ گلستان ۷۷

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ لرستان ۷2

 ۷۴ 5 25 5/۱ آذربایجان غربی ۷۹

 ۷۴ 5 25 5/۱ ایالم ۷۰

 ۷۴ 5 ۷5 5/۱ بوشهر ۷5

 5 5/2 25 5/۱ کرمان ۷6

 ۷۴ 5 2۴ 5/۱ همدان ۷۱

 5 5/2 ۷5 5 تهران ۷8

 5 5/2 2۴ 5 وبختیاریچهارمحال ۷۳

 5 5/2 2۴ 5 رضویخراسان 2۴

 5 5/2 25 5 خراسان شمالی 2۷

 5 5/2 ۷5 5 خراسان جنوبی 22

 5 5/2 2۴ 5 سمنان 2۹

 5 5/2 2۴ 5 کردستان 2۰

 5 5/2 2۴ 5 کرمانشاه 25

 5 5/2 ۷۴ ۰ گیالن 26

 5 5/2 ۷۴ ۰ مازندران 2۱

 5 5/2 2۴ 5 مرکزی 28

 5 5/2 ۷5 5 هرمزگان 2۳

 5 5/2 25 5 دیز ۹۴



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۰2

 )غیر قابل استناد(2جدول شماره 

 برداری به تفکیک استان )برحسب هکتار(های بهرهحد فنی و اقتصادی اراضی و باغی در قالب نظام
 کشت و صنعت سهامی زراعی تعاونی تولید استان ردیف

 باغی  زراعی باغی زراعی  باغی زراعی

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ شرقیآذربایجان ۷

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ اردبیل 2

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ اصفهان ۹

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ خوزستان ۰

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ زنجان 5

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ بلوچستانوسیستان 6

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ فارس ۱

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ قزوین 8

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ قم ۳

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ وبویراحمدکهگیلویه ۷۴

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ گلستان ۷۷

 ۹۴۴ 6۴۴ 6۴۴ ۷2۴۴ 5۴۴ ۷۴۴۴ لرستان ۷2

 25۴ ۰5۴ ۰5۴ ۳۴۴ ۹5۴ ۱5۴ آذربایجان غربی ۷۹

 25۴ ۰5۴ ۰5۴ ۳۴۴ ۹5۴ ۱5۴ ایالم ۷۰

 25۴ ۰5۴ ۰5۴ ۳۴۴ ۹5۴ ۱5۴ بوشهر ۷5

 25۴ ۰5۴ ۰5۴ ۳۴۴ ۹5۴ ۱5۴ کرمان ۷6

 25۴ ۰5۴ ۰5۴ ۳۴۴ ۹5۴ ۱5۴ همدان ۷۱

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ تهران ۷8

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ وبختیاریچهارمحال ۷۳

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ رضویخراسان 2۴

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ شمالیخراسان 2۷

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ انسمن 22

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ کردستان 2۹

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ کردستان 2۰

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ کرمانشاه 25

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ مرکزی 26

 ۷5۴ ۹۴۴ ۹۴۴ 6۴۴ 25۴ 5۴۴ هرمزگان 2۱

 ۷5۴ ۹۴۴ - 6۴۴ 25۴ 5۴۴ یزد 28

 - ۷۴۴ - ۰۴۴ - 2۴۴ گیالن 2۳

 - ۷۴۴ - ۰۴۴ - 2۴۴ مازندران ۹۴



 ۰۰۹  هاپیوست –فصل ششم 

 

 21161/121126شماره: 

 3/1/23تاریخ:

 ها رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 سالم علیکم 

ها و به منظور رعایت ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ۷( اصالحی ماده )۹در اجرای تبصره )

ها، به پیوست و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغ های مجاز در تفکیک، افراز، تقسیمحد نصاب

ها، مربوط به حد نصاب برای اراضی زراعی و باغات های تعیین شده به تفکیک استانجدول حد نصاب

های سهامی زراعی و کشت و صنعت )به های تعاونی تولید، شرکت)به تفکیک آبی و دیم( و شرکت

 گردد. را ابالغ و ارسال میتفکیک اراضی زراعی و باغی( جهت اج

مقتضی است در اجرای تبصره صدرالذکر در پاسخ به استعالم ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد 

 های ابالغی مالک عمل قرار گیرد. ها، حد نصابرسمی و سایر هیأت

کمتر از حد ها به قطعات ضمناً تفکیک، افراز، تقسیم و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغ

 « های تعیین شده به صورت مشاعی با مجوز الزم بالمانع است.نصاب

 محمود حجتی

 وزیر جهاد کشاورزی

                                                           
مراجعه  226به صفحه وزیر جهادکشاورزی ملغی االثر گردیده است.  23/12/1326مورخ  36222/121شماره  به موجب بخشنامه  الف.  126

 شود.

و به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این مجموعه  ۷2/8/۷۹۳5مورخ  ۷۹5ب. به دادنامه شماره 

 مراجعه شود.۹۷2صفحه

 مراجعه شود.  ۰۰5قائم مقام دبیر شورای نگهبان منتشر در این مجموعه و به صفحه  ۷8/۴5/۷2۹۳۰مورخ  2288/۷۴2/۳۰به نامه شماره  -پ



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۰۰

 21161/121شماره: 

 3/1/23تاریخ: 
 حد فنی اقتصادی اراضی زراعی و باغی )آبی و دیم( به تفکیک استان بر حسب هکتار

 استان ردیف
 باغ و قلمستان زراعی و آیش

 دیمی آبی دیمی آبی

 ۷۴ 5 25 ۷۴ آذربایجان شرقی ۷

 ۷۴ 5 25 ۷۴ اردبیل 2

 ۷۴ 5 25 ۷۴ اصفهان ۹

 ۷۴ 5 25 ۷۴ خوزستان ۰

 ۷۴ 5 25 ۷۴ زنجان 5

 ۷۴ 5 25 ۷۴ سیستان و بلوچستان 6

 ۷۴ 5 25 ۷۴ فارس ۱

 ۷۴ 5 25 ۷۴ قزوین 8

 ۷۴ 5 ۷5 ۷۴ قم ۳

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ کهگیلویه وبویراحمد ۷۴

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ گلستان ۷۷

 ۷۴ 5 2۴ ۷۴ لرستان ۷2

 ۷۴ 5 25 5/۱ آذربایجان غربی ۷۹

 ۷۴ 5 25 5/۱ ایالم ۷۰

 ۷۴ 5 ۷5 5/۱ بوشهر ۷5

 ۷۴ 5 25 5/۱ کرمان ۷6

 ۷۴ 5 2۴ 5/۱ همدان ۷۱

 ۷۴ 5 ۷5 5 تهران ۷8

 5 5/2 2۴ 5 و بختیاریچهارمحال ۷۳

 5 5/2 2۴ 5 خراسان رضوی 2۴

 5 5/2 25 5 خراسان شمالی 2۷

 5 5/2 ۷5 5 خراسان جنوبی 22

 5 5/2 2۴ 5 سمنان 2۹

 5 5/2 2۴ 5 کردستان 2۰

 5 5/2 2۴ 5 کرمانشاه 25

 5 5/2 ۷۴ 5 گیالن 26

 5 5/2 ۷۴ 5 مازندران 2۱

 5 5/2 2۴ 5 مرکزی 28

 5 5/2 ۷5 5 هرمزگان 2۳

 5 5/2 25 5 یزد ۹۴

 5 5/2 ۷5 5 البرز ۹۷

 5 5/2 25 5/۱ جنوب کرمان ۹2



 ۰۰5  هاپیوست –فصل ششم 

 2211/112/22شماره:

 11/6/1322تاریخ:

 

 رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سالم و تحیت

 21161/121بخشنامه شماره موضوع 6/2/۷۹۳۹مورخ  2۴۴/۷۰۰۷2۷/2۷۴/۳۴۴۴عطف به نامه شماره 

ث فقهای معظم شورای نگهبان مورد بح ۷۰/5/۷۹۳۰، در جلسه مورخ وزیر جهاد کشاورزی 3/1/1323

 بخشنامه مورد شکایت خالف موازین شرع شناخته نشد.و بررسی قرار گرفت و 

 محمدرضا علیزاده

 قائم مقام دبیر شورای نگهبان



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰۰6

 36222/121شماره: 

 23/12/26تاریخ:

 

 ها رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 سالم علیکم 

دشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات ( قانون جلوگیری از خر6.۷نامه مواد )به پیوست تصویر آیین

و شماره  ۷5/۷2/۷۹۳5ه مورخ  ۷5۳2۳۰/52۷66های شماره نامهمناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب

های فنی و  منضم به جداول حد نصاب ت محترم وزیرانهیا ۷5/۷2/۷۹۳5رخ مو 52۷66/ ت  ۷5۳26۱

 گردد. بالغ میاقتصادی تفکیک و افراز اراضی کشاورزی برای اقدام الزم ا

مورخ  2۷86۷/۴2۴های موضوع بخشنامه شماره های یاد شده جایگزین حد نصابضمناً حد نصاب

 گردد.می ۹/8/۷۹۳۹

 محمود حجتی

 وزیر جهاد کشاورزی



 ۰۰۱  هاپیوست –فصل ششم 

 

 36122/121126شماره: 

 21/12/22تاریخ:

 

 ها رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 رئیس محترم سازمان امور اراضی 

 علیکم سالم 

، احداث ۷/8/85ها مصوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۷الحاقی ماده  ۰به موجب تبصره 

های صنایع تکمیلی ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاهها، مرغداریها، دامداریگلخانه

شود. بنابراین حسوب نمیکردن تولیدات بخش کشاورزی، تغییر کاربری مو غذایی در روستاها و بهینه

موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان جهاد 

 باشد.کشاورزی استان بالمانع می

باشد، ولی از آنجا که های کشاورزی میهرچند هدف مقنن از این تبصره تسریع در امور مربوط به طرح

ها به لحاظ اجرای طرح از سوی برخی از تولیدکنندگان )صرفاً پس از استانسازمان جهاد کشاورزی 

ها در محاکم قضایی طرح دعوی نموده و بعضاً منجر موافقت اصولی و نظریه محیط زیست( بر علیه آن

شود به صدور رأی قطعی دائر بر پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا شده است، براین اساس تأکید می

صولی صادره توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به منزله موافقت، تلقی شده و موافقت ا

باشد؛ لذا مقتضی است نسبت به های صورت گرفته به استناد موافقت اصولی فاقد اشکال میکاربری

در هایی که بر این مبنا توسط آن سازمان بر علیه تولیدکنندگان در محاکم قضایی مطرح و استرداد پرونده

 باشد اقدام نمایید.حال رسیدگی می

های مذکور موارد ذیل رعایت همچنین به منظور سامان دادن امور فوق، ضرورت دارد در موافقت طرح

 گردد: 

شود و در آن موافقت محیط زیست نیز در موافقت اصولی که توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می-۷

نامه یا جواز الحاقی به ماده یک( در ذیل موافقت ۰صره های موضوع تباخذ گردید )صرفاً برای طرح
                                                           

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری منتشر در این  ۹۷/5/۷۹۳6مورخ  ۷۴2به دادنامه شماره  ۷26

 مراجعه شود. ۹2۷و به صفحه مجموعه 
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نامه به منزله موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح این موافقت»تأسیس، درج شود. 

های دیگر برابر ضوابط و مقررات مربوطه خواهد باشد. بدیهی است اخذ سایر مجوزها از دستگاهمی

 « بود.

های اصولی، متن زیر در موافقت اصولی صادره از سوی جع صادرکننده موافقتضمن هماهنگی با مرا-2

( الحاقی ۰های تبصره )ها، منجمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای طرحسایر دستگاه

 ( قانون، این عبارت درج گردد: ۷به ماده )

باشد و برای اجرای طرح موضوع باغی نمیاین موافقت به منزله مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و »

( الحاقی و یا اخذ مجوز ۰های تبصره )نامه، اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی برای طرحاین موافقت

ها از کمیسیون مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی، ( قانون برای سایر طرح۷( ماده )۷کمیسیون تبصره )

 « الزامی است

محل اجرای طرح، حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی، مد نظر قرار گرفته و المقدور در انتخاب حتی-۹

 رویه اراضی نشود. های دسترسی موجب تخریب بیایجاد راه

 نامه های صادره )مجوز تغییر کاربری( نیز عبارت ذیل قید گردد: در ذیل موافقت-۰

یک قانون حفظ کاربری اراضی  ( الحاقی به ماده۰های تبصره )نامه صرفاً در اجرای طرحاین موافقت»

نامه ایجاد نخواهد نمود. ها، صادر شده و هیچ گونه حق مالکیتی برای دارنده این موافقتزراعی و باغ

بدیهی است در صورتی که بعداً راجع به ملک محل اجرای طرح، ادعا و اختالفی از باب مالکیت به 

 « خواهد بود نامهوجود آید، مسئولیت ان منحصراً متوجه دارنده موافقت

ها بوده و ( الحاقی، بر عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان۰نظارت بر مجوزهای صادره تبصره )-5

اشخاصی که اقدام به تغییر کاربری به غیر از موارد مذکور در این تبصره نمایند، به عنوان تغییر کاربری 

 غیر مجاز برابر مقررات اقدام گردد...

 محمود حجتی

 جهاد کشاورزی وزیر



 ۰۰۳  هاپیوست –فصل ششم 

 

 22112/61662شماره: 

 21/13/1323تاریخ: 

 

ها و سایر های دولتی، استانداریها، مؤسسات و شرکتها،سازمانبخشنامه به کلیه وزارتخانه

 های اجراییدستگاه

های اجرایی بر مجموعه با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاه

جریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختالفات قوه م

های اجرایی براساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع دستگاه

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، )د( ۷۹۰های اجرایی با یکدیگر از جمله اصل)اختالف دستگاه

های اجرایی از طریق هنامه چگونگی رفع اختالف بین دستگا( قانون برنامه پنجم توسعه، آیین2۷6)ماده 

و  2۱/۷2/86مورخ  ۹۱55۴ت  2۷۹۱6۱ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 

است  های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، مقتضینامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاهشیوه

 نامه یاد شده نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: های اجرایی مشمول آییندستگاه

طرح پیگیری و حل و فصل اختالفات اعم از مالی یا غیرمالی صرفاً از طریق ساز و کارهای  -۷

ه رسیدگی و رفع مان و شیوه 2۱/۷2/86ک مورخ  ۹۱55ت  ۷2۱6۱مقرر در تصویب نامه شماره 

 علیه یکدیگر در سایر مراجع های اجرایی و خودداری از طرح هرگونه دعویتگاهاختالف دس

 دعاوی قانونی مقرر در تصویب نامه یاد شده  استثنای  به قضایی 

المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و  هماهنگی انجام اقدام الزم در جهت حفظ حقوق بیت -2

غبطه رئیس جمهور به منظور رعایت الزم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی 

حل و فصل موضوع به طریق غیرقضایی در چارچوب  برای  و منافع ملی دولت مصلحتو

فوری به و تامینی  ربط برای پیگیری اقداماتتکلیف دستگاه ذینافی قوانین و مقررات این امر 

 باشد.از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمیمنظور جلوگیری 

نامه یادشده و ارسال پاسخ با مراجع رسیدگی کننده به اختالفات موضوع آیینهمکاری الزم  -۹

 مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مذکور طرف مهلت اعالمی بدون تأخیر غیرموجه 
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فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجع رسیدگی و رفع اختالف موضوع  -۰

 نامه فوق طرف مهلت تعیین شدهآیین

دداری از صدور دستور و پرداخت هرگونه وجه بابت هزینه دادرسی برای طرح دعوی به خو -5

نامه یادشده و رعایت این موضوع توسط مسئولین طرفیت دستگاه های اجرایی مشمول آیین

 های اجراییدستگاهذیحسابان اجرایی و 

ها، متضمن داریگزارش عملکرد ساالنه تا پانزده اردیبهشت ماه سال بعد توسط استانارایه  -6

های کیفیت و نحوه همکاری دستگاه (،و موضوع آنها از جهت تعداد موارد) وضعیت اختالفات

گزارش جامع  معاونت حقوقی رئیس جمهور و ارایه  اجرایی استانی در اجرای این بخشنامه به

نت توسط معاو (ملی و استانی )کیفیت و میزان همکاری دستگاه های، شامل وضعیت اختالفات 

 مذکور به رئیس جمهور 

های اجرایی )ملی و استانی( و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و رؤسای دستگاه -۱

موظفند هرگونه تخلف در اجرای این بخشنامه را به معاونت حقوقی رئیس جمهور جهت 

بط اعالم رترین مقام اجرایی دستگاه ذیگزارش نهایی معاونت یادشده به رئیس جمهور و عالی

الذکر های اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوقنمایند. دستگاه

 برخورد قانونی نموده و آنها را به مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند.

 

 

 اسحاق جهانگیری

 معاون اول رئیس جمهور



 ۰5۷  هاپیوست –فصل ششم 

 32262شماره: 

 2/1/1323تاریخ: 

 ی وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجت

 جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی 

 زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت

 با سالم

 الزم است نسبت به موارد ذیل به منظور مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری اقدام جدی صورت پذیرد.

نت از منابع طبیعی )اراضی ملی و طبیعی(، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق با توجه به اهمیت صیا-۷

های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین های دستگاهبرنامه

نموده تا  اند ضروری است هر دستگاه گروهی را مأمورهای مهمی واگذار نمودهقانونی زمین به منظور انجام طرح

هایی که شروع کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح

ماه  ۹نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 

 گیری موارد مذکور ارائه دهند. پسرای بازاز این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی ب

های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویالسازی در مناطق مختلف خصوصاً شمال شطبق گزار-2

کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به 

 ، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تأمین نیاز مردم اتخاذ شود. جلوگیری از این گونه تغییرات

اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است -۹

بایستی به نامه مربوطه آیینکه براساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضاء است و پس از آن برابر قانون معادن و 

مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعالم گردد. لطفاً 

 برداری از آنها برای عموم فراهم شود. ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره

  

 اسحاق جهانگیری

 معاون اول رئیس جمهور
 

  



 هاباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ مقررات و نیقوان مجموعه  ۰52

 

 هـ / ب 62661شماره 

 2/2/1322 تاریخ : 

 االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی حجت

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

قانون نحوه »( الحاقی به 2نظریه رئیس مجلس شورای اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره )

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  131و 16اجراء اصول 

هـ مورخ  ۰8۳۱۰/ت ۹۴66۷محترم وزیران به شماره نامه هیأت بازگشت به رونوشت تصویب

، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ۷۳۰نامه اجرایی ماده آیین»موضوع:  ۷5/2/۷۹۳2

و « وانینهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با ق»ها و اعالم نظر مقدماتی ، متعاقب بررسی«ایران

( و یک صد 85قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم )»الحاقی به  ۰ه حد و تبصرمستنداً به صدر ماده وا

نامه ( آیین۷۴و ماده )« ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی۷۹8و سی و هشتم )

اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این 

گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که یجانب ابالغ م

 االثر خواهد بود.مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی

ک  ۰۴۱8۴/ت ۷۰۴۱2۹ –های الف های هیأت محترم وزیران به شمارهنامهنظر به اینکه دو فقره تصویب»

به ترتیب طی آراء قطعی رئیس مجلس،  5/۰/8۱هـ مورخ  ۹6۷۷5/ت ۰۳۷2۴ -ب ۷۰/۱/88مورخ 

مغایر  2۳/2/88هـ ب مورخ  ۷25/۷۴6۹۰و  ۹/۷2/88هـ/ب مورخ 8۷۱/62۷6۴های ابالغی به شماره

( ۷۹8( و )85قانون نحوه اجرای اصول )»الحاقی به ماده واحده  ۰قانون اعالم شده و با توجه به تبصره 

و عدم « های رئیس مجلس شورای اسالمیه با مسئولیتقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در رابط

های اصالح مصوبات مذکور، این مصوبات ظرف یک هفته پس از ابالغ آراء رئیس مجلس، در قسمت

( مصوبه از این 22( و ماده )۷۷و ماده )« و»باشد، بنابراین بند االثر میهای قانونی، ملغیمواجه با مغایرت

الصدور قرار م دولت به رفع مغایرت های اعالمی، مورد استناد در مصوبه اخیرحیث که بدون هرگونه اقدا

االجرا دانستن موارد مواجه االثر شده و کماکان الزمگرفته است، و این امر به معنای احیای مصوبات ملغی

 « های اعالمی می باشد، مغایر قانون استبا مغایرت

 علی الریجانی –رئیس مجلس شورای اسالمی 



 ۰5۹  هاپیوست –فصل ششم 

 

 ه  5۰۳۷8/ت۰۰۳۳6شماره : 

  ۷۷/۴۰/۷۹۳۱تاریخ :

 تصویب نامه هیات وزیران                                       

 22/۴۳/۷۹۳6مورخ  ۹۷6۳8/۳62۷۴۴به پیشنهاد شماره  ۴6/۴۰/۷۹۳۱هیات وزیران در جلسه مورخ 

هشتم قانون اساسی  سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و

 جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد : 

اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  ( آئین نامه اجرائی قانون۷بند ز اصالحی ماده )

به شرح زیر اصالح و  ۷5/۴۱/۷۹۳6ه مورخ  5۰۴۱6/ت85622موضوع بند الف تصویب نامه شماره 

 الحاق می شود: 

( به جدول پیوست موضوع بند مذکور الحاق می 28(،)2۱(،)26وان ردیف های ).ردیف های زیر به عن۷

 شود. 

 مصداق ردیف

ی زمنطقه نمونه گردشگری واقع در  خارج از حریم شهر ها با تصویب شورای عالی شهرسا 26

 و بیشتر (  ۹و معماری ایران )در اراضی درجه 

 ( و بیشتر ( ۹اراضی درجه )کالبدی روستایی )در  ی بوم گردی واقع در بافت ها 2۱

 ( و بیشتر ( ۹مجتمع گردشگری عمومی )در اراضی درجه ) 28

 ( به بند مذکور الحاق می شود:6( و )5.متون زیر به عنوان تبصره های )2

( جدول 28( و )26واحدهای اقامتی واقع در مناطق و مجتمع های موضوع ردیف های ) -5تبصره 

استفاده عموم بوده و افراز و تفکیک عرصه و اعیان و فروش و نقل و پیوست جزء الینفک طرح برای 

 انتقال به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. 

دستورالعمل تعیین نصاب ها ، تعاریف ،مکان یابی و درجه بندی فعالیت های موضوع  -6تبصره 

نامه توسط وزارت صویب( جدول پیوست ظرف یک ماه پس از ابالغ این ت28(،)2۱(،)26های  )ردیف

 جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تهیه و ابالغ می شود.

 اسحاق جهانگیری 

  معاون اول رییس جمهور 


