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 (1دستور جلسه شماره ) -اجرایی های  رویهمقررات و  شناسه

 اتعنوان موضوع
تقاضای عدم تسری مقررات و ضوابط و  گلخانه ای اراضی  برای  دیوارکشی صدور مجوز چگونگی   بررسی -1

 به گلخانه ایحدنصاب های متراژ باغی 

  هکتار 5/2برای اراضی باغات  با سطح  و صدور سند مفروزیثبت مالکیت  چگونگی  بررسی -2

 خراسان رضوی سازمان جهاد کشاورزی استان -شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  مرجع طرح موضوع

  ع +موضوشرح 

ایرادات و مشکالت 

  مطروحه

 بررسی مساحت الزم به منظور دیوارکشی اراضی گلخانه ای بخش اول:  

 دیوارکشی صدور مجوزدستگاههای اجرایی یکی از موانع جدی های متفاوت  های موجود و برداشت دستورالعمل

 .می باشدبازنگری  که نیازمنداراضی گلخانه ای است، برای 

 سند ملکی گلخانه ها  وجود دارد: صدوربر اساس رویه های موجود دو مانع جدی برای دیوار کشی و 

 شدبرای فنس کشی و دیوارکشی دو و نیم هکتار با حداقل مساحت زمین گلخانه  لف( ا

 ملکی بنام شخص باشد سند ششدانگ زمین مورد نظر دارای  ب( 

 ذینفعان شرایط الزم را ندارند همه  در صورتیکه   

ضی     به عبارت دیگر  سازمان امور ارا شنامه    در  باغات 1393 /13/5مورخ   211618/020/53شماره  به بخ

ساحت احداث خانه کارگری و دیوار گذاری را بالمانع اعالم نموده  1500بیش از  ست و از  متر مربع م  ا

ضی حد  طرفی به شد      5/2اقل مساحت باغ باید  موجب قانون حفظ کاربری ارا سند ششدانگ با   و  هکتار با ارایه 

شی گلخانه ها  ساحت     برای دیوارک شده م شد.   5تا  2باید بین  آن هم اعالم  ضی  عمال لذا هکتار با باغات و ارا

غیر مجاز  به تغییر کاربری   منجر را ندارند و    ار امکان دیوار کشیییی یا دیوار گذاری   ای کمتر از یک هکت  گلخانه  

 است.شده 

ضییمن اینکه با توجه به سییرمایه گذاری سیینگین جهت احدان گلخانه های اسییتاندارد و لتوم حفا.ت از ...و     

سی جمیع     سرقتهای رایج و.... با برر ستورالعملهای  مورد نظر محرز می گردد جهات تجهیتات در برابر  که  و د

نموده و قابل تسری به  تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط به باغات است که به صراحت  اشاره   

 های گلخانه ای و یا دارای مجوز گلخانه نمی باشد.زمین

ست که امروز باغهای نیم هکتار و یک هکتاری هم توجیه اقتصادی دارند؛    سته و  برای نمونه این درحالی ا باغ پ

 گردو است. 

 :نموده تا پیشنهادو دارد  این فرایند تاکیدبر لتوم اصالح  خراسان رضوی جهاد کشاورزی سازمانبنابراین، 

 کشی هکتار کمتری مدنظر قرار گیردبرای فنس الف(

 .  کشی مبنای صدور سند قرار نگیردفنسهمچنین  ب(

کشییاورزی و ایجاد  قانون جلوگیری از خردشییدن اراضییی آیین نامه اجراییبراسییاس الزم به توضیییا اسییت که 

، حدنصاب اراضی برای دیوارکشی به تفکیک شهرستانها      1395اسفند 15مصوب   قطعات مناسب فنی، اقتصادی  

اعالم نموده تنها برای  خراسان رضوی  جهاد کشاورزی   و براساس این مصوبه سازمان   تغییر کرده است  

صاب    ساس حدن شود اما گلخانه  باغها برا شی     هیات وزیران کار انجام  ستند و با دیوارک ستثنا ه ها ا
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درصد پیشرفت فیزیکی باشند، موافق      50تا  30سازه داشته باشند و دارای     درصورتی که گلخانه ها 

ست  ضر ؛ زیرا ا ضیانی که پروانه می  در حال حا شی کنند،     اکثر متقا شروع به دیوارک گیرند، اگر در اولین اقدام 

شد به همین دلیل    کسی نمی  شته با سوی دیوار دا سوی   تواند نظارتی بر آن  ستان  کشاورزی سازمان جهاد  از   ا

شده  ست  اعالم  شد تا برای        50باید أخذ نموده  که پروانه گلخانه را  فردی ا شته با شرفت فیتیکی دا صد پی در

 مجوز دیوارکشی خود اقدام کند.  

 بررسی مساحت باغ ها برای ثبت مالکیت و صدور سند مفروزیبخش دوم: 

هیات محترم  وزیران سطا 15/12/1395مورخ  هی521۶۶ت /159۴۶۷با توجه به اینکه به موجب مصوبه شماره 

هکتار  5/2هکتار باشد و بر اساس آیین نامه قبلی این سطا  5باید  ستان در شهر مفروزی باغ برای صدور سند

 هاصدور سندکه با توجه به خرده مالک بودن در شهرستاندر روند بوده است لذا لحاظ نمودن مساحتهای باال 

هکتار باغات  10هکتار برای باغات آبی ،  5/3هکتار برای زراعت آبی ،  5/5)مساحت امری مشکل ساز بوده است 

 (.هکتار زراعت دیم مالک عمل می باشد 25دیم و 

روزی باغات برای اسناد مفسطح شده است عنایت به اینکه اکثر کشاورزان خرده مالک می باشند پیشنهاد اب

 .هکتار باشد 5/2 یعنی همانند مصوبه قبل

 جمع بندی 

   گروه تخصصیجلسه کار

 گوی و شورای گفت

 خراسان رضوی 

  03/09/99مورخ 

 و مشکالت رضوی، خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه هشتمین و بیست در

 03/09/99در تاریخ زیرهکتار  سطوح در اراضی تقسیم دشواری و ایگلخانه و باغی اراضی دیوارکشی هایچالش

 گوی استان برگتار گردید که اهم نظرات به شرح ذیل است: و در محل دبیرخانه شورای گفت

 هاباغ دیوارکشی بحث: کرد ا.هار رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان باغبانی امور مدیر نقیبی، سیدهاشم -

 داده را دیوارکشی اجازه موضوع این به مربوط بخشنامه است؛ اصالح نیازمند که ماست مدنظر مباحث از یکی

 حداقل ،اداره این اعالم طبق. گرددنمی صادر شهرسازی و راه کل اداره سوی از مجوز و افتدنمی اتفاق این اما

 همه که باشد ششدانگ سند ارائه با هکتار نیم و دو باید دیوارکشی و کشی فنس برای باغ مساحت

 .ندارند را شرایط این

 باغها صاحبان برای امنیتی، و اقتصادی نظر از زیادی مشکالت باشد، نداشته حفاظ باغی اگر: کرد تصریا نقیبی

. باشد هکتار 5 تا 3 بین باید آن مساحت شده اعالم هم ها گلخانه دیوارکشی برای دیگر، سوی از. میشود ایجاد

 و پسته باغ اش، نمونه دارند؛ اقتصادی توجیه هم هکتاری یک و هکتار نیم باغهای امروز که است درحالی این

 اگر که کردیم تهیه دستورالعملی و داریم تاکید شهرسازی و راه بخشنامه اصالح لتوم بر ما بنابراین،. است گردو

 صدور مبنای کشی فنس طرفی، از و گیرد قرار مدنظر کمتری هکتار کشی فنس برای گیرد، قرار تایید مورد

 به شروع اقدام اولین در اگر میگیرند، پروانه که متقاضیانی اکثر امروز: کرد خاطرنشان وی . نگیرد قرار سند

 پروانه که کسی ایم گفته دلیل همین به باشد داشته دیوار سوی آن بر نظارتی نمیتواند کسی کنند، دیوارکشی

 نظر به. کند اقدام خود دیوارکشی مجوز برای تا باشد داشته فیتیکی پیشرفت درصد50 باید گرفته را گلخانه

  .میشود حل مشکل حدی تا شود، تایید اگر پیشنهاد این میرسد

 اراضی کاربری تغییر درباره توضیحاتی نیت استان کشاورزی جهاد اراضی امور مدیر معاون توکلی، محمد -

 تشخیص با مگر است ممنوع کشاورزی اراضی کاربری تغییر هرگونه قانون، براساس: کرد ابراز و ارائه کشاورزی
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 بخش زیرمجموعه که تبدیلی صنایع و قارچ پرورش دامداری، گلخانه، مثل فعالیتها برخی اما گذار؛قانون

 . هستند مستثنی قانون این شمول از اند،کشاورزی

 قانون نامه آیین براساس اما. شود بررسی مربوطه کمیسیون در باید موضوع هاکاربری تغییر برای: افتود وی

 که شهر از خارج باغهای برای مصوب هیئت نظام، مصلحت تشخیص مجمع و مجلس نامه آیین و کاربری حفظ

 باشد داشته باید نصابی حد چه زمین یعنی این. میکند تعیین اقتصادی و فنی نصابهای میشوند، قانون مشمول

 در اساس، این بر. میشود تعریف جداگانه نصاب حد یک شهر هر برای بنابراین،. باشد دارا را الزم وری بهره که

 مشخص هکتار20 دیم کشاورزی زمین برای و هکتار10 دیم برای و هکتار 5 نصاب حد آبی باغهای برای مشهد

 .است شده

 باعث شدن خرد این: کرد ا.هار ماست، امروز مشکالت از یکی کشاورزی اراضی شدن خرد اینکه بیان با توکلی

 حد قانون، در بنابراین. رسید کشاورزی مناسب وری بهره به نمیتوان و است شده اقتصادی توجیه رفتن بین از

 . است شده مشخص کاربری تغییر برای اراضی نصاب

 شهرسازی و راه اداره به را کاربری حفظ قانون و اراضی شدن خرد از جلوگیری قانون اطالعات ما: داد ادامه وی

 مساحت اینکه خاطر به آنجا و میشود ارجاع اداره این به است، خود باغ دیوارکشی دنبال به که کسی. ایم داده

 صدور برای متقاضی وقتی همچنین،. نمیشود صادر او برای دیوارکشی اجازه است، نصاب حد از کمتر زمین

 مصداق کشی فنس و دیوارکشی اراضی، شدن خرد از  جلوگیری قانون براساس چون میکند، مراجعه دیوارکشی

 . نمیشود صادر او برای مجوز این میرود، شمار به اراضی شدن خرد

 سوءاستفاده باعث ها نامه آیین و قوانین این شهرها برخی در که شد غافل موضوع این از نباید: شد یادآور توکلی

 .است شده افراد

 جهاد از که ای اولیه پیشنهاد در: گفت دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی علی اکبر لبافی رئیس -

 5 تا 2 بین مساحت بازمین های باغی  قانون طبق که شده اشاره این به است، رسیده ما دست به کشاروزی

 اعتراض مورد موضوع این و دارند هکتاری یک های باغ کشاورزان اکثر طرفی، از. کنند دیوارکشی میتوانند هکتار

 . است داشته دنبال به را ساکنان و کارگران امنیت عدم هم کشی فنس و دیوارکشی نبود. است گرفته قرار آنها

 برای است بهتر موضوع، این تخصصی دستگاه عنوان به کشاورزی جهاد پیشنهاد طبق: کرد خاطرنشان وی

و یا  ضوابط موجود به گلخانه ها تسری  گیرد صورت هابررسی مترمربع هتار3 تا هتار بین مساحت با هاگلخانه

 .شود انجام ودیوارکشی پیدا نکند

ضی  امور مدیر معاون توکلی، - شاورزی  جهاد ارا ستان  ک ساس : گفت ا صوبه  برا سفند 15 م صاب  ،1395ا  حدن

ضی  شی  برای ارا ستانها   تفکیک به دیوارک ست  کرده تغییر شهر ساس  و ا صوبه  این برا   تصمیم  ما سازمان  م

 .هستند استثنا ها گلخانه اما شود انجام کار وزیران هیات حدنصاب براساس تنها باغها برای گرفت

شی  با ما: گفت نیت نقیبی صورتی  ها گلخانه دیوارک شته  سازه  که در شند  دا صد  50 تا 30 دارای و با  در

 .نداریم مشکلی باشند، فیزیکی پیشرفت

سان  کشاورزی  جهاد سازمان  باغبانی امور مدیر - سه،  این دوم دستورکار  توضیا  در رضوی  خرا شاره  با جل  به ا

 جلوگیری بحث هم باز شود، اصالح موضوع این است  قرار اگر: گفت زیرهکتار سطوح  در اراضی  دشواری تقسیم  

 کاداستر طرح و سند صدور موضوع در باید کشاورزان مالکیت بحث نظرم به اما میگردد مطرح اراضی تفکیک از

شنهاد . شود  مطرح ست  این پی ضی  اگر که ا ضوع  این کنند،می اقدام سند  صدور  برای زراعی و باغی ارا  در مو
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ضی  این سند  که طوری به شییود لحاظ بگذارند، وثیقه میخواهند که کسییانی برای هم بانکها مقررات  به ارا

 .شود پذیرفته وثیقه عنوان

 دبیرخانهپیشنهادات 

هشتاد و مصوبات " 

یکمین نشست شورای 

استان  گفت وگوی 

 خراسان رضوی

 "26/01/1400مورخ 

متراژ باغی بوده  ضوابط  و مقررات موجود، حد نصاب ها مربوط بهبا توجه به اینکه طبق  در مورد بخش اول:

ای با پیشرفت و  زمین های گلخانه پیشنهاد می شود درخواست هالذا و قابل تسری به گلخانه ها نیست 

مجوز دیوار کشی دریافت  خیص دستگاه تخصصی ذیربط بتوانندفیزیکی بیش از سی  در صد به تش

 .کنند

  در نظر گرفته شود. هکتار  5/2 ،روزی همانند قبلسطح باغات برای اسناد مف در مورد بخش دوم:

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 

   آیین نامه استفاده از اراضی، احدان بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 

   صوبه سه  متن م صالح  هیئت وزیران  1399تیر  25جل ضی، احدان   آیین پیرامون ا ستفاده از ارا نامه ا

 بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها  

 قانون جلوگیری از خردشدن (   1395/12/15مورخ  هی 521۶۶ت/15929۴شماره )آیین نامه اجرایی

 اقتصادیکشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی،  اراضی

       شماره ضی به  سازمان امور ارا شنامه  مجموعه قوانین و )  1393 /13/5مورخ   211۶18/020/53بخ

 ((3۷1صفحه مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)

    شماره صویب نامه  صاب فنی و     (15/12/1395مورخ  هییییی521۶۶ت /159۴۶۷ )ت صوص حدن در خ

ضوع ماده )        شاورزی )زراعی و باغی( مو ضی ک صادی ارا ضی    1اقت شدن ارا ( قانون جلوگیری از خرد

 کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 

 


