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مصوب  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی) 63(آیین نامه اجرایی ماده 

23/2/1386 

                                                                                                                                                                                                                                                            هـ 36410ت/51722شماره

6/4/1386 

سازمان مدیریت و  1383 /16/12مورخ  217679/100بنا به پیشنهاد شماره  23/2/1386وزیران در جلسه مورخ  هیئت

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ  قانون برنامه چهارم) 63(به استناد ماده ریزي کشور و  برنامه

 :اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود نامه ـ آیین 1383مصوب 

 

 ـ1383ران ـ مصوبو فرهنگی جمهوري اسالمی ای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی) 63(نامه اجرایی ماده  آیین

دریاي خزر در استانهاي گیالن،  هاي ساحلی شوند شامل پهنه نامه می ـ مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین1ماده

دریاي عمان در استانهاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و  فارس و هاي ساحلی خلیج مازندران و گلستان و پهنه

 .هاي کشور است دریاچهساحلی سایر  هاي بلوچستان و پهنه

نامه  این آیین) 3(به کمیسیون ماده  ها، وزارت نیرو پیشنهاد الزم را تهیه و تبصره ـ براي ساماندهی سواحل سدها و دریاچه

  .ارایه نماید

تخریب و آلودگی سواحل، توسعه  ـ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندي است فرابخشی، که با هدف جلوگیري از2ماده

از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل  برداري عمومی پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره

 و آزادسازي حریم، تعیین ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی، دریانوردي، صیادي و آبزي دریاي خزر متضمن تعیین

استقرار مدیریت یکپارچه براساس  ، اصالح و تکمیل قوانین و مقررات وسازي توسعه صنعت گردشگري، بازبینی پروري و فراهم

) 3(و شهرسازي ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده  نامه که توسط وزارت مسکن اقدامات مشروح در این آیین

 .رسد می نامه این آیین

ربط، با رعایت قوانین و مقررات،  ذي ایر دستگاههايالف ـ سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري وزارت راه و ترابري و س

آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهاي گردشگري دریانوردي، بندري، احداث  ستانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیري ازا

اي اجرایی آن را بر تدوین و راهکاره نامه، هاي دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابالغ این آیین برداري از سازه بهره و

این ) 3(گیرد، تعیین و به کار گروه موضوع ماده  کشور صورت می حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی

 .نماید نامه ارایه آیین



ي و ترابري و سازمانها  شهرسازي و راه هاي نیرو، کشور، دادگستري، مسکن و ب ـ وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارتخانه

ظرف ) با اولویت دریاي خزر(موظف است معیارهاي تعیین حریم دریا را  ریزي کشور حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه

  .نامه ارایه نماید این آیین) 3(به کار گروه موضوع ماده  چهارماه مشخص و

موظف است با رعایت قوانین و  ج ـ وزارت جهاد کشاورزي با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابري،

هاي صیادي و توسعه جنگلها و منابع  و صیادي، آبزي پروري، اسکله مقررات، ضوابط و استانداردهاي مرتبط با فعالیتهاي صید

مناطق ساحلی ظرف  ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیالت در طبیعی در مناطق

 .نماید نامه ارایه این آیین) 3(مشخص و به کار گروه موضوع ماده شش ماه 

و وزارت جهاد کشاورزي  د ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگري با همکاري سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور

ریزي براي  با رویکرد حفاظت از محیط زیست و برنامه هاي توسعه گردشگري را در مناطق ساحلی کشور موظف است برنامه

موضوع  موازین دینی و اخالقی و مالحظات امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کار گروه رعایت موازین اسالمی و ارتقاء

  .نامه ارایه نماید این آیین) 3(ماده 

رزي، دفاع و کشور، نفت، جهاد کشاو هاي راه و ترابري، نیرو، هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با همکاري وزارتخانه

هاي مناطق ساحلی،  زیست و میراث فرهنگی و گردشگري محدوده پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمانهاي حفاظت محیط

به کار  مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با مالحظات زیست محیطی، ظرف شش ماه تعیین و ضوابط کاربري اراضی و

  .نماید نامه ارایه این آیین) 3(گروه موضوع ماده 

اقدامات انجام شده و با همکاري  ریزي کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و و ـ سازمان مدیریت و برنامه

نامه تهیه و نتایج  مناطق ساحلی را ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین ربط، نظام مدیریت یکپارچه دستگاههاي اجرایی ذي

  .نامه ارایه نماید این آیین) 3(کارگروه موضوع ماده  آن را به

نامه قوانین و مقرراتی را که به  آیین نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این زـ کلیه دستگاههاي مذکور در این آیین

 .ندنامه ارایه نمای آیین) 3(و تکمیل است تعیین و به کار گروه موضوع ماده  منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصالح

ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و  هاي بعد از تلفیق طرحها و برنامه(ـ تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور 3ماده

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و استانداران استانهاي ساحلی است و  بر عهده کار گروهی مرکب از اعضاي) شهرسازي

مسؤولیت کار گروه یاد شده بر  .گردد الزم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه میقوانین و مقررات در موارد  اصالح

  .عهده وزیر مسکن و شهرسازي است

 اسالمی ایران به وزراي عضو تبصره ـ تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري

گیري در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت  مالك تصمیم .گردد عالی شهرسازي و معماري ایران تفویض می شوراي

 نامه داخلی آیین) 19(است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده  وزراي عضو شوراي مذکور

  .باشد هیئت دولت قابل صدور می



موضوع ) شصت متر(قانونی سواحل  زي کامل حریمـ وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهاي اجرایی آزادسا4ماده

ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این  همکاري دستگاههاي اجرایی ذي قانون برنامه چهارم توسعه را با) 63(تبصره ماده 

 .براي تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید نامه تدوین و آیین

استانداریهاي گیالن، مازندران و گلستان  نامه، در مواردي که این آیین) 2(ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده 1تبصره

به وزارت نیرو اعالم نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین  هاي ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازي محدوده

 .استانداریها اعالم نماید سمی بههاي ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور ر دریا را براساس داده نقطه پیشروي آب

پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله  ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا ـ کلیه وزارتخانه2تبصره

 اید درتأسیساتی که الزاماً براي انجام وظایف قانونی ب. تا دریا را آزاد نمایند شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن

  .باشند محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می

استثناي مواردي که قانوناً مجاز شناخته  به(ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربري در محدوده یاد شده 3تبصره

  .ممنوع است) شده است

اقتصادي و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی  هاي کشور، امور تخانهـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگري با همکاري وزار 5ماده

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) 145(ماده ) ز( و مسکن و شهرسازي موظف است با رعایت بند

ولتی موجود در خارج از د برداري عموم مردم از امکانات اقامتی نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره ماه، آیین کشور ظرف دو

اختیارات . نامه ارسال نمایند این آیین) 3(تبصره ماده  شصت متر حریم ساحل را تهیه و براي تصویب به کار گروه موضوع

گیري در  مالك تصمیم .گردد نامه مزبور، به وزراي عضو کار گروه یاد شده تفویض می آیین وزیران در خصوص تصویب هیئت

جمهور، با  است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس ده موافقت اکثریت وزراي عضو کارگروه مذکورخصوص اختیارات یادش

 .باشد هیئت دولت قابل صدور می نامه داخلی آیین) 19(رعایت ماده 

ین مطالعات و اقدامات اجرایی ا ریزي کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز براي انجام ـ سازمان مدیریت و برنامه 6ماده

 .بینی، تأمین و پرداخت نماید هاي سالیانه پیش مربوط، در بودجه نامه را پس از بررسی درخواست دستگاههاي اجرایی آیین

 .باشد مربوط می نامه در هر استان برعهده استاندار ـ پیگیري اقدامات اجرایی موضوع این آیین7ماده

    جمهور ـ پرویز داودي معاون اول رئیس

 


	آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب 23/2/1386

