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 (1دستور جلسه شماره )

 شش دانگ مالکیت ارائه سند  تغییر کاربری ودر خصوص مشاع زراعی  در اراضی و مجریان طرح ها مشکل سرمایه گذارانبررسی  :عنوان 

 مشهدرگانی زو اتاق با خصوصی استان مرکزیگوی دولت و بخش وشورای گفت :مرجع طرح موضوع

 06/11/99 :تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه 3 :جلسهدستور  تعداد صفحات

  _ ها:تعداد پیوست

به  مجددا   بزرگ خارج گردید و مالکان دست ها ازاین زمین کشاورزی، هایزمین مالکیت شیوه درو تغییر  اصالحات اراضیپس از شرح موضوع: 

 افراز و تفکیک 1385مصوب  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضیبا توجه به در بسیاری از این اراضی 1.شد کشاورزان توزیع خرده مالکی بینصورت 

 هستند.  نسخ زراعی و اسناد مشاع این اراضی دارای و 2می باشد ممنوع و آیین نامه آن شده در قانون تعیین نصاب از کمتر قطعات به
 ( قانون حفظ کاربری اراضی1( ماده )1کمیسیون تبصره )صادره از سوی تغییر کاربری مجوز  ی در این اراضی باگذارهرگونه سرمایهشایان ذکر است 

 با صدور سازمان جهاد کشاورزیدر این خصوص خواهد بود. گیرد و تفکیک و افراز آن پس از اجرای طرح امکان پذیر صورت می 3هازراعی و باغ

ها که کمیسیون تبصره ز آن میزان از اراضی زراعی و باغتفکیک و افرا"اعالم نموده است که 13/3/1396 مورخ 299213/020/53شماره  بخشنامه

                                                           
 قانون تصویب با ترتیب بدین و شد شروع انقالب از قبل ایران در است کشاورزی اراضی ویژه به اراضی مالکیت نحوه و میزان در اساسی تغییرات که ارضی اصالحات 1

 کشاورزان بین آن جددم توزیع و مالکی خرده به بزرگ مالکان دست از کشاورزی هایزمین مالکیت شیوه در تغییراتی دیگر اصالحی قوانین سپس و ارضی اصالحات

صالحات روند135۷ سال انقالب از پس. گرفت انجام ضی ا ستخوش کلی طوربه ار سالمی جمهوری نگهبان شورای. شد تغییر د  قوانین اجرای 1363 سال در ایران ا

 13۷0 سال در امنظ مصلحت تشخیص مجمع بعد، سال هفت. شد متوقف کلی طوربه ارضی اصالحات روند و داد تشخیص اسالم شریعت با مخالف را ارضی اصالحات

صالحات روند ادامه ضی ا صالحات شورای ،1381 سال در نهایت در و نمود اعالم قانونی را ار ضی ا شمول هایباغ تکلیف تعیین مرکز ار  نامهآیین 28 و 2۷ مواد م

 .شد گرفته سر از ارضی اصالحات ماندهباقی امور تکلیف تعیین روند و دانسته مجاز و نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبه مشمول نیز را ارضی اصالحات

شاورزی جهاد وزارت 2 ضی شدن خرد از جلوگیری قانون 1 ماده طبق ک صوب  ارا ست موظف 1385م  و منابع بهینه خصیصت تولید، عوامل وریبهره ارتقاء منظور به ا

 کشاورزی اراضی اقتصادی فنی، صابن حد( آنها آیش و دیم آبی، زیرکشت، اراضی ها،نهالستان ها،باغ از اعم) کشاورزی اراضی شدن خرد و افراز و تفکیک از جلوگیری

 .برساند وزیران هیأت تصویب به تعیین خاک و آب منابع کیفیت و کمیت و مکانیزاسیون ضوابط کشت، الگوی اقلیمی، شرایط براساس را

ضی افراز و تفکیک ،قانون این 2 ماده طبق  صاب از کمتر قطعات به مذکور ارا ست ممنوع شده تعیین ن  مالکیت سند صدور یلقب از ثبتی خدمات هرگونه ارائه و  ا

 .است نعبالما مشاعی طور به اسناد انتقال و نقل و صادر مشاعی سند تقاضا، صورت در اراضی اینگونه برای اما باشد نمی مجاز افرازی یا تفکیکی

ساس 3 ضی کاربری حفظ قانون برا صوب ارا صالحی و 13۷4 م ضی کاربری حفظ منظوره ب1385 ا صویب تاریخ از آنها وریبهره و تداوم و هاباغ و زراعی ارا  قانون این ت

 اراضی کاربری تغییر ضروری موارد تشخیص و باشدمی ممنوع ضروری موارد در جز هاشهرک و شهرها قانونی محدوده از خارجدر هاباغ و زراعی اراضی تغییرکاربری

ستان هر در هاباغ و زراعی سیونی عهده به ا شاورزی، جهاد سازمان رئیس از مرکب کمی ضی، امور مدیر ک سکن سازمان رئیس ارا ساز و م  حفاظت مدیرکل ی،شهر

 و رسمی اسناد دفاتر و امالک ادواسن ثبت ادارات. گرددمی تشکیل کشاورزی جهاد سازمان ریاست به که باشدمی استاندار نماینده نفر یک و استان آن زیست محیط

 از هاشااهرک و شااهرها قانونی ودهمحد از خارج در آنها کاربری تغییر و هاباغ و زراعی اراضاای تقساایم و افراز تفکیک، موارد در مکلفند مربوط مراجع و هاهیأت سااایر

شاورزی جهاد هایسازمان شاورزی جهاد وزارت ک ستعالم ک ساس فرایند این که نمایند اعمال را مذکور وزارت نظر و نموده ا ستورالعمل برا  وزارت سوی از بالغیا د

 .شود می انجام کشاورزی جهاد
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 (1دستور جلسه شماره )
میزان پس از بهره برداری به ، شده باشد ا تغییر کاربری آن موافقت و صدور مجوز آن به مجری طرح صادرب قانون حفظ کاربری اراضی( 1)ماده ( 1)

 30/11/98مورخ  300/1۷6091شماره  بخشنامه ای را به  وزارت راه و شهرسازیدر حالیکه  ".بالمانع استمذکور در مجوز کمیسیون  مساحت مندرج

قابل طرح  شش دانگ مالکیت به نام متقاضی،تغییرکاربری یا موارد دیگر بدون ارائه سند های آن اعالم نموده است که درخواست (4)صادر و در بند 

، را بر عهده دارد  ملی و ای منطقه ،ای ناحیه محلی، عمران و توسعهکه وظیفه بررسی طرح های و کارگروه امور زیربنایی ( 5در کمیسیون ماده)

  4.باشدمین
 48و  4۷، 46مواد  به استناد 3/05/95مورخ  300/19501پیرو بخشنامه  شماره "وزارت راه و شهرسازی چنین اشعار می دارد که  بخشنامه (4)بند 

، قابل طرح در کمیسیون ماده های تغییرکاربری یا موارد دیگر بدون ارائه سند شش دانگ مالکیت به نام متقاضیدرخواستقانون ثبت اسناد و امالک 

ت ادارت کل د، ضروری اساز مالکیت آن در مراجع و محاکم قضایی تایید و تصدیق شده باشو کارگروه امور زیربنایی و.... نمی باشد مگر اینکه احر 5

ستانراه و شهرسازی  نونی ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون  و کارگروه فوق الذکر در این موارد متقاضیان را  برای دریافت سند رسمی  به مراجع قاا

  "ذیربط  هدایت نمایند.

ه محل اجرای طرح کاراضی زراعی و باغی برای  اجازه تفکیک و افراز و صدور سند شش دانگ زمان امه وزارت جهاد کشاورزیبراساس بخشن بنابراین

ه بخشنامه وزارت ببا توجه  به میزانی مندرج در مجوز می باشد ولی پس از بهره برداری از طرح، و با تغییر کاربری آن ها موافقت شده استهستند 

سازی شهر سیون ماده  راه و  شود که ار 5زمانی تغییر کاربری در کمی سندو کارگروه امور زیربنایی مطرح می  ضی زراعی دارای  به نام  شش دانگ ا

ضی ش متقا ض د ونبا شنامه های دو وزارتخانهدر اینجا تعار ضین این ب وجود دارد. ی فی مابین بخ سط معاونت به عالوه آنکه به گفته معتر شنامه تو خ

صره  سیون تب صمیم گیری در مورد تغییر کاربری بر عهده کمی صورتی ت شده در  صادر  سازی  شهر ظر وزارت جهاد ( و زیر ن1)ماده  (1)وزارت راه و 

 باشد. کشاورزی می

ی و کمیسیون مربوطه )اسناد مادر( در کارگروه  امور زیربنای ارای اسناد مشاعطرح های دسبب می شود تا بخشنامه وزارت راه و شهرسازی همچنین 

 زراعی دارای اسناد مشاع می باشند مورد بررسی قرار نگیرند. با توجه به اینکه اکثر زمین های 

شی سرمایه گذاران نا شکل دومی نیز برای  سوی دیگر م شش دانگفرایند از از  سند  ست مالکیت های تغییر کاربری و ارائه  شده ا ین و بد ایجاد 

ها، پرورش ماهی ها، مرغداریاحداث گلخانه ها، دامداری باغ ها:  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و( 1( ماده )4به استناد تبصره )که باشدترتیب می

بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات کشاورزی  کشاورزی  و سایر تولیدات

                                                           
4
 های، طرح13۷8صوب مکشور  معماری و شهرسازی مقررات و ملی و ای منطقه ای ناحیه محلی، عمران و توسعه هایطرح تصویب و بررسی نحوه نامه براساس آیین 

ن در سطح استان ها در کارگروه شهرسازی و معماری ایران در وزارت را ه و شهرسازی و متناظر آ عالی شورای آنها در تغییرات و ایمنطقه و ایناحیه شهری، توسعه

 بررسی می شوند. 5امور زیربنایی و کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 
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 (1دستور جلسه شماره )
( قانون مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بالمانع می 1موارد مذکور از شمول ماده )و 

 5مشخص شده است. ها  باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون( آیین نامه اجرایی 10این تبصره در دستورالعمل ماده )که مصادیق   باشد.

آیین نامه  (10)بند )ب( دستورالعمل ماده براساس  زراعی و باغی ( قانون حفظ کاربری اراضی1( ماده )4های تبصره )فعالیت یقلمرو اجرا همچنین 

ضی  ،اجرایی شهرکخارج ارا شهرها،  ضی واقع در ها و از محدوده  ستاهای دارای طرح هادی ارا صوبمحدوده رو ولی دیوان عدالت تعیین گردید ، م

شماره  اداری صره )  14/05/99مورخ  633در رای  ستناد تب ستورالعمل را به ا ضی1( ماده )5این بند از د و  به دلیل آنکه  6( قانون حفظ کاربری ارا

  ابطال نمود.باشد، ( قانون مربوط به روستاهای فاقد طرح هادی می1ده )( ما4قلمرو تبصره )

نابراین لت اداری که دساااتگاه ها بدون الزام به تغییر کاربری ب نه کردن فعالیت های های مربوط به بهیمجوز فعالیت رویه قبل از رای دیوان عدا

( دستورالعمل، 1در تبصره ) بایستی برای انجام مصادیق تعیین شدهحال حاضر میسرمایه گذاران در  ملغی شده است وکردند، صادر میکشاورزی را 

مانع جدی و اساات  تغییر کاربری نیز داشااتن سااند قطعی به نام متقاضاای جزء الزامات دریافت مجوز اعالم شااده تغییر کاربری أخذ نمایند که برای

 شود. گذاری محسوب میسرمایه

شورای گ ستانفتبا عنایت به مطالب فوق  صی ا شهد مرکزی و اتاق بازرگانی  و گوی دولت و بخش خصو سب وکار م از دبیرخانه کمیته حمایت از ک

 300/1۷6091 رهشما به شهرسازی و راه وزارت( بخشنامه 4درخواست نموده است که بررسی پیشنهاد بازگشت به رویه سابق و اصالح یا حذف بند )

ضیان بین اختالف مورد که 30/11/1398 مورخ سازی و راه وزارت زیرمجموعه ادارات و کاربری تغییر متقا سیون های نهدبیرخا عنوان به) شهر  کمی

 ( در دستور کار کمیته حمایت از کسب و کار قرار گیرد. زیربنایی امور و 5 ماده

 

                                                           
کارگاه صاانایع :ایی و تبدیلیکارگاه یا واحد صاانایع تکمیلی، غذ . 1(  آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضاای زراعی و باغ ها: 10بند الف دسااتورالعمل ماده ) 5

وافقت اصااولی صااادره از سااوی ا مکه به موجب جواز تاساایس ی های تولیدی هسااتندکشاااورزی، بنگاهتکمیلی و غذایی و واحدهای صاانایع تبدیلی و تکمیلی بخش 

 .باشدشرح پیوست می ساس کدهای آیسیک )ویرایش سوم( بهپردازند و مصادیق آن براهای اجرایی ذیربط به فعالیت میدستگاه

طق مذکور با تشخیص های مناعبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنایع و در داخل مناطق چهارگانه با رعایت ضوابط خاص و حساسیت:ضوابط زیست محیطی .2

 .بود سازمان حفاظت محیط زیست و پس از کسب استعالم مالک عمل خواهد

باشااد که حسااب اظهارنظر هایی از قبیل پرورش قارچ، آبزیان، اسااب، کرم ابریشاام، زنبورداری، تولید نهال و بذر و ... میشااامل فعالیت :سااایر تولیدات کشاااورزی. 3

 .گردداین دستورالعمل اعالم می 3جزء 2جهادکشاورزی تعیین و پس از تصویب کمیسیون تبصرههای ذیربط وزارت معاونت

شوند. لذا انجام وب نمیبهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محس 1الحاقی به ماده  4های مندرج در تبصرهاااا با توجه به اینکه فعالیت1تبصره

تأسیسات تأمین و  .راههای بین مزارع احداث :باشند از قبیلزمه و مکمل زیر ساختها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی میاقدامات تکمیلی که حسب مورد ال

ستگاه .های زهکشیانتقال آب کشاورزی و کانال ستخرهای ذخیره آب کشاورزیای شین .های پمپاژ و ا شیانه ما رگری و اتاق کا (.آالت کشاورزی )هانگارموتورخانه و آ

مان امور اراضی برای هر یک از اقدامات مذکور تعیین و رعایت ضوابطی که توسط ساز با .آوری و نگهداری محصوالت کشاورزیمحل جمع .دیوارکشی باغات .نگهبانی

 . گرددگردد مشمول این تبصره میاعالم می

بط طرح هادی بوده و داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوااراضی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی:  ( 1( ماده )5)تبصره  6

 .باشنداز کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می


