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 20/04/1401 تاریخ تهیه گزارش قانون شناسه

 عنوان موضوع
 نعتیص توسعه جدی موانع از یکی عنوان به  هاباغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصالح ارائه پیشنهادات پیرامون 

 در این قانون  بازنگری ضرورت و استان

 دبیرخانه شورا –استانداری   مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

بویژه در زمان طرح مشکالت شهرک های فردوسی و شهرک های عسکریه که در        در جلسات مختلف دبیرخانه شورا  

ستان نیز مطرح گردید برخی مواد       شورای گفت و گوی ا سه  ضی  کاربری حفظ قانوننود و چهارمین جل   و زراعی ارا

 بصورت جدی به عنوان یکی از موانع توسعه استان در حوزه صنعتی و معدنی مطرح گردید .  هاباغ

ضوی      با توجه به مطالبی که  سان ر ستانداری خرا شورا مطرح نمود      رئیس گروه تولید ا سه دبیرخانه  شتمین جل در ه

ستانداری ": مبنی بر اینکه  شاهد مراجعاتی در زمینه   ا ساختها  روزانه  ست زیر شه اغلب آنها به قانون   ا  حفظ»که ری

گردد. این مسائل در گذشته در کارگروه تسهیل مطرح شده؛ اما همچنان به قوت  برمی« هاباغ و زراعی اراضی کاربری

شن       ا خود باقی ست نه  ضی و باغی مدنظر ا ست که در این قانون، حفظ کاربری ارا   ست. نکته مهم در این میان این ا

 80 دستتتگاه ها باید به این مستتتله توجه نمایند. نکته دیگر این استتت که معاد  و زمینهای فاقد بهره وری که زارها 

ه شود ک  اخذ می مالکین از عوارض بابت کاربری تغییر از پس زمین ارزش احتساب  با هاباغ و اراضی  روز قیمت درصد 

توجیه خارج شدن هرگونه سرمایه گذاری است. روح قانون     درصد به معنای از  80در سالهای اخیر، عمال پرداخت این  

اشتتاره به این دارد که از فعالیتهای غیرمولد جلوگیری شتتود و واگذاری اراضتتی ماهیت تولیدی داشتتته باشتتد. اما این 

ی  غمستله نادیده گرفته شده و اصل بر اخذ عوارض تغییر کاربری و نیز برداشت از ماده یک این قانون که بر اراضی با     

ست که فرض بر این گرفته می        ستله این ا ست. م شاورزی تاکید دارد، قرار گرفته ا شود که کاربری اولیه زمین،   و ک

ست و به این توجه نمی   شاورزی ا صال قابلیت کشت ندارند.      ک ضی ا شد   "شود که آن ارا شورا موضوع   مقرر  دبیرخانه 

 .قرار دهد پیشنهاد اصالح قانون حفظ کاربری اراضی در دستور کار خود

 جلسه دبیرخانه شورا در سا  جاری مطرح شد. دهمینموضوع در 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

شکالت  از یکی سط  و خرد عمدتا کنندگان تولید مبتالبه م شعابات  هرگونه واگذاری با رابطه در متو (  گاز ،برق آب، ان

 اسالمی  شورای  مجلس 1400/  12/ 29 مورخ مصوب  1401 سا   بودجه قانون 1۵ تبصره  «ی» بند استناد  به. است 

ست  ساس . ا ستفاده  مجازات قانون( 4)ماده برا ضالب  تلفن، و برق آب، از غیرمجاز کنندگان ا صوب  گاز و فا / 10/3 م

ستگاههای 1396 سؤو   د ضوع  م سبت  1401 سا   در توانند، می قانون این مو شعاب  برقراری به ن   دائم غیر های ان

ضوع  عمومی خدمات ستاها،  و شهرها  محدوده در فقط مربوط تعرفه با مطابق قانون این مو   نیقانو تکلیف تعیین تا رو

 در خدمات هرگونه ارائه مرتبط، مقررات و قوانین الحاقی 8 ماده به توجه با و نمایند اقدام صالح  ذی مراجع سوی  از

 کاربری حفظ قانون یک ماده  یک تبصتتره موضتتوع کمیستتیون تأیید از پس  روستتتاهها و و شتتهرها محدوده از خارج

ضی  شخیص  بر مبتنی ها باغ و زراعی ارا شرفت  و طرح اجرای و کاربری تغییر ضرورت   ت   امکان  قبو قابل فیزیکی پی

 یک تبصره  فرایند طی به منوط خدمات تخصیص  گونه هر محدوده از خارج واحدهای برای عمال لذا بود، خواهد پذیر

ضی  کاربری حفظ قانون یک ماده ست  ارا   و طوالنی فرایند این طی نیازمند نیز برداری بهره پروانه اعطای سویی  از. ا

  تهیمن و انجام آن قضایی مراحل سیر که مجازی غیر های کاربری تغییر از دسته آن برای اینکه ضمن است، بر هزینه

 2 ماده  عوارض پرداخت  به  متخلف محکومیت  قطعی رأی دارای یا  و تعقیب  موقوفی و برائت  تعقیب  منع  فرارهای  به 

شد،  صادره  دادنامه اجرای از پس کاربری حفظ قانون سیار  فرایندی خود که با ست  طوالنی ب ست  صورت  در ا  درخوا
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ضی  شکیل  و متقا ستورالعمل  ضوابط  رعایت با پرونده ت سیون  د صره  کمی ستان  یک ماده یک تب صمی  اتخاذ ا  خواهد مت

  واحدهای از زیادی تعداد فوق موارد عنایت با نیستتت مشتتکل حل برای تضتتمینی نیز فرایند این طی بنابراین. شتتد

ضا  برداری بهره پروانه صدور  عدم یا و خدمات فقدان دلیل به تولیدی شکل  دچار یا و تعطیل  بع   یآنجای از و شده  م

  ناتوانند نیز 2 ماده عوارض پرداخت از زمین قیمت شتتدید افزایش دلیل به مستتتقرند  ها شتتهر نزدیکی در عمدتا که

 از یناش بیکاری شوند، می تامین شهر  حاشیه  و روستاها  از ها کارگاه این در شاغل  های نیروی اینکه دلیل به ازطرفی

 ینکها ضمن  قانون این از ناشی  موانع همچنین.  نماید می فراهم قشر  این برای زیادی مشکالت  کارگاهها این تعطیلی

 روریض  لذا. گردد می نیز سرمایه  فرار به منجر است،  داده قرار تولید مسیر  در جدی مانعی اقتصادی  فعلی شرایط  در

ست  ضوع  ا ستگاههای   کلیه همکاری با مو شکل  و اجرایی و نظارتی د صی    بخش های ت صو صالح  جهت خ   با قانون ا

 گیرد قرار  شورا کار دستور در ذیل موانع به توجه

ستناد  به  -1 ضی  کاربری حفظ منظور به قانون این یک ماده ا   تاریخ از آنها وری بهره و تداوم و باغها و زراعی ارا

  شهرکها  و شهرها  قانونی محدوده از خارج در ها باغ و زراعی اراضی  کاربری تغییر( 13۷4) قانون این تصویب 

ضی  کاربری حفظ بر قانون که حالی در. شد  با می ممنوع ضروری  موارد در جز  دارد تأکید باغی و زراعی ارا

 گرفته بر در را کشتتت قابل غیر یا کشتتت قابل از اعم ها زمین کلیه قانون این شتتمو   قاعده حاضتتر حا  در

 .است

  دیلتب و ستتوداگرانه های فعالیت از جلوگیری و تولید هدف با اراضتتی حفظ بر مبنی قانون روح به عنایت با  -2

 جدی موانع از یکی به  آن بر حاکم  روح خالف بر قانون  این حاضتتتر  حا   در مولد،  غیر های  کاربری  به  زمین

 است شده تبدیل استان بر حاکم اقلیمی شرایط توجه با ویژه به گذاری سرمایه و تولید

ستناد  به  -3 ضی  به که مواردی در قانون 2 ماده ا  کاربری تغییر مجوز قانون این مقررات طبق ها باغ و زراعی ارا

 تغییر از پس زمین ارزش احتساب  با مذکور های باغ و اراضی  روز قیمت( 80%) درصد  هشتاد  شود  می داده

 یمتق افزایش به توجه با که گردد می واریز کشور کل داری خزانه به و وصو  مالکین از عوارض بابت کاربری

 .سازد می خارج توجیه از را طرحی هر اجرای و غیرمنطقی عوارض این زمین

 که گردد می منظور کشاورزی  جهاد سالیانه  بودجه در قانون این از ناشی  عوارض از بخشی  4 ماده براساس     -4

 . .گردد می منافع تضاد به منجر ماهیتا و مرغوب اراضی کاربری تغییر برای مشوقی خود موضوع این

به صتتورت یکستتان و    استتتانها  اقلیمی و محیطی شتترایط به توجه بدونقانون حفظ کاربری اراضتتی بدون  -۵

ستانها ی دیده   ست ،   یکنواخت در همه ا صمیم گیری     شده ا ستانی مانع ت در حالی که اقلیم های متفاوت ا

 منطقی و کارشناسی در اقلیم های متفاوت می شود.

ضی  حفظ کاربری قانون نامه آیین 12 به موجب ماده -6 صورت    ای دوره بازدیدهای زراعی و باغها، ارا ضی   از ارا

 این شتتود. در می داده اطالع قضتتایی دستتتگاه موضتتوع به باشتتد، کاربری تغییر از مواردی هرجا و گیرد می

ضعیت،  سیر  و ضوع  در و شده   پیگیریها طوالنی م صد 80 همان اخذ به نهایت، مو   .گردد میختم عوارض  در

 باید راهکار دیگری اندیشید که پروسه کوتاه تر شود. داشت،ن کشت قابلیت زمین اگر

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

23/3/1401 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 باغها، و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون یک ماده استناد به: گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 اراضی کاربری تغییر( 13۷4) قانون این تصویب تاریخ از آنها وری بهره و تداوم و اراضی این کاربری حفظ منظور به

 این   توجه قابل نکته. باشدمی ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارج در ها باغ و زراعی
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 قانون این شمو  قاعده حاضر حا  در که دارد تأکید باغی و زراعی اراضی کاربری حفظ بر قانون  حالی در که، است 

 با اراضی حفظ بر مبنی قانون روح به عنایت با. است گرفته بر در را کشت قابل غیر یا کشت قابل از اعم ها زمین کلیه

 از  قانون این حاضر حا  در مولد، غیر های کاربری به زمین تبدیل و سوداگرانه های فعالیت از جلوگیری و تولید هدف

 رایطش توجه با ویژه به گذاری سرمایه و تولید  موانع از یکی به آن بر حاکم روح خالف بر خصوصی بخش فعاالن نظر

 .است شده تبدیل استان بر حاکم اقلیمی

 اراضی به که مواردی در ماده، این استناد به: کرد اظهار و اشاره باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 2 ماده به لبافی

 باغ و اراضی روز قیمت( 80%) درصد هشتاد شود، می داده کاربری تغییر مجوز قانون این مقررات طبق ها باغ و زراعی

 اریزو کشور کل داری خزانه به و وصو  مالکین از عوارض بابت کاربری تغییر از پس زمین ارزش احتساب با مذکور های

 .نماید می اقتصادی غیر را فعالیت عوارض این زمین قیمت افزایش به توجه با که گردد می

 کشاورزی جهاد سالیانه بودجه در قانون این از ناشی عوارض از بخشی نیز، قانون این 4 ماده اساس بر: کرد خاطرنشان وی

 اشتهد یکسان نگاهی متفاوت اقلیمهای با استانها تمامی به باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون گردد می منظور

 . است متفاوت بلوچستان و سیستان با گیالن و مازندران اقلیم که است حالی در این. است

 نطقیم صورت به باید که است کرده ایجاد سردرگمی کالف قانون این: افزود استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 تگیوابس هرگونه از خارج پیشنهاداتی ملی، و استانی اصالحیه رویکرد دو با و نماییم استخراج را موانعش و مطرح را آن

 . نماییم ارائه موضوع این حل جهت در بخشی و سازمانی

 قوانین در کنونی وضعیت به توجه لزوم

 ایستیب موجود، اقتصادی شرایط به توجه با: کرد اظهار رضوی خراسان استانداری تولید گروه رئیس پرست، وطن مهدی 

 باشند، مفید توانند می عادی زمان در که مقرراتی و قوانین. کنیم درک را داریم قرار آن در که وضعیتی ضرورتهای

 و شتیبانیپ قرارگاه» گذشته، سا  از. شوند تبدیل کنونی شرایط در اقتصادی فعالیتهای مسیر در مانعی به است ممکن

 تولید حفظ جهت در که بود این قرارگاه نخست راهبرد. شد تشکیل راهبرد 9 با استان «اقتصادی فعالیتهای از حمایت

 های بنگاه مدیران و فعاالن مراجعات شود، می مشاهده آنچه طبق متاسفانه اما نماییم؛ تالش استان فعلی اشتغا  و

 آن اب شدت به استانداری که موضوعاتی از یکی. است یافته افزایش استانداری به خود مشکالت طرح برای اقتصادی

 .دارد ریشه اراضی کاربری حفظ قانون موضوع در که است گاز و برق آب، زیرساختهای تامین عدم بحث است، درگیر

 .است داده نشان خود از کمی انعطاف حوزه این در متاسفانه نیز قانون

 های قاره از بخشهایی گذشته، سا  در ناسا گزارش طبق: کرد اظهار اقلیمی تغییرات موضوع اهمیت به اشاره با وی

 برنامه طشرای این با متناسب باید ما لذا. بود خواهد اقلیمی تغییرات از متاثر شدت به ایران و خاورمیانه ویژه به مختلف

 .بگیریم درنظر را توسعه های

 ارهاش اراضی از برداری بهره سابقه موضوع به که باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون از بخشی درباره پرست وطن

 دبای زمانی چه از و شود احصا باید چگونه سابقه این که نیست مشخص و دارد وجود ابهاماتی حوزه این در: گفت دارد،

 .خیر ای شودمی  قانون این مشمو   و دارد کشت قابلیت زمینی هرگونه آیا که است این دیگر مهم نکته. گردد مشخص

 زمین ارزش احتساب با ها باغ و اراضی روز قیمت درصد80 اخذ به اشاره با رضوی خراسان استانداری تولید گروه رئیس

 سا  سی طی: گفت باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 2 ماده در مالکین از عوارض بابت کاربری تغییر از پس

 ها،زمین قیمت فعلی رشد با درصد80 عوارض بحث. است شده برابر هزار ایران در متوسط طور به زمین قیمت گذشته

 .کرد اندیشی چاره حوزه این در باید لذا. شودمی اقتصادی فعالیت نداشتن توجیه موجب
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 هب تبدیل مولد زمین که است این دنبا  به قانون روح اگر: کرد ابراز قانون این الحاقی 8 ماده به اشاره با پرست وطن

 کند؟مین کمک کشور این اقتصاد و اشتغا  و تولید به شده احداث که کارگاهی که است این سوا  نشود، نامولد زمینهای

 توضعی این در و است حادی شرایط ما فعلی اقتصادی شرایط گردد؟می برخورد ویالها صاحبان با شدت همین به آیا و

 .شود تتثبی فعلی سطح همین در حداقل اشتغا  و تولید تا باشند داشته بیشتری انعطاف اجرایی های دستگاه باید

 صورت اراضی از ای دوره بازدیدهای باغها، و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون نامه آیین 12 ماده طبق: داد ادامه وی

 یرمس وضعیت، این در. شودمی  داده اطالع قضایی دستگاه به موضوع باشد، کاربری تغییر از مواردی هرجا و گیردمی 

 کشاورزی جهاد اراضی امور لذا. گرددمی بر عوارض درصد80 همان اخذ به موضوع نهایت، در و شودمی  طوالنی پیگیریها

 به را ضوعمو داشت، غیرمجاز کاربری تغییر و کشت قابلیت زمین اگر و دهد تشخیص را زمین کشت قابلیت ابتدا باید

 .دهد ارجاع قضا دستگاه

 راتتغیی از متاثر رضوی خراسان استان. شود اندیشی هم باید هم قانون این شدن ای منطقه درباره: گفت پرست وطن

 متس به باید و دهندمی  دست از را خود کشت قابلیت خطه، این کشاورزی اراضی از بسیاری آینده در و است اقلیمی

 . برویم ای گلخانه کشت

 ارزش درصد80 تعیین: گفت نشست این از بخشی در نیز رضوی خراسان تبدیلی صنایع انجمن نماینده اسدی، حسین

  مثا ، طور به است؛ آورده وجود به اقتصادی فعاالن برای را زیادی مشکالت کاربری تغییر عوارض عنوان به زمین

 این .کندمی  نرم پنجه و دست مشکل این با امروز داشته، استان اشتغا  در توجهی قابل سهم که تفریحی ای مجموعه

 .رودمی شمار به اشتغالزایی و تولیدی فعالیتهای مقابل در صددرصدی مانعی عوارض میزان

 شرط اب را کاربری تغییر موضوع است، اشتغا  حوزه و تولیدکنندگان با همراهی دنبا  به اگر کشاورزی جهاد: گفت وی

 عوارض میزان انتومی  اینکه دیگر نکته. شود قائل خود برای را حقی نیفتاد، اتفاق این اگر و بگیرد درنظر اشتغا  و تولید

 . شد قائل متفاوت... و گردشگری ویالسازی تولید، همچون مختلف های حوزه برای را

 با تصادیاق فعالیتهای شدن خارج توجیه از به توجه با: گفت نیز استان صمت سازمان فلزی اداره رئیس کیومرثی، قاسم

 سهیلت شرایط کشاورزی، حوزه با مرتبط تبدیلی صنایع برای که است این ما پیشنهاد اراضی، ارزش درصدی80 عوارض

 ت،شهرهاس محدوده به متصل مناطق برخی اینکه و اقلیمی شرایط به توجه با قانون این شمو  دامنه همچنین،. گردد

 . شود دیده متفاوت بایستی

 از باید: گفت قانون اصالح بودن زمانبر به اشاره با رضوی، خراسان کشاورزی صنفی نظام انجمن دبیر مهدوی، مجید

 کاربری حفظ قانون 4 تبصره ظرفیت از توانمی . برد بهره موجود شرایط تسهیل راستای در استان در موجود ظرفیتهای

 . کرد استفاده کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع برای باغها و زراعی اراضی

 اربریک حفظ بر قانون این روح اینکه به توجه با: گفت نیز رضوی خراسان دادگستری کارشناس امین، سروش علیرضا

 وضعیت این بهبود راستای در اقدامی آن، 10 ماده یک تبصره ظرفیت از استفاده با توانمی  دارد، تاکید تولید و موجود

 .داد انجام

 نآ به توجه و صنعتی اراضی ارزش موضوع به نیز مشهد اتاق پژوهشهای و مطالعات دفتر سرپرست زاده، عیدی شهرام

 .کرد اشاره کاربری تغییر عوارض بحث در

 این در مطروحه مباحث به پاسخ در استان کشاورزی جهاد سازمان اراضی کاربری حفظ معاون کبیریان، حمیدرضا

 بصرهت در. آنهاست بودن بایر یا باغی زراعی، و اراضی این تشخیص بحث شد، مطرح که مباحثی از یکی: گفت نشست

 سازمان نظر و است کشاورزی جهاد وزارت باغها و زراعی اراضی تشخیص مرجع که است شده اشاره قانون یک ماده دو
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 که شده داده توضیح دو ماده در. است دادگستری رسمی کارشناس نظر منزله به قضایی مراجع برای کشاورزی جهاد

 و عیتوض گرفتن درنظر با جهاد کارشناسان توسط باشند، داشته برداری بهره سابقه که... و بایر و کشت تحت اراضی

 رسای و محلی استعالم مالکیت، مدرک و سند کار، و کشت سوابق همجوار، اراضی کاربری و نظر مورد اراضی موقعیت

 اک،خ و آب کیفیت درباره طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز نظریه نیز و آبیاری حوزه در باغها و زراعی اراضی

 راساسب ای ماهواره تصاویر و هوایی عکسهای از استفاده مصوب، گزارشات تهیه همچنین،. شودمی  کارشناسی نیاز حسب

 کشت هسابق دارای اراضی که گرددمی  بررسی هوایی عکسهای در. باشد زمین سابقه برای تشخیص مرجع تواندمی  نیاز،

 کارشناس به رود، می شمار به بایر و ندارد کار و کشت قابلیت اراضی که باشد مدعی فردی اگر. خیر یا هست کار و

 کاربری، تغییر مبنای بر و زمین ارزش درصد80 عوارض پرداخت بحث با ارتباط در. گردد می ارجاع دادگستری رسمی

 آن صالحا به نسبت باید است، قانون خاطر به مستله اگر و نمود توجه نیز زمین ارزش و صنعت ارزیابی موضوع به باید

 .گردد اقدام

 پرداخت از معافیت خصوص در که پیشنهادهایی درباره استان کشاورزی جهاد سازمان اراضی کاربری حفظ معاون

 که زمانی تا و معافند عوارض پرداخت از طرحهایی چه و کسانی چه کرده مشخص قانونگذار: گفت شد، مطرح عوارض

 . قانونیم اجرای به موظف ما. داد انجام دیگر اقدامی توانمی ن نشده، اصالح قانون

 همه ،گرفته قرار مردم دست مالی منابع اینکه خاطر به و است یافته کاهش دیم اراضی سطح که معتقدیم ما: گفت وی

 .است زراعی امالک، آن اغلب سابقه که است حالی در این. کنند می ویالسازی و روند می امالک تصرف دنبا  به

 باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون هایدستورالعمل شفافیت میزان در ابهام

 کسب محیط مستمر بهبود قانون 13 ماده طبق: گفت دیگر بار رضوی خراسان استانداری تولید گروه رئیس پرست، وطن

 کالتمش اساس، این بر و کنند ساماندهی را کار و کسب محیط هایی،کارگروه تشکیل با توانندمی  استانداران کار، و

 توانیم یم ظرفیت این از. گیرد صورت ها بررسی تا شود ارائه گفتگو شورای دبیرخانه به اقتصادی فعاالن سوی از باید

 .نماییم اقدام مشکالت از ای پاره حل جهت در

 کایتهایش و اعتراضات شاهد امروز نباید ما باشد، صحیح و شفاف اراضی کاربری حفظ قانون دستورالعملهای اگر: افزود وی

 . باشیم حوزه این در اقتصادی فعاالن

 شورک در قوانین تعدد به نشست این در نیز استان کشاورزی مهندسی نظام سازمان ریزی برنامه معاون خسروی، مهدی

 .کرد اشاره آن از ناشی مشکالت و

 دنبا  به امروز ما: کرد اظهار رضوی خراسان وگویگفت شورای دبیرخانه کارشناس زبان، خوش نرجس ادامه، در

 بخشهایی در کار و کسب مخل کشاورزی، جهاد سوی از قانون به کردن عمل. هستیم قانون اصالح برای پیشنهادهایی

 اجرای اینکه درباره کشاورزی جهاد سازمان آیا که است این است مطرح که سواالتی از یکی. است شده استان این از

 وانعن کشاورزی جهاد سوی از باید است؟ داشته هایی ارزیابی است، بوده موثر اراضی کاربری حفظ در چقدر قانون این

 .است کرده کمک کشاورزی بخش به چقدر قانون این اجرای شود

 تولیم کشاورزی جهاد سازمان: گفت نشست این مباحث بندی جمع در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی،

 و کسب خلم قوانین شناسایی برای کار، و کسب محیط بهبود قانون مفاد به توجه با بایستی البته که است بخش این

 روی. دهد ارائه را الزم پیشنهادهای مخل قوانین اصالح خصوص در تا نماید معرفی را ای نماینده حوزه، این در کار

 در گاهدید یک به استانها همه اینکه و شد بحث نشست این در آن تشخیص چگونگی و زمین بودن دایر و بایر موضوع

 نطقهم موضوع ما، پیشنهاد نخستین. گیرد قرار توجه مورد تواندمی  قانون اصالح  در مسائل این اند، شده دیده قانون
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 اقلیمی یطشرا به توجه با بایستی و شدمی  دیده یکسان نباید قوانین. است استان هر اقلیم به توجه با قانون شدن ای

 درصد80 عوارض بحث در. دارد وجود نظر اتفاق دولتی و خصوصی بخش بین زمینه این در. بود می متفاوت استانها

 قرار مدنظر کاربری از پیش کاربری، تغییر از بعد درصد80 مبلغ اینکه نخست است؛ مطرح بحث دو نیز کاربری تغییر

 اب شود،می اندازی راه  کشاورزی به وابستگی رسته و اراضی  نوع در که وکارهایی کسب به توجه با همچنین،. گیرد

 شودمی  دهبر بهره گردشگری حوزه یا شخصی استفاده برای اراضی از اگر. باشد متغیر اعداد این تبدیلی، صنایع رویکرد

 ترتیبی دش پیشنهاد نیز هارسیدگی روند در. گردد اعما  عوارض نرخ در تفاوتهایی باید است، تبدیلی صنایع به مربوط یا

 رایندف طی از قبل را خود نظر سازمان این نیست، دایر و است بایر زمینی داد تشخیص کشاورزی جهاد اگر که شود اتخاذ

 جامان هم و شوند حفظ کشت قابل زمینهای هم که شود اندیشی چاره ای گونه به باید. نماید اعالم قضایی رسیدگی

 .شود بینی پیش کشت غیرقابل هایزمین در صنعتی هایفعالیت

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

ستان  دادگستری  شتغا   و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر ،ا ستانداری  ا ستان  ریزی برنامه و مدیریت سازمان   ،ا ، ا

 اتاق ،رضوی خراسان صنعتی شهرکهای شرکت، کشاورزی استان جهاد سازمان، تجارت استان و صنعت،معدن سازمان

تاق  ا آب و کشاورزی  کمیسیون ،رضوی  خراسان  صنایع  مدیران انجمناستان،  صنعتی  شهرکهای  شرکت ،  استان  تعاون

شاورزی ،    صنایع، معادن و ک ستان  صنایع  کارفرمایی صنفی  انجمنهای کانون بازرگانی،  سیون    ا تاق  ا صنعت  کمی

  منابع و کشاورزی  صنفی  نظام  استان،  طبیعی منابع و کشاورزی  مهندسی  نظامبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،   

  و عدنم صنعت، خانه استان، ساختمان مهندسی  نظام سازمان  استان،  کشاورزی  تبدیلی صنایع  انجمن استان،  طبیعی

    استان بنیان دانش شرکتهای انجمن ،استان تجارت

 جمعبندی مورد توافق اعضا

  تا اصالحات  آخرین با) 31/3/13۷4 مصوب  باغها و زراعی اراضی  کاربری حفظ قانون   1 ماده موجب به اینکه به نظر

  تاریخ از آنها وریبهره و تداوم و باغها و زراعی اراضتتتی کاربری حفظ منظور به  دارد می اعالم که )   1/8/138۵ تاریخ 

 موارد در جز شتتهرکها و شتتهرها قانونی محدوده از خارجدر باغها و زراعی اراضتتی کاربری تغییر قانون این تصتتویب

 ناستا  هر در باغها و زراعی اراضی  کاربری تغییر ضروری  موارد تشخیص  آن  یک تبصره  در و باشد می ممنوع ضروری 

سیونی  عهده به شاورزی،  جهاد سازمان  رئیس از مرکب کمی ضی،  امور مدیر ک سکن  سازمان  رئیس ارا سازی،   و م  شهر

  جهاد ستتازمان رئیس ریاستتت به که  بوده استتتاندار نماینده نفر یک و استتتان آن زیستتت محیط حفاظت مدیرکل

  جهاد وزارت باغها، و زراعی اراضتتی تشتتخیص مرجع  یک ماده 2 تبصتتره در طرفی از و گرددمی تشتتکیل کشتتاورزی

شاورزی  ست  ک ضایی  مراجع و ا شاورزی  جهاد سازمان  نظر اداری، و ق ستعالم  زمینه این در را ربطذی ک   و نمایندمی ا

شاره  مورد سازمان  نظر رعایت به موظف اداری مراجع سنادو  ثبت ادارات  آن 3 تبصره  در  برآن عالوه  بود، خواهند ا  ا

سناد  دفاتر و امالک سمی  ا سیم  و افراز تفکیک، موارد در مکلفند مربوط مراجع و هیأتها سایر  و ر ضی  تق   و زراعی ارا

  و نموده استعالم  کشاورزی  جهاد سازمانهای  از شهرکها  و شهرها  قانونی محدوده از خارج در آنها کاربری تغییر و باغها

  به الحاقی 4 تبصره موضوع ضوابط و مصادیق تعیین العمل دستور  حسب  همچنین. نمایند اعما  را مذکور وزارت نظر

 داخل اراضتتی  ۵ تبصتتره موجب به و باغها و زارعی اراضتتی کاربری حفظ قانون 2 ماده اصتتالحی 1 تبصتتره و 1 ماده

ستاهای  قانونی محدوده صوب،  هادی طرح دارای رو شمو   م  این در مقرر ضوابط  کلیه از و بوده هادی طرح ضوابط  م

 جوزم قانون این مقررات طبق باغها و زراعی اراضی  به مواردیکه در  دو ماده در اینکه ضمن .  باشند می مستثنی  قانون

 از پس زمین ارزش احتستاب  با مذکور باغهایو اراضتی  روز قیمت( %80) درصتد  هشتتاد  شتود می داده کاربری تغییر
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 تعیین العمل دستور  همچنین گردد،می واریز کشور  کل داری خزانه به و وصو   مالکین از عوارض بابت کاربری تغییر

  و زارعی اراضی  کاربری حفظ قانون 2 ماده اصالحی  1 تبصره  و 1 ماده به الحاقی 4 تبصره  موضوع  ضوابط  و مصادیق 

   نامه آیین 3 مادۀ 2 تبصتتره موضتتوع ، پرونده تکمیل و تشتتکیل تقاضتتا، دریافت چگونگی نحوه دستتتورالعمل و باغها

صره  ازجمله دارد، تاکید زیر برنکات قانون این اجرائی ضی  – 2 اینکه،تب  تملک طرحهای نیاز مورد باغهای و زراعی ارا

صوب  ایسرمایه  هایدارایی سالمی  شورای  مجلس م ستانی  – ملی) ا  از مردم نیاز مورد عمومی خدمات طرحهای و( ا

  دولت – 4 ماده  در و,   باشتتدمی مربوط مقررات و قوانین تابع و بوده مستتتثنی ماده این موضتتوع عوارض پرداخت

 وزارت سالیانه  بودجه در را قانون این موضوع  درآمدهای از( %80)درصد  هشتاد  معاد  اعتباری ساله همه است  مکلف

شاورزی  جهاد صرف  به مربوطه قانونی ضوابط  طبق مزبور وزارت تا نماید منظور ک شاورزی  زیربنایی امور م   شامل  ک

  و بایر و موات اراضتتی احیای و آب تأمین خاکی، بندهای و ستتدها زهکشتتی، آبیاری، کانا ، احداث اراضتتی، تستتطیح

سی  هایهزینه ساند  قانون این اجرای و دادر ست  و بر صد  بی ضوع  درآمد از باقیمانده(%20)در  منظور به قانون این مو

سعه  برای زرع و کشت  غیرقابل زمینهای سازی آماده و مطالعه ستاها  و شهرها  تو  وزارت اختیار در شهرکها  ایجاد و رو

 .گیردقرارمی شهرسازی و راه

  10ماده موضتتتوع)باغها و زراعی اراضتتتی کاربری حفظ قانون اصتتتالح قانون اجرایی نامهآئین 10 ماده دستتتتورالعمل

  قانون اجرایی نامهآئین 10ماده اجرای در(وزیران هیتت 19/4/1386مورخ هتتتت 3۷110ت/۵98۷9شماره  نامهتصویب 

 19/4/1386 مورخ هتتت 3۷110ت/۵98۷9 شماره نامهتصویب موضوع باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصالح

صادیق  تعیین منظور به وزیران هیتت ضوع  فعالیتهای ضوابط  و م صره  مو صره  و 1ماده به الحاقی 4تب صالحی  1تب  ا

  و مستتکن هایوزارتخانه تایید به که ذیل مشتتروحه دستتتورالعمل باغها و زراعی اراضتتی کاربری حفظ قانون 2ماده

 زیستتت محیط حفاظت و گردشتتگری و دستتتی صتتنایع فرهنگی، میراث ستتازمانهای و معادن و صتتنایع شتتهرستتازی،

سیده  ست، ر صره  تاکید زیر نکات بر ا صادیقی  سایر  تتتت2دارد،تب ستورالعمل  این در که م شاره  آنها به د ست نگردیده ا   ا

  جهاد و معادن و صتنایع  شتهرستازی،   و مستکن  هایوزارتخانه نمایندگان از مرکب کمیستیونی  توستط  مورد، حستب 

 هدخوا احصاء  و تشخیص  گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث و زیست  محیط حفاظت سازمانهای  و کشاورزی 

  و بوده عمل مالک آرا اکثریت با مزبور کمیستیون  رأی. خواهدشتد  ابالغ اراضتی  امور ستازمان  توستط  مراتب و گردید

 .خواهدشد تشکیل اراضی امور سازمان در مستقر مرکزی دبیرخانه محل در جلسات

 

 زمین صاحبان شخصی سکونت برای کاربری تغییر ضوابط ت(هت

 

  با قانون 2ماده اصالحی 1تبصره موضوع زمین صاحبان شخصی سکونت برای باغها و زراعی اراضی کاربری تغییر تتتت1

  هادی طرح فاقد روستاهای  محدوده در تتتت1خواهدبود مجاز ذیل ضوابط  به توجه با و 1ماده 1تبصره  کمیسیون  مجوز

 طضواب  مورد در اسالمی  انقالب مسکن  بنیاد از استعالم  اخذ از پس است  مکلف بنا احداث پروانه صدور  مرجع مصوب، 

تت  فنی تونی،  ساز و ساخ تدور  از قبل مسک توز  ص  اراضی در ت 2ت 1.نماید اخذ را 1ماده 1تبصره کمیسیون تاییدیه مج

 صدور  از قبل است  مکلف بنا احداث مجوز صدور  مرجع هاشهرک  و شهرها  روستاها،  محدوده از خارج باغهای و زراعی

 .نماید اخذ کاربری تغییر ضرورت مورد در را 1ماده 1 تبصره کمیسیون تأییدیه مجوز،

( آن آتی گسترش  و روستا  موجود بافت شامل ) مصوب  هادی طرح دارای روستاهای  محدوده داخل اراضی  تتتت تبصره 

 .باشندمی مستثنی دستورالعمل این ضوابط از و بوده هادی طرح ضوابط مشمو 
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 این موضتتوع معافیت از که افرادی فهرستتت موظفند استتتانها یک ماده یک تبصتتره کمیستتیون هایدبیرخانه تتتتت2

 .گردد منتفی مکرر مجوز صدور احتما  تا نمایند ضبط و ثبت بنحوی اند،نموده استفاده دستورالعمل

 :قانون( 2) ماده اصالحی( 1) تبصره موضوع فعالیتهای سایر برای مجوز صدور ضوابط ت( و

 فهرست بعالوه مذکور تبصره موضوع تبدیلی صنایع از عبارتند قانون 2ماده اصالحی 1تبصره فعالیتهای مصادیق تتتت1

 پیوست به که گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان سوی از شده اعالم دستی صنایع

 .گرددمی ابالغ دستورالعمل این 

ضیحات  به عنایت با لذا ستنادات  و فوق تو   بخش و دولت گوی و گفت شورای  به زیر موارد  شد،  مقرر  شده،  مطرح ا

 .گردد پیشنهاد موجود مشکالت و موانع رفع هدف با استان  خصوصی

ضی  کاربری حفظ قانون اینکه به توجه با -1 ستانها  متفاوت های اقلیم گرفتن نظر در بدون ارا   و سان یک صورت  به ا

ستانها  همه در یکنواخت ست  شده  دیده ی ا ستانی  متفاوت های اقلیم که حالی در ، ا صمیم  مانع ا   و منطقی گیری ت

 نظر به توجه با قانون شتتدن ای منطقه موضتتوع  گردید پیشتتنهاد لذا  شتتود، می متفاوت های اقلیم در کارشتتناستتی

 گردد پیشنهاد گذاری قانون مراحل طی و شورا به کشاورزی خصوصی بخش و امر متولیان مشترک

ضی  کاربری حفظ قانون 2  ماده موجب به اینکه به باتوجه-2 ضی  به که مواردی در  باغها و زراعی ارا   باغ و زراعی ارا

( 80%) درصتتد هشتتتاد میبایستتت قانون تکلیف به بنا شتتود، می داده کاربری تغییر مجوز قانون این مقررات طبق ها

ضی  روز قیمت ساب  با مذکور های باغ و ارا صو   مالکین از عوارض بابت کاربری تغییر از پس زمین ارزش احت  هب و و

 را تولیدی های فعالیت برخی عموما عوارض این زمین قیمت افزایش به توجه با که گردد واریز کشور  کل داری خزانه

 تولیدی اقتصادی بنگاههای برای گردید پیشنهاد لذا نمایدمی  اقتصادی غیر

 اخذ و محاسبه گذاری سرمایه متقاضیان از کاربری تغییر از بعد جای به کاربری تغییر از  قبل درصد80 مبلغ -

 گردد

شاورزی  تبدیلی صنایع  تقویت ضرورت  به توجه با - سب   و ک ستانی  های مزیت که وکارهایی ک  ای منطقه و ا

  قابل مردم درامدی های ستترانه بهبود و اشتتتغا  و استتتان توستتعه در  آن تکثیر و ایجاد  برای حمایت بعضتتا و  دارند

ست  توجه ضی   یا و ا ستفاده  برای ارا شگری  حوزه یا شخصی   ا   لیتبدی صنایع  به مربوط یا شود می  برداری بهره گرد

  و استتتانها توستتعه های شتتاخص در ان تاثیرات و گذاری ستترمایه ماهیت و نوع گردد،برحستتب می پیشتتنهاد استتت،

 شود اعما  و تعیین متفاوتی  ضرایب...و کشاورزی بخش به وابستگی

ضی  کاربری حفظ قانون نامه آیین 12 ماده موجب به اینکه به نظر -3 ضی  از ای دوره بازدیدهای باغها، و زراعی ارا  ارا

 این در. شتتودمی  داده اطالع قضتتایی دستتتگاه به موضتتوع باشتتد، کاربری تغییر از مواردی هرجا و گیردمی  صتتورت

  می پیشنهاد  لذا. گرددمی  عوارض درصد 80 همان اخذ به موضوع  نهایت، در و  شده  طوالنی پیگیریها مسیر  وضعیت، 

 رتغیی و کشتتت قابلیت زمین اگر و  داده تشتتخیص را زمین کشتتت قابلیت ابتدا  کشتتاورزی جهاد اراضتتی امور گردد

 .نماید منعکس قضایی دستگاه به را موضوع داشت، غیرمجاز کاربری

 اجرایی دستتتگاه طریق از بهبود نمایندگان معرفی موضتتوع شتتورا دبیرخانه شتتد مقرر قانون 14 ماده اجرای در -4

 .نماید پیگیری



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  9

 

 پیشنهادات

 جدی موانع از یکی عنوان به  هاباغ و زراعی اراضتتی کاربری حفظ قانون پیرامون اصتتالحارائه پیشتتنهادات در ارتباط با 

دبیرخانه شتتورای گفت و گو با بررستتی جمیع جهات و  در این قانون،  بازنگری ضتترورتبدلیل  استتتان صتتنعتی توستتعه

 پیشنهادات زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب پیگیری شود:،  جمعبندی نظرات

  کسان ی صورت  به استانها  متفاوت های اقلیم گرفتن نظر در بدون اراضی  کاربری حفظ قانون اینکه به توجه با  -1

ستانها  همه در یکنواخت و ست  شده  دیده ی ا ستانی  متفاوت های اقلیم که حالی در ، ا صمیم  مانع ا  گیری ت

سی   و منطقی شنا ضوع   شورا مقرر نماید  لذا  شود،  می متفاوت های اقلیم در کار   اب قانون شدن  ای منطقه مو

شترک  نظر به توجه صی    بخش و امر متولیان م صو شاورزی  خ شورای گفت و گوی مرکز پیگیری   ک از طریق 

 شود.

ضی  کاربری حفظ قانون 2  ماده موجب به اینکه به باتوجه -2 ضی  به که مواردی در  باغها و زراعی ارا   و زراعی ارا

ست  قانون تکلیف به بنا شود،  می داده کاربری تغییر مجوز قانون این مقررات طبق ها باغ شتاد  میبای صد د ه  ر

  نمالکی از عوارض بابت کاربری تغییر از پس زمین ارزش احتساب با مذکور های باغ و اراضی روز قیمت( %80)

 برخی عموما عوارض این زمین قیمت افزایش به توجه با که گردد واریز کشتتتور کل داری خزانه به و وصتتتو 

طریق شتتتورای گفت و گوی مرکز شتتتورا مقرر نماید از  لذا  نماید   می اقتصتتتادی غیر را تولیدی  های  فعالیت  

 تولیدی اقتصادی بنگاههای برای پیگیری شود تا

صد 80 مبلغ - ضیان  از کاربری تغییر از بعد جای به کاربری تغییر از  قبل در سب  گذاری سرمایه  متقا  و همحا

 .گردد اخذ

 ای قهمنط و استانی  های مزیت که وکارهایی کسب   و کشاورزی  تبدیلی صنایع  تقویت ضرورت  به توجه با -

ستان  توسعه  در  آن تکثیر و ایجاد  برای حمایت بعضا  و  دارند شتغا   و ا  مردم درامدی های سرانه  بهبود و ا

ست  توجه قابل ضی   یا و ا ستفاده  برای ارا صی    ا شگری  حوزه یا شخ  به مربوط یا شود  می برداری بهره گرد

ست  تبدیلی صنایع  سب ا سعه  های شاخص  در نآ تاثیرات و گذاری سرمایه  ماهیت و نوع ،برح ستانها  تو  و ا

 .شود اعما  و تعیین متفاوتی  ضرایب...و کشاورزی بخش به وابستگی

 از ای دوره بازدیدهای    باغها،   و زراعی اراضتتتی کاربری  حفظ قانون  نامه   آیین 12 ماده  موجب  به  اینکه  به  نظر -3

. دشو  می داده اطالع قضایی  دستگاه  به موضوع  باشد،  کاربری تغییر از مواردی هرجا و گیردمی  صورت  اراضی 

ضعیت،  این در سیر  و ضوع  نهایت، در و  شده  طوالنی پیگیریها م صد 80 همان اخذ به مو .  گردد می عوارض در

  لیتقاب زمین اگر و  داده تشخیص را زمین کشت قابلیت ابتدا  کشاورزی جهاد اراضی امور شورا مقرر نماید لذا

 .نماید منعکس قضایی دستگاه به را موضوع داشت، غیرمجاز کاربری تغییر و کشت

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 09/03/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  جلسه هشتمین صورتجلسه  -1

 23/3/1401صورتجلسه دهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  -2

 باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون -3

 1401 بودجه قانون 1۵ تبصره -4

 


