ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ زﻣﯿﻦﻫـﺎی ﮐﺸـﺎورزی
ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮی ﺗـﺎ  ۳ﺳـﺎل
دﯾﮕﺮ
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ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﯾﺪ ﺳﯿﺪیﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺼﻮﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋهای
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﺑﺮی اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﻠﻊ و ﻗﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺪیﻧﮋاد اﻓﺰود :در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از
ﺧﺪﻣﺎت آب ،ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز ﻣﺼﻮب  ۱۰ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ
اراﺿﯽ ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد دارد و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻮزی ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒﺷﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی،
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ واﻗﻊ در
ﻣﺤﺪوده ،ﺣﺮﯾﻢ و ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران و
ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ،وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی را ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد در ﺣﺮﯾﻢ و ﺧﺎرج
از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ
زراﻋﯽ و ﺑﺎغ ﻫﺎ ،اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز روی ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺧﺮ ﺑﻮدن آن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ،از ارﺟﺎع اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه ای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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