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١

  ۱۳۸۹ با لحاظ اصالحات سال  قانونآخرين متن معتبر  ۱۳۸۹ تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري با لحاظ اصالحات قبل از سال قانون  رديف

1  
فصل اول ـ تعاریف

روستا ، دهستان ، شهر، بخش، : ـ عناصر تقسیمات کشوري عبارتند از 1ماده 
  .شهرستان و استان

  فصل اول ـ تعاریف 
روستا ، دهستان ، شهر، بخش، شهرستان و :  تقسیمات کشوري عبارتند از ـ عناصر1ماده 
  .استان

2  

 ـ روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوري است که از لحـاظ محـیط زیـستی2ماده 

همگن بوده که با حـوزه وقلمـرو) وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي (

یـا صـد نفـر اعـم از خـانوار    20معین ثبتی یا عرفی مستقل که حـداقل تعـداد           

متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت سـاکنان دائمـی آن

هـاي کـشاورزي، دامـداري ، مـستقیم بـه یکـی از فعالیـت     به طور مستقیم یا غیر 

هـا  باغداري به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبـی از ایـن فعالیـت                 

نوان ده، آبـادي ، دهکـده یـا قریـه نامیـدهاشتغال داشته باشند و در عرف به ع    

  .شده است می

وضـع( ـ روستا واحد مبدأ تقسیمات کـشوري اسـت کـه از لحـاظ محـیط زیـستی        2ماده 

همگن بوده که با حـوزه وقلمـرو معـین ثبتـی یـا) طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي    

یـا پراکنـده در آنجـا خانوار یا صد نفر اعم از متمرکـز  20عرفی مستقل که حداقل تعداد  

مستقیم بـه یکـی از سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر        

هاي کشاورزي، دامداري ، باغداري به طور اعـم و صـنایع روسـتایی و صـید و یـا  فعالیت

ـ    ترکیبی از این فعالیت   ا ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبـادي ، دهکـده ی

  .شده است قریه نامیده می

 ـ مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزي که بنا به تعریف روستا نبـوده و1تبصره  ـ مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کـشاورزي کـه بنـا بـه تعریـف       1تبصره   3
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  .شود بدو شکل مستقل وتابع شناخته می  .شود روستا نبوده و بدو شکل مستقل وتابع شناخته می

4  

شود که بنا به تعریف روستا نبـوده وبیـشتر اي اطالق می  ـ مکان به نقطه 2تبصره 

خانه و نظایر آنها  کارخانه ،کارگاه ،قهوه  (هاي غیر کشاورزي      محل انجام فعالیت  

  .شود است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می) 

ریف روستا نبوده وبیشتر محل انجـامشود که بنا به تع اي اطالق می  ـ مکان به نقطه 2تبصره 

است که به دو شـکل) خانه و نظایر آنها  کارخانه ،کارگاه ،قهوه(هاي غیر کشاورزي   فعالیت

  .شود مستقل و تابع شناخته می

5  
 ـ مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روسـتاي متبـوع خـود3تبصره 

  .شود شوري جزو آن محسوب میبوده و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات ک

 ـ مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستاي متبوع خـود بـوده و بـه3تبصره 

  .شود طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوري جزو آن محسوب می

6  
 ـ مزرعه و مکان مستقل داراي محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل 4تبصره 

داري زیر پوشش واحد تقسیمات مربوطه حسب مورد بوده و از لحاظ نظامات ا
  .باشد می

 ـ مزرعه و مکان مستقل داراي محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از 4تبصره 
  .باشد لحاظ نظامات اداري زیر پوشش واحد تقسیمات مربوطه حسب مورد می

7  

ترین واحد تقسیمات کشوري است که داراي   ـ دهستان کوچک3ماده 
محدوده جغرافیایی معین بوده واز بهم پیوستن چند روستا ، مکان، مزرعه 

شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي و  همجوار تشکیل می
ریزي در سیستم و شبکه  رسانی و برنامه اجتماعی همگن بوده وامکان خدمات

  .نماید واحدي را فراهم می

مات کشوري است که داراي محدوده ترین واحد تقسی  ـ دهستان کوچک3ماده 
شود  جغرافیایی معین بوده واز بهم پیوستن چند روستا ، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می

که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي و اجتماعی همگن بوده وامکان 
  .نماید ریزي در سیستم و شبکه واحدي را فراهم می رسانی و برنامه خدمات
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8  

ـ 1تبصره   حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمـی   

  کشور به سه درجه تراکمی به شرح

  : شود زیر تقسیم می

  . نفر 8000الف ـ تراکم زیاد 

  . نفر6000ب ـ تراکم متوسط 

  . نفر4000ج ـ تراکم کم 
  

 بـه   ـ حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کـشور  1تبصره 

  سه درجه تراکمی به شرح

  : شود زیر تقسیم می

  . نفر 8000الف ـ تراکم زیاد 

  . نفر6000ب ـ تراکم متوسط 

  . نفر4000ج ـ تراکم کم 
  

9  

هاي موجود که از نظر وسـعت، جمعیـت و دسترسـی داراي      ـ دهستان 2تبصره 

ز هـایی کـه ا   تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهـستان   

هاي  باشند از طریق تقسیم ویا ادغام تعدیل و به دهستان      این لحاظ نامتناسب می   

  .جدید تبدیل خواهند شد
  

هاي موجود کـه از نظـر وسـعت، جمعیـت و دسترسـی داراي تـراکم         ـ دهستان 2تبصره 

هایی که از این لحاظ نامتناسب  مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان       

  .هاي جدید تبدیل خواهند شد  از طریق تقسیم ویا ادغام تعدیل و به دهستانباشند می
  

 ـ مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که 3تبصره   10
  .شود ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می مناسب

رین مرکز ت  ـ مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب3تبصره 
  .شود خدمات روستایی آن محدوده شناخته می
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11  

 ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محـدوده جغرافیـایی بخـش4ماده 

واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سـایر عوامـل،داراي سـیمائی بـا

هاي خاص خود بوده به طـوري کـه اکثریـت سـاکنان دائمـی آن در  ویژگی

هاي اداري اشـتغال ، تجارت، صنعت، کشاورزي، خدمات و فعالیت مشاغل کسب 

داشته و در زمینـه خـدمات شـهري از خودکفـایی نـسبی برخـوردار و کـانون

مبادالت اجتماعی ،اقتصادي،فرهنگی و سیاسی حـوزه جـذب ونفـوذ پیرامـون

  .هزار نفر جمعیت باشد خود بوده و حداقل داراي ده

دود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شـده و ـ شهر، محلی است با ح  4ماده 

هاي خـاص خـود  از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل،داراي سیمائی با ویژگی           

بوده به طـوري کـه اکثریـت سـاکنان دائمـی آن در مـشاغل کـسب، تجـارت، صـنعت،

شـهري ازهـاي اداري اشـتغال داشـته و در زمینـه خـدمات          کشاورزي، خدمات و فعالیت   

خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی ،اقتصادي،فرهنگی و سیاسی حوزه

  .هزار نفر جمعیت باشد جذب ونفوذ پیرامون خود بوده و حداقل داراي ده

 ـ تعیین محدوده شهري به پیشنهاد شوراي شهر و تصویب وزارتین1تبصره   12
  .کشور و مسکن و شهرسازي خواهد بود

 ـ تعیین محدوده شهري به پیشنهاد شوراي شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن 1ه تبصر
  .و شهرسازي خواهد بود

13  
هاي مسکونی و خدماتی است که از لحاظ   ـ محله ، مجموعه ساختمان2تبصره 

دانند و داراي محدوده  بافت احتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می
  .ابع تقسیمات شهرداري خواهند بودهاي شهر ت معین است حدود محله

هاي مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت   ـ محله ، مجموعه ساختمان2تبصره 
دانند و داراي محدوده معین است حدود  احتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می

  .هاي شهر تابع تقسیمات شهرداري خواهند بود محله

14  
 شـهري رگ از بهم پیوستن چند محله ، منطقه ـ منطقه ، در شهرهاي بز 3تبصره 

  .شود تشکیل می

 شـهري تـشکیل  ـ منطقه ، در شهرهاي بزرگ از بهم پیوستن چند محلـه ، منطقـه   3تبصره 

  .شود می
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شود که در داخل و خارج   ـ حوزه شهري ، به کلیه نقاطی اطالق می4تبصره   15
  .عرفی واحدي تبعیت کنندمحدوده قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی و 

شود که در داخل و خارج محدوده   ـ حوزه شهري ، به کلیه نقاطی اطالق می4تبصره 
  .قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی و عرفی واحدي تبعیت کنند

16  

 ـ روستاهاي مرکز بخش با هر میـزان جمعیـت وهمچنـین روسـتاهاي      5تبصره 

) ون تعاریف و ضـوابط تقـسیمات کـشوري           قان 4مندرج در ماده    ( واحد شرایط 

چنانچه در تراکم کم داراي چهار هزار نفر و در تراکم متوسـط بـالغ بـر شـش             

  .توانند به عنوان شهر شناخته شوند هزار نفر جمعیت باشند می

تغییر مرکزیت روستاهائی که  مرکز دهستان بوده و به موجـب قـانون بـه شـهر      

ی نبوده و همچنین انتخاب مراکـز دهـستان         شوند از این لحاظ الزام      تبدیل می 

در این قبیل شهرها بالمانع خواهد بود مگر ایـن کـه جمعیـت ایـن مراکـز در                   

هزار نفر و در تراکم زیـاد از   تراکم کم ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست   

  .سی هزار نفر تجاوز نموده باشد
  

  سـه  داراي  د شـرایط جـ اهاي وا و روسـت ی جمعیت  ـ روستاهاي مرکز بخش با هر 5تبصره 

  .شوند مینفر جمعیت باشند شهر شناخته و پانصد هزار 

تغییر مرکزیت روستاهائی که  مرکز دهستان بـوده و بـه موجـب قـانون بـه شـهر تبـدیل               

شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان در این قبیل شهرها                 می

ه جمعیت این مراکز در تراکم کم ده هزار نفر و در تـراکم       بالمانع خواهد بود مگر این ک     

  .هزار نفر و در تراکم زیاد از سی هزار نفر تجاوز نموده باشد متوسط از بیست
.  

 ـ بخش عشایري واحدي است از تقسیمات کشوري که با داشتن یک 5ماده   17
بود بخشدار سیار مسوول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد 

 ـ بخش عشایري واحدي است از تقسیمات کشوري که با داشتن یک بخشدار سیار 5ماده 
مسوول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول 



١

هاحفظ کاربري اراضی زارعی و باغ

1/8/138511و اصالحیه 31/3/1374ها مصوب حفظ کاربري اراضی زارعی و باغنون اصالحی قانونقا-1
138625آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب -2
29هیئت وزیران)19/4/1386هـ مورخ 37110/ت 59879تصویب نامه شماره 11(موضوع ماده -3
311دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده -4
1414و تبصره 1الحاقی با ماده 4دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره -5

1/8/1385و اصالحیه 31/3/1374مصوب ها زارعی و باغ

وري آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کـاربري اراضـی   ها و تداوم و بهره: به منظور حفظ کاربري اراضی زارعی و باغ1ماده 
باشد. جز در موارد ضروري ممنوع میها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکهازارعی و باغ

): تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زارعی و باغها در هر استان بـه عهـده کمیسـیونی موقـت در     (اصالحی1تبصره 
رئیس سازمان جهاد کشاورزي مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازي مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و 

گردد.  ي تشکیل میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزیک نفر نماینده استاندار می

تواند بدون حق راي در جلسات کمیسیون شرکت نماید. نماینده دستگاه اجرایی زیربط می

سازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسـیون نسـبت   
به صدور پاسخ اقدام نماید. 

گردد. ؟؟ وظیفه دریافت سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میدبیرخانه کمیسیون فوق در 
تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها بـه نوبـت در کمیسـیون و نگهـداري سـوابق و      

باشد. مصوبات می

غها وزارت جهاد کشاورزي است و مراجع قضـایی و اداري نظـر سـازمان    (اصالحی): مرجع تشخیص اراضی زارعی و با2تبصره 
نمایند و مراجع اداري موظف به رعیات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.  جهاد کشاورزي ذیربط را در این زمینه استعالم می

شود.  ی مینظر سازمان جهاد کشاورزي براي مراجع قضائی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستري تلق

(اصالحی): ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز 3تبصره 
و تقسیم اراضی زارعی و باغها و تغییر کاربري آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهاي جهاد کشـاورزي  

اورزي استعالم نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. وزارت جهاد کش

ها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزي. کارگاههاي صنایع تکمیلـی و  (الحاقی): احداث گلخانه4تبصره 
رد مذکور از شمول این ماده شود. مواغذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزي بوده و تغییر کاربري محسوب نمی

باشد. هاي جهاد کشاورزي استانها بالمانع میمستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان
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1386آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 

رود:یدر آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار م-1ماده 

که از این پـس در ایـن   -1385مصوب -و اصالحیه آن-1374مصوب -قانون: قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها-الف
شود.  آیین نامه به اختصار قانون نامیده می

قـانون تعـاریف محـدوده و حـریم     "اي که براساس محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده-ب
به تصوب مراجع قانونی ذي ربط رسیده یا خواهد رسید. "-1384مصوب -شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها

هادي روستا: طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود میـزان و مکـان گسـترش آتـی و نحـوه نیازمنـدیهاي       طرح-پ
اي هاي ساماندهی فضا و سکونتگاههاي روستایی یا طرحهاي جامع ناحیهرا حسب مورد در قالب مصوبات طرحعمومی روستایی 

نماید. تعیین می

بـرداري داشـته   اراضی زراعی و باغها: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهـره -ت
شود.  ) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می4بصره (باشد و اراضی تحت فعالیتهاي موضوع ت

باشد.  ) قانون می1ماده ()1کمیسیون: کمیسیون تبصره (-ث
باشد. ) قانون می2) الحاقی ماده (3کمیسیون تقویم: کمیسیون تبصره (-ج
تفکیک: در مقرات ثبتی عبارت است از تقسیم مالی غیرمنقول به قطعات کوچکتر. -چ
افراز: در اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مـال غیرمنقـول مشـاع    -ح

بین شرکاء به نسبت سهم آنان. 
تقسیم: اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. -خ

برداري و استمرار کشاورزي اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا تغییر کاربري: هر گونه اقدام که ماتع از بهره-د
افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري محسوب شود.  

یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا گـواهی اداره  مالک یا صاحب زمین: شخص یا اشخاص حقیقی-ذ
ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقـق شـده باشـد و چنانچـه     

ز سوي اشـخاص بـه عنـوان مالـک مـورد      اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباري نباشد و از قدیم االیام ا
برداري واقع و شوراي اسالمی محل تصرف مالکانه (قاعده ید) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضـی مـورد نظـر از    بهره

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

استانی): طرحهایی که داراي موافقتنامه مبادله -اي مصوب مجلس شوراي اسالمی (ملیهاي سرمایهطرحهاي تملک و دارایی-ر
ریزي کشور و یا استان (بنا به مورد) باشد. شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه

مردم باشد و قابلیت قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غیرانتفاعی که مورد نیاز 2طرحهاي خدمات عمومی موضوع ماده -ز
مند شوند.  تملک خصوص نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره

) قانون: موافقتی اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههاي اجرایی ذي ربط در چارچوب قـوانین  7مجوز موضوع ماده (-س
شود.  و مقررات مربوط صادر می

ون: موافقتی که توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنـا و تـأمین و واگـذاري    ) قان8مجوز یا پروانه ساخت موضوع ماده (-ش
شود.  خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر می
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ي هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دورهاراضی داخل محدوده روستاهاي داراي طرح-ص
باشد. طرح هادي روستا می

باشد. دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزي استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی، دبیر کمیسیون می-2ماده 

نماینده دستگاه اجرایی ذي ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رأي از سـوي دبیـر دعـوت خواهـد     -تبصره
شد. 

حقوقی براي تغییر کاربري اراضی زراعی و باغهـا همـراه مـدارك ثابـت کننـده و قـانونی       درخواست اشخاص حقیقی و -3ماده 
مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرضه مورد اجراي طرح، نظریه اداره کل حفاظت محـیط زیسـت   

گردد.  حویل دبیرخانه می) قانون، ت7استان و حسب مورد پاسخ استعالم دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (

استانی) و طرحهـاي خـدمات   –اي) طرحهاي ملی هاي سرمایهدرخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملک دارایی-1تبصره 
مـورد  عمومی مورد نیاز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس 

ج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد. اجراي طرح بصورت خار

هاي مـورد نیـاز، بررسـی کارشناسـی اولیـه،      نحوه و چگونگی دریافت تقاضاء تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعالم-2تبصره 
مطرح نمودن درخواستها در کمیسیون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقـویم بـه متقاضـی    

ساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهاد کشـاورزي (سـازمان امـور اراضـی) تهیـه و ابـالغ       برا
گردد.  می

دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت -3تبصره 
یون خارج نماید. بدیهی است در صورت ارایه مدارك و مستندات، پرونده حسـب نوبـت   درخواست، پرونده را از دستور کار کمیس

گیرد.  در دستور کار کمیسیون قرار می

جلسات کمیسون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر -4تبصره 
ت ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعالم در دبیرخانه نسـبت بـه بررسـی    و الزم االجرا خواهد بود. کمیسیون موظف اس

موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابالغ نماید. 

دبیرخانه کمیسیون از رؤساي سازمانهاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و صنایع و معادن اسـتان بـراي   -5تبصره 
عوت به عمل خواهد آورد.  شرکت در جلسات د

در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربري اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکـی  -4ماده 
یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی و یا باغ با کاربري جدید به کمیسیون تقویم اعالم و پس 

) قـانون  2خذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعالم به متقاضی و ارایه گواهی الزم توسط وي مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (از ا
نماید. مجوز صـادره  به حساب خزانه داري کل کشور، مجوز تغییر کاربري را صادر و به مرجع استعالم کننده و متقاضی اعالم می

باشد. دو سال داراي اعتبار میاز زمان ابالغ به متقاضی به مدت 

در مواردي که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً براي همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلـی یـا تقاضـاي    -تبصره
) قانون، با احتساب 2تغییر کاربري براي طرح جدید ارایه گدد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (

گردد.  التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابالغ میض پرداختی قبلی مابهعوار

در مواردي که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي یا سازمان جهاد کشاورزي استانها در صـدور مجـوز تغییـر کـاربري     -5ماده 
) 7یم الزم به کمیسیون تبصـره ( توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصم
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گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه از تـاریخ ارجـاع نسـبت بـه موضـوع اخـذ       الحاقی ماده یک قانون احاله می
تصمیم و ابالغ نماید. 

ضـویت  هاي کشور، مسکن و شهرسازي و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذي ربط را جهت عوزارتخانه–تبصره 
در کمیسیون مذکور، به وزارت جهاد کشاورزي معرفی نمایند. 

وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضوابط تشخیص اراضی و زراعی و باغها در خارج از محـدوده شـهرها، شـهرکها و    -6ماده 
زیربنایی، صنعت و محـیط  طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور 

زیست جهت اجرا به سازمانهاي جهاد کشاورزي ابالغ نماید. 

استانداري، امور اقتصادي و دارایی و جهاد کشاورزي استانها موظفند ظـرف یـک مـاه پـس از ابـالغ ایـن آیـین نامـه،         -7ماده 
ـ   یون معرفـی نماینـد. کمیسـیون تقـویم در     نمایندگان خود را براي عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانـه کمیس

مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأي اکثریت اعضـاء معتبـر و الزم   
االجرا است.  

منظور ایجاد وجدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو مـاه پـس از   به-8ماده 
هاي کشور، امور اقتصادي و دارایی، مسکن و شهرسازي و جهـاد  تصویب این آیین نامه، دستورالعمل مشترکی از سوي وزارتخانه

استانها ابالغ خواهد شد.کشاورزي تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزي به 

تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعالم به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهـد داشـت و در صـورت انقضـاي مـدت      -تبصره
مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعالم خواهد شد. 

ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اد رسمی و سایر هیئتادارات ثبت اسناد و امالك، دفاتر اسن-9ماده 
شهرها و شهرکها و طرح هـادي روسـتایی، نظـر سـازمان جهـاد کشـاورزي       اراضی زراعی و باغهاي واقع در خارج از محدوده

کشاورزي قابل اجرا خواهد بود.  تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد) را استعالم و تفکیک، افرازو(مدیریت

ضوابط و حد نصابهاي تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور ایـن آیـین نامـه توسـط وزارت جهـاد      –تبصره 
کشاورزي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهیه و پس از تصـویب کمیسـیون امـور زیربنـایی، صـنعت و محـیط زیسـت و        

سازمانهاي جهاد کشاورزي اعالم خواهد شد. 

) قانون ظـرف سـه مـاه پـس از ابـالغ ایـن آیـین نامـه، طـی          2) ماده (1) ماده (4و ضوابط موضوع تبصره (مصادیق-10ماده 
هاي مسکن و شهرسازي، صنایع و معدن و سازمانهاي میراث فرهنگـی، صـنایع   دستورالعملی حسب مورد با همکاري وزارتخانه

رزي ابالف خواهد شد. دستی و گردشگري و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاو

) قانون ظرف یک ماه مصـادیق اقـداماتی کـه تغییـر کـاربري      10وزارت جهاد کشاورزي موظف است در اجراي ماده (-11ماده 
شود را تهیه و ابالغ نماید. غیرمجاز بوده و جرم محسوب می

جاز متخلف در اراضی زارعی و باغها، مـأموران  به منظور اجراي قانون و جلوگیري از هرگونه عملیات تغییر کاربري غیرم-12ماده 
جهاد کشاورزي مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده 

) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. 10(

ی را به مالک یا قائم مقام قانونی وي به صورت مکتـوب اخطـار و   مأموران جهاد کشاورزي مکلفند توقف عملیات اجرای-1تبصره 
اعالم نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعالم مأموران جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی  

. ایران موظف است بنابه درخواست مأموران جهاد کشاورزي از ادامه عملیات متخلف جلوگیري نماید
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مدیریت جهاد کشاورزي مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسـرع وقـت نسـبت بـه معرفـی مجـرم یـا        -2تبصره 
نمایند. مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می

) قانون با حضور نیـروي انتظـامی و   10) ماده (2) و (1هاي (د در چارچوب تبصرهمأموران وزارت جهاد کشاورزي مکلفن-13ماده 
نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضـعیت زمـین را   

به حالت اولیه اعاده نمایند. 

ه ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزي بوده و در حکـم اراضـی   ) الحاقی ب4فعالیتهاي موضوع تبصره (-14ماده 
باشد. در صورتی که مجریان فعالیتهاي این تبصره قصد تغییر کاربري این فعالیتها را داشته باشند باید مجـوز  زراعی و باغها می

مجاز دهد اقدام آنان جـرم محسـوب و مطـابق    کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییر کاربري غیر
شود.  سایر مفاد این قانون با آنها برخورد می

وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و امالك کشـور، نیـروي   -15ماده 
همکاریهاي الزم را با وزارت جهـاد کشـاورزي   انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سایر مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون

بعمل آورند.  

ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی است نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي کمیسیون-16ماده 
گردد.  که از سوي وزیر جهاد کشاورزي تعیین و ابالغ می

) اصالحی قانون، ردیفهاي اعتباري مستقلی 4ور موظف است به منظور اجراي ماده (ریزي کشسازمان مدیریت و برنامه-17ماده 
هاي جهاد کشاورزي و مسکن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع این ماده را بـه ترتیـب   براي وزارتخانه
ماید. ) در بودجه سنواتی دستگاههاي یاد شده منظور ن%20) و بیست درصد (%80هشتاد درصد (

هـاي شـماره   آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامـه -18ماده 
هاي بعدي آن لغو و و اصالحیه28/12/75هـ مورخ 16584/ت/20/128637و شماره 1/11/74هـ مورخ 15398/ت 13105

گردد.  این آیین نامه جایگزین آنها می

ونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتـر معـاون   ر
اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام، دیـوان      

مجلس شوراي اسالمی، سازمان بازرسی کـل کشـور، اداره کـل حقـوقی،     محاسبات کشور، دیوان عدالت اداري، اداره کل قوانین
اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت کشور، وزارت مسـکن و شهرسـازي،   

شود.ت دولت ابالغ میوزارت صنایع و معادن، سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرخانه شوراي اطالع رسانی دولت و دفتر هیئ
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هیئت وزیران)19/4/1386هـ مورخ 37110/ت 59879تصویب نامه شماره 11(موضوع ماده 

اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زارعی و باغهاي موضوع قانون اصالح قانون حفظ کـاربري اراضـی زارعـی و باغهـا و     -1
کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سـازمان جهـاد کشـاورزي در    بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از

برداري و استمرار کشـاورزي  الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره4هاي تبصره قالب طرح
گردد:  شود به عنوان مصادیق تغییر کاربري غیرمجاز تلقی می

ماسه برداشت یا افزایش شن و
 ایجاد بنا و تأسیسات
 خاکبرداري و خاکریزي
 گود برداري
پزي هاي آجر و گچاحداث کوره
 پی کنی
  دیوار کشی اراضی
  .دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزي
ایجاد سکونتگاههاي موقت
 استقرار کانکس و آالچیق
 احداث جاده و راه
هاي واحدهاي صنعتی دفن زباله
هاي شهري، ضایعات کارخانجات هاي واحدهاي صنعتی، فاضالبرها کردن پساب
 لوله گذاري
هاي برق عبور شبکه
هاي غیر کشاورزي  انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت
  سوازندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق
  مخلوط ریزي و شن ریزي
آهن و فرودگاه  احداث راه
.احداث پارك و فضاي سبز
هاي ورزشی پیست
هاي ذخیره آب غیر کشاورزي استخر
  احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف
(شامل سنگفرش و آسفالت کاري، جدول گذاري، سنگ ریزي و موارد مشابه) محوطه سازي
الذکر.  فوق4هاي موضوع تبصره صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح
 صنایع دستی
هاي خدمات عمومی طرح
استانی). –اي مصوب مجلس شوراي اسالمی (ملی هاي سرمایههاي تملک داراییطرح

تبصره:  
تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربري غیرمجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزي استان موظف 

ل نماید. است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعالم و براساس آن عم

الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مـذکور  4هاي موضوع تبصره ها و طرحتغییر هر یک از فعالیت-2
گردد.  قانون تغییر کاربري غیرمجاز تلقی می1ماده 1بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 
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تبصره:  

هاي مندرج در تبصره مذکور مسـتلزم اخـذ   الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح4هاي موضوع تبصره ها و طرحتغییر فعالیت
باشد.گواهی الزم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزي می

صـویب نامـه   ) آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زارعی و باغها موضـوع ت 3) ماده (2در اجراي تبصره (
دسـتورالعمل نحـوه و چگـونگی دریافـت     "هیأت محترم وزیران به پیوسـت  19/4/1386هـ مورخ 37110/ت59879شماره 

، نگهداري سوابق و مصوبات و 1ماده 1تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره 
گردد.  بالغ میبراي اجراء ا"ابالف تصمیمات کمیسیون تقویم
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دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره 
) نگهداري سوابق و مصوبات و ابالغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم1) ماده (1(

هیأت محترم وزیران)19/4/1386هـ مورخ 37110/ت 59879مصوبه شماره 3ماده 2(موضوع تبصره 

الف) چگونگی دریافت تقاضاي تغییر کاربري اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آن:

هاي ابالغی پیوست به دبیرخانه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربري خود را به همراه مدارك ذیل براساس فرم-1
د کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان محـل وقـوع ملـک،     مستقر در سازمان جها1ماده 1کمیسیون تبصره 

نمایند. تقدیم می

سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیـت آنـان   1-1
می و اجبـاري نباشـد و از قـدیم االیـام از سـوي      محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعالن ثبـت عمـو  

برداري واقع و شوراي اسالمی محل تصرف مالکانه (قاعـده یـد) متقاضـی را تأییـد نمایـد و      اشخاص به عنوان مالک مورد بهره
معـارض  مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصـالح رسـیده و تصـرفات بالمنـازع و بال    

شود.  باشد، مالک تلقی می

باشد. : در خصوص اراضی وقفی، اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی می1تبصره 

: اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیـین تکلیـف توسـط مراجـع     2تبصره
باشد. نمی1ماده1قانونی ذیربط، قابل طرح در کمیسیون تبصره 

موافقت اصولی یا جواز تاسیسی که توسط دستگاههاي اجرایی ذي ربط در چـارچوب قـوانین و مقـررات مربـوط صـادر      -1-2
شود.  می

نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل وقوع ملک در طبیعت. -1-3

هاي اولیه اعم از مطابقت مـدارك منضـم   درخواست تغییر کاربري را جهت انجام بررسیمدیریت جهاد کشاورزي شهرستان-2
آیـین نامـه اجرایـی بـه     6به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زارعی و یا باغ بودن اراضی برابر مقررات موضـوع مـاده   

از وصول نظریه مذکور مبنی بـر زارعـی و   نماید و پس کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزي ارجاع می
آیین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشـکله را بـه دبیرخانـه کمیسـیون     3باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعالمات مقرر در ماده 

ارسال تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.  

ن اراضی مورد نظر باشـد درخواسـت متقاضـی    تبصره: چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بود
منضم به نظریه مذکور بدون اخذ استعالمات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح ذیل اقدام گردد:

الف) چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان باشد مراتب عـدم شـمول قـانون    
گردد.  آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعالم کننده یا متقاضی اعالم میحفظ کاربري و اصالحیه

ب) چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان نباشد، به مدیریت جهاد کشاورزي 
د.  آئین نامه اجرایی را انجام ده3شهرستان اعالم تا استعالمات موضوع ماده 

هاي واصله از مدیریت جهاد کشاورزي پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفـاتر مخصـوص ثبـت و زمـان ثبـت      پرونده-3
آیین نامه اجرایی قانون اصـالح قـانون حفـظ کـاربري     3ماده 3پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 
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اي بـه  صورت نقص و دعدم تکمیل مدارك مورد لـزوم دبیـر کمیسـیون طـی اخطاریـه     گردد و دراراضی زارعی و باغها تلقی می
نماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید. متقاضی اعالم می

ـ 1در صورتی که متقاضی مدارك و مستندات موضوع بند -4 بایسـت در  یرا به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر کمیسیون م
مراتب را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان ارسـال تـا پـس از تکمیـل       2اجراي بند 

مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.  1ماده 1ماده، موضوع در کمیسیون تبصره 2پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت 

الحـاقی قـانون را در   7ویات پرونده تکمیلی، ضوابط پنجگانه مصـرحه در مـاده   تبصره: اعضاي کمیسیون موظفند عالوه بر محت
تشخیص ضرورت رعایت نمایند. 

موظف است به منظور تشکیل بـه موقـع جلسـات    شود،دبیر کمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزي انتخاب می-5
اعضاء اقدام و تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه ثبت نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی براي 1ماده 1کمیسیون تبصره 

و ضبط نمایند. 

:1تبصره 

در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و یا براساس نوع طرح و تشخیص دبیر کمیسیون ضمن هماهنگی با رئیس سازمان 
آید.  ون حق رأي) دعوت به عمل میجهاد کشاورزي از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط براي حضور در جلسه کمیسیون (بد

:2تبصره 
پذیرد.  ابالغ تصمیمات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربري توسط دبیر کمیسیون صورت می

شود.  اي ابالغ میضوابط مربوط به تقویم و ارزیابی در قالب دستورالعمل جداگانه-6

قانون:  8ماده ب) چگونگی رسیدگی به استعالمات دستگاههاي مصرحه در

دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان در صورت وصول استعالم در خصوص صدور مجوز یا پروانه سـاخت و  
نماید: تأمین و واگذاري خدمات و تأسیسات زیربنایی به شرح زیر عمل می

دبیر کمیسیون یا مدیر 1ماده 1کمیسیون تبصره در صورت وجود سابقه مبنی بر موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربري توسط -1
نماید.جهاد کشاورزي شهرستان با مراجعه به سوابق، نسبت به پاسخگویی به مرجع استعالم کننده اقدام می

در صورت درخواست احداث بنا یا تأسیسات جدید، دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مطابق ضـوابط  -2
نماید. الف این دستورالعمل اقدام میمقرر در بند

) از شـمول  31/3/1374کلیه ساخت و سازهاي صورت گرفته قبل از قانون حفظ کـاربري اراضـی زراعـی و باغهـا (مصـوب      -3
باشد. مقررات این دستورالعمل خارج می

قانون حفظ کاربري اراضی زارعی آیین نامه اجرایی قانون اصالح 3ماده 1ج) چگونگی رسیدگی به درخواستهاي موضوع تبصره 
قانون):2اصالحی ماده 2و باغها (تبصره 

هاي خدمات عمومی مـورد  استانی) و طرح-هاي ملیاي (طرحهاي سرمایههاي تملک داراییدرخواست دستگاههاي مجري طرح
مورد اجراي طـرح  صه در مقیاس نیاز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذیربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عر

بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد. 



١٣

د) تمرکز اطالعات مربوطه به تغییر کاربري در سازمانهاي جهاد کشاورزي استان:

1مـاده  1رئیس سازمان جهاد کشاورزي مکلف است نسبت به تهیه مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون تبصره -1
هاي متشکله و غیره در مدیریت امور اراضی اقدام نماید. امکانات و تجهیزات الزم براي نگهداري سوابق، مصوبات، پروندهبا 

1افزاري الزم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخیص نوع زمـین، تصـمیمات کمیسـیون تبصـره     سازمان امور اراضی برنامه نرم-2
نماید. غیرمجاز و ... تهیه و به سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها ارسال میهاي ، کمیسیون تقویم و تغییر کاربري1ماده 

افزار مربوطـه بـه سـازمان امـور اراضـی      ماهه را در قالب نرم3سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها موظفند گزارش عملکرد -3
ارسال نمایند.
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قانون حفظ کاربري 2اصالحی ماده 1و تبصره 1اده الحاقی با م4دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 
هیئت وزیران)19/4/1386هـ مورخ 37110/ت 59879تصویب نامه شماره 10(موضوع ماده اراضی زارعی و باغها

آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضـی زارعـی و باغهـا موضـوع تصـویب نامـه شـماره        10در اجراي ماده 
4هیئت وزیران و به منظور تعیـین مصـادیق و ضـوابط فعالیتهـاي موضـوع تبصـره       19/4/1386هـ مورخ 37110/ت 59879

قانون حفظ کاربري اراضی زارعی و باغها دستورالعمل مشروحه ذیل کـه بـه تاییـد    2اصالحی ماده 1و تبصره 1الحاقی به ماده 
و سازمانهاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و حفاظـت محـیط   هاي مسکن و شهرسازي، صنایع و معادن وزارتخانه

گردد:زیست رسیده است، جهت اجرا ابالغ می

الف) تعاریف:

کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی بخـش  کارگاه یا واحد صنایع تکمیلی، غذایی و تبدیلی:-1
تند که به موجب جواز تاسیس یا موافقت اصولی صادره از سوي دستگاههاي اجرایی ذیربط بـه  هاي تولیدي هسکشاورزي، بنگاه

باشد. پردازند و مصادیق آن براساس کدهاي آیسیک (ویرایش سوم) به شرح پیوست میفعالیت می

رعایت ضوابط خـاص و  عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنایع و در داخل مناطق چهارگانه باضوابط زیست محیطی:-2
حساسیتهاي مناطق مذکور با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و پس از کسب استعالم مالك عمل خواهد بود.  

شامل فعالیتهایی از قبیل پرورش قارچ، آبزیان، اسب، کرم ابریشم، زنبورداري، تولید نهال و بذر و سایر تولیدات کشاورزي:-3
3جـزء  2هاي ذیربط وزارت جهاد کشاورزي تعیین و پس از تصویب کمیسیون تبصـره  نظر معاونتباشد که حسب اظهار... می

گردد.  این دستورالعمل اعالم می

:1تبصره 

بهینه کردن تولیدات بخـش کشـاورزي بـوده و تغییـر کـاربري      1الحاقی به ماده 4با توجه به اینکه فعالیتهاي مندرج در تبصره 
نجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد الزمـه و مکمـل زیـر سـاختها و تاسیسـات مـورد نیـاز تولیـدات         شوند. لذا امحسوب نمی
باشند از قبیل:کشاورزي می

احداث راههاي بین مزارع.  -1
تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزي و کانالهاي زهشکی.  -2
ایستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخیره آب کشاورزي.  -3
موتورخانه و آشیانه ماشین آالت کشاورزي (هانگار). -4
اتاق کارگري و نگهبانی-5
دیوار کشی باغات. -6
آوري و نگهداري محصوالت کشاورزي.  محل جمع-7

گـردد مشـمول ایـن تبصـره     با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی براي هر یک از اقدامات مذکور تعیین و اعالم مـی 
گردد.  می

:  2تبصره 

سایر مصادیقی که در این دستورالعمل به آنها اشـاره نگردیـده اسـت حسـب مـورد، توسـط کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان          
هاي مسکن و شهرسازي، صنایع و معادن و جهاد کشاورزي و سازمانهاي حفاظت محیط زیسـت و میـراث فرهنگـی،    وزارتخانه



 .ر ـ مديركل صدا و سيماي استان     

 .ش ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري     

 .ت ـ مديركل دفتر فني استانداري     

 (مات مسافرتي استان. )بدون حق رأيث ـ نماينده اتحاديه دفاتر خد     

 (خ ـ رييس مجمع صنفي هتلداران استان. )بدون حق رأي     

 (ذ ـ دو نفر صاحب نظر به انتخاب كارگروه. )بدون حق رأي     

 :( به آيين نامه اضافه مي شود19ـ متن زير به عنوان ماده )9

دستي و گردشگري بررسي و ارايه پيشنهاد در ـ وظايف كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع  19ماده     
 :موارد زير تعيين مي شود

الف ـ برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان در      
 چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پيشنهاد آن به كارگروه  ب ـ اولويت هاي پژوهشي امور ميراث     
 .تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري

 .ج ـ تقويت انگيزه سير و سفر و سياحت از طريق ايجاد تسهيالت، تأسيسات و تجهيزات گردشگري     

ه حفظ و احياء و د  ـ جذب حمايت هاي مادي و معنوي مردم و تشريك مساعي همه جانبه آنها در زمين     
 .معرفي ميراث فرهنگي استان

 .هـ ـ جلوگيري از اقدامات غيرقانوني در زمينه حفاري هاي غيرمجاز و تخريب آثار فرهنگي     

 .و ـ توسعه تأسيسات اقامتي ارزان قيمت و اردوگاههاي جهانگردي     

 .هاي گردشگري زـ توسعه صنعت گردشگري استان از طريق آماده سازي و معرفي قطب     

 .ح ـ حمايت از توليدكنندگان صنايع دستي و تبليغ و ترويج محصوالت صنايع دستي استان     

 .ط ـ محافظت از بناهاي داراي ارزش فرهنگي ـ تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده است     

 .ي ـ تنظيم خط مشي صادرات صنايع دستي استان و رفع مشكل و موانع موجود     

 .ك ـ رفع مشكالت و موانع اجرايي مناطق نمونه گردشگري استان     

 .ل ـ استفاده از امكانات تبليغي براي معرفي سيماي گردشگري استان     

 .م ـ غني سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان از طريق فرماندهي تورهاي گردشگري و اكوتوريسم     

طريق تشويق و حمايت از راه اندازي، ترميم، توسعه، بهسازي و ارايه ن ـ توسعه مشاركتهاي مردمي از      
 .خدمات بهتر و بيشتر مراكز گردشگري و نيز واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان

 .س ـ تغيير كاربري كاروانسراها و رباط ها به مراكز اقامتي ميان راهي     

 .گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استانع ـ تربيت و آموزش نيروي انساني در امور      

ف ـ توسعه و تقويت تأسيسات گردشگري هتل ها، مهمانپذيرها و رستورانهاي مياني راهي و چگونگي       
 .اداره آنها

 .( اصالح مي شود16( و )17(، )15(، )11( به ترتيب به مواد )15( و )11(، )19(، )11ـ شماره مواد )1

 


