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 م شهرها و محدوده روستاهایسات در خارج از حری، احداث بنا و تأسینامه استفاده از اراضنییآ

 یوزارت راه و شهرساز 20/2/1391                          هـ41091/ت31636شماره 

رنام وزارت یی( قانون تغ8و به استناد ماده ) یشنهاد وزارت راه و شهرسازیبنا به پ 10/2/1391ن در جلسه مورخ رایئت وزیه      

، احداث بنا و ینامه استفاده از اراضنییـ ، آ1353ف آن ـ مصوبین وظاییو تع یو مسكن به وزارت مسكن و شهرساز یآبادان

 :ب نمودیر تصویها را به شرح زم شهرها و محدوده روستایسات در خارج از حریتأس

 :روندیمشروح مربوط به كار م یر در معانینامه اصطالحات زنیین آیـ در ا1ماده      

ه بناها یبه همراه كل یقابل تملك شخص یمسكون یاحداث واحدها یم شهرها برایكه در خارج از حر یالف ـ شهرك: محل      

و  یو اجتماع یعموم یازهاین نیم و تأمیسكونت دا یه به صورت مجتمع براسكن یو اجتماع یاز عمومیسات موردنیو تأس

، ی، تجارتیارتی، زیحی، تفریا به منظور استفاده گردشگریك منطقه و ی یو اجتماع یمختلف اقتصاد ین بخشهایشاغل یرفاه

جاد و یا (باشدیخود م كه تابع ضوابط خاص یصنعت یشهركها ی)به استثنا یتخصص یر شهركهایو سا یقات و فنّاوریتحق

 .گرددیات امنا اداره میتوسط ه

ن آنها ـ ییم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیف محدوده و حری( قانون تعار1ف موضوع ماده )یب ـ محدوده شهر: تعر      

 ـ 1384مصوب

ن آنها ـ ییو نحوه تع م شهر، روستا و شهركیف محدوده و حری( قانون تعار2ف موضوع ماده )یم شهر: تعریج ـ حر      

 ـ1384مصوب

 ـ 1362ـ مصوب  یمات كشوریف و ضوابط تقسی( قانون تعار2ـف موضوع ماده )ید ـ روستا: تعر      

ن آنها ـ ییم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیف محدوده و حری( قانون تعار3ف موضوع ماده )یهـ ـ محدوده روستا: تعر      

 ـ 1384مصوب

 .باشدیم ی( قطعه مسكون500( نفر در حداقل )2000) یمسكون یت جهت سكونت در شهركهایاقل جمعـ حد2ماده      

ج یترو 21/12/1386و طبق دستورالعمل مورخ  یـ هر گونه ساخت و ساز در شهركها تابع ضوابط و طرح مصوب قانون3ماده      

 .اشدبیران میا یو معمار یشهرساز یعال یدر كشور مصوب شورا یسازشهرك

توسعه و  یت مفاد طرحهایم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایسات در خارج از حریجاد هرگونه بنا و تأسیـ ا4ماده      

 :ر مجاز استیط زیت شرای)در صورت وجود( با رعا یو مجموعه شهر یاهیعمران )جامع( ناح

، قنوات و یعموم یها، تاالبها، نهرهااچهی، رودخانه، جنگلها، درایآهن، معادن، درنسبت به راهها و راه یم قانونیالف ـ حر      

، پلها و یسات مخابراتیتأس یهاهیو پا یبر نوریو ف یبرق، خطوط ارتباط یرویانتقال ن یهاهیلها، خطوط و پایچاهها، مس

، یاریآب یهاو كانالها و شبكه انتقال نفت و گاز، سدها یها، لولهیو عمران یسات عمومیا تأسیر راهها یواقع در مس یتونلها

بندها، لیآب و فاضالب، س یهاخانههی، تصفیو مرز یتیو امن یو انتظام یـسات نظامی، تأسیآبرسان یهاخطوط و لوله

 .یاسات هستهیو تأس یعیو طب یخیه و آثار تاریرها، ابنیگلیس

 .ستیط زیو حفاظت مح یو بهساز یب ـ ضوابط بهداشت عموم      

 .آن یبعد یهاهیـ و اصالح1314و باغها ـ مصوب یزراع یاراض یج ـ قانون حفظ كاربر      

 .رعاملیپدافند غ یارهاید ـ اصول، ضوابط و مع      

 یتهایاستقرار واحدها و فعال یارهایست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیط زیهـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت مح      

 .آن یو اصالحات بعد 15/4/1390هـ مورخ 39121/ت18946نامه شماره بیضوع تصومو یدیو تول یصنعت

م شهرها و محـدوده روستاها موضوع یمختلف در خـارج از حر یتـهایبه فعال یقـابل واگذار ینامه نصاب اراضنیـیوـ آ      

 .15/4/1390هـ مورخ 42849/ت19259نامه شماره بیتصو

تها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، یها و فعالیك از انواع كاربریهر  یو ضوابط ساخت و ساز برا ین كاربرییـ تع1تبصره      

 .و توسعه استان برسد یزیربرنامه یب شوراید به تصویبا یسطح اشغال و تراكم ساختمان

ار از لحاظ احداث بنا و یفاقد ده یها( و روستاهایخانوار )آباد 20ت كمتر از یجمع یدارا یـ محدوده مراكز سكونت2تبصره      

 .باشندینامه منیین آیسات مشمول ضوابط ایتأس

مربوط و  یاهیت طرح توسعه و عمران )جامع( ناحی، ضوابط موقت با رعایفاقد طرح هاد یـ در خصوص روستاها3تبصره      

قرار  یه و مالك صدور پروانه ساختمانیته یاد مسكن انقالب اسالمیران توسط بنیا یو معمار یشهرساز یعال یمصوبات شورا

 .ردیگیم

د یجد یجاد روستاهایا یابیو مكان یسنجاستان مكلف است پس از مطالعه امكان یاد مسكن انقالب اسالمیـ بن 5ماده      

و توسعه  یزیربرنامه ید شوراییروستاها به تأ ییجابجا یهاطرح ین اجراینان و همچنینشر، جنگلیكه به منظور اسكان عشا

ب مراجع یه و به تصویرا ته ییروستا یمربوط طرح هاد یاهیت طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیاند، را با رعادهیاستان رس

 .ربط برساندیذ

 یت ضوابط اعالم شده توسط وزارت راه و شهرسازیبا رعا یصنعت یهاو شهرك یق مكان احداث نواحین دقییـ تع 6ماده      

 .شودیانجام م

س یدر كشور و نحوه صدور پروانه تأس یسازج شهركیس هر نوع شهرك، مطابق با مفاد دستورالعمل ترویـ تأس1ماده      

ت ضوابط یران( و با رعایا یو معمار یشهرساز یعال یشورا 21/12/1386از آن )مصوب  یبردارشهرك و پروانه بهره

 .باشدیران مجاز میا یو معمار یشهرساز یالع یب شورایربط پس از تصویذ ییاجرا یهادستگاه

م شهرها و ینامه در خارج از حربین تصویخ ابالغ ایاحداث شده تا تار یو اقامت یسكونت یهاتبصره ـ مراكز و مجتمع      
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 .ل شوندیتوانند به شهرك تبدینامه منیین آیت ایو رعا یمراحل قانون یمحدوده روستاها با ط

نامه، خارج از نیین آیموضوع ا یاحداث آن به منظور سكونت دائم در اراض یا صدور مجوز برایاث هر گونه بنا ـ احد 8ماده      

 .موجود ممنوع است یو روستاها یمسكون ید، شهركهایجد یمحدوده شهرها

 یدر شورا یابیمكانب یمربوط موظف است پس از تصو ینامه دستگاه متولنیین آیا (1)موضوع ماده  یـ در شهركها9ماده      

 .ادشده برساندی یب شورایران، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف شش ماه به تصویا یو معمار یشهرساز یعال

مكلفند  یو حقوق یقیر اشخاص حقیو سا یت خدمات كشوریری( قانون مد5موضوع ماده ) ییاجرا یـ دستگاهها10ماده      

و  یند. مرجع صدور پروانه ساختمانیافت نمایدر ینامه پروانه ساختماننیین آیموضوع ا یقبل از احداث هر گونه بنا در اراض

 .گرددین مییتع یاستاندار ین ماده توسط معاون امور عمرانینظارت بر ساخت و ساز موضوع ا

رات مربوط و استفاده ن و مقریت قوانیمصوب با رعا یصدور پروانه موظف است مطابق كاربر یشده برانییـ مرجع تع1تبصره      

 .دیو نظارت بر ساخت و ساز اقدام نما یپروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختمان یاز خدمات مهندسان دارا

 ی( قانون حفظ كاربر1( ماده )1ون تبصره )یسـیه كمیـ مرجع صدور پروانه مكلف است قبـل از هرگونه اقدام نظر2تبصره      

 .دیـ را اخذ نما1314صوبو باغها ـ م یزراع یاراض

باشد. ین ماده میا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع ایوار یجاد هرگونه حصار از جمله دیـ ا3تبصره      

 .است ین تبصره مستثنیانتقال برق از شمول ا یهارو در خصوص دكلیوزارت ن

م شهرها موضوع یو حر یسات در خارج از محدوده قانونیحداث بنا و تأس، اینامه مربوط به استفاده از اراضنییـ آ11ماده      

 .شودیلغو م 21/2/1355مورخ  4940نامه شماره بیتصو

    یمیجمهور ـ محمدرضا رحسیمعاون اول رئ
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 (ی) در قانون شهردارم شهرهایخارج از حر ینحوه برخورد با تخلفات ساختمان

  :ندیر را بنمایم شهر اقدامات زیمورد حرها مكلفند در  یشهردار – 99ماده 

  .شهر یبا توجه به توسعه احتمال یه نقشه جامع شهرسازیم و تهین حدود حرییتع -1

 -جاد باغ و ساختمان یا - یابان كشیخ - یك اراضیو تفك یل قطعه بندیاز قب یه اقدامات عمرانیكل یبرا یه مقرراتیته -2

م شهر با توجه به یمخصوص به حر یقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومه مین تهیجاد كارگاه و كارخانه و همچنیا
  .شهر ینقشه عمران

و به  یاطالع عموم آگه ید وزارت كشور براییب انجمن شهر و تایو مقررات مذكور پس از تصو یم و نقشه جامع شهرسازیحر

  .موقع اجرا گذاشته خواهد شد

  . نخواهد داشت یریتاث یمقررات قانون اصالحات ارض یراشهرها از لحاظ اج یر حدود فعلییتغ - 1تبصره 

  .قرارداد پرداخت گردد یمحل اجرا یهایتماما به شهردار یستیگردد با ید میكه از عقد قراردادها عا یعوارض - 2تبصره 

بع تا یها ار و بخشین ، شهریكرج ، ورام یها تهران و شهرستان یو اجتماع یاسیس - یبه منظور حفظ بافت فرهنگ -3

ن ، یم شهر تهران ، كرج ، ورامیماه نسبت به اصالح حر 3رانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت یو شم یر
 شهرستان یو منطبق بر محدوده قانون یمات كشوریرانات بر اساس قانون تقسیو شم یتابعه ر یها ار و بخشیشهر

  .دیمذكور اقدام نما یها

  .ن خواهد شدین قانون تامیا 2حل درآمد موضوع تبصره ن بند از میا یحاصل از اجرا ینه هایهز

و  یكه در محدوده قانون یشوند در صورت یمذكور جدا م یهایم شهردارین قانون از حریا یكه در اجرا ینقاط

ن یر ایافت خواهد شد. و در غیمربوط در یرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداریقرار گ یگریشهر د یاستحفاظ

  .گردد یز میمربوط اخذ و به حساب خزانه وار یخشدارصورت توسط ب

 3موضوع تبصره  یعمران یتهایفعال یمذكور در بودجه ساالنه كل كشور برا یزیوجوه وار %80همه ساله الاقل معادل 
  .ن قانون منظور خواهد شدیا

مكلفند از مقررات تبصره مربوطه  یها یاستان تهران ، شهردار یم مصوب شهرهایبه منظور حفاظت از حر - 1تبصره 
  .ندیاستفاده نما 11/5/1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2ل ماده یذ

به موارد  یدگیم مصوب شهرها و نحوه رسیر مجاز در خارج از حریغ یاز ساخت و سازها یریبه منظور جلوگ - 2تبصره 

ل یها تشك یدر استاندار یوزارت مسكن و شهرساز ه وییندگان وزارت كشور، قوه قضایمركب از نما یونیسیتخلف كم

ت ماده یده باشد با رعایب نرسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع )چنانچه طرح جامع به تصویسیكم .خواهد شد
مه یا جریقلع بنا  ی( نسبت به صدور را1355م شهرها مصوب یو حر ین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونییآ 4

، احداث ینامه استفاده از اراضنییآ).ل شده اقدام خواهد نمودیتكم یانیمت روز اعینجاه درصد تا هفتاد درصد قمعادل پ
 نامه فوق شده است(.ن یین آیگزیجا م شهرها و محدوده روستاهایسات در خارج از حریبنا و تأس

ن و ییمه تعیآنها جر یون برایسین قانون و نظر كمیكه طبق مقررات ا ییها ساختمان یربط موظفند برایمراجع ذ
  د.نیان كار صادر نمایپا یرابر گواهده در صورت درخواست صاحبان آنها بیپرداخت گرد

را  ییحداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدها یسراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولت یهایشهردار - 3تبصره 

 یربط در جهت عمران و آبادانیذ یو بخشدار یارت فرماندارند با نظینما یشهرها كسب م یم استحفاظیكه از حر

و  یدنین آب آشامی، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تام یم خصوصا در جهت راه سازیواقع در حر یروستاها و شهركها
  (است 01/12/1311 یآن الحاق یو تبصره ها 3ند. ) بند ینه نمایهز یكشاورز
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  یمات كشوریف و ضوابط تقسیقانون تعار

 
 ف یتعار -فصل اول 

  .عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان یمات كشوریعناصر تقس - 1ماده 
و  ی، فرهنگی، اجتماعیعیوضع طب) یستیط زیاست كه از لحاظ مح یمات كشوریروستا واحد مبداء تقس - 2ماده 

ا صد نفر اعم از یخانوار  20مستقل كه حداقل تعداد  یعرف ای ین ثبتیحوزه و قلمرو مع( همگن بوده كه بایاقتصاد
از  یكیم به یر مستقیا غیم یآن به طور مستق یدائمت ساكنانیا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثریمتمركز 

ا اشتغال داشته تهیفعالنیاز ا یبیا تركید و یو ص ییع روستایبه طور اعم و صنا ی، باغداری، دامداریكشاورز یتهایفعال

  .شده استیده میه نامیا قری، دهكده یباشند و در عرف به عنوان ده، آباد

ف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع یكه بنا به تعر یاست كشاورز یو محل ییایمزرعه نقطه جغراف - 1تبصره 
  .شودیشناخته م

ر یغ یها تیشتر محل انجام فعالیف روستا نبوده و بیرشود كه بنا به تعیاطالق م یامكان به نقطه - 2تبصره 
  .شودیخانه و نظائر آنها( است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مقهوهستگاه، كارگاه،یكارخانه، ا. )یكشاورز

ت مایاز لحاظ نظام تقس یمتبوع خود و به طور كل یروستا یا عرفی یمزرعه و مكان تابع در محدوده ثبت - 3تبصره 
  .شودیمجزو آن محسوب یكشور

ر یز ین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداریمع یا عرفی یمحدوده ثبت یمزرعه و مكان مستقل دارا - 4تبصره 

  .باشدیحسب مورد ممربوطه یماتیپوشش واحد تقس

بوده و از به هم ن یمع ییایمحدوده جغراف یاست كه دارا یمات كشورین واحد تقسیدهستان كوچكتر - 3ماده 

 یو اجتماع ی، اقتصادی، فرهنگیعیط طبیشود كه از لحاظ محیل میهمجوار تشكوستن چند روستا، مكان، مزرعهیپ
  .دینمایرا فراهم م یشبكه واحدستم ویدر س یزیرو برنامه یرسانهمگن بوده و امكان خدمات

ر یبه شرح ز یكشور به سه درجه تراكم یمیو اقل یدگت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكنیحداقل جمع - 1تبصره 

  .شودیم میتقس

  .نفر 8000اد یتراكم ز -الف 

  .نفر 6000تراكم متوسط  -ب 

  .نفر 4000ج تراكم كم 

و  یتراكم مطلوب بوده در قالب موجود باق یدارا یت و دسترسیموجود كه از نظر وسعت، جمع یدهستانها - 2تبصره 
د یجد یل و به دهستانهایا ادغام تعدیم و یق تقسیباشند از طرین لحاظ نامتناسب میاز اكه ییستانهاآن تعداد از ده

  .ل خواهند شدیتبد

آن محدوده  یین مركز خدمات روستایاز همان دهستان است كه مناسبتر ییمركز دهستان منحصراً روستا - 3تبصره 

  .شودیشناخته م

، یبخش واقع شده و از نظر بافت ساختمان ییایكه در محدوده جغراف ید قانوناست با حدو یشهر. محل -4ماده 
آن در مشاغل  یت ساكنان دائمیكه اكثر یخاص خود بوده به طور یهایژگیبا و ییمایسیر عوامل، دارایاشتغال و سا

 ییاز خودكفا ینه خدمات شهریاشتغال داشته و در زمیادار یتهای، خدمات و فعالیكسب، تجارت، صنعت، كشاورز

رامون خود بوده و حداقل یپحوزه جذب و نفوذ یاسیو س ی، فرهنگی، اقتصادیبرخوردار و كانون مبادالت اجتماع ینسب
  .ت باشدیده هزار نفر جمع یدارا

  .خواهد بود ین كشور و مسكن و شهرسازیب وزارتیشهر و تصو یشنهاد شورایبه پ ین محدوده شهرییتع - 1تبصره 

ساكنانش خود را اهل  یاست كه از لحاظ بافت اجتماع یو خدمات یمسكون یمحله. مجموعه ساختمانها -2تبصره 
  .خواهد بود یمات شهرداریشهر تابع تقس یهان است حدود محلهیمحدوده معیدانند و دارایآن محل م

  .شودیمل یتشك یوستن چند محله، منطقه شهریبزرگ از به هم پ یمنطقه. در شهرها - 3تبصره 
شهر قرار داشته و از حدود  یشود كه در داخل و خارج محدوده قانونیاطالق م یه نقاطی. به كلیحوزه شهر -4تبصره 

  .ت كنندیتبعیواحد یو عرف یثبت

ار مسئول گرفتن خدمات و یك بخشدار سیكه با داشتن  یمات كشوریاست از تقس یواحد یریبخش عشا - 5ماده 

و  یكنند تابع فرمانداریر در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان میخواهد بود و عشات مربوطهبا ادارا یهماهنگ
  .همان منطقه هستند یاستاندار
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وست چند ین بوده و از به هم پیمع ییایمحدوده جغراف یكه دارا یمات كشوریاست از تقس یبخش واحد - 6ماده 
، یو اوضاع اجتماع یعیاناً شهر كه در آن عوامل طبیروستا و احن مزرعه، مكان، یچنددهستان همجوار مشتمل بر

ت، یكه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمع یبه نحوآوردیرا به وجود م یواحد همگن یاسیو س ی، اقتصادیفرهنگ
و  یعیامكانات طباءیدولت در جهت اح یها یزیرل به اهداف و برنامهیتها، نیر موقعیو سا یارتباطات و دسترس

  .ل گرددیآن تسه یو اقتصاد یو توسعه امور رفاه یاجتماع یاستعدادها

و  یبا در نظر گرفتن وضع پراكندگ یت شهریت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعیحداقل جمع - 1تبصره 

  .م شده استیر تقسیبه شرح ز یتراكمكشور به دو درجه یمیاقل

  .رهزار نف یاد سیمناطق با تراكم ز -الف 

  .هزار نفر 20مناطق با تراكم متوسط  -ب 

، یاسی، سیمیط اقلیه شرایبا توجه به كل یریو كو یو جنگل یریجزا یدر نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرز - 2تبصره 
ب مجلس، یبا تصو ییأت وزراء و در موارد استثنایب هیت با تصویدوازده هزار نفر جمعتا حداقل یو اجتماع یاقتصاد

 باشد1ن شده در تبصره ییزان تعیتواند كمتر از میت بخش میجمع

و  ی، اقتصادی، فرهنگیعین كانون طبی، از همان بخش است كه مناسبتریا شهریمركز بخش، روستا  - 3تبصره  .

  .شودیمآن محدوده شناخته یاسیس

وستن چند بخش یه از به هم پن كیمع ییایاست با محدوده جغراف یمات كشوریاز تقس یشهرستان واحد - 1ماده 
را به وجود  یواحد متناسب و همگن یو فرهنگ یاسی، سی، اقتصادیاجتماع،یعیهمجوار كه از نظر عوامل طب

  .اندآورده

ر یبه شرح ز یكشور به دو درجه تراكم یمیو اقل یت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگیحداقل جمع - 1تبصره 

  .شودیم میتقس

  .نفر 120000اد یتراكم ز -الف 

  .نفر 80000تراكم متوسط  -ب 

و  ی، اقتصادیاسی، سیمیط اقلیه شرایبا توجه به كل یریو كو ی، جزائریدر نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرز - 2تبصره 
تواند یم یاسالم یب مجلس شورایبا تصو ییران و در موارد استثنایأت وزیب هینفر با تصوهزار 50تا حداقل  یاجتماع

  .هزار نفر باشد 50كمتر از 

، ی، اقتصادی، فرهنگیعین كانون طبیهمان شهرستان است كه مناسبتر یاز شهرها یكیمركز شهرستان  - 3تبصره 

  .شودیشناخته مآن محدوده یو اجتماع یاسیس

مركز آمار درجات تراكم را سازمان برنامه و بودجه و  یماه با همكار 3وزارت كشور موظف است ظرف مدت  - 8ماده 
  .ران برساندیوزأتیب هین و به تصوییتع

وستن چند شهرستان ین، كه از به هم پیمع ییایاست با محدوده جغراف یمات كشوریاز تقس یاستان، واحد - 9ماده 
  .شودیل میتشك یعیو طب ی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیاسیس یها تیهمجوار با توجه به موقع

 ا شهرستانیها  ران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشیأت وزیب هیتواند با تصویوزارت كشور بنا به ضرورت م -1تبصره 

شناخته  ید ضروریجاد استان جدیا یاسالم یب مجلس شوراید. مگر آنكه به تصویل نمایتعدها را مجاور، استان یها

  .داشته باشدتیون نفر جمعیلیك مید حداقل ید بایشود. استان جد

، ی، فرهنگی، اقتصادیاسین كانون سیهمان استان است كه مناسبتر یاز شهرها یكیمركز استان  - 2تبصره 

  .شودیمآن استان شناخته یو اجتماع یعیطب

ن مركز دهستان و هر یكتریهر روستا را به نزد یاجتماع یاسیدولت موظف است با حفظ جهات س - 10ماده 
ن مركز یكترین مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیكتریهر بخش را به نزدكز بخش ون مریكتریدهستان را به نزد

  .دیاستان منضم نما

ن قانون هستند با همان عنوان یط مذكور در ایكه فاقد شرا ییها ها و استان بخشها، شهرها، شهرستان - 11ماده 

  .ن قانون منطبق گرداندیط مندرج در ایبا شرا االمكان آن گونه واحدها رایحتمانند، دولت موظف استیم یباق
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  یمات كشورینظام تقس -فصل دوم 

دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع  یاز لحاظ نظام ادار - 12ماده 
  .خواهد بود یالت مركزیتشك

 یواحدها یگذار ر نام و نامییت و تغیر مركزیین و تغییز تعین جاد و ادغام ویل، ایهر گونه انتزاع، الحاق، تبد -13ماده 
  .ران خواهد بودیأت وزیب هیشنهاد وزارت كشور و تصویبنا به پ، بجز استانیمات كشوریتقس

( و ییو قضا ییجرا)ا یادار یها واحدها و سازمان یتمام یبرا یماتیتقس یه واحدهایت محدوده كلیرعا - 14ماده 
  .الزم استكشور یاسالم انقالب ینهادها

خود در هر  یف سازمانیوظا یدفاع و اجرا یعال یشورا یدر ارتباط با دستورالعملها ینظام یروهاین - 1تبصره 

  .خواهد بود ین ماده مستثنیدولت از ایاسینده سیمحدوده با اطالع نما

ه محدوده شهرستانها و هر حوزه االمكان منطبق بیحت یاسالم یانتخابات مجلس شورا یهاحوزه - 2تبصره 

  .كندین میانتخابات را قانون مع یهاشهرستان خواهد بود. محدوده حوزها چندیك یمتشكل از  یانتخابات
 یهامحدوده حوزه یحه قانونین قانون الیب ایخ تصویماه از تار 6وزارت كشور موظف است ظرف مدت  - 3تبصره 

  .دیم نمایتقد یاسالم یمجلس شورا ب بهیتصوه و جهتیرا ته یانتخابات

 ین واحدهایارات مسئولیف و اختیحدود وظا یحه قانونیماه ال 3وزارت كشور موظف است ظرف مدت  - 15ماده 

  .دیم نمایتقد یاسالم یب به مجلس شورایجهت تصوه ویرا ته یمات كشوریتقس

ه و پس از یآنرا ته ییاجرا یهانامهنیین قانون آیب ایخ تصویماه از تار 6وزارت كشور موظف است ظرف  - 16ماده 

  .اجراء گذاردأت دولت به موردیب هیتصو

ه و بر اساس آن یت كشور را تهین آمار جمعیآخر ییاجرا یهانامهنییه آیدولت موظف است همزمان با ته - 11ماده 
  .دین قانون را اجراء نمایا

  .دیقانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نما نیوزارت كشور موظف است اجراء ا - 18ماده 

صد و یك هزار و سیر ماه یست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیقانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ب

  .ده استینگهبان رس ید شوراییب و به تأیتصویاسالم یشصت و دو مجلس شورا

 یاكبر هاشم - یاسالم یس مجلس شورایرئ
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انون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهاق  

جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح  محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح - 1ماده 

 .االجراء میباشدالزم هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن

خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در  عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمینشهرداریها 

هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران  چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث

 .شهر را نیز به عهده دارند در داخل محدوده

نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت  حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که - 2ماده 

 .مربوط تجاوز ننماید دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش

غات و جنگلها، اراضی کشاورزی، با به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ

داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع  هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در

 .خواهد بود و هادی امکانپذیر

حریم شهر مجاز شناخته شده و  نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل

از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی  فاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی )که در هر حالح

طبق  مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین میباشند( به عهده شهرداری

 .مقررات رفتار خواهد شد

آن در دوره طرح هادی روستایی  ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتیا عبارت است از محدودهمحدوده روست - 3ماده 

مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه  که با رعایت مصوبات طرحهای باالدست تهیه و به تصویب

 .دار خواهند بودداخل محدوده را عهده ساخت و ساز در

محدوده و حریم مستقل بوده و  روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای - 1 تبصره

 .روستا را ندارد شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور

ر صورت رسیدن به میشوند د روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع - 2تبصره 

عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر  شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به

 برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار اصلی تلقی و اداره خواهند شد و

 .عمل قرار خواهد گرفت فعالیتهای روستایی تهیه و مالک

بنیاد مسکن انقالب اسالمی در  محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسالمی روستا توسط - 3تبصره 

 .مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب

میگیرند اعم از روستاهای دارای طرح  روستاهایی که در حریم شهرها قراردرآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض  - 4تبصره 

 .جهت توسعه و عمران واریز میگردد هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستا

مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات  در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت - 5تبصره 

 .ری میباشدشه

مقررات و با مجوزهای قانونی  محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق - 4ماده 

 .و تصویب میگردد مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین

دارای طرح ایجاد  1355سال  قبل ازمحدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که  - 1تبصره 

اند در صورتیکه پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ

 ارائه دالیل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم بنا به ضرورت و با

بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز  اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانهشهرها قرار گیرند، 

  .نظارت شهرداری مربوط خواهند بود در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و

 .بود خواهد هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود - 2تبصره 

شهر و تغییرات بعدی آنها به  محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی - 5ماده 

همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع  صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت،

 سد. این محدوده حد اکثر ظرف سه ماه از ابالغ طرحهای مذکور بهطرحهای مذکور میر قانونی تصویب کننده

شده و پس از کنترل و امضای دبیر  صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق
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اری و دستگاههای اجرایی مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرد مرجع تصویب کننده و تأید شدن به مهر دبیر خانه

 .میگردد ربط ابالغذی

تدقیق محدوده را به سایر مراجع  چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور - 1تبصره 

 .صالح صادر خواهد کردذی

هرها، به عهده دبیر خانه مرجع تصویب ش پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابالغ محدوده - 2تبصره 

 .کننده طرحها خواهد بود

اسالمی شهر رسیده باشد برای  در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای - 3تبصره 

 .تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود

 .تصویب میگردد در طرح هادی شهر تعیین وحریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور  - 6ماده 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط - 1ماده 

ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به  مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا

 کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، مرجع تصویب تصویب

مربوط جهت اجراء به دهیاری و  توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان

 .ربط ابالغ میشوددستگاههای اجرایی ذی

و محدوده شهرکهای مجاور، نباید  ریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاورها و حمحدوده - 8ماده 

اختالف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع  با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل

 .حسب مورد خواهند بود

 .آنها تعیین و تصویب میشود های شهری در طرح مصوبمحدوده مجموعه - 9ماده 

( این قانون و هیچیک از 2و ) (1هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد ) - 10ماده 

( این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین 4( و )3مواد ) روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع

 حدود مصوب»، «حوزه شهرداری»، «حریم قانونی»، «محدوده قانونی»متناظر آنها از جمله  ینکلیه عناو

محدوده »، «استحفاظی حریم»، «حوزه استحفاظی»، «محدوده استحفاظی»و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، « شهر

محدوده »در مورد « حدود روستا»یا  «محدوده مسکونی روستا» و نظایر آنها در مورد حریم شهر،« محدوده نفوذی»، «نهایی

و  میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک« شهرک محدوده قانونی»و « روستا

 .باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده

گیر قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم ها و حریمهای مورد اشاره در اینگیر مربوط به محدودهتعاریف و مراجع تصمیم -صره تب

 .میشود - 15/4/1362مصوب  -قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری  مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله

روستایی و شهرکهای مسکونی است  ن قانون برای مناطق مسکونی شهری ومحدوده و حریم تعریف شده که در ای - 11ماده 

اند )مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق خاص تعیین شده ها و حریمهای خاص که حسب قوانینشامل سایر محدوده

 .محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن( نخواهد شد چهارگانه حفاظت شده

جرم محسوب شده و مرتکبین عالوه بر  تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی،هرگونه  - 12ماده 

 .برابر قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط

چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و  رخقانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مو

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 28/10/1384 هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ
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 و باغها )با اصالحات بعدی( یزراع یاراض یقانون حفظ كاربر

 یاراض یر كاربریین قانون تغیب ایخ تصویاز تار آن ها یو باغ ها و تداوم و بهره ور یزراع یاراض یبه منظور حفظ كاربر - 1ماده  

  .باشد یممنوع م یشهرها و شهرك ها جز در موارد ضرور یو باغ ها در خارج از محدوده قانون یزراع

س یمركب از رئ یونیسیهر استان به عهده كم و باغها در یزراع یاراض یر كاربرییتغ یص موارد ضروریتشخ ـ 1تبصره  

ك یست آن استان و یط زیركل حفاظت محی، مدیس سازمان مسكن و شهرسازیرئ ،یر امور اراضی، مدیزسازمان جهاد كشاور
 .گرددیل میتشك یاست سازمان جهاد كشاورزیباشد كه به ریاستاندار م ندهینفر نما

 .دینما ون شركتیسیدر جلسات كم یتواند بدون حق رأیربط میذ یینده دستگاه اجراینما        

ون یسیا استعالم مطابق نظر كمیافت تقاضا یدر خیموظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تار یسازمان جهاد كشاورز        
 .دینما نسبت به صدور پاسخ اقدام

گردد و یل میس سازمان مذكور تشكیرئ رنظریاستانها ز یجهاد كشاورز یاه ون فوق در سازمانیسیرخانه كمیدب        
ه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در یاول یكارشناس یپرونده، بررس لیل و تكمیافت تقاضا، تشكیفه دریدار وظعهده

 .باشدیسوابق و مصوبات م یون و نگهداریسیكم

، نظر سازمان یو ادار ییاست و مراجع قضا یو باغها، وزارت جهاد كشاورز یزراع یص اراضیمرجع تشخ ـ 2تبصره         

 .سازمان مورد اشاره خواهندبود ت نظریموظف به رعا یند و مراجع ادارینماینه استعالم مین زمیرا در اربط یذ یكشاورز جهاد

 .شودیم یتلق یدادگستر یبه منزله نظر كارشناس رسم ییقضا مراجع یاستان برا ینظر سازمان جهاد كشاورز        

ك، افراز یها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفك أتیه ریو سا یسمادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد ر ـ 3تبصره         

 جهاد یها ها از سازمان شهرها و شهرك یآنها در خارج از محدوده قانون یر كاربرییتغ ها و و باغ یزراع یم اراضیو تقس
 .ندینما استعالم نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال ی، وزارت جهاد كشاورز یكشاورز

 یلیع تكمیصنا یها و كارگاه یدات كشاورزیر تولیو سا یها، پرورش ماهیمرغدار ها،یها، دامداراحداث گلخانه ـ 4ه تبصر        

ن یمذكور از شمول ا شود. مواردیمحسوب نم یر كاربرییبوده و تغ یدات بخش كشاورزینه كردن تولیروستاها به در ییو غذا

 .باشدیها بالمانع م استان یجهاد كشاورز یهاسازمان با موافقت یطیست محیت ضوابط زیبوده و با رعا یماده مستثن

ه یبوده و از كل یطرح هاد مصوب، مشمول ضوابط یطرح هاد یدارا یروستاها یداخل محدوده قانون یاراض ـ 5تبصره         
 .باشدیم ین قانون مستثنیضوابط مقرر در ا

موضوع تبصره  یونهایسیعملكرد كم یابینظارت و ارز و ییه اجراید وحدت روجایو ا ین روش كلییبه منظور تع ـ 6تبصره        
 .گرددیل می( تشكی)سازمان امور اراض یوزارت جهاد كشاورز در یرخانه مركزین ماده، دبی( ا1)

صادر  یربرر كاییكه مجوز تغ یماده در موارد نی( ا1موضوع تبصره ) یونهایسیمات كمیدنظر در مورد تصمیتجد ـ7تبصره        
ار یاالختنده تامیا نمای یر جهاد كشاورزیاست وزیبه ر یونیسیبه عهده كم یكشاورز شنهاد وزارت جهادیص و پیشده با تشخ

 .باشدیست میز طی، كشور و سازمان حفاظت محیمسكن و شهرساز یهاربط وزارتخانهیت معاونان ذیبا عضو و یو

 .دیدر جلسات مذكور شركت نما یحق رأ تواند حسب مورد و بدونیربط میذ یینده دستگاه اجراینما        

شود هشتاد درصد  یداده م یر كاربریین قانون مجوز تغیو باغ ها طبق مقررات ا یزراع یكه به اراض یدر موارد - 2ماده  

ن وصول و به خزانه یمالك بابت عوارض از یر كاربریین پس از تغیمذكور با احتساب ارزش زم یو باغ ها یمت روز اراضی( ق80%)
 .گردد یز میكل كشور وار یدار

كبار و احداث ی ین تا پانصد متر مربع فقط برایزم صاحبان یسكونت شخص یها برا و باغ یزراع یاراض یر كاربرییتغ ـ 1تبصره 
ع یصنا و یبخش كشاورز یلیو تكم یلیع تبدیصنا ین واحدهایو همچن یادات گلخانهیان، تولیآبز ها، پرورشیها، مرغدار یدامدار

 .ن ماده نخواهدبودیمشمول پرداخت عوارض موضوع ا یدست

 ی)مل یاسالم یمصوب مجلس شورا یاهیسرما یهاییتملك دارا یاز طرحهایموردن یو باغها یزراع یاراض ـ 2تبصره         

ن و مقررات یبوده و تابع قوان یمستثنن ماده یمردم از پرداخت عوارض موضوع ا ازیموردن یخدمات عموم ی( و طرحهایـ استان
 .باشدیم مربوط

ندگان یمتشكل از نما یاون سه نفرهیسین قانون توسط كمیموضوع ا یباغها و یزراع یاراض یابیم و ارزیتقو ـ 3تبصره         
 .ردیذپیم ك از شهرستانها انجامیاستان در هر  ییو دارا ی، امور اقتصادی، استانداریكشاورز سازمان جهاد
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رمجاز و بدون اخذ مجوز از یقانون كه به صورت غ نیموضوع ا یو باغها یزراع یا متصرفان اراضیه مالكان یكل ـ 3ماده  
از  ینقد یند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاینما یر كاربرییقانون اقدام به تغ نی( ا1( ماده)1ون موضوع تبصره)یسیكم

موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار  د كهیجد ین با كاربریمت روز زمیو باغها به ق یزراع یاراض یك تا سه برابر بهای
 .ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد كیو حبـس از  ینقـد یجرم به حداكثـر جزا

 یدولتو شركت ها و موسسات  یعموم یها و نهادها یو شهردار یدولت یسازمان ها و موسسات و شركت ها - 1تبصره 
  .باشند ین قانون میز مشمول مقررات ایكه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است ن

نموده باشند  یص دادگاه صالحه تخطین قانون به تشخیا یها و نهادها كه در اجرایك از كاركنان دولت و شهرداریهر  ـ 2تبصره 

كه  دیجد ین با كاربریمت روز زمیو باغها به ق یزراع یاراض یبها ك تا سه برابریاز  ینقد یضمن ابطال مجوز صادره به جزا

ها محكوم یو شهردار یخدمات دولت مه مذكور به انفصال دائم ازیموردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار عالوه برجر
ت از یحبس و محروم ق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماهیتعل ز به شش ماه تا دو سالیخواهندشد. سردفتران متخلف ن

 .شوندیم محكوم یسردفتر

ن قانون را در بودجه یموضوع ا یدرآمدها ( از%80معادل هشتاد درصد ) یدولت مكلف است همه ساله اعتبار ـ 4ماده  

ل شام یكشاورز ییربنایمربوطه به مصرف امور ز یوزارت مزبور طبق ضوابط قانون د تایمنظور نما یانه وزارت جهاد كشاورزیسال
 یهانهیر و هزیموات و با یاراض یاین آب و احی، تأمیخاك ی، سدها و بندهای، زهكشیاری، احداث كانال، آبیاراض حیتسط

 یسازن قانون به منظور مطالعه و آمادهیمانده از درآمد موضوع ایباق (%20ست درصد )ین قانون برساند و بیا یو اجرا یدادرس
قرار  یشهرساز ار وزارت مسكن ویجاد شهركها در اختیوسعه شهرها و روستاها و ات یكشت و زرع برا رقابلیغ ینهایزم

 .ردیگیم

و  یشهرساز یعال یس شورایقانون تاس 5ون ماده یسیدر كم ینده وزارت كشاورزین قانون نمایب ایخ تصویاز تار - 5ماده 

  . ت خواهد داشتیران عضویا یمعمار

مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت  یكصد هكتار اراضیك هزار و یقابل كشت از  ریغ یصد هكتار اراضیمقدار س - 6ماده 

  .ن قانون عمل خواهد شدیمطابق با ا یه اراضیافته و با بقیاحداث ورزشگاه مذكور اختصاص 

 :دیت نمایر را رعایها موارد زضرورت صی( موظف است در تشخ1( ماده )1ون موضوع تبصره )یسیكم ـ 7ماده

 .ید توسط متقاضیجد یربط متناسب با كاربریذ ییـ اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرا1

 .رانیا یو معمار یشهرساز یعال یمصوب شورا یاهیو ناح یامنطقه ،یكالبد یـ ضوابط طرحها2 
 .لحمس یروهایبه درخواست ن یدگیمسلح در رس یـروهاین یمطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـده ـ3

 .و باغها یزراع یاراض یبر حفظ كاربر یقانون مبن یروح كل توجه بهبا یگذارهیسرماودیست و تداوم تولیط زیـ ضوابط حفظ مح4
 .ربطیذ دستگاه یصادره از سو یمربوط مطابق مجوزها یاستانداردها، اصول و ضوابط فن ـ 5

مانند آب، برق، گاز و تلفن از  ییربنایسات زیخدمات و تأس ین و واگذاریتأم روانه ساخت وا پیصدور هرگونه مجوز  ـ 8ماده        
، مسكن و یجهاد كشاورز یهاوزارتخانه ن قانون توسطی( ا1و باغها موضوع ماده ) یزراع یربط در اراضیذ یدستگاهها یسو

ن قانون ی( ا1( ماده )1ون موضوع تبصره )یسید كمییتأربط صرفاً پس از یذ ر مراجعیها و سایها، شهرداری، استانداریشهرساز
 .شد قانون مجازات خواهد نی( ا3ن ماده برابر مقررات ماده )یمجاز خواهدبود. متخلف از ا یر كاربرییضرورت تغ بر یمبن

 ها كه در و شهرك شهرها یو باغها واقع در داخل محدوده قانون یزراع یاراض یكاربر ت از تداومیبه منظور حما ـ9ماده        
را  یالت و خدمات شهریتسه ها موظفند یباشند، دولت و شهرداریم یكشاورز یكاربر یدارا یلیجامع وتفص یها طرح

 .قرار دهند ار مالكان آنهایها در اخت یسبز شهردار یمطابق تعرفه فضا

ص یكه بنا به تشخ یر اقداماتیماسه و سا ش شن ویا افزایبنا، برداشتن  جادیدر قالب ا یر كاربرییهرگونه تغ ـ11ماده        

( 1ون موضوع تبصره )یسیكم رمجاز و بدون اخذ مجوز ازیگردد، چنانچه به طور غیمحسوب م یر كاربرییتغ یكشاورز وزارت جهاد
را به  ات اقدام و مراتبیمحل مكلفند نسب به توقف عمل یكشاورز رد، جرم بوده و مأموران جهادین قانون صورت پذی( ا1ماده )

 .ندیاعالم نما ییانعكاس به مراجع قضا اداره متبوع جهت

بنا به  موظف است یانتظام یرویبه اقدامات خود ادامه دهد ن یمرتكب پس از اعالم جهاد كشاورز چنانچه ـ1تبصره        

 .دینما یریات مرتكب جلوگیاز ادامه عمل یدرخواست جهاد كشاورز

نده دادگاه یكه دادسرا نباشد با حضور نما ینقاط نده دادسرا و دریموظفند با حضور نما یشاورزمأموران جهاد ك ـ2تبصره        

 .ندینما ه اعادهین را به حالت اولیت زمیبه قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضع م صورتمجلس رأساً نسبتیمحل ضمن تنظ

ون موضوع یسیو باغها از كم یزراع یاراض ین حفظ كاربرقانو یكه در اجرا یو حقوق یقیه اشخاص حقیكل ـ11ماده        
افت یرا در و باغها یزراع یاراض یر كاربرییمجوز تغ 1314و باغها مصوب  یزراع یاراض یحفظ كاربر ( قانون1( ماده )1تبصره )

ضوع مجوز مربوطه اقدام طرح مو یقانون، نسبت به اجرا نیاالجرا شدن ااند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از الزمنموده

 .ن قانون خواهدشدین شده موضوع مشمول مقررات اییمهلت تع ند. در صورت عدم اقدام درینما
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آهن راهها و راه یمنیقانون اصالح قانون ا (11موضوع ماده ) یم قانونیجاد هرگونه مستحدثات پس از حریا ـ12ماده        
 .باشدین قانون مجاز می( ا1( ماده )1ت تبصره )یبا رعا فقط یو باغ یزراع یدر مورد اراض 1319مصوب 

 .باشدیآن م ییاجرا یهانامهنین قانون و آئیا یمسؤول اجرا یكشاورز وزارت جهاد ـ13ماده        

مسكن و  یهاوزارتخانه یقانون را با همكار نیا ییاجرا یهانامهنیموظف است آئ یوزارت جهاد كشاورز ـ14ماده        
 .دیران ارائه نمایأت وزیب به هیتصو یه و برایظرف مدت سه ماه ته ستیط زی، كشور و سازمان حفاظت محیرسازشه

دولت و مصرف آن در  یاز درآمدها یقانون وصول برخ (11) ن قانون از جمله مادهیر با این و مقررات مغایه قوانیكل ـ 15ماده 
 گرددیم  لغو  28/12/1313ن مصوب یموارد مع
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 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 (2۲/11/137۲)مصوب 

 1ماده  
که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می ( 131۱در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها )مصوب 

 شودعبارت های زیر دارای تعریف های مربوط هستند:

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری )مصوب  ۱ماده  1قانونی شهر: محدوده ای است که براساس تبصره الف( محدوده 
 به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد.( 13۳2

 ب( محدوده قانونی شهرک: محدوده ای است که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد.
سازی روستا، محدوده ای است که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده ج( محدوده قانونی روستا: در طرح های هادی یا به

 باشد و در روستاهای فاقد طرح هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود روستا است.
 2ماده 

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری های سراسر کشور موظفند 

که از این  -قانون 1ماده  1خواست وزارت کشاورزی، نماینده خود را در هر استان جهت تشکیل کمیسیون موضوع تبصره بنا به در
به وزارت یاد شده معرفی کنند. وزیر کشاورزی حکم عضویت  -پس در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود

 نمایندگان یاد شده در کمیسیون را صادر می کند.
 صرهتب

کمیسیون و دبیرخانه آن در سازمان کشاورزی استان مستقر می شود و سازمان یاد شده در هر استان مسؤول دبیرخانه را 

 تعیین می کند.
 3ماده 

درخواست متقاضی یا جانشین قانونی وی مبنی بر تغییر کاربری اراضی یا باغ های تحت تملک به جز درخواست های موضوع 
ن به انضمام تصاویر اسناد و مدارک الزم در دبیرخانه کمیسیون ثبت و به ترتیب تاریخ ثبت، برای رسیدگی در قانو 1ماده  2تبصره 

دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. کمیسیون درخواست های یاد شده را در صورت لزوم، مورد بررسی قرار می دهد و حداکثر 
یت اعضا در مورد آنها تصمیم گیری می کند و مراتب را بالفاصله به متقاضی ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثر

 اعالم می نماید.

 1تبصره 
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ۵شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون موضوع ماده 

ربوط، حسب مورد کاربری جدید زمین یا باغ موضوع ماده مراجع قانونی تصویب طرح های جامع یا هادی و سایر مراجع قانونی م
 قانون را تعیین می کنند. 2

 2تبصره 

کمیسیون در صورت موافقت با تغییر کاربری زمین زراعی یا باغ موضوع درخواست یا قسمتی از آن، مراتب را همراه با نقشه 
برای کاربری جدید، به اداره کل امور اقتصادی و دارایی  )کروکی( و مشخصات کامل ملک، به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ

قانون به  2استان مربوط اعالم می کند و پس از اخذ گواهی الزم مبنی بر واریز هشتاد درصد ارزش روز زمین و باغ موضوع ماده 
 می نماید. حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به متقاضی یا جانشین قانونی وی اعالم

 3تبصره 

وزارت کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها را ظرف یک ماه از تاریخ 
 ابالغ این آیین نامه تعیین و جهت اجرا به سازمان های کشاورزی استان ها ابالغ کند.

  ۲تبصره 
اکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه، ضوابط مربوط به چگونگی تقویم وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حد

 ارزش اراضی مشمول تغییر کاربری موضوع قانون تهیه و برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد کند.
 ۲ماده 

نونی شهرها و شهرک ها ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موظفند اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قا

را براساس نقشه ای که به تأیید سازمان کشاورزی استان رسیده است، تفکیک کنند. ضوابط تفکیک اراضی زارعی و باغ ها در 
 خارج از محدوده قانونی شهرها توسط وزیر کشاورزی تهیه و ابالغ می شود.

 ۵ماده 
ر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت مالکان کم بضاعت در وزارت کشاورزی موظف است ضوابط و تعاریف مربوط به تغیی

قانون نمی  2مساحت های کوچک، همچنین نیازهای بخش کشاورزی و دامی را که مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 

 ابالغ کند.قانون  1ماده  1باشند، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و برای اجرا به کمیسیون موضوع تبصره 
 تبصره

ضوابط و تعاریف موضوع این ماده در بخش امور دامی و سایر وظایف وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی وزارت یاد شده تهیه 
 می شود.

 ۶ماده 
قانون مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرک ها )متصل و منفصل( را حتی  2وزارت مسکن و شهر سازی در اجرای تبصره 

ارج از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت المقدور در خ

 کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کند.
 تبصره

ی اراضی و باغ های وزارت مسکن و شهرسازی موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگی به حداقل رساندن تغییر کاربر
 داخل محدوده قانونی شهرها را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ آیین نامه تهیه و به دستگاههای مربوط ابالغ کند.

 7ماده 

قانون و تبصره های آن، حسب مورد  3وزارت کشاورزی و سازمان های کشاورزی استان ها پس از احراز تخلف موضوع ماده 
ع قضایی، توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد شده درخواست می کند. مراجع قضایی ابتدا ضمن معرفی متخلفان به مراج

خارج از نوبت دستور موقت توقف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم 
نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم  مقتضی را صادر می کند. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه
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دادگاه پس از وصول جریمه، متخلف را به منظور اعمال قوانین و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداریهاو استانداریها 
 معرفی نماید.

 8ماده 
اگانه برای وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سال اعتبارات عمرانی موضوع قانون را تحت ردیفهای جد

درصد وجوه  100وزارت مسکن و شهرسازی به ترتیب هشتاد درصد و بیست درصد در الیحه بودجه ساالنه منظور کند. معادل 

واریزی موضوع قانون به درآمد عمومی کشور هر سال به نسبتهای یاد شده، از محل اعتبارات مربوط در اختیار وزارتخانه 
 قانون به مصرف برسد. ۱و شهرسازی قرار می گیرد تا جهت اجرای طرح های مصوب موضوع ماده کشاورزی و مسکن 

 9ماده 
 ۳وزارت کشاورزی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه، سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت موضوع ماده 

 ایی مربوط اعالم کند.قانون را جهت احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان تعیین و به دستگاه اجر
 11ماده 

در حریم استحفاظی، دستورالعمل الزم  -13۳۳مصوب  -به منظور جلوگیری از تداخل وظایف در اجرای قانون و قانون زمین شهری

 به طور مشترک توسط وزرای کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ می شود.
  11ماده 

 از شمول این آیین نامه مستثنی است. های مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب، زمین
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 راهها و راه آهن  یمنیقانون ا

  یبا اصالحات و الحاقات بعد 

هر طرف  یمتر برا 3ك شانه حداقل به عرض یل رو و یدو خط اتومب یشود كه حداقل دارا یاطالق م یآزاد راه به راه - 1ماده 

صور و در تمام طول آزاد راه از هم كامال مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به مح یرفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحو

 آن را قطع نكند.  یگریچ راه دین شود و هیآزاد راه عبور كند تام یا باالیر یكه از ز یفرع یله راه هایوس

ن یاعالم كند مشمول مقررات ا یترابر كه وزارت راه و یخیا بشود از تاریات فوق ساخته شده یهر آزاد راه كه با خصوص - 2ماده 
 باشد.  یقانون م

كه عبور آنها  یه این انواع وسائط نقلیمكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچن یوزارت راه و ترابر - 3ماده 
ر عالئم الزم را یو ساتوقف مجاز  یو محلها یه عالئم مربوط به مقررات رانندگیز كلیست با نصب عالئم مشخص كند و نیمجاز ن

 اطالع رانندگان نصب كند.  یتصادف الزم است در طول راه برا یاز خطرات احتمال یریشگیپ یكه برا

ه در ین توقف وسائط نقلیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنیه غیاده و انواع وسائط نقلین پیورود و عبور عابر - 4ماده 

 خطوط عبور ممنوع است . 

ه یله نقلیشود راننده مجاز كه وس یا خسارت مالیا قتل یا جرح یواقع شود كه منجر به ضرب  یهر گاه به جهات مذكور حادثه ا

در هر حال مكلف است در صورت بروز  ینخواهد داشت . ول یتیاو مجاز به حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئول
ن یگر بالفاصله به اولیله دیا وسیه خود یله نقلیراست متوقف نموده و مصدوم را با وسه را در شانه سمت یله نقلیحادثه وس

ت راننده مذكور مانع استفاده شخص یاطالع دهد. عدم مسئول ین انتظامیمارستان برساند و مراتب را به ماموریا بیدرمانگاه 
 مه نخواهد بود. یثالث از مقررات ب

 جاد كند. یه در طول آزاد راه ها را ایمجاز وسائط نقل یتوقف ضرور یف است محل هامكل یوزارت راه و ترابر - 1تبصره 

ست در بزرگراه تردد یبا یم یضرور یت هایكه به طور موقت و به سبب ضرورت و مامور یر مجازیه غیوسائل نقل - 2تبصره 
 یین مقام اجرایا باالتریو  یانه ها ویو پا یجاده ا و حمل و نقل  ین راهداریا معاونیو  یر راه و ترابریند ، فقط با اجازه وزینما

ه كه به یله نقلیخود و با نصب تابلو "عبور آزاد از بزرگراه " در پشت وس یاستانها در حوزه استحفاظ یادارات كل راه و ترابر

ر به تعداد الزم توسط وزارت راه توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق الذك یل و اخذ خواهد شد، میس راه به راننده تحویله پلیوس
 گردد.  یس راه میل پلیه و تحویته یو ترابر

 رسد.  یم یب وزارت راه و ترابریخواهد بود كه به تصو ین نامه ایین حداقل و حداكثر سرعت آن گونه وسائل طبق آییتع

ت و ارائه خدمات در یانجام ماموركه به سبب ضرورت جهت  یا افرادیو  یو انتظام یدولت ین سازمان هایمامور - 3تبصره 
در صورت بروز حادثه از شمول حكم  یمنیت ضوابط ایند با رعاینما یا توقف میاده تردد یه بزرگراهها به صورت پیا حاشیسطح 

 یه مجاز كه منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقیله نقلیت راننده مقصر وسیباشند و مسئول یم یمستثن 4ماده 
 است . 

رند، موظف هستند از خطوط یگ ین ماده واحده مجوز عبور میر مجاز به عبور از آزادراه ها كه طبق ایه غیل نقلیوسا - 4بصره ت
 ند.یمجاز در آزادراه ها عبور و مرور نما

مجلس وتعاون  یودارائ یون امور اقتصادیسیوكم یوراه وترابر یون مسكن وشهرسازیسیكمب یتواند با تصو یدولت م - 5ماده 

 ن و وصول كند. ییتع یآزاد راه ها عوارض مناسب یبرا یاسالم یشورا

ا یا زراعت ی یا درختكاریجاد هر گونه مستحدثات ین ایجاده گردد همچن یكه موجب خراب یاتیاقدام به هر گونه عمل - 6ماده 

ق و وسائل متناسب یك به طریزان هر یمو راه آهن كه  یو فرع یاصل یآزاد راه ها و راه ها یم قانونیدر حر یاقدام به حفار

 ممنوع است .  یشود بدون اجازه وزارت راه و ترابر یم یآگه یمشخص و از طرف وزارت راه و ترابر

نده دادگاه بخش یكه دادسرا نباشد با حضور نما ینده دادسرا و در نقاطیمكلف است به حضور نما یوزارت راه و ترابر - 1 تبصره
 م صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو كند. یات را ضمن تنظیا زراعت و حفریو  یا درختكاریل مستحدثات ین قبیا

 یدگینگونه پرونده ها رسیمراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به ا یجع دادگسترتوانند به مرا ینفع میاشخاص ذ - 2تبصره 
 كند.  ینموده و حكم الزم را صادر م

 یو رأ یدگینه ها ، خارج از نوبت به موضوع رسیزان خسارت و هزیدر خصوص م یدادگاه با درخواست وزارت راه و ترابر -3تبصره 

 صادر خواهد نمود .  یمتقض
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موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده  یانتظام یرویو راه آهن و ماموران ن یاموران مربوط در وزارت راه و ترابرم - 4تبصره 
اد شده در یا مسئول یم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام الزم اطالع دهند .مأمور یوقوع تجاوز به راهها و راه آهن وحر

 شد.  صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد

ن دست ییلومتر از پایك كیمتر( از باال دست و 500برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر ) -5تبصره 

راهها و راه آهن  یمنی)الحاق بموجب قانون اصالح قانون اپلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد . 
 (19مصوب 

گر در راهها و ید یئیا هر شیا نصب و استقرار تابلو یر آن و ی، روغن موتور و نظا یاله ، نخاله ، مصالح ساختمانختن زبیر -1ماده 

ات كه موجب اخالل در امر تردد ین هر گونه عملیشهرها و همچن یا خارج از محدوده قانونیآنها در داخل  یم قانونیراه آهن و حر

 ممنوع است .  یترسجاد را دسیز ایشود و نیه میل نقلیوسا

صورت  یبیم باال عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخریمرتكبان جرا -1تبصره 
ك ماه تا شش ماه حبس و ین ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یا مرتكبینگرفته باشد مرتكب 

ر با جبران یال محكوم خواهند شد . در مورد اخی( ر5000000ون )یلی( تا پنج م500000از پانصد هزار ) یدنق یا پرداخت جزای

 ب موقوف خواهد شد . یخسارت تعق

سات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو یو عبور دادن تاس یم و گذرگاه مناسب، درختكاریبه حر یجاد راه دسترسیا -2تبصره 
كه از عرض راه عبور  یسات عمومیم تأسیبه منظور ترم یمجاز است . در موارد اضطرار یزه وزارت راه و ترابرم آنها با اجایدر حر

 اقدام خواهد نمود .  یمنیه نكات ایت كلیو ضمن رعا ینموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابر

و عالئم و  یه فنیم آنها و ابنینه و خسارت وارده به راهها و حریمكلف است نسبت به برآورد هز یوزارت راه و ترابر -3تبصره 

آب ، گاز و فاضالب و كابل برق  یو لوله ها یكیتراف یا عبور بارهایه و یكه در اثر برخورد وسائط نقل یمنیزات ایسات و تجهیتأس
ز و یرا به حساب خزانه وار یافتیو مبالغ در نه و خسارت گردد ، اقدامیكه منجر به بروز هز یاتیره و هر گونه عملیو مخابرات و غ

راهها و راه  یمنی)الحاق بموجب قانون اصالح قانون اراهها به مصرف برساند .  یمن سازی( آن را به منظور ا%100صد در صد )

 (19آهن مصوب 

ا ضرب یا جرح یسائل مزبور قتل و یه راه آهن بر اثر رانندگیهر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقل - 8ماده 
ن صورت مجلس در ین و مصدومین در مورد مجروحینخست یه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهایله نقلید وسیواقع شود با

ن در یه از راننده و مطلعیقات اولیم و پس از تحقین مربوط راه آهن تنظیراه آهن و مامور ین انتظامیله ماموریمحل حادثه به وس

ه راه آهن یل نقلیخطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسا یرو یگریا اجسام دیكه به سبب حادثه جسد  یصورت
انتقال داده و بالفاصله قطار و  یراه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسب یس انتظامین پلیباشد مامور

راه آهن موظفند آثار و عالئم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتب  یظامس انتین پلیه را حركت دهند. ماموریله نقلیوس
 گزارش دهند.  یفات قانونیحضور و انجام تشر یبرا ییرا در صورت وقوع قتل فورا به مقامات قضا

ه را با نصب یقلل نیافراد و وسا یمجاز برا یران مكلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه هایا یراه آهن دولت - 9ماده 
 عالمات مشخص كند. 

 یراه آهن به استثنا یسات فنیستگاه ها و كارخانه ها و تاسیخطوط راه آهن و ورود در محوطه ا یعبور از رو - 10ماده 

آن عده از  یستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز برایو امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ا یمسافر یسكوها

ران یا یباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولت یفه مجاز به ورود و عبور میراه آهن كه بر حسب وظ نیمامور
 مسئول نخواهد بود. 

مجاز  یر محلهایگر در غیك طرف خط آهن به طرف دیاز  یر موتوریو غ یه اعم از موتوریله نقلیعبور هر گونه وس - 11ماده 
 باشد.  یشامد و خسارت وارده میامر مسئول هر گونه پن یممنوع است و متخلف از ا

 است .  ینقد یال جزاین ماده مستوجب پانصد ریتخلف از مقررات ا - 1تبصره 

 1350مصوب سال  یبه تخلفات و اخذ جرائم رانندگ یدگیاست كه در قانون نحوه رس یبه تخلف مزبور به نحو یدگیب رسیترت

س یپلمه پلیا درجه داران دیافسران  یر نام وزارت راه و ترابریی( قانون تغ16موضوع ماده ) یبرل گارد ترایده و تا تشكیمقرر گرد
ف یكشور وظا یس راه ژاندارمریپلمه پلیا درجه داران دیراه آهن نباشد افسران  یس انتظامیكه پل یراه آهن و در نقاط یانتظام

پلمه گارد یبه تخلفات و اخذ جرائم با افراد د یدگیحق رس یارد ترابرل گیمذكور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشك
 مذكور خواهد بود. 

سات مربوط به راه یر تاسیز و ساین خاكریل و همچنیاز ر یا انحراف قسمتی یه موجب خرابیط نقلیهرگاه عبور وسا - 2تبصره 
 شود.  یال و جبران خسارت وارده محكوم میر 5000 ال تایر 1000از  ینقد یه به پرداخت جزایله نقلیآهن گردد راننده وس

 د.یكل منظور خواهد گرد یك به حساب خزانه داریتبصره  یوجوه حاصل از اجرا - 3تبصره 

از پانصد  1320ن ماه یراه آهن مصوب فرورد یفر بزه های( قانون ك13ن قانون غرامت موضوع ماده )یب ایخ تصویاز تار -12ماده 
 باشد.  یم خط آهن میستگاه ها در حكم تجاوز به حریال خواهد بود و تجاوز به محدوده ایرال تا پنج هزار یر
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مصوب راه آهن  یاز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هایكه مورد ن یستگاه راه آهن عبارت است از محوطه ایحدود ا - تبصره 
 شود.  یاز طرف راه آهن مشخص م له عالئم مخصوصیقانونا به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وس

 شود:  یراه آهن اضافه م یقانون بزه ها 21ل به ماده یتبصره ذ - 13ماده 

 ت راه آهن خواهد بود. یموكول به شكا یب متهم در دادگستریتعق -تبصره 

و  یر همكارب یصالح دستور الزم را مبن یران ، مرجع قضائیا یاسالم یحسب درخواست شركت راه آهن جمهور -2تبصره 

)الحاق كند . یر مجاز صادر میتردد غ یجاد نظم به منظور انسداد محلهایبا آن شركت جهت ا یانتظام یروینظارت مأموران ن
 (19راهها و راه آهن مصوب  یمنیبموجب قانون اصالح قانون ا

ه یراه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقلبه  یكه حركت آن بستگ یه ایله نقلیا وسیا دام یهر گاه بر اثر عبور انسان  - 14ماده 

فه یشود راننده مجاز كه بر حسب وظ یا خسارت مالیا ضرب یا جرح یمنجر به قتل  یخط آهن حادثه ا یمجاز راه آهن در رو

د ت نموده باشیكه نظامات و مقررات مربوط را رعا یخط آهن به عهده دارد در صورت یه راه آهن را رویوسائل نقل یرانندگ
 مه نخواهد بود. یت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بینخواهد داشت . عدم مسئول یتیمسئول

الزم را در نظر  یو مجار یضرور ید و راه آهن ، گذرگاههایجد یجاد راههایمكلف است هنگام ا یوزارت راه و ترابر - 15ماده 

فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن  یه نحو مقتضرا ب یگرفته و موجبات ارتباط دو طرف را احداث

و در چهارچوب مقررات  یراهها مكلفند حسب اعالم وزارت راه و ترابر ین روشنائیرو در مورد تأمیو وزارت ن یامكانات ارتباط
 موجود اقدام كنند .

  

وار به ید احداث دینما یاعالم م یب و وزارت راه و ترابریران تصویات وزیكه ه یخارج از محدوده شهرها در مناطق - 16ماده 
واقع  یاصل یم راه آهن و آزاد راهها و راههایحر یكه تا فاصله هفتاد متر از انتها یو مستحدثات یك متر در اراضیش از یارتفاع ب

ن حسب یمالك یشن یود توده هااز ور یریر طوفان شن كه به منظور جلوگیواقع در مس یاراض یشده ممنوع است مگر برا
 ند. یتوانند به احداث آن اقدام نما یا راه آهن میمورد با اخذ پروانه از ادارات راه 

 ن قانون رفتار خواهد شد. یا 6ك و دو ماده ی ین حسب مقررات تبصره هایبا متخلف

 لغو شد. –تبصره 

 یم راه آهن هایم راهها و حریحر ی( متر از انتها100صد ) سات به شعاعیو تاس یواركشیجاد هرگونه ساختمان و دیا -11ماده 

آنرا به عهده دارد بدون  یت نگهداریا مسئولید و ینمایا میاحداث نموده  یكه وزارت راه و ترابر یكشور و در طول كنارگذرهائ
 باشد . یكسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع م

 راهها و راه آهن اقدام كند .  یمنی( قانون ا6( ماده )1بر تبصره )موظف است در مورد متخلفان برا یوزارت راه و ترابر

 گردد . ی( لغو م15ل ماده)ین ماده تبصره ذیب ایبا تصو

( متر را بعد 100كشور به عمق صد ) یاطراف راهها و راه آهن ها ینهایزم یمكلف است نوع كاربر یوزارت راه و ترابر -1تبصره 

از ین قانون نی( هم15كه بر حسب ضرورت وفق ماده ) یانیران برساند و از متقاضیئت وزیب هیه تصوه و بیآنها ته یم قانونیاز حر
رسد یران میئت وزید هییكه به تأ ین نامهاییرا بر اساس آ یدر حد فاصل فوق را داشته باشند وجوه یبه احداث مستحدثات

 راهها به مصرف برساند .  ین سازمی( آن را به منظور ا%100ز و صددرصد )یاخذ و به حساب خزانه وار

آنها توسط  یم قانونیه حریال ی( متر از منته100ه راهها و راه آهن تا شعاع صد )ینظارت بر امر ساخت و ساز در حاش -2تبصره 

 شود . یوزارت مذكور اعمال م

ن ماده نسبت به صدور ی( هم1)بر اساس موارد موضوع تبصره  یجاد هماهنگیشود به منظور ایاد شده اجازه داده میبه وزارت 

ند یالزم را از مراجع مربوط اخذ نما یر مجوزهاید سایان بایاست متقاض یهید . بدیان اقدام نمایجاد مستحدثات به متقاضیمجوز ا
 . 

و  یت مسائل فنیر آنها با رعایر خطوط آب ، برق ، فاضالب ، نفت ، گاز ، مخابرات و نظاینظ یسات عمومیجاد تأسیا -3تبصره 

ب یبه تصو یر راه و ترابریشنهاد وزین قانون به پیب ایاست كه ظرف سه ماه از تصو ین نامه ایك ، تابع آئیمربوط به هر یمنیا

 (19راهها و راه آهن مصوب  یمنی)الحاق بموجب قانون اصالح قانون اد . یران خواهد رسیئت وزیه

 یروستائ یو مرمت راهها ی، احداث ، نگهدار یزیربوط به برنامه رف میهمچنان عهده دار وظا یوزارت جهادسازندگ -18ماده 
)الحاق ل آن اقدام خواهد نمود . یذ ین قانون و تبصره های( هم6برابر ماده ) یروستائ یم راههاین به حریبوده و با متجاوز

 (19راهها و راه آهن مصوب  یمنیبموجب قانون اصالح قانون ا
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ك از یالزم را در طول هر  یمنیزات ایو تجه یو عمود یمكلفند عالئم افق یو جهادسازندگ یترابر راه و یوزارتخانه ها -19ماده 
 ند . یاز نصب و اجراء نمایمورد ن یمربوط مشخص و در محلها یراهها

زم را نصب ال یمنیمربوط عالئم ا یراهها یا نگهداریات احداث و مرمت و یانجام عمل یمذكور مكلفند برا یوزارتخانه ها –تبصره 

ك از ی( وارد شود هر  یا حقوقی یقیبه اشخاص ) حق یاد شده خسارتیدر بكاربردن عالئم  یند چنانچه بر اثر كوتاهینما

وزارتخانه ، خسارت وارده را  یو عمران یا اعتبارات جاریمانكار یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پی یوزارتخانه ها
فاء یر شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیمانكاران مرتكب تقصیا پیران دولت د و چنانچه مأمویپرداخت نما

 (19راهها و راه آهن مصوب  یمنی)الحاق بموجب قانون اصالح قانون ا خواهد نمود .
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 1379راهها و راه آهن مصوب  یمنیقانون ا ی( اصالح 17( ماده )  1تبصره )  ین نامه اجرائیآئ

  

 16/11/1381ب : یخ تصویتار

 11/1211381خ ابالغ : یتار

 روند:  یم مربوط به كار میر در مفاهین نامه ، واژه ها و عبارات زیدر آئ - 1ماده 

صالح و از جمله یه راه راه آهن است كه توسط مراجع ذیبستر و حاش یاز اراض یراه و راه آهن : محدوده ا یم قانونیحر -الف 

ش آنها بر اساس جدول و یا افزاین ییران تعیئت وزیه 4/2/1346مورخ  1612بنامه شماره ی( تصو 3ماده ) ون موضوع یسیكم

 ا برسد. یده و یون مذكور رسیسیب كمیوست به تصویپ یكروك

سات به عمق یو تاس یواركشیجاد هرگونه ساختمان ، دیصدور مجوز ا یبرا یاست كه وزارت راه وترابر ینه ایوجوه : هز -ب 

 دارد.  یافت میا به طور اقساط دریكجا یم راه و راه آهن برآورد و به صورت یه حریال یكصدمتر از منتهی

 ه در روز. یله نقلیك با تردد تا دو هزار وسیك سبك : ترافیتراف -ج 

 ه در روز. یله نقلیك با تردد از دو هزار تا پنج هزار وسیك متوسط: ترافیتراف -د 

 ه در روز. یله نقلیش از پنج هزار وسیك با تردد بیترافن : یك سنگیتراف -ه 

 شود.  یا مین شده ییصالح تعیشهرها است كه توسط مراجع ذ یمحدوده شهر: محدوده قانون -و 

كصد متر از یر آن به عمق یسات ونظایو تاس یوار كشیجاد هر گونه ساختمان و دیا یصدور مجوز صدور مجوز برا - 2ماده 

 ر مجاز است : یت موارد زیكشور با رعا یها و راه آهن هام رایحر یانتها

متر  10رپل ) با دهنه یا راه آهن نظیراه  یه فنیجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیا یصدور هر گونه مجوز برا -الف 

ر یهمسطح و غ یها ی، تقاط نگیس راه ، پاركیپل یر ، پاسگاه هایبهمن گ یوار ضامن ، گالریوار حائل ، دیوباالتر ( تونل ، د

سات یجاد تاسیمتر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است . ا 250متر تا100ر آنهادر فاصله یهمسطح و نظا

 باشد.  یمجاز م یحسب مورد با مجوز وزارت راه وترابر ییر بنایخدمات ز

ن یكه به موجب قوان یینهایه زمیهستند ) كل یكشاورز یكاربر یراكه دا یین هایجاد مستحدثات در زمیا یصدور مجوز برا -ب 

، مجوز  ینكه مالك اراضیدارد ( ممنوع است مگر ا یل آنها منع قانونیا باغ شناخته شده و تبدی ین كشاورزیزم یو ضوابط جار

،  یمثل خانه باغ یجاد مستحدثاتید. ایربط اخذ و ارائه نمایرا از مراجع ذ یكشاورز یل اراضیبر بالمانع بودن تبد یالزم مبن

 بالمانع است .  یر آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه وترابریتلمبه خانه ، حفر چاه و ناظ

 یركه وزارت راه وتراب یك متر با مجوز و طبق مشخصاتیو باغات به ارتفاع حداكثر  یكشاورز یمحصور كردن اراض -تبصره 

 بالمانع است .  ییربنایسات زیتاس یكند بعد از نوار با كاربر ین مییتع

م ی، بالفاصله بعد ازحر یكصدمتریمحدوده  یكشور ، از ابتدا یراهها و راه آهن ها ی( متر برا 30واقع در نوار بعرض )  یاراض -ج 

 ین محدوده ) نوار با كاربری. مستحدثات مجاز در اخواهند بود ییربنایسات زیتاس یكاربر یراه و راه آهن ، فقط دارا یقانون

 ( عبارتنداز:  ییربنایسات زیتاس

 ر خطوط آب ، برق ، فاضالب ، گاز ، نفت ، مخابرات و امثال آن . ینظ ییربنایسات زیتاس یشبكه ها - 1

 شده . جادیا ییر بنایسات زیتاس ت حقوق مكتسبهینگ با رعایر پاركیسات وابسته به آن نظیجاد تاسیم راه ها وایش حریافزا - 2

نباشد ، با  یكاف یومهندس یفن یارهایبراساس مع ییر بنایسات زیتاس یاد شده برایكه عرض نوار  یدر موارد - 1تبصره 

 اد شده بالمانع است . یش از نوار یاستفاده ب یوزارت راه وترابر یهماهنگ

 ی، هرگونه تصرف واستفاده از اراض ییربنایسات زیتاس یا كاربریوده واقع در محد یحفظ حقوق مالكان اراض یبرا - 2تبصره 

 یاجرا یو امالك برا ید و تملك اراضینحوه خر یحه قانونین مربوط ازجمله الیت قوانیان منوط به رعایه متقاضیكل یمذكور ، برا

 انقالب است .  یشورا - 1/11/1358مصوب  -دولت  یو نظام ی، عمران یعموم یبرنامه ها

 یدر خارج از محدوده قانون یو رفاه یخدمات ی، مجتمع ها یومسكون یصنعت یر شهركهاینظ یجاد مستحدثاتیا یبرا -د 

 د. ینما ین نامه ، مجوز صادر مین آئیت مفاد ایشهرها مرجع صدور مجوز با رعا

ه ، هرگونه یط نقلیگاه وساری، تعم یو سوخت یگاه فروش مواد روغنیل جایاز قب یو رفاه یخدمات یواحدها - 1تبصره 

در چارچوب قانون  یكه وزارت راه وترابر ییودرمكانها یورفاه یخدمات یر آنها در قالب مجتمع هایفروشگاه ، هتل و متل ونظا

 یخدمات رفاه یبار و مسافرو مجتمع ها یعموم یانه هایپا یومشاركت غرف و فروشگاهها یاز سرقفلیامت یاجازه واگذار

 شوند.  ید ، مستقر و احداث مینما یا مین نموده ییتع - 1311وب مص - ین راهیب
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 ر ممنوع است : یم راهها در موارد زیبعد از حر یكصدمتریجاد هر گونه مستحدثات در محدوده یا - 2تبصره 

 ك سمت آنها قرار گرفته اند. یكه روستاها در  ییگر راههایدر سمت د - 1

 گذرها. ها وكنار یكمربند یدر صلح خارج - 2

 د گردد. یه و محدوده دید باعث كاهش زاویجاد مستحدثات جدیا اید وجود دارد یت دیكه محدود یدر نقاط - 3

 ن دو باند رفت و برگشت جدا از هم . یب - 4

ونه بوده و هرگ ین نامه الزامین آئیت مفاد ایموجود ، رعا یطرجها یا بازنگریشهرها  یوهاد یلیه طرح جامع ، تفصیدر ته -ه 

 شود.  یمحسوب م یر اساسییر در آن تغییتغ

 یطرحها یدارا یكشور در محدوده روستاها یم راهها و راه آهن هایكصدمتر بعد از حریاحداث مستحدثات در محدوده  -و 

 باشد.  ی، مجاز م یهاد ین نامه و اصالح طرحهاین آئیت مفاد ایمصوب ، با رعا

 ن نامه مجاز است . ین آئی، صدور مجوز در چارچوب ا یفاقد طرح هاد یدر روستاها - 1تبصره 

 است .  ین نامه الزامین آئیت مفاد اید رعایجد یمصوب با طرحها یهاد یطرجها یه و بازنگریدر ته - 2تبصره 

از  عمل شود كه بعد یكشور الزم است ، در صدور مجوز به نحو یراهها و راه آهن ها یبرا یمنین حداكثر ایبه منظور تام -ز 

نگ و سپس بنا و یسبز ، پارك یا فضایب محوطه ین ، به ترتیت محل و زمیبا توجه به موقع ییربنایسات زیتاس یا كاربرینوار 

 رند. یقرار گ یانیاع

 ین نامه ، برابر ضوابطین آئیت در محدوده موضوع ایفیر آن به هر كیا غی یغاتیا پروژكتور و هرگونه تابلو از تبلینصب نورافكن  -ح 

 د. ینما ین واعالم مییتع یاست كه وزارت راه وترابر

م ودر یدر خارج از حر - 1319مصوب  -راهها و راه آهن  یمنیب قانون اصالح قانون ایكه قبل از تصو یه مستحدثاتیكل - 3ماده 

ر یباشند در موارد ز یم ربط در حال احداثیكشور با اخذ مجوز از مراجع ذ یم راهها و راه آهن هایكصدمتر بعد از حریمحدوده 

 ت خود هستند. یق وضعیملزم به تطب

 شروع نشده است ( .  یكه هنوز كار اجرائ ی) در موارد ییر بنایسات زیتاس یار كاربریجادمستحدثات در نوار یت ایممنوع -الف 

) در  ییربنایسات زیتاس یبا كاربر از نوار یانیاز فاصله اع یانین فاصله اعیشترین بیتام یبرا یانیاع ییدنظر در جانمایتجد -ب 

 شروع نشده است ( .  یكه هنوز كار اجرائ یموارد

 مناسب .  ین دسترسیتام -ج 

خ یآنها شروع نشده است حداكثر شش ماه پس از تار یربط كه هنوز كار اجرائیصادر شده توسط مراجع ذ یمجوزها -تبصره 

هستند. در  یهلت مذكور ، دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه وترابرم ین نامه معتبر بوه و پس از انقضاین آئیابالغ ا

 د. ینما یرینصورت وزارت مذكور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگیر ایغ

بشرح  یوجوه ن نامه نسبت به وصولین آئیشود در قبال صدور مجوز طبق مفاد ا یاجازه داده م یبه وزارت راه وترابر - 4ماده 

 یمن سازیز و صددرصد آن به منظور اید. وجوه اخذ شده به حساب خزانه واریجاد مستحدثات اقدام نمایان ایه متقاضیر از كلیز

 رسد.  یراهها به مصرف م

 ال . یر 150ر آن یا نظایا حصار یك متر یوار حداكثر به ارتفاع یهر متر طول د یه به ازایمبلغ پا -الف 

 ال . یر 1000 یكشاورز یاراض یهر مترمربع عصرفه به استثنا یه به ازایمبلغ پا -ب 

 ال یر 3000و تلمبه خانه  یر خانه باغیاست نظیتاس یان به استثنایهر مترمربع اع یه به ازایمبلغ پا -ج 

 شود:  یر محاسبه و عمل میب حسب مورد طبق جدول زیه پس از اعمال ضرایبالغ پا - 1تبصره 

 ا راه آهن ینوع راه  

  1و راه آهن  یفرع

  5/1و بزرگراه  یاصل

  2آزاد راه 

 ك یتراف 

  1سبك 

  5/1متوسط 

  2ن یسنگ

- - - - - - - - - - - - -  
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  یت اقتصادیموق

  2مراكز استانها  یلومتریك 10به فاصله 

  5/1ر شهرها یسا یلومتریك5به فاصله 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 یمحصور كردن اراض یا چپر برایم خاردار یله فنس ، سیا حصار به وسیك متر یوار به ارتفاع یاحداث كنندگان د - 2ه تبصر

 هر متر طول ( معاف هستند.  یال به ازایر 150از پرداخت وجه بند ) الف ( )  یكشاورز

 یجمهور یمتها كه توسط بانك مركزیق یر شاخص عمومیین تغین ماه هر سال براساس آخریه در فروردیمبالغ پا - 3تبصره 

 گردد.  یل میشود ، تعد یران اعالم میا یاسالم

تواند در هنگام صدور مجوز نسبت به  یم یراهها ، وزارت راه وترابر یمنیدر ا ین راه دسترسیت تامینظر به اهم - 4تبصره 

ن ید. تضمیاقدام نما یاد شده از متقاضیارت ص وزیبه تشخ ینه احداث راه دسترسیحسن انجام كار ، معادل هز یاخذ تضمن

 یتواند چنانچه متقاض یم یشود. وزارت راه و ترابر یمسترد م ین راه دسترسیو تام یات اجرائیمذكور پس ازاتمام عمل

 د. یاقدام نما ین مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالید از محل تضمینسبت به انجام تعهد اقدام ننما

صدور مجوز احداث ساختمان ،  یبر اخذ هر گونه وجه به ازا یمبن یقبل ین نامه ، دستورالعملهاین آئیالغ اپس از اب - 5تبصره 

 یلغو م یكشور ، توسط وزارت راه وترابر یم راههاو راه آهن هایه حریال یكصد متراز منتهیسات در فاصله یو تاس یواركشید

 گردد. 

ت یر مالكینظ یلیق مطالعه ، مسایاطراف راهها از طر یت فضایفیك یت ارتقاموظف است در جه یوزارت راه وترابر - 5ماده 

جاد منظر مناسب ، ی، ا یراث فرهنگی، م یطیست محیل زیها ومستحدثات ، مسایت موجود كاربریموجود در طرح ، وضع یاراض

و ارائه ضوابط الزم  یزیمن برنامه رمناسب ، ض ین كاربرییه ، تعیهر ناح یتهایظرف یو اقتصاد ی، اجتماع یتوپوگراف یهایژگیو

 د. یكشور ( اقدام نما یك از راههایهر  یبرا ییفضا یت و ساماندهیه ) طرح هداینسبت به ته

 باشند.  ین نامه مستثنامین آئیاز شمول ا ییروستا یراهها - 6ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

از حریم شهرها و روستاهاآیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج   

  1390/۱/1۵هـ 42849/ت19259شماره

 

 های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتآیین

 وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن 

وزارت جهاد کشاورزی به استناد  6/3/1388مورخ  8885/020شماره بنا به پیشنهاد  8/3/1390هیئت وزیران در جلسه مورخ 

های نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتآیین» اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

  :به شرح زیر تصویب نمود« مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها

 های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها ی به فعالیتنامه نصاب اراضی قابل واگذارآیین

های ـ دستگاههای اجرایی در صدور جواز تأسیس و یا موافقت اصولی با رعایت قوانین مربوط موظف به رعایت مساحت1ماده

ط به آنها در جواز تأیید شده است و درج کدهای مربو« نامه هیئت وزیرانتصویب پیوست» مندرج در جداول پیوست که به مهر 

  .باشندتأسیس یا موافقت اصولی می

  .باشدهای مندرج در جداول شامل فضای مسقف و غیرمسقف میـ مساحت1تبصره

های موضوع این ضوابط، با تأیید معاونت تخصصی دستگاه متولی صدور ـ با توجه به شرایط توپوگرافی، عرصه مساحت2تبصره

  .و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استانها، حداکثر تا پنج درصد قابل افزایش خواهد بود اجازه تأسیس و یا موافقت اصولی

یابد که این میزان در صورت محدودیت های موضوع این ضوابط به فضای سبز اختصاص می( از کل مساحت%25ـ حداقل )3تبصره

  .کاهش استمنابع آب به تشخیص مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی قابل 

بینی نشده است )از جمله صنایع ـ صدور جواز تأسیس و یا موافقت اصولی در خصوص مواردی که در جداول پیوست پیش2ماده

بزرگ و پاالیشگاهها و تأسیسات زیربنایی( صرفاً با توافق دستگاه متولی صدور اجازه تأسیس و یا موافقت اصولی با وزارت جهاد 

  .باشدپذیر میکشاورزی امکان

  .های صنعتی ممنوع استهای صنعتی خارج از نواحی و شهرکـ هرگونه واگذاری زمین برای فعالیت3ماده

جداول پیوست در موارد خاص و اضطراری بنا به تشخیص  (11و  10های )های مندرج در ردیفـ احداث تأسیسات فعالیت1تبصره

  .مانع استهای کشاورزی بالوزارت جهاد کشاورزی در مجاورت قطب

پذیر نباشد، میزان مساحت زمین مورد نیاز به ها و نواحی صنعتی امکانـ در موارد خاص که استقرار صنایع در شهرک2تبصره

پیشنهاد مرجع صدور جواز تأسیس یا موافقت اصولی در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و یا سه و نیم برابر مساحت زیربنا به 

( دستورالعمل اصالحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی برای طرحهای 21( و )2مواد ) های موضوعتصویب کمیسیون

  .رسدوزارت جهاد کشاورزی می 3/2/1381مورخ  2626/020کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ابالغیه شماره 

های ی تأسیس و موافقتهای ملی و دولتی موردنیاز برای تولید علوفه و خوراک دام از جوازهاـ درج مساحت عرصه4ماده

های اصولی مربوط به تأسیسات، مستقل از اصولی صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حذف و جوازهای تأسیس و موافقت

  .شودتولید علوفه و خوراک دام صادر می

تعیین کاربری،  ـ دستگاههای صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظفند ضمن درج الزامات اجرای طرح از قبیل 5ماده

( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 192ماده )« الف» تأمین آب، ضوابط زیست محیطی موضوع بند 

ـ ، اخذ پروانه ساختمانی و اتمام بنا در جواز صادره به عنوان ضوابط و تعهدات مجری طرح موارد زیر را در زمان درخواست 1389

  :موافقت اصولی از متقاضی اخذ نمایندصدور جواز تأسیس یا 

  .ـ کروکی دقیق زمین با مختصات جغرافیایی محدوده موردنظر1

ها برای اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها قبل از موافقت ـ موافقت کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان2

  .های واگذاری اراضیو تصویب کمیسیون

های تیپ ارایه شده از ناحیه دستگاه مربوط خواهد ا براساس نقشه جانمایی فضاها )سایت پالن( و نقشههـ اجرای طرح 6ماده

بود و هرگونه تغییر در محل اجرای طرح، منوط به تأیید دستگاه صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی، صرفاً در محدوده 

  .اراضی اختصاص یافته مجاز خواهد بود

( جداول موضوع این ضوابط منوط به تأیید 100تا  11های )های مندرج در ردیفاگذاری اراضی برای ایجاد فعالیتـ هرگونه و1ماده
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ریزی و توسعه استان و تعیین کاربری آن در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی اولیه کارگروههای مربوط در شورای برنامه

  .باشداستان با رعایت مقررات مربوط می

ارت جهاد کشاورزی مکلف است واگذاری قطعات مختلف مساحتهای مندرج در جواز تأسیس یا موافقت اصولـی را بر ـ وز8ماده

  .رسد، انجام دهداساس جداول زمانبندی اجـرای طرح که به تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی می

بعدی از  تأیید هر مرحله از آن به منظور دریافت قطعه تبصره ـ نظارت دقیق بر مراحل پیشرفت فیزیکی اجرای طرح و

  .باشدهای یادشده بر عهده دستگاه صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی میمساحت

ـ به منظور جلوگیری از صدور بیش از حد نیاز موافقت اصولی یا جواز تأسیس، دستگاههای صادرکننده جواز تأسیس یا 9ماده

فند بانک اطالعاتی مربوط را تهیه و براساس آن با رعایت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت به صدور موافقت اصولی موظ

  .مجوزهای مربوط اقدام نمایند

های خاص که برای استقـرار در حریم شهرها در طرح تدقیـق تعاریف و مفاهیم کاربریهای ـ در مورد آن دسـته از طرح10ماده

شـورای عـالی شهرسـازی و معـماری  26/2/1389مـورخ  1191/310/300وضـوع مصـوبه شمـاره شهری و تعـیین سرانه آنها مـ

دوانی و فعالیتهای ورزشی هوایی( میزان اراضی نشـده )از جمـله گردشـگری، میادین تیراندازی، اسبتکلـیف ایـران تعیین 

  .رسدیب شـورای عالی شهـرسازی و معماری ایران میموردنیاز و کاربری آنها با رعایـت قوانین و مقررات مـربوط به تصو
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 های صنعتی و تولیدی ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت

 اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند : -1ماده 

: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و  ریم شهر ، محدوده شهرک و روستامحدوده و ح -الف

 . 1384نحوه تعیین آنها مصوب 

در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی ، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها مالک  -1تبصره 

 عمل خواهد بود .

مورد روستاها ، محدوده مصوب طرح هادی روستایی مالک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی  در -2تبصره 

 محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تعیین می شود .

که دارای حداقل بیست خانوار : کلیه شهرها ، روستاها ، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی  سکونتگاه ها -ب

 ساکن می باشند . مالک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد . 

: عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین نامه نحوه  کاربری صنایع -ج

موضوع )ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور های توسعه و عمران محلی ، بررسی و تصویب طرح

 های تولیدی و خدماتی اختصاص داده می شود . ( برای فعالیت 20/10/1318هـ مورخ 21414/ت/55831تصویب نامه شماره 

ی و ناحیه ای حسب ضوابط عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهر مکانهای صنعتی : -د

 مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اند . 

: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و شهرک صنعتی تخصصی  -هـ

 واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می شود . 

مطابق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ) موضوع تصویب  یه صنعتی روستایی :ناح -و

 ( . 18/9/1358هـ مورخ 35253/ت116002نامه شماره 

( آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ،  1مطابق بند ) خ ( اصالحی ماده )  حریم کمی و کیفی آب : -ز

مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ) موضوع تصویب نامه شماره 

 ( . 18/12/1382هـ مورخ 29101/ت58911

های حرا ، بسترهای  گاه ها ، خلیج ها ، تاالب های ساحلی ، رویش : خورها ، مصب دریایی -مناطق حساس ساحلی -ح

مناطق تخم گذاری الک پشتهای دریایی و نظایر آنها واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا علفی ، صخره های مرجانی ، 

وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی ، غنای جانداران ، وجود گونه های در معرض خطر ، آسیب 

در آنها ، حساسیت به آالینده ها ، کندی ترمیم آسیب پذیر و کمیاب ، واقع شدن اجتماع های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک 

 های وارد شده بر محیط زیست و مشکالت ناشی از پاکسازی از آالینده های محیطی آنها می باشد .

تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ، پیشگیری ، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از  فناوری زیست محیطی : -ط

نسانی بر محیط زیست گردد ، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر ، مصرف کمتر منابع و در نهایت فعالیتهای ا

 کارآیی باالتر شوند . 

براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران  منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : -ی

الی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره شورایع 25/12/1315موضوع مصوبه مورخ 

 تایید شده است تقسیم گردیده است . « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » ( که به مهر  1) 

 واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند :  -2ماده 

 غذایی  -1

 نساجی -2

 چرم  -3

 سلو لزی  -4

 فلزی -5

 کانی غیرفلزی  -6
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 شیمیایی  -1

 دارویی  -8

 برق و الکترونیک  -9

 کشاورزی  -10

 ماشین سازی  -11

 نوین ) نانو و بیوتکنولوژی ( -12

 نفت و گاز و پتروشیمی  -13

 بازیافت  -14

( این تصویب  2 های ذکر شده در ماده ) صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروه -3ماده 

 نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند :

واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی  -1رده 

 مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند .

ه ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها واحدهای این رد -3و  2رده های 

پیوست تصویب نامه » ( که به مهر  2و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ) 

 تایید شده است استقرار یابند .« هیئت وزیران 

ای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از واحده -6و  5و  4رده ها 

حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر ها به شرح جدول پیوست شماره 

 ( استقرار یابند .  2) 

( ،         4( ، )  3( ، )  2تی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ) در مناطقی که فاقد شهرک صنع -1تبصره 

( در سایر مکانهای صنعتی  2( می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره )  6( و )  5) 

 خارج از محدوده شهر ( و روستا استقرار یابند .«  3» و «  2» تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ) درخصوص رده های 

شرح جدول  ( می توانند با رعایت فواصل به  6( و )  5( ، )  4( ، )  3( ، )  2واحدهای کشاورزی مشمول رده های )  -2تبصره 

صصی و مجتمع های های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخ ( در خارج از شهرک 2پیوست شماره ) 

 تولیدی کشاورزی مستقر شوند . 

محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید ، توپوگرافی  -1رده 

ات منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهات توسعه شهری و سایر مالحظ

( و  1زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره         ) 

براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعالم نظر قرار می 

 گیرد . 

شاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد استقرار صنایع در اراضی مستعد ک -3تبصره 

 کشاورزی می باشد .

 احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است . -4تبصره 

( در داخل  1) های صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده  در چارچوب ضوابط شهرک -4ماده 

ها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی ،  شهرک

فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضالب باشد ، بالمانع است . متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز 

( واحدها و به بهره  %50مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد ) احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضالب 

( متر مکعب فاضالب در روز ، نسبت به احداث سیستم تصفیه  100( آنها و وجود حداقل )  %30برداری رسیدی سی درصد ) 

 فاضالب مرکزی اقدام نمایند .

ر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضالب و تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضالب ه -5ماده 

دفع فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید . منطقه بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی ها براساس جدول 
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ایید شده است ، ت« پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » ( که به مهر  3استقرار منطقه ها به شرح جدول پیوست شماره ) 

 صورت گیرد .

استقرار واحدهای آب بر و فاضالب زا ) به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ( در داخل  -6ماده 

دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعالم می شود ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت 

پیوست » ( که به مهر  4فهرست رده بندی صنایع به شرح پیوست شماره )  -1اظت محیط زیست می باشد ماده سازمان حف

تایید شده است ، تعیین می شود . چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای « تصویب نامه هیئت وزیران 

و یا تطبیق آن با کدهای موجود ، موضوع در کمیته ای به  مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید

مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام االختیار ارگان ذیربط صادر کننده جواز مطرح و تصمیم گیری 

 خواهد شد . 

در کارگروهی به ریاست معاون امور در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ، مراتب  -8ماده 

عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ، حفاظت محیط زیست ، راه و شهرسازی ، نیرو ) رییس شورای 

انسجام بخشی استان ( ، نفت ) با معرفی وزارت نفت ( و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن 

قبیل فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش مواردی از 

( این آیین نامه تصمیم گیری نمایند . دبیرخانه این  3( موضوع ماده )  3( تا )  1شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده های ) 

 استان خواهد بود . کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست

( این آیین نامه خارج از ضوابط فوق  3( موضوع ماده )  1( تا )  4چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده های )  -تبصره

اصرار داشته باشد ، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست 

 زمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم گیری ارجاع می شود . انسانی سا

مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد ، موضوع را از ادارات کل  -9ماده 

تقرار ، ظرف دو حفاظت محیط زیست استانها استعالم نمایند . ادارات یاد شده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط اس

هفته از تاریخ وصول استعالم ، موارد مغایرت را اعالم نمایند ، عدم اعالم مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می 

 شود .

مراجع صادر کننده جواز تاسیس ) به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی (  -10ماده 

ام صدور جواز تاسیس سایر قوانین و مقرارتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می باشد از جمله : اخذ مکلفند در هنگ

( آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از  13کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده ) 

تمانی از مرجع صدور جواز تاسیس ، اخذ پایان کار ساختمانی از اخذ پروانه ساخ -1356مصوب  -محدوده قانونی و حریم شهرها

مرجع صدور پروانه ساختمانی ، اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط ) محیط زیست و دستگاه صادر کننده ( را 

 در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید .

ار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تاسیس مکلفند در کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقر -11ماده 

صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور 

 ممانعت نمایند .

و  21/3/1380هـ مورخ 23415/ت11359اره ، شم 26/12/1318هـ مورخ 18591/ت64611تصویب نامه های شماره  -12ماده 

 با اعمال اصالحات این آیین نامه همچنان به قوت خود باقی است .  16/1/1381هـ مورخ 32010/ت21965شماره 
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 1پیوست شماره 

: منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران  1جدول شماره 

 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران  25/12/1315وع مصوبه مورخ موض

 نام استانها منطقه  ردیف

 آذربایجان شرقی -3آذربایجان غربی      -2اردبیل      -1 آذربایجان 1

 کرمانشاه -5همدان     -4ایالم     -3کردستان     -2لرستان     -1 زاگرس 2

 خوزستان -2     کهگیلویه و بویر احمد -1 خوزستان 3

 فارس فارس 4

 زنجان -1مرکزی    -6قم     -5سمنان     -4البرز    -3تهران    -2قزوین    -1 البرز جنوبی 5

 چهار محال و بختیاری  -3یزد    -2اصفهان     -1 مرکزی  6

 سیستان و بلوچستان -2کرمان    -1 جنوب شرقی 1

 گلستان -3  گیالن  -2مازندران    -1 ساحلی شمال 8

 بوشهر -2هرمزگان      -1 ساحلی جنوب 9

 خراسان شمالی  -3خراسان جنوبی     -2خراسان رضوی     -1 خراسان  10

 

 2پیوست شماره 

  : حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی 2جدول شماره 

 فاصله از مراکز مختلف به متر  

 6رده  5رده  4رده  3رده  2رده  1رده  اماکن و مراکز ردیف

1 

 

 سکونتگاهها

مرکز استان ) آخرین محدوده 

 سکونتگاه (
- 500 1000 1500 2000 2500 

2 
مرکز شهرستان ) آخرین 

 محدوده سکونتگاه (
- 250 500 1000 1500 2000 

 2000 1500 1000 500 200 - شهر 3

 1500 1000 1000 500 200 - روستا 4

 1500 1000 150 500 200 - مانی و آموزشیمراکز در 5

 1500 1000 150 500 200 50 مراکز نظامی 6

 2000 1500 1000 500 150 150 اثر طبیعی ملی -دریاچه -تاالب -پارک ملی 1

 1000 500 250 200 150 - منطقه حفاظت شده -پناهگاه حیات وحش 8

 500 250 150 150 100 100 رودخانه دایمی غیر شرب 9

 2000 1500 1000 500 150 150 رودخانه دایمی آب شرب 10

 500 250 200 150 100 50 کشاورزی و قنوات -چاه های آب شرب 11
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  یدیو تول یصنعت یها تیاستقرار واحدها و فعال یارهایضوابط و مع یخشنامه اجراب

 (ران یئت وزیه 15/4/1390ه مورخ 39121/ت18946ب نامه شماره ی) موضوع تصو

قانون   55( ماده  20ت بند ) ی( مصوبه با رعا 3( موضوع ماده )  1نده رده ) یر آالیر مزاحم و غیغ یدیو تول یصنعت یواحدها -1

 یمجاز كه در طرحها یها یست استان در كاربریط زیص اداره كل حفاظت محیتوانند با تشخ ی، م 1334ها مصوب  یشهردار

 ابند .یده است ، استقرار ن شییشهر و روستا تع یجامع و هاد

ست یط زیص اداره كل حفاظت محیبا تشخ یفاقد زون بند یمیقد یصنعت یدر شهركها یدیو تول یصنعت یاستقرار واحدها -2

 باشد . یم    ید الزامیجد یصنعت یشهركها یكن برایخواهد بود. ل یت شهرك صنعتیریمد یاستان و هماهنگ

 یر واحدها ، نمیسا یجاد مزاحمت برایست استان بعلت ایط زیص اداره كل حفاظت محیتشخكه بنا به  ینده ایآال یواحدها -3

ن شده ییت فواصل تعیبا رعا یصنعت یابند . استقرار آنها در خارج از شهركهایاستقرار  یصنعت یتوانند در داخل شهركها و نواح

 باشد .  یبالمانع م

ص اداره كل یتاً وابسته به معادن هستند بنا به تشخی( كه ماه یر فلزیغ یها یر كانی) نظ یصنعت یآن دسته از واحدها -4

 ابند .ین شده استقرار ییت فواصل تعیبر حسب نوع رده با رعا یصنعت یتوانند خارج از شهركها و نواح یم

 . باشد یم یو تراشكار ین كاری( فقط در حد خدمات ماش 11000) گروه  ین سازیع ماشیصنا 3تا  1 یرده ها -5

 باشد . ی( مالك عمل م 5000) گروه  یع فلزیبراساس گروه صنا یفلز یدیتول یه واحدهایكل یبررس -تبصره

 باشد . یو موافقت اداره كل مربوطه م ین شده مصوب توسط وزارت راه و شهرسازییم تعیت حریفاصله از جاده ها صرفاً رعا -6

رامسر  ین المللیون بیثبت شده در كنوانس ین المللیب یع تاالبهایصنا ضوابط استقرار 2منظور از تاالب در جدول شماره  -1

 باشد . یم

 دارد . ییت اجراین سازمان قابلیمعاون یشورا 20/3/1381مورخ  11-16365ه شماره یابالغ 19دستورالعمل شماره  -8

توانند ضمن  یست استان میط زیح، ادارات كل حفاظت م یو صنعت یدیتول یواحدها ین رده بندییدر ارتباط با نحوه تع -9

استقرار واحد اقدام  ین رده بندییص تشابه نسبت به تعید و تشخیموجود در ضوابط جد یها یق موارد مشابه با رده بندیتطب

ه سوابق ) یموضوع را با كل ین رده بندییست استان جهت تعیط زیاست اداره كل حفاظت مح ین صورت ضروریر ایند . در غینما

ط ید اداره كل حفاظت محییو مورد تا یل شده توسط متقاضیتكم یطیست محیس واحد ، پرسشنامه زیر جواز تاسیوشامل تص

رخانه ی) دب یطیست محیز یابی( به دفتر ارز یشنهادین رده پیید و تعیند تولیق فرآیست استان مربوطه به همراه شرح دقیز

 ند .یع ( ارسال نمایضوابط استقرار صنا

ست یز یابیه ارزیدییتا یا دارایمجوز و  یكه دارا یژه اقتصادی( در داخل مناطق و 1رده )  یصنعت یواحدهااستقرار  -10

 29/4/1390مورخ  18450/90ه شماره ی) موضوع ابالغ 1ت مفاد دستورالعمل رده یاستقرار هر واحد با رعا باشند ، یم یطیمح

 ( ، بالمانع است .

د ییت سازمان در صورت تایریات داخل مناطق تحت مدیدر مستثن 3تا  1 یرده ها یدیلو تو یصنعت یاستقرار واحدها -11

ت ضوابط یدار و با رعایست و توسعه پایط زیع پاك و سازگار با محیصنا یسازمان ، صرفاً برا یستیو تنوع ز یعیط طبیمعاونت مح

 باشد  یاستقرار بالمانع م

س ید ضمن ارسال رونوشت جواز تاسیس بایصدور جواز تاس ییستگاه اجراضوابط استقرار ، د 9ماده  یدرخصوص اجرا -12

د و اداره كل در یز به اداره كل اعالم نمایها و ... ( را ن یر كاربری، فاصله از سا ییایر مختصات جغرافیواحد ) نظ یت مكانیموقع

 رت واحد با ضوابط ، اعالم نظر خواهد نمود .یصورت مغا

 باشد . یل پرونده می، از زمان تكم 9هفته در ماده  2شده به مدت ن ییمدت زمان تع -تبصره

مشخص را از  یطیست محیز یقانون برنامه پنجم توسعه مقرر است سازمان ضوابط و استانداردها 188به استناد ماده  -13

ت آن خواهند یملزم به رعادستگاهها  ید و تمامیاعالم نما ییاجرا یبه دستگاهها یو نظارت راهبرد یزیق معاونت برنامه ریطر

 یواحدها یست استان به استثنایط زیبه استعالم از اداره كل حفاظت مح یازیساله پنجم توسعه ن 5بود و از سال دوم برنامه 

،  ییاجرا یبه دستگاهها یو نظارت راهبرد یزیق معاونت برنامه ریاست تا زمان ابالغ ضوابط از طر یهینخواهد بود . بد 1رده 

 رد .یست استان طبق روال قبل صورت پذیط زیاستعالم از ادارات كل حفاظت مح كماكان

،  یدیو تول یصنعت یت واحدهایو استقرار و فعال ییاجرا یع توسط دستگاههایت ضوابط استقرار صنایدر صورت عدم رعا -14

واحد اقدام  یلیهوا نسبت به تعط یاز آلودگ یریقانون نحوه جلوگ 13و  12ست استان مطابق مواد یط زیاداره كل حفاظت مح

 س خواهد بود . یت ضوابط با دستگاه صادر كننده جواز تاسیت عدم رعاید و مسئولینما
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مزارع و باغات  یهستند كه صرفاً برا یضوابط ، چاهها و قنوات 2در جدول شماره  یمنظور از چاهها و قنوات كشاورز -15

 رند .یگ یمورد استفاده قرار م یكشاورز

 یدیا واحد تولیو  یبه صنعت یر كاربرییدر صورت تغ یم چاهها و قنوات كشاورزیدر حر یدیو تول یصنعت یاستقرار واحدها -16

 استان بالمانع خواهد بود . یآب منطقه ا یا شركت سهامی یو با موافقت سازمان جهاد كشاورز یكشاورز

 باشد .  یاستان و ادارات تابعه آن م ی، نظر سازمان جهاد كشاورز یكشاورز یص كاربریمالك تشخ -11

 باشد . ین بخش نامه می( ا 1وست شماره ) یع براساس دستورالعمل پیضوابط استقرار صنا 8ماده  ینحوه اجرا -18

ه ی) موضوع ابالغ 1دستورالعمل رده  5ت مفاد یم شهر با رعایست صرفاً در خارج از حریبا ی( م 1رده )  یصنعت یواحدها -19

 ابند .ی( استقرار  29/4/1390مورخ  18450/90شماره 

د خارج از شهركها و ین گونه واحدها بایباشد كه ا یم 1ضوابط استقرار، رده  3ماده  4ن رده در تبصره یمنظور از كلمه ا -20

 ی، شهرك تخصص ییع غذایصنا ی) بعنوان مثال شهرك تخصص یتخصص یكن اگر شهرك صنعتیابند لیاستقرار  یصنعت ینواح

 نگونه شهركها بالمانع است .ین بخشنامه استقرار آنها در داخل ایا 19ت موارد بند یفوالد و ... ( وجود داشته باشد با رعا

 یكما ف یخدمات یب ضوابط واحدهایاست تا تصو یباشد ضرور ین میدر حال تدو یخدمات ینكه ضوابط واحدهاینظر به ا -21

 السابق اقدام شود .

ط یحفاظت مح یعال یشورا 31/1/1311مورخ  151براساس مصوبه شماره  یعرفه حق الزحمه كارشناسن تیینحوه تع -22

» و « د » ( ، )  3و  2معادل رده « ج » و « ب » ( ، )  1معادل رده « الف » ست مطابق جدول مربوطه و معادن آن به شرح ) یز

 -یو عمران یدیبزرگ تول یمعادل پروژه ها 1( و ) رده  یكارشناسساعت كار  25و  6معاده رده « و » ( ،)  5و  4معاده رده « ه 

مشمول ارائه گزارش  یپروژه ها یو برا یساعت كار كارشناس 100 یطیست محیز یابیمشمول ارائه ارز یطرحها یبرا

 ( خواهد بود .  یساعت كار كارشناس 50 یطیست محیز یهیتوج

 ین شده ، طرحهاییتع یت هایع بر حسب موقعیجهت استقرار صنا یصنعت یا مكانهایو  یصنعت یها ین كاربرییمرجع تع -23

استان و  یاداره كل راه و شهرساز یجامع شهر یآنها درخصوص طرحها یبوده و متول ییروستا یو هاد یمصوب جامع شهر

 باشد .  یاستان م یاد مسكن انقالب اسالمی، بن یهاد یدرخصوص طرحها

باشند برحسب نوع رده  یا مكان صنعتیو  یه صنعتیا ناحیاعم از شهرك  یصنعت یقد كاربر هاكه فا ییشهرها و روستاها -24

 ابند .یمجاز استقرار  یها یر كاربرین شده در ساییت فواصل تعیتوانند با رعا ین شده مییمطابق ضوابط تع

 %50ت نصف ) یبا رعا ینوع رده صنعتخانوار بر حسب  20ر یز یدر مراكز سكونت یدیو تول یصنعت ینحوه استقرار واحدها -25

 ع خواهد بود .یضوابط استقرار صنا 2ن شده در جدول شماره یی( فواصل تع

در دست  ین ضوابط منطقه ایكه تدویع ، از آنجائیكشور جهت ضوابط استقرار صنا یب جدول منطقه بندیبا توجه به تصو -26

شنهادات مربوطه به یت بر حسب نوع منطقه نسبت به ارسال پسیط زیاست ادارات كل حفاظت مح یباشد ، ضرور یه میته

ب به یرخانه ضوابط استقرار ، جهت تصویدر دب یو جمع بند یاقدام تا مراتب پس از بررس یست انسانیط زیمعاونت مح

 ست ارسال گردد . یط زی، صنعت و مح ییربنایون امور زیسیكم

 1ته ماده یرخانه كمی( در دب 2وست شماره ) یع به شرح پیصنا یرست رده بندع ، فهیضوابط استقرار صنا 1به استناد ماده  -21

د در ین كد جدییا تعیاست هر گونه اصالح و  یهیو اصالح قرار گرفت . بد یمورد بازنگر یست انسانیط زیمستقر در معاونت مح

خ ابالغ یه استانها اعالم خواهد شد و از تاریرخانه مذكور به كلیق دبیش از طریراین ویبا آخر یبه صورت دوره ا یفهرست رده بند

 مالك عمل خواهد بود . ین نسخه فهرست رده بندی، آخر

آن ،  یتهران و اصالحات بعد یلومتریك 120ع ) شامل محدوده ممنوعه شعاع ین و مصوبات مرتبط با استقرار صنایر قوانیسا -28

ضوابط استقرار  12اراك و ... ( كه در ماده  یلومتریك 30عه شعاع اصفهان ، محدوده ممنو یلومتریك 50محدوده ممنوعه شعاع 

 باشد . یم یده است به قوت خود باقیع به لغو آنها اشاره نگردیصنا

ن یخ صدور ایباشد ، از تار ید میضوابط جد یر با اجرایع كه مغایمرتبط با ضوابط استقرار صنا یر دستورالعمل هایسا -29

 گردد . یبخشنامه لغو م

ط یع با توجه به نظرات ادارات كل حفاظت محیاستقرار صنا یارهایالزم به ذكر است اصالحات الزم در خصوص ضوابط و مع -30

ست ارسال یط زی، صنعت و مح ییربنایون امور زیسیب به كمین جهت تصویه است كه پس از تدویست استان در دست تهیز

 خواهد شد . 
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 : یخدمات یاستقرار واحدها یارهایضوابط و مع

وست یجدول پ 6تا  1ف یسكونتگاهها ، رد ین شده براییت فواصل تعیتوانند با رعا یه رده ها میكل یخدمات یواحدها -1

ا خارج از شهركها و یران ( در داخل و یئت وزیه 15/4/1390ه مورخ 39121/ت18946ب نامه شماره ی) موضوع تصو،  2شماره 

ا خارج یدر داخل  3و  2 یم مصوب شهر و رده هایا حریداخل و خارج محدوده مصوب شهر و روستا و  در 1) رده  یصنعت ینواح

 یم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا به استثناء مواردیم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا و باالتر از آن در خارج از حریحر

 ابند .یستقرار محتلف ا یها یمشخص شده اند ( در كاربر یكه در جدول رده بند

)  یسطح یآبها یفیم كین حرییر شرب براساس دستورالعمل تعیشرب و غ یدائم یت فاصله از رودخانه هایرعا -1تبصره 

 ( خواهد بود . 18/12/1382ه مورخ 29101/ت58911ب نامه شماره یموضوع تصو

قنات  ین شده براییت فواصل تعیاشند رعاب یم یو بهداشت یفاضالب صنعت یكه دارا یخدمات یآن دسته از واحدها -2تبصره 

ئت یه 15/4/1390ه مورخ 39121/ت18946ب نامه شماره ی، ) موضوع تصو 2وست شماره یو چاه آب شرب مطابق جدول پ

 است . یران ( الزامیوز

ست یط زیحبراساس نظر اداره كل حفاظت م 3تا  1 یت سازمان در خصوص رده هایریت فواصل از مناطق تحت مدیرعا -3تبصره 

 خواهد بود . یستیو تنوع ز یعیست طبیط زیاستان و باالتر از آن براساس نظر معاونت مح

مورخ  18450/90ه شماره ی) موضوع ابالغ 1براساس دستورالعمل رده  1رده  یخدمات یواحدها یاعمال ضوابط برا -2

 ( خواهد بود . 29/4/1390

انطباق  یخدمات یده است و با واحدهایابالغ گرد 30/5/1390مورخ  23814/90كه در بخشنامه شماره  یاز موارد یبرخ -3

 رد .یتواند مورد مالك عمل قرار گ یز مین یخدمات یدارد در خصوص واحدها

اصفهان و  یلومتریك 50تهران ،  یلومتریك 120ر شعاع یع ، نظیت استقرار صنایمحدود یشامل مصوبه ها یخدمات یواحدها -4

 باشد .  یره نمیغ


