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 موضوع عنوان
 های سازمان از شده احصاء گشای راه تصمیمات و پیشنهادات همراه به ها زدایی مانع و ها پشتیبانی مصادیق بررسی

 تولید از حمایت و سال شعار تحقق راستای در مجوز صدور متولی

 کارگروه تحقق شعار سال ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان موضوعمرجع طرح 

 موضوعشرح 

این  کهمی کنند  ی انتخاباقتصادموضوعات نامگذاری سال ها را  محوریت بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری

سیاست های اقتصاد مقاومتی  پیرامونخودکفایی ضرورت تولید و پشتیبانی از  ،معیشت مردم نشان دهنده اهمیت امر

 شعار: فرمودند و کردند نامگذاری «ها زدایی مانع ها، پشتیبانی تولید؛» سال را 3۰22 سال اسالمی انقالب . رهبراست

واضح و مبرهن است پشتیبانی محور . شود محقق کامال موانع رفع و جانبه همه حمایت با باید امسال تولید جهش انقالبی

اصلی این شعار است یعنی می توان پشتیبانی از تولید و پشتیبانی از مانع زدایی را الزمه جهش تولید دانست. از دیدگاه 

بخش خصوصی به عنوان جامعه هدف شعار سال و بخش اقتصادی کشور که مستقیما از تحقق شعار سال منتفع می شود 

میت است: اوالً، از دید بخش خصوصی مانع زدایی به نوعی بزرگترین پشتیبانی محسوب می شود به موارد ذیل حائز اه

طوری که طبق نتایج طرح پایش محیط کسب و کار که تجمیع نظرات فعاالن بخش خصوصی می باشد، قوانین و مقررات 

، با توجه به مشکالت اقتصادی بزرگترین مانع محیط کسب و کار معرفی شده است. دوماًو بوروکراسی های اداری 

چندسال اخیر کشور که روند تولید بنگاه های اقتصادی را با مشکالت جدی مواجه کرده است، بهترین راه حمایت از تولید 

 .وان پشتیبانی از تولید بیان کردرا می ت

 و سرعت خطاها، و سعی کاهش طریق از تواند می موفق الگوهای سازی بومی و پیشرو کشورهای تجربه به نگاهی نیم

ها به سمت مانع زدایی در  ذهن بدین منظور بایستی .دهد افزایش شدت به را حرکت به سمت جهش تولید اثربخشی

و فرهنگ توسعه گرا و مولد بر جامعه به طور ویژه بر فضای تصمیم سازی های دولتی حاکم  مسیر تولید هدایت شوند

برای ریل و هدایت منابع  بسیج امکاناتها و  تمرکز تصمیم گیریشود. تحقق این مهم، جز از مسیر تعیین اولویت ها، 

 محقق نخواهد شد.ی، مدیریت و نظارت بر حسن اجرای اولویت ها گذار

 در راستای ماموریت قانونی خود جهت تحقق شعار سال نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرماناستا در این ر 

رفع  پشتیبانی و رویکرد با ،که ساماندهی فعاالن بخش خصوصی و مشاوره به قوای سه گانه است و ادامه برنامه های ذاتی

 .کند می پیگیری را خود های فعالیت تری گسترده صورت بهموانع، 

 به شرح زیر می باشد: حوزه این در اتاق اقدامات ازمورد دو 

 فعاالن با مرتبط های بخش ترین مشکل و چالش پر از جمله اجتماعی و ... تامین، کار مالیات، مانند هایی بخش .3

 و کارفرما به کافی بخشی آگاهی با را بخش این مشکالت از نیمی توان می است که در راستای مانع زدایی اقتصادی

معضل عدم آگاهی کارفرمایان با جزئیات مقررات و معافیت ها باعث می شود حقوق  .کرد فصل و حل اقتصادی فعال

 مقررات، و قوانین آوری جمع و شناساییبنابراین از آنجا که  .آنان پایمال و یا جرائم نامتعارفی به آنها تحمیل شود

 فعاالن توسط( مرتبط احکام سایر بررسی از پس قانونی ماده یک صحیح تفسیر) خاص موضوع یک به احاطه جهت

 کشور، عالی دیوان رویه وحدت آرای مقررات، و قوانین گستردگی به توجه با کارشناسان و وکال قضات، اقتصادی،

 ،است زمانبر و دشوار بسیار کاری قضائیه، قوه حقوقی اداره مشورتی نظریات و اداری عدالت دیوان عمومی هیات آرای

 افزار نرم کشور، در بار اولین برای( قانونی ماده یک با مرتبط نظریات و احکام به سریع دسترسی) نیاز این رفع جهت
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 ماده یک مطالعه زمان که است شده طراحی ای گونه به "قوانین هوشمند سامانه - ناتا" عنوان تحت موبایل ویژه

 از کمتر مدت ظرف و خودکار بصورت ماده، آن مفهوم و منطوق اساس بر آن با مرتبط نظریات و احکام سایر قانونی،

 300 قانون، 0۰0 تاکنون منظور بدین. شود می داده نمایش آن ذیل و شده شناسایی موجود کتب سایر از ثانیه، دو

 از کرمان استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای مادی حمایت. است شده اضافه مزبور سامانه در نامه آیین

 های کتاب رسانی بروز و سامانه رسانی بروز و معرفی منظور به فرد به منحصر و جدید پژوهشی علمی، دستاورد این

 دسترسی تواند می اقتصادی فعاالن با مربوط جدید الکترونیکی های کتاب گردآوری همچنین و موجود الکترونیکی

 تسهیل را آن با مرتبط احکام و زنده قوانین به هدف، مخاطبین سایر و کارشناسان و وکال قضات، اقتصادی، فعاالن

 .نماید

 سال شعار تحقق کارگروهتشکیل  .0

 بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه شصتمین مصوبه اساس بر گفتگو شورای ذیل "سال شعار تحقق" کارگروه

 اقدامات نمودن اجرایی و پیگیری هدف با و سال شعار تحقق با مرتبط موضوعات بررسی منظور به کرمان استان خصوصی

 .گردید تشکیل حوزه، این در موجود موانع رفع و پشتیبانی احصاء جهت پیشنهادی

 اصلی اولویت و راهبرد عنوان به سال شعار تحقق با مرتبط موضوعات تخصصی بررسی به توان می کارگروه اهداف از

 از موثر حمایت راستای در و استان، خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای صحن در شده مطرح موضوعات

 دقیق بررسی و نظارت تولیدی، های واحد توقف و رکود علل و موجود وضع بررسی طریق از صنعتگران و تولیدکنندگان

 ارائه اند، شده آن رشد مانع و کرده ایجاد اختالل تولید رونق در نحوی به که جاری های رویه و ها دستورالعمل مقررات،

 کارگروه بین کارآمد و موثر ارتباط برقراری و کشور صنعت و تولید وضعیت بهبود برای راهگشا و مفید موثر، پیشنهادات

 .نمود اشاره...  و کاری موازی از پرهیز جهت استان سطح در فعال های

نشست  فراروی تحقق شعار سال مکاتبات زیادی انجام گردیده و در این راستا نیز به منظور احصا مشکالت و پیشنهادات

برگزاری جلسه ای با اداره کل  می توان به است. از جمله این نشست ها شدههای متعددی با سازمان های ذی ربط برگزار 

به تفصیل به بررسی آن می  در ادامه که اشاره کرد شهرسازی و راه کل ادارهمنابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمان و 

 پردازیم.

در پایان آنچه مسلم است تقریباً راهکارها تحقق شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها کامل مشخص است اما 

اجرایی شدن راهکارها و اثربخش بودن آنها، تنها عزم و اراده جدی مدیران با ذهن های توسعه یافته و حل مساله را می 

که کمر همت بر حمایت از رونق و جهش تولید می بندند و آن را مهم ترین رکن تصمیم گیری و اقدامات خود قرار طلبد 

 می دهند.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانتوسط  ایرادات و مشکالت مطروحه

هکتار و برای طرح های  02کشاورزی در استان در حال حاضر سقف تخصیص اراضی ملی جهت طرح های غیر  .3

هکتار می باشد. لذا برای مازاد بر این میزان می بایستی از سازمان متبوع مجوز اخذ گردد. با توجه به  02کشاورزی 

هکتار  322هکتار برای طرح های غیر کشاورزی و  02اینکه سقف واگذاری توسط مدیریت امور اراضی در استان، 

لذا در طرح های بیش از این میزان می بایستی منابع طبیعی و امور اراضی در  ،کشاورزی می باشد برای طرح های

به عرصه دو مرحله جداگانه اقدام به اخذ مجوز از مرکز نمایند. بدین ترتیب برای یک پروژه تولیدی در استان که نیاز 

، الزاما باید یک بار در مرحله تخصیص و بار تفویض اختیار شده به استان داشته باشد ای با وسعت بیشتر از سقف
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دیگر در مرحله واگذاری زمین، از دو سازمان جداگانه در مرکز، مجوز الزم اخذ گردد که به علت زمان بر بودن اخذ 

 مجوز در هر مرحله، فرایند تامین زمین مورد نیاز پروژه ها عمال طوالنی خواهد شد.

در تخصیص اراضی بعضا به دلیل پوشش خاص گیاهی )چه از نظر نوع یا تراکم( محدودیت هایی وجود دارد. در این  .0

دستورالعمل ضوابط استعدادیابی و  1خصوص طرح هایی که اجرای آن ها برای استان مهم می باشد بر اساس ماده 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح و اخذ جنگل  مربوطه در سازمانتخصیص اراضی مراتب می بایستی در کمیته 

 .تصمیم گردد

در تخصیص اراضی چنانچه عرصه در محدوده طرح های مرتعداری مصوب و دارای قرارداد واقع باشد طبق ضوابط  .1

موجود بعد از تایید کمیته فنی استان، فقط برای یک بار استان اجازه تخصیص اراضی را دارد و برای دفعات بعد می 

حتما مجوز دفتر فنی امور مراتع سازمان اخذ گردد. همچنین متاسفانه عبور خطوط انتقال )برق، گاز، آب، بایستی 

مخابرات و ...( نیز توسط دفتر فنی امور مراتع نوعی واگذاری تلقی گردیده و برای بار دوم می بایست برای این قبیل 

اینکه زمان بر می باشد باعث تاخیر در روند واگذاری و  درخواست ها نیز مجوز از سازمان اخذ گردد. این فرایند ضمن

 اجرای طرح های عمرانی می گردد.

طرح های مصوب بیابان و یا محدوده کانون های بحرانی  ی در مناطق بیابانی که در محدودهدر تخصیص اراض .۰

 قراردارند، دستورالعمل صادره توسط دفتر امور بیابان سازمان بسیار سختگیرانه تنظیم گردیده است.

در واگذاری اراضی در محدوده طرح های هادی روستایی و حریم و محدوده شهرها بعضا اراضی ملی در محدوده  .0

طرح های مرتعداری قرار دارند از آنجایی که این واگذاری ها مشمول پرداخت حقوق عرفی پروانه های چرا و یا 

مرتعداران می گردند لذا به دلیل عدم تامین اعتبار توسط بنیاد مسکن و یا ادارات راه و شهرسازی فرایند تغییر 

 نمایندگی زمان بر بوده و مشکالتی را برای ادارات منابع طبیعی ایجاد می نماید.

هرگونه " جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان  30/21/3111مورخ  0052/3/11با توجه به بخشنامه شماره  .0

( قانون 3بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی برای طرح های شترداری صرفا در قالب طرح های ماده )

مجاز اعالم گردیده و طی نامه  ")ح( و )ب( و طرح های تلفیقی مرتعداری و یا مدیریت بیابان های کشور

دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی سازمان به طرح های  20/25/3111مورخ  02۰30/00/11شماره 

عمال امکان تخصیص اراضی به ویژه برای طرح های پرورش شتر ورش شتر نیز تعمیم داده شده است، بنابراین پر

آن ها شترها در محیطی بسته نگهداری و پرورش داده شده و علوفه در اختیار  )پروار بندی شتر( )که علی القاعده در

آن ها قرار می گیرد( به مدیریت امور اراضی و واگذاری اراضی از طریق مدیریت مذکور را منتفی ساخته است. با این 

ت تلفیق با طرح وصف از آن جا که امکان اجرای این طرح ها در محدودهای طرح های مرتعداری مصوب و به صور

مرتعداری، تنها برای دارندگان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری وجود خواهد داشت و همچنین بسیاری از 

عرصه های محل اجرای طرح های پرواربندی شتر شرایط تهیه طرح های مدیریت بیابان را ندارند و از طرفی 

لذا عمال اجرای این  ( هنوز ابالغ نگردیده1الب ماده )ها در قدستورالعمل مشخصی برای چگونگی اجرای این طرح 

 طرح ها با مشکالت اساسی مواجه خواهد شد.

دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛  5/30/19-۰3055/0۰/19به موجب بخشنامه شماره:  .5

ی دام های سبک به متقاضیانی غیر از واگذاری اراضی و عرصه های مرتعی ملی جهت طرح های پرورش و نگهدار

دارندگان پروانه چرا )پروانه بهره برداری مرتع( و مجریان طرح های مرتعداری، ممنوع گردیده است. این امر مانع 

اجرای طرح های پرورش دامهای سبک بویژه دامداری های صنعتی بزرگ مقیاس که عمدتاً توسط سرمایه گذارانی 

ه از بهره برداران دارنده پروانه چرا )پروانه بهره برداری( در مرتع مربوطه نیستند، در اراضی و به اجرا درخواهند آمد ک

 عرصه های ملی خواهد شد.
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 برداران بهره و تولیدکنندگان برداری بهره و تصرف تحت دولتی و ملی های عرصه و اراضی سطح رسمی آمار طبق .9

 قرارداد) برداری بهره قانونی مجوز فاقد که استان شمال در کل اداره این مدیریت تحت حوزه در کشاورزی بخش

 برداری بهره قانونی مجوز دارای عمدتا و گردد می بالغ هکتار هزار322 از بیش به هستند( مالکیت سند یا و واگذاری

 گذشته در که مرتبط مقررات و قوانین چارچوب در آنها تکلیف تعیین امکان و باشند می استفاده مورد آبی منابع از

 مراتع و جنگلها از برداری بهره و حفاظت قانون اصالحی 1۰ ماده اصالح قانون جمله از) است بوده جاری و ساری

 قانونی مجوز صدور و تکلیف تعیین برای ای ضابطه و قانونی راهکار هیچگونه حاضر حال در و نگردیده مهیا (کشور

 کشاورزان از عمدتا که را برداران بهره و متصرفین امر این و نداشته وجود ها عرصه و اراضی گونه این از برداری بهره

 .است ساخته مواجه ای عدیده مشکالت با هستند کشاورزی بخش کنندگان تولید و پا خرده

 شهرسازی و راه کل ادارهایرادات و مشکالت مطروحه توسط 

 های پرونده طرح از ثبت، قانون استناد به زیربنایی امور کارگروه در گذاری سرمایه و اشتغال های پرونده طرح در .3

 می سند فاقد شهرها حریم از خارج اراضی اکثر اینکه به توجه با امر این. آید می بعمل جلوگیری ثبتی سند فاقد

 .است آورده بوجود خصوصی بخش گذاری سرمایه برای را ای عدیده مشکالت باشند،

ها ضوابط و حرائم مالک عمل خود را بر روی اراضی پیاده سازی نکرده اند، در با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه  .0

پاسخ به استعالمات این امر باعث معطلی و در بسیاری از موارد منجر به جابجایی مکرر زمین پیشنهادی به واسطه 

 گانه می شود. 31تداخل با حرائم و ضوابط دستگاه های مختلف در استعالمات 

فاف در استعالمات توسط بعضی از دستگاه ها منجر به اخذ استعالم مجدد توسط کارگروه و اتالف عدم پاسخگویی ش .1

وقت می گردد. همچنین عدم پاسخگویی به موقع دستگاه ها به استعالمات موجب طوالنی شدن روند بررسی و 

 صدور رای و تثبیت کاربری در مراجع ذیصالح می شود.

 که گردد می موجب( ای ناحیه های طرح) استان فرادست های طرح از بعضی بودن قدیمی و واقعیت با انطباق عدم .۰

 اقتصاد تولید، موانع رفع های کمیسیون به نیاز کار انجام جهت و نشده میسر گذاری سرمایه استان نقاط از بعضی در

 ها شهر حریم و محدوده در دولتی اراضی واگذاری حوزه در همچنین .گردد رفع ها مغایرت این تا باشد...  و مقاومتی

 .گیرد صورت ملی سازمان طریق از باید اختیار تفویض از بیش اراضی واگذاری و بوده محدود استان اختیار

جلسه بندی  جمع

کارگروه تخصصی 

 به تاریخ  )کارشناسی(

71/04/7400 

طی  ،و آبخیزداری استان کرمان اداره کل منابع طبیعیو  شهرسازی و راه کل اداره از پیرو مسائل و مشکالت دریافتی

 اداره از رو دریافت پاسخ نامه مذکو 30/20/3۰22مورخ  122/312/3۰22گو با شماره نامه و  گفته دبیرخانه شورا مکاتب

 3۰11/3۰22/ص/م شماره نامه استناد به و هم چنین 01/21/3۰22/ص مورخ 5000/3۰22شماره به  شهرسازی و راه کل

ه دبیرخانه شورا به موجب وظیفه قانونی خود، ب، استان کرمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 13/23/3۰22 مورخ

 اقدام نمود.  35/2۰/3۰22کارشناسی در تاریخ  بررسی موضوع و برگزاری جلسه

 راه کل اداره، دبیر کل و کارشناس کسب و کار اتاق بازرگانی و هم چنین نمایندگانی از ریاست اتاقجلسات با حضور این 

 کرمان استان معادن و صنایع بازرگانی، اتاق کنفرانس سالن محل دراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و  شهرسازی و

 زمین تامین درفرآیند اراضی تخصیص با مرتبط مقررات و ضوابط از برخی اصالح پیرامون بررسی و بحث از پس و تشکیل

 تسهیل، و( ای ناحیه های طرح) استان فرادست های طرح ثبتی، سند فاقد های پرونده به رسیدگی، ها پروژه نیاز مورد

 مقرر ،رفع موانع موجود جهت در موضوع اهمیت به توجه با ،گانه 31 استعالمات به پاسخگویی در سازی شفاف و تسریع

 .دنگرد مطرح گفتگو شورای جلسه اصلی صحن در زیر پیشنهادات گردید



و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن     

 فرم گزارش کارشناسی
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 پیشنهادات

هکتقار اصققالح   022تخصققیص اراضقی بققرای طقرح هققای کشقاورزی و غیققر کشقاورزی در اسققتان بقه میققزان      سققف   .3

 شود.

 صرفا برای اراضی دارای پوشش مرتعی خاص صدور مجوز تخصیص به کمیته فنی استان تفویض گردد. .0

بققا  هکتققار و همچنقین مجقوز عبقور خطققوط انتققال )بقه هقر تعققداد کقه باشقد( صقرفا          0بقرای واگقذاری هقای زیقر      .1

 تائید کمیته فنی استان مجوز الزم صادر گردد.

به جقز درخواسقت تخصقیص در محقدوده جنگقل هقای دسقت کاشقت منقاطق بیابقانی، بقرای سقایر مقوارد اختیقار                .۰

 صدور مجوز تخصیص از کمیته فنی دفتر بیابان سازمان به کمیته فنی استان تفویض گردد.

بقه سقتاد سقازمان بقه صقورت ملقی بقا بنیقاد مسقکن           ابع طبیعقی ران با اعقالم ادارات منق  مبالغ حقوق عرفی مرتعدا .0

انقالب اسقالمی و وزارت راه و شقهر سقازی تعیقین تکلیقف گقردد و تحویقل و تحقول اراضقی در اسقتان هقا منقوط             

 به پرداخت این حقوق نگردد.

مققورخ  0052/3/11پیشققنهاد مققی گققردد صققرفا اجققرای طققرح هققای شترداشققتی مشققمول بخشققنامه )شققماره        .0

سققازمان جنگققل هققا، مراتققع و آبخیققزداری کشققور( گردیققده و بققرای طققرح هققای پرواربنققدی شققتر     30/21/3111

کمققافی السققابق امکققان واگققذاری اراضققی در قالققب دسققتورالعمل ضققوابط واگققذاری از طریققق مققدیریت امققور اراضققی 

 خیزداری فراهم گردد.ببا تخصیص اراضی از ناحیه ادارات کل منابع طبیعی و آ

صققرفاً بققرای واحققدهای نگهققداری )داشققتی( و     ۰3055/0۰/19بخشققنامه شققماره  ده در مطققرح شقق  ممنوعیققت .5

پققرورش دام هققای سققبک در مقیققاس کوچققک اعمققال گققردد و طققرح هققای پققرورش دام صققنعتی بققزرگ مقیققاس از 

 شمول آن مستثنی شوند.

تعیین تکلیف اراضقی درحقال بهقره بقرداری بقا کقاربری کشقاورزی و صقنایع تولیقدی وابسقته بقه کشقاورزی              جهت .9

-022/1555/012/3222بقا امعقان نظقر بقه مفقاد نظریقه شقماره:        که علقی القاعقده تصقرفی محسقوب مقی گردنقد؛      

 151ی رای معاونققت حقققوقی پیشققگیری و پققژوهش دیققوان عققدالت اداری و رفققع ابهققام از نحققوه اجققرا   35/30/19

تعیقین تکلیقف چاههقای آب فاققد پروانقه بهققره      »هیقات عمقومی دیقوان عقدالت اداری و بقا مقدنظرقراردادن قققانون       

را موظققف نمققوده نسققبت بققه صققدور پروانققه بهققره   وزارت نیققرو کققه درآن قانونگققذار 3191مصققوب سققال  «بققرداری

 اققدام نمایقد؛   بقرداری مقی باشقند،    حفقر ودرحقال بهقره    90برداری برای چاههای آب کشقاورزی کقه قبقل از سقال     

قققانون افققزایش بهققره وری  )مققثال پیگیققری الحققاق مققاده واحققده ای بققا مضققمون ذیققل بققه یکققی از قققوانین ذیققربط 

   می گردد: پیشنهاد بخش کشاورزی ومنابع طبیعی(

ذ ماده واحده: بقه وزارت جهقاد کشقاورزی اجقازه داده مقی شقود آن بخقش از اراضقی ملقی و دولتقی کقه بقدون اخق             

فعالیتهقای تولیقدی مقرتبط     همچنقین صقنایع و   یقا بقاغی و   مجوز تحت کشت گونقه هقای گیقاهی اعقم از زراعقی و     

با بخقش کشقاورزی ققرار گرفتقه انقد و در حقال حاضقر بقا همقان کقاربری در حقال بهقره بقرداری مقی باشقند )بقا                 

را پققس از تعیققین  (و دارا بققودن منبققع آبققی دارای مجققوز قققانونی   3190سققابقه و قققدمت تصققرف قبققل از سققال   

تخصقیص توسقط سقازمان     و )اخذ اجقرت المثقل ایقام تصقرف وخسقارت وارده بقه پوشقش گیقاهی(         تکلیف حقوقی

دسققتورالعمل ضقوابط واگقذاری اراضقی ملققی    » در در چقارچوب ضقوابط مققرر    مراتقع و آبخیقزداری کشققور   جنگلهقا، 

 وری بخققش کشققاورزی و منققابع طبیعققی ( قققانون افققزایش بهققره 1) ( مققاده0) بققا رعایققت مفققاد تبصققره  «و دولتققی

صققد  در صققد )واگققذاری بققه صققورت اسققتیجاری و بققدون انتقققال قطعققی اراضققی( بققه بهققره بققرداران واگققذار نمایققد. 

درآمقد حاصقل از اجققرای ایقن قققانون بقرای انجققام طقرح هققای مختلقف منققابع طبیعقی و در راسققتای حفق  منققابع         

اجققرای طرحهققای آبخیققزداری وآبخوانققداری  مراتققع و )آب و خققاک(، توسققعه پوشققش حفققاظتی از جنگلهققا و  پایققه

 .ع و آبخیزداری کشور قرار می گیردمرات در اختیار سازمان جنگلها،



و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن     

 فرم گزارش کارشناسی
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 مالکیت سند صدور در تسهیل جهت ثبت اسناد و امالک قانون اصالح .1

 و ضوابط کنترل نقشه" عنوان با نقشه یک روی بر مرتبط، های دستگاه ضوابط و حرائم کلیه گردد می پیشنهاد .32

 )در .دنگرد معرفی متقاضیان به ندارند تداخل ها دستگاه حرائم با نقشه این در که اراضی و شده سازی پیاده "حرائم

 سرزمین( آمایش طرح های نقشه قالب

دستگاه های پاسخ دهنده به استعالم، موارد را بصورت شفاف و واضح پاسخ داده و حرائم مربوطه را برروی نقشه  .33

UTM .جانمایی کنند 

 بازنگری طرح های ناحیه ای استان  .30

هکتار در حریم  1متر مربع در داخل محدوده شهر ها و بیش از  0222اخذ مجوز تفویض اختیار واگذاری بیش از  .31

هکتار و در حریم شهر ها به  0میزان اختیار استان در واگذاری داخل محدوده شهر ها به  در این راستا شهر ها

 ایش یابد.هکتار افز32

مستندات و فهرست 

 مدارک پشتوانه

 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 0۰/23/3110مورخ  3300/3/10بخشنامه شماره  -

 دستورالعمل ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی 1ماده  -

 ضوابط پیوست دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی -

های مصوب بیابان ابالغی شورای عالی جنگل ها،  ضوابط فنی و اجرایی تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده طرح -

 مراتع و آبخیزداری سازمان متبوع

 وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی 11تفاهم نامه مرداد ماه  -

 کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان 30/21/11 مورخ 0052/3/11شماره بخشنامه -

 امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوردفتر  5/30/19-۰3055/0۰/19بخشنامه شماره  -

  ثبت اسناد و امالک قانون -

 آیین نامه اجرایی کارگروه امور زیر بنایی -

 شهرسازی مقررات و ملی و منطقه ای ناحیه ای محلی، عمران و توسعهطرحهای  تصویب و بررسی نحوه نامه آیین -

 کشور ومعماری

 


