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۵

صفحهمطلب

فهـرست مـطالب
مشــترک  میــراث  و  بشــر  حیــات  در  عامــل  اساســی ترین  خــاک  و  زمیــن 
ــی و  ــت حیات ــه دارای اهمی ــت ک ــی اس ــروت مل ــک ث ــا و ی ــل ه ــه نس ــن هم بی
ــه  ــتر کلی ــوان بس ــه عن ــن ب ــد. زمی ــی باش ــن م ــل جایگیزی ــر قاب ــت غی در طبیع
فعالیت هــای تولیــدی از جایگاهــی ارزنــده و مهــم در بخش هــای اقتصــادی و 
ــه ویــژه در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی برخــوردار کــه مهمتریــن نقــش  ب
ــا از طــرق  ــروزه انســان ه ــه اســت. متاســفانه ام ــی جامع ــت غذای ــن امنی آن تأمی
ــط  ــوده کــردن شــیمیایی خاک هــای کشــاورزی، روش هــای غل ــد آل ــف مانن مختل
آبیــاری، کاربــرد نادرســت نهاده هــای کشــاورزی و غیــره بــه تخریــب ایــن نعمــت 
گران بهــا می پردازنــد کــه در ایــن میــان تخریــب زمیــن از طریــق تغییــر کاربــری 
ــد از  ــه بع ــای شــدیدتری دارد، چــرا ک ــوارد پیامده ــایر م اراضــی کشــاورزی از س
ــه  ــه و ب ــت اولی ــه حال ــن ب ــکان بازگشــت زمی ــق، ام ــن طری ــب اراضــی از ای تخری
ــع بخشــی  ــل کشــت دیگــر وجــود نداشــته و در واق ــوان زمیــن کشــاورزی قاب عن
ــد  ــارج و تولی ــد خ ــه تولی ــان ها از چرخ ــاز انس ــورد نی ــاورزی م ــوالت کش از محص
آنهــا متوقــف مــی شــود. ایــن موضــوع مســائل و مشــکالت عدیــده ای را بوجــود 
ــاورزی  ــی کش ــرگ تدریج ــت م ــن وضعی ــه ای ــا ادام ــج ب ــه تدری ــد آورد و ب خواه
ــی نســل هــای  ــرای تأمیــن امنیــت غذای ــن هشــداری جــدی ب ــرا می رســد و ای ف
ــی  ــد و قانون ــت های جدی ــاذ سیاس ــا اتخ ــد ب ــن بای ــود. بنابرای ــد ب ــده خواه آین
ــای انســانی )ســاخت و ســاز و  ــن فعالیت ه ــادل بی ــوازن و تع ــه ایجــاد ت نســبت ب
ــاورزی  ــی کش ــرداری از اراض ــکونی و ....( و بهره ب ــق مس ــه مناط ــی ب ــل اراض تبدی
تــوازن برقــرار کــرد، تــا ســرمایه های مــادی و معنــوی آینــدگان بــه خطــر نیفتــد.

ــت  ــدد اس ــتان درص ــتان کردس ــی اس ــور اراض ــت ام ــتا، مدیری ــن راس  در همی
کــه بــا اتخــاذ شــیوه های مدیریــت کارآمــد و بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه 
ــبت  ــراردارد، نس ــت ق ــف ایــن مدیری ــه در حیطــه وظای ــی ک ــداف حاکمیت اه
جــدی  آســیب های  از  و  اقــدام  اســتان  کشــاورزی  اراضــی  ســاماندهی  بــه 
نمایــد. جلوگیــری  مولــد  کشــاورزی  زمین هــای  بــه  ناپذیــر  جبــران  و 

مقدمــه

۵ مقدمه 
۶ معرفی مدیریت امور اراضی استان کردستان 
۶ وظایف مدیریت امور اراضی استان 
۸ تغییر کاربری چیست؟ 
۸ مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز 
۱۰ نکاتی در خصوص حفظ کاربری اراضی  
۱۱ نحوه پذیرش درخواست متقاضیان 
۱۱ مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست تغییر کاربری در کمیسیون 
۱۲ موارد معاف از عوارض قانون حفظ کاربری اراضی 
طرح هایی که نیاز به موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ ندارند                   ۱۲
۱۳ مجازات تغییر کاربری  
۱۴ اعضای تشکیل دهنده کمیسیون تبصره یک ماده یک استان 
۱۵ کاداستــر 
۱۶ هدف طرح کاداستر  
۱۷ آشنایی با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی 
۱۷ مهمترین اهداف راه اندازی سامانه ۱۳۱  
۱۹  نتایج و تاثیرات عملکرد گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  
۲۰ چارت کلی بررسی وضعیت سامانه ۱۳۱ و پیگیری گزارش های مردمی 
۲۱  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 
فلوچارت مراحل انجام کار رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی 

۲۵ زراعی و باغها 
۲۶ نتایج منفی تغییرکاربری اراضی کشاورزی  
منابع و مؤخذ                                                                           ۲۷
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معرفی مدیریت امور اراضی استان کردستان

در فروردیــن مــاه ســال ۱۳۵۹ قانــون نحــوه احیــاء و واگــذاری اراضــی 
کشــاورزی در حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران تدویــن و بــه تصویب شــورای 
انقــالب رســید. جهــت اجرایــی نمــودن قانــون فوق ســتاد مرکــزی، هیئــت های 
هفــت نفــره واگــذاری زمیــن بــا هــدف واگــذاری اراضــی مــوات و منابــع ملــی به 
روســتائیان و کشــاورزان در سراســر کشــور و بالطبــع در اســتان کردســتان بــه 

عنــوان یــک نهــاد انقالبــی تأســیس شــدند.
ــه  ســتاد مرکــزی هیئــت هــای هفــت نفــره، خدمــات بســیار ارزشــمندی ب
روســتاییان و کشــاورزان ارائــه نمــود و در بهمــن مــاه ســال ۱۳۷۱ بــا تشــکیالت 
اصالحــات ارضــی ادغــام شــد. و مدیریــت امــور اراضــی اســتان نیــز ضمــن حفظ 
ارتبــاط تخصصــی بــا ســازمان امــور اراضــی کشــور، از نظــر ســاختار تشــکیالتی 
زیــر نظــر ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و بــه عنــوان بــازوی اجرایــی اعمــال 
حاکمیــت و حافــظ منابــع دولــت و مــردم در اراضــی ملــی و دولتی و مســتثنیات 

بــه فعالیــت خــود ادامــه داده اســت.

مدیریــت امــور اراضــی در رابطــه بــا حفاظــت و صیانــت از اراضــی کشــاورزی 
وظایــف متعــدد و متنوعــی بــر عهــده دارد کــه در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
۱- حفاظــت و صیانــت از اراضــی کشــاورزی و جلوگیــری از تخریــب، تبدیــل، 

تفکیــک و تغییــر کاربــری عرصــه هــای زراعــی و باغــی.
۲- ســاماندهی و تثبیــت مالکیــت اراضــی کشــاورزی در جهــت رعایــت حقوق 

وظایف مدیریت امور اراضی استان:

متقابــل دولــت و مــردم در امــور مربــوط بــه اراضــی کشــور.
۳- نظارت بر واگذاری اراضی. 

۴- حفــظ حقــوق دولــت در اراضــی مشــمول قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه 
وظایــف وزارت متبــوع.

۵- واگــذاری عرصــه هــای مناســب بــرای توســعه فعالیت هــای کشــاورزی و 
ــد  ــب ســرمایه های مردمــی و ایجــاد اشــتغال مول غیرکشــاورزی در جهــت جل
ــرای روســتائیان، فــارغ التحصیــالن کشــاورزی و ســایر کارآفرینــان و اجــرای  ب

ــواع طــرح هــای اقتصــادی و تولیــدی. ان
۶- انجــام اصــالح قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــات جهــت حفظ 
و صیانــت از عرصه هــای تولیــدی در بخــش کشــاورزی و جلوگیــری از تخریــب، 

تبدیــل، تفکیــک و تغییــر کاربــری اراضی کشــاورزی.
۷- اجــرای قانــون جلوگیــری از خــرد شــدن اراضی کشــاورزی و ایجــاد قطعات 

مناســب فنــی و اقتصادی.
ــای  ــروه ه ــب گ ــده در قال ــذار ش ــی واگ ــای اراض ــوه احی ــر نح ــارت ب ۸- نظ

مشــاعی، طرح هــای کشــاورزی و غیرکشــاورزی.
۹- اســتیفای حقــوق متقابــل دولــت و مــردم درعرصه هــای مشــمول قوانیــن و 

مقــررات حــوزه عمــل و تثبیــت مالکیت هــای شــرعی و قانونــی.
۱۰- تعییــن تکلیــف اعیانــی اراضــی بــر اســاس مــاده ۵ )الحاقــی مــاده ۸ بــه 

قانــون اصالحــات ارضــی(.
۱۱- تعییــن تکلیــف متصرفیــن اراضــی دولتی)خالصــه، اراضــی بایــر باقیمانده 

مرحلــه اول اعــم از مزروعــی و اعیانــی(
۱۲- اجــرای امــور باقیمانــده اصالحــات ارضــی بــر اســاس مصوبــه ۱۳۷۰/۳/۲ 
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مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و سیاســت گــذاری و اعمــال نظــارت از طریق 
شــورای مرکــزی و اســتانی اصالحــات ارضــی برای اجــرای امــور باقیمانــده قانون 

ــت موقت. کش
۱۳- اجــرای قانــون اراضــی بایــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مصوبــه 

ــال ۱۳۶۷. س
ــیون ها،  ــایر کمیس ــتان و س ــی اس ــات ارض ــورای اصالح ــت در ش ۱۴- عضوی

ــتان. ــطح اس ــف در س ــوراهای مختل ــا و ش ــا، کارگروه ه کمیته ه

ــرداری و اســتمرار کشــاورزی در اراضــی  ــع از بهــره ب ــدام کــه مان ــه اق هرگون
ــش شــن و ماســه، و  ــا افزای ــا، برداشــتن ی ــب ایجــاد بن ــا در قال ــی و باغ ه زراع
ســایر اقدامــات کــه بنــا بــر تشــخیص وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان هــا و مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــا باشــد تغییــر 

کاربــری محســوب مــی شــود

۱- برداشت یا افزایش شن و ماسه در اراضی کشاورزی.
ــزی در اراضــی  ــرش و ســنگ ری ــزی، ســنگ ف ــرداری و خــاک ری ۲- خاک ب

کشــاورزی.
۳- گودبرداری

۴- احداث هر گونه بنای مسکونی و غیره.
۵- احداث کوره های گچ، آجر و غیره.

۶- پی کنی

تغییر کاربری چیست؟

مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز:

۷- دیوارکشی
۸- دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی.

۹- ایجاد سکونت گاه های موقت.
۱۰- احــداث طــرح هــای خدمــات عمومــی از قبیــل راه، راه آهــن، کارخانه هــا 

ــوط لوله. و خط
۱۱- استقرار کانکس و آالچیق.

۱۲- دفن زباله های واحدهای صنعتی .
۱۳- رهــا کــردن پســاب هــای واحدهــای صنعتــی، فاضالب هــای شــهری و 

ضایعــات کارخانجــات.
۱۴- لوله گذاری.

۱۵- عبور شبکه های برق.
ــی و  ــایر اراض ــه س ــات ب ــی و باغ ــی زراع ــه اراض ــر حقاب ــال و تغیی ۱۶- انتق

فعالیت هــای غیــر کشــاورزی.
۱۷- سوزاندن، قطع، ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق.

۱۸- مخلوط ریزی و شن ریزی.
۱۹- احداث راه آهن و فرودگاه.

۲۰- احداث پارک و فضای سبز.
۲۱- احداث پیست های ورزشی.

۲۲- احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف.
۲۳- محوطــه سازی)شــامل ســنگ فرش و آســفالت کاری، جــدول گــذاری، 

ــابه( ــوارد مش ــنگ ریزی و م س
۲۴- صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی و طرح های موضوع تبصره ۴ فوق الذکر.
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۲۵- صنایع دستی.
۲۶- طرح های خدمات عمومی.

۲۷- طــرح هــای تملیــک دارایــی هــای ســرمایه ای مصــوب مجلــس شــورای 
اسالمی.

ــری  ــد کارب ــذاری اراضــی فاق ــروش و واگ ــع ف ــون من ــاده ۴ قان ــر اســاس م ب
ــه  ــن ب ــذاری زمی ــال و واگ ــل و انتق ــه نق ــر مســکن، هرگون ــرای ام مســکونی ب
شــرکت های تعاونــی مســکن و ســایر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــرای امــر 
مســکن در خــارج از محــدوده شــهرها ممنــوع مــی باشــد. در ســال ۱۳۷۴ 
قانــون گــذاران کشــور )نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی( بــا توجه 
بــه مخاطــرات تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا، قانــون حفــظ کاربــری 
ــورد  ــخ ۱۳۸۵/۸/۱ م ــه در تاری ــد ک ــب نمودن ــا را تصوی ــی و باغ ه ــی زراع اراض

بازنگــری و اصــالح قــرار گرفــت.
بــر اســاس قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا مصــوب ۱۳۸۵/۸/۱ 

محــدوده اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا شــامل:
 کلیــه اراضــی زراعــی و بــاغ هــا بــه جــز اراضــی زراعــی و بــاغ هــای داخــل 
محــدوده شــهرها و شــهرک هــا و نیــز محــدوده قانونــی روســتاهای دارای طــرح 
هــادی مصــوب مــی باشــد کــه بــه موجــب بنــد - ت- مــاده یــک آییــن نامــه 
ــی و دیــم  ــه کلیــه اراضــی تحــت کشــت، آیــش و باغــات شــامل آب اجرایــی ب
ــند و اراضــی تحــت  ــته باش ــرداری داش ــابقه بهره ب ــه س ــر ک ــر و بای ــم از دای اع
ــا« اطــالق  ــاغ ه ــی و ب ــی»  اراضــی زراع ــای موضــوع تبصــره ۴ الحاق فعالیت ه

نکاتی در خصوص حفظ کاربری اراضی:

می شــود و مرجــع تشــخیص اراضــی زراعــی و باغــی وزارت جهادکشــاورزی 
ــد. ــاورزی( می باش ــازمان جهادکش ــتان ها، س )در اس

   نحوه پذیرش درخواست متقاضیان:
ــد،  ــری اراضــی کشــاورزی خــود را دارن  افــرادی کــه درخواســت تغییــر کارب
ــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی  ــا در اختیــار داشــتن مــدارک الزم ب می تواننــد ب
شهرســتان محــل اجــرای طــرح و یــا مدیریــت امــور اراضــی مســتقر در ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان محــل وقــوع ملــک مراجعــه نماینــد، تــا درخواســت 

آنهــا در کمیســیون تبصــره ۱ مــاده ۱ بررســی شــود.

 مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست تغییر کاربری در کمیسیون:
  ارائــه ســند مالکیــت رســمی )مــدارک ثابــت کننــده و قانونــی مالکیت(جــواز 
تأســیس و یــا موافقــت اصولــی بــه نــام متقاضــی،  نقشــه عرصــه، نظریــه اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت و حســب مــورد پاســخ اســتعالم ســایر دســتگاه ها 

الزامــی اســت.
ــر  ــا تغیی ــون ب ــک قان ــاده ی ــک م  درصــورت موافقــت کمیســیون تبصــره ی
ــک موظــف اســت بعــد از اعــالم کتبــی  ــری اراضــی زراعــی و باغــی:  مال کارب
ــا  ــن را ب ــت روز زمی ــد قیم ــادل۸۰ درص ــه، مع ــیون مربوط ــه کمیس دبیرخان
ــوان عــوارض پرداخــت  ــه عن ــری ب ــر کارب احتســاب ارزش زمیــن پــس از تغیی

ــی شــود. ــوارض صــادر م ــس از اخــذ ع ــری پ ــر کارب ــد؛ مجــوز تغیی نمای
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موارد معاف از عوارض قانون حفظ کاربری اراضی:
احــداث واحدهــای مســکونی بــرای ســکونت شــخصی صاحبــان زمین تــا ۵۰۰ 
متــر مربــع فقــط بــرای یــک بــار، واحدهــای صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش 
کشــاورزی، طــرح هــای خدمــات عمومــی مــورد نیــاز مــردم، صنایــع دســتی و 
طــرح هــای ملــی - اســتانی در صــورت موافقــت کمیســیون تبصــره یــک مــاده 
ــه فعالیت هــا  یــک از پرداخــت عــوارض معــاف مــی باشــند )متقاضیــان این گون
نیــز الزم اســت بــرای اخــذ مجــوز بــه دبیرخانــه کمیســیون تبصــره یــک مــاده 
یــک مســتقر در مدیریــت امــور اراضــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مراجعه 

نمایند(.

طرح هایی که نیاز به موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ ندارند:
ــدات  ــایر تولی ــی و س ــرورش ماه ــداری، پ ــداری، مرغ ــه، دام ــداث گلخان اح
کشــاورزی و کارگاه هــای صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی غذایــی در روســتاها کــه 
موجــب بهینــه کــردن تولیــدات بخــش کشــاورزی هســتند و بــا رعایــت ضوابــط 
زیســت محیطــی و بــا موافقــت رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اجــازه 
ــس  ــوز از رئی ــذ مج ــدون اخ ــا ب ــه فعالیت ه ــن گون ــرای ای ــد. اج ــداث دارن اح
ســازمان جهــاد کشــاورزی و اخــذ گواهــی زیســت محیطــی تخلــف محســوب و با 
متخلفیــن برخــورد قانونــی خواهــد شــد. تغییــر در نــوع بهره بــرداری از واحد هــای 
مذکــور نیــز بــدون اخــذ مجــوز الزم از ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تغییــر 
کاربــری غیرمجــاز تلقــی شــده و بــا متخلفیــن برابــر قانــون برخــورد خواهد شــد.

 هــر گونــه مجــوز یــا پروانــه ســاخت و تأمین یــا واگــذاری خدمات و تأسیســات 
زیربنایــی ماننــد آب، بــرق، گاز و تلفــن از ســوی دســتگاه های ذیربــط در اراضــی 

زراعــی و باغــی توســط وزارتخانه هــای جهــاد کشــاورزی، مســکن و شهرســازی، 
اســتانداری ها، شــهرداری ها و ســایر مراجــع ذیربــط، صرفــاً پــس از تأییــد 
ــر ضــرورت  ــون مبنــی ب ــن قان ــاده یــک ای کمیســیون موضــوع تبصــره یــک م
تغییــر کاربــری مجــاز خواهــد بــود. دســتگاه هــای متخلــف برابــر قانون مجــازات 

خواهنــد شــد.

قلــع و قمــع بنــا و اخــذ یــک تــا ســه برابــر بهــای اراضــی زراعــی و باغ هــا بــه 
قیمــت روز زمیــن بــا کاربــری جدیــد کــه مــورد نظــر متخلــف بــوده اســت و در 
صــورت تکــرار جــرم، محکــوم بــه پرداخــت حداکثــر جــزای نقــدی و حبــس از 

یــک تــا شــش مــاه خواهــد شــد.

مجازات تغییر کاربری:
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ــر  ــروری تغیی ــوارد ض ــخیص م ــون، تش ــاده ۱ قان ــره ۱ م ــب تبص ــه موج  ب
کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی در هــر اســتان بــر عهــده کمیســیونی مرکــب از 
رؤســای ســازمان های جهــاد کشــاورزی، ســازمان مســکن و شهرســازی، مدیــر 
امــور اراضــی، مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان و یــک نفــر نماینــده 
اســتاندار می باشــد کــه بــا ریاســت ســازمان جهــاد کشــاورزی تشــکیل می شــود 

و بــه »کمیســیون تبصــره یــک مــاده یــک« معــروف اســت.
 تأکیــد می شــود کــه بــه موجــب تبصــره ۲ مــاده ۱ قانــون، مرجــع تشــخیص 
ــی و  ــاد کشــاورزی اســت. در مراجــع قضای ــی، وزارت جه ــی و باغ اراضــی زراع
اداری، نظــر ســازمان جهــاد کشــاورزی را در ایــن زمینــه اســتعالم مــی نماینــد 
و مراجــع اداری موظــف بــه رعایــت نظــر ســازمان مــورد اشــاره هســتند. نظــر 
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــرای مراجــع قضایــی بــه منزلــه نظــر کارشناســی 

رســمی دادگســتری تلقــی مــی شــود.
ــاورزی،  ــی کش ــدن اراض ــرد ش ــری از خ ــون جلوگی ــاده ۲ قان ــاس م ــر اس ب
تفکیــک، افــراز و تقســیم اراضــی کشــاورزی بــه قطعــات کمتــر از حــد نصــاب 
تعییــن شــده ممنــوع اســت، ارائــه هرگونــه خدمــات ثبتــی از قبیــل صدور ســند 
ــه اراضــی  ــرای این گون ــود. ب ــرازی مجــاز نخواهــد ب ــا اف ــت تفکیکــی و ی مالکی
درصــورت تقاضــا، ســند مشــاعی صــادر و نقــل و انتقــال اســناد بــه طور مشــاعی 

بالمانــع اســت.

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون تبصره یک ماده استان:
ســازمان امــور اراضــی کشــور از ســال ۱۳۹۳، در جهــت دســتیابی بــه اهــداف 
تعییــن شــده، اجرای طــرح حدنــگاری اراضی کشــاورزی )کاداســتر( را در دســتور 
کار خــود قــرارداده اســت. قانــون جامــع حدنــگاری کشــور مصوبــه ۱۳۹۳/۹/۱۲ 
مجلــس شــورای اســالمی، اصلــی تریــن ســند بــاال دســتی ســازمان امــور اراضــی 
ــا اجــرای طــرح کاداســتر کشــاورزی، آمــار  ــرای اجــرای ایــن طــرح اســت و ب ب
دقیقــی از میــزان اراضــی کشــاورزی موجــود، ســطح زیــر کشــت، نــوع کشــت، 
ــاورزی  ــاورزی و غیرکش ــای کش ــرداران، فعالیت ه ــره ب ــکان و به ــخصات مال مش
موجــود در اراضــی کشــاورزی، مســاحت دقیــق اراضــی زراعــی، باغــات، صنایــع 
کشــاورزی و غیــره در دســت خواهــد بــود، کــه بــر اســاس آن می تــوان نســبت 

بــه برنامــه ریــزی صحیــح اقــدام نمــود.

کاداستر چیست؟
ــه  ــوط ب ــات مرب ــده اطالع ــب ش ــت مرت ــامل فهرس ــتر ش ــا کاداس ــگار ی حدن
ــوع  قطعــات زمیــن )اراضــی( اســت کــه مشــخصاتی ماننــد مســاحت، ابعــاد، ن
ــزرگ  ــه نقشــه ب ــا حقوقــی اســت کــه ب ــری، مشــخصات رقومــی، ثبتــی ی کارب
ــگاری )عملیــات  ــن اســاس حدن ــر ای ــه شــده اســت. ب مقیــاس آن اراضــی اضاف
کاداســتر( نیــز مجموعــه فعالیت هــای مرتبــط شــامل تهیــه نقشــه بــا اســتفاده 
ــی  ــل رقوم ــواره ای، تبدی ــی و ماه ــی، هوای ــی، دریای ــر زمین ــا و تصاوی از عکس ه
عکس هــا و تصاویــر و تطبیــق نقشــه بــا وضعیــت واقعــی موجــود و اضافــه کــردن 
کلیــه اطالعــات ثبتــی، حقوقی و توصیفــی و کنتــرل نهایی و بروزرســانی آن اســت .

کاداستــر
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مهم تریــن هــدف طــرح کاداســتر تثبیــت مالکیــت، صــدور اســناد مالکیــت، 
شناســنامه دار کــردن اراضــی کشــاورزی و برنامه ریــزی جهت مدیریــت یکپارچه 

اراضــی و کمــک بــه مدیریــت بهینــه و ســاماندهی اراضــی کشــاورزی اســت.
طبــق مــاده ۹ قانــون افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی، 
وزارت جهــاد کشــاورزی مکلــف اســت با همــکاری ســازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور در اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تهیــه حدنــگاری )کاداســتر( و 
نقشــه هــای مــورد نیــاز بــه تثبیــت مالکیــت دولــت بــر منابــع ملــی و اراضــی 
مــوات و دولتــی و بــا رعایــت حریــم روســتاها و همــراه بــا مداخــالت ناشــی از 

اجــرای مقــررات مــوازی اقــدام کنــد.

هـدف طرح کاداستـر

بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت موضــوع تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی و لزوم 
مشــارکت و همــکاری مــردم بــرای رفــع این معضــل و همچنین وجود مشــکالت 
دیگــری هماننــد زمیــن خــواری و تصرفــات غیــر مجــاز و اعتقــاد بــه ایــن اصــل 
مهــم کــه مشــارکت مردمــی در هــر فرآینــدی همــواره بســیار مؤثــر و راه گشــا 
بــوده اســت، ســازمان امــور اراضــی کشــور ســامانه ۱۳۱ را راه اندازی نمود. ســامانه 
در کنــار گشــت های حفاظــت اراضــی کشــاورزی بــا افزایــش مشــارکت مــردم 
ــای  ــن حلقه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــا شــهروندان، ب ــل دو ســویه ب و تعام

زنجیــره نظارتــی حفاظتــی اراضــی کشــاورزی کشــور عمــل خواهــد کــرد.
 ایــن ســامانه بــا دریافــت گزارشــات مردمی اقــدام به مستندســازی گزارشــات، 

ارزیابــی و پیگیــری گزارشــات واصلــه و برخــورد قانونــی بــا متخلفــان می نماید.
 بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، ایــن ســامانه در اســتان کردســتان بــا اهــداف 

زیــر راه انــدازی شــد:

۱- جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی . 
۲- جلوگیری از تفکیک و خرد شدن زمین های کشاورزی .

۳- جلوگیری از تصرفات غیر مجاز و زمین خواری .
۴ - جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی واگذار شده .

۵- پیگیری تخلفات، پیشنهادات و انتقادات در حوزه امور اراضی .
راه انــدازی ســامانه ۱۳۱ در کنــار حفاظــت اراضــی کشــاورزی و مجموعــه دیگر 
اقدامــات قضایــی، انتظامــی، ترویجــی و آموزشــی حلقه هــای زنجیــره نظارتــی 

   آشنایی با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی:

مهمترین اهداف راه اندازی سامانه ۱۳۱ :
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حفاظتــی اراضــی کشــاورزی کشــور و بالطبــع اســتان ها را تکمیــل نمــوده و در 
ــن  ــی و همچنی ــای مردم ــت گزارش ه ــش دریاف ــا افزای ــاه ب ــان کوت ــن زم همی
درخواســت مــردم بــرای اخــذ مشــاوره، اثــرات راه انــدازی ایــن خــط تلفنــی کاماًل 

مشــهود شــده اســت.
 بــا اســتفاده از ایــن ســامانه، ســازمان امور اراضی کشــور بــه صورت شــبانه روزی 
آمــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی در خصــوص شناســایی تخلفــات مربــوط 
بــه تغییــر کاربری هــا، تصرفــات غیرقانونــی و زمین خــواری، اســتفاده هــای غیــر 
مجــاز از اراضــی واگــذار شــده، شناســایی اراضــی کشــاورزی رهــا شــده و بایــر، 
شناســایی اراضــی مــوات، گــزارش تخلفــات احتمالــی در حــوزه امــور اراضــی و 
ــل  ــن دالی ــی می باشــد. یکــی از مهم تری ــادات و پیشــنهادات ســازنده مردم انتق
اصلــی گســترش تغییــر کاربــری و خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی، عــدم آگاهــی 
مــردم و خصوصــاً کشــاورزان از عــوارض و اثــرات تغییــر کاربــری و قطعــه قطعــه 
شــدن زمیــن هــای کشــاورزی و نیــز قوانیــن و مقــررات و نیــز عــدم مشــارکت 

مــردم در حفاظــت از ایــن ســرمایه هــای ملــی اســت.
ــازی و  ــی و فرهنگ س ــای ترویجی،آموزش ــعه فعالیت ه ــاس توس ــن اس ــر ای  ب
تــالش در جهــت افزایــش مشــارکت مردمــی بــرای حفــظ کاربــری و یکپارچگــی 
اراضــی طــی ایــن دوران در دســتور کار جــدی مدیریــت امور اراضی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان ها قــرار گرفتــه اســت. کــه در ایــن رابطــه انتشــار پوســتر، بنــر، 
بروشــور و تهیــه فیلم هــای مســتند ترویجــی و آموزشــی و تولیــد انــواع تیزرهــای 
ترویجــی و اطــالع رســانی جهــت آگاهــی بخشــی در ایــن خصــوص، برگــزاری 
ــت از  ــرای ســاماندهی و حمای ــزی ب ــه ری ــای آموزشــی ترویجــی و برنام دوره ه
تشــکل های مردمــی در حفاظــت از اراضــی کشــاورزی از اقدامــات مدیریــت امــور 

اراضــی اســتان هــا مــی باشــد.

۱- تحقق حفظ اراضی زراعی و باغی در راستای رسالت مدیریت امور اراضی 
از طریق گشت های ویژه حفظ کاربری.

۲- پیشــگیری و جلوگیــری از تغییــر کاربری هــای غیرمجــاز در اراضــی زراعــی 
و باغــی در راســتای اجــرای قانــون حفــظ کاربــری علــی الخصــوص تبصــره ۲ 

مــاده ۱۰ مصــوب ۱۳۸۵/۸/۱.
۳- حفــظ و صیانــت از منابــع تولیــد و بهره وری مســتمر در بخــش فعالیت های 

کشــاورزی )اراضی زراعــی و باغی(.
۴- تثبیت اجرای قوانین و مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری .

۵- حفــظ وضــع موجود )اراضی کشــاورزی( در راســتای ســال جهــاد اقتصادی 
بیــش از زمــان قبل .

۶- برخــورد مؤثــر بــا ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز بــا رویکــردی در افزایــش 
آگاهــی عمومــی افــراد . 

برگزاری کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

نتایج و تاثیرات عملکرد گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
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ضبط پیغام

تأیید گزارش

تأیید گزارش

مسئول گشت

ارسال گزارش به دادگاه

بررسی کارشناس دادگاه

تبرئه

ابالغ به متخلف

ارتباط مستقیم

عدم تأئید گزارش

عدم تأیید گزارش

مدیر مرفوک استان

مدیر مرفوک استان

مدیر مرفوک استان

بــر اســاس تبصــره ۱ مــاده ۱ 
تخریــب قلــع و قمــع براســاس 
نظــر مدیــر جهــاد شهرســتان 
)انهایــی کــه مشــغول ســاخت 

و ســاز هســتند(
دستور قلع و قمع

ابالغ به متخلف

ابالغ به مسئول گشت
جهت قلع و قمع ساخت و ساز

هماهنگی با اجرای احکام )نماینده دادستان و نماینده 
نیروی انتظامی( )تعیین تاریخ قلع و قمع(

کارشناس حفظ کاربری )ثابت قضایی(و قلع و 
قمع ساخت و ساز غیر مجاز

هماهنگی با شهرداری یا اداره راه جهت در اختیار 
گذاشتن ماشین سنگین تخریب

مرفوک به معنای مرکز فرماندهی و کنترل )در کالنتری های نیروی انتظامی(

رئیس امور زراعی استان

بررسی موضوع از طریق مراجعه به عرصه

چارت کلی بررسی وضعیت سامانه ۱۳۱ و پیگیری گزارش های مردمی
شروع

*

*

۷- تشــدید نظــارت بــر حفــظ اراضــی زراعــی و باغــی )بــه صــورت بازدیدهــای 
مســتمر گشــت ها(.

۸- جلوگیــری از فراهــم شــدن زمینــه خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی و بالطبع 
تقلیــل موضــوع )کوچک شــدن بســترهای تولیــد و...( .

۹- نامســاعد کــردن زمینــه پدیــده شــوم زمیــن خــواری بــرای افــراد ســودجو و 
متخلفیــن )عوامــل ســاخت و ســاز غیرمجــاز دراراضــی زراعــی و باغی( . 

ــان  ــن زم ــودجو( در کوتاه تری ــف )س ــراد متخل ــایی اف ــری و شناس ۱۰- پیگی
ــی . ــه محاکــم قضای ــراد ب ــن اف ــی ای ممکــن و معرف

۱۱- ارشــاد و راهنمایــی افــراد در خصــوص رعایــت اجــرای صحیــح قوانیــن و 
مقــررات حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی . 

۱۲- افزایش پوشش حفاظتی اراضی زراعی و باغی در نقاط بحرانی استان. 

ــظ  ــون حف ــالح قان ــون اص ــوب ۱۳۷۴/۴/۳۱ و قان ــری مص ــظ کارب ــون حف قان
کاربــری اراضــی زراعــی و بــاغ هــا مصــوب ۱۳۸۵/۸/۱ مــی باشــد . در ادامــه بــه 

مــواردی از ایــن قانــون اشــاره مــی شــود :
مــاده ۱: بمنظــور حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و بــاغ هــا و تــداوم و بهــره وری 
آن هــا از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون، تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا در  
خــارج از محــدوده قانونــی شــهرها و شــهرک ها جــز در مــوارد ضــروری ممنــوع 

می باشــد. 
تبصــره ۱ : تشــخیص مــوارد ضــروری تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و بــاغ هــا 
در هــر اســتان بــه عهده کمیســیونی مرکــب از رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی، 
 مدیــر امــور اراضــی، رئیــس ســازمان مســکن و شهرســازی، مدیــرکل حفاظــت 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:
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محیــط زیســت اســتان و یــک نفــر نماینــده اســتاندار می باشــد، کــه بــه ریاســت 
ســازمان جهــاد کشــاورزی تشــکیل می  شــود.

تبصــره ۲ : مرجــع تشــخیص اراضــی زراعــی و بــاغ هــا، وزارت جهاد کشــاورزی 
اســت و مراجــع قضایــی و اداری، نظــر ســازمان جهــاد کشــاورزی ذیربــط را در 
ایــن زمینــه اســتعالم نمــوده و مراجــع اداری موظــف بــه رعایــت نظــر ســازمان 

مــورد اشــاره خواهنــد بــود.
نظــر ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــرای مراجــع قضایــی بــه منزلــه نظــر 

کارشــناس رســمی دادگســتری تلقــی می شــود. 
تبصــره ۳ : ادارات ثبــت اســناد و امــالک و دفاتــر اســناد رســمی و ســایر هیئت 
هــا و مراجــع مربــوط مکلفنــد در مــوارد تفکیــک، افــراز و تقســیم اراضــی زراعی 
و باغــی و تغییــر کاربــری آنهــا در خــارج از محــدوده قانونــی شــهرها و شــهرک ها 
ــور را اعمــال  ــاد کشــاورزی اســتعالم و نظــر ســازمان مذک از ســازمان های جه

یند.  نما
ــن  ــان اراضــی زراعــی و باغــی موضــوع ای ــا متصرف ــکان ی ــه مال ــاده ۳ :کلی م
قانــون کــه بــه صــورت غیرمجــاز و بــدون اخــذ مجــوز از کمیســیون موضــوع 
تبصــره )۱(  مــاده )۱( ایــن قانــون اقــدام بــه تغییــر کاربــری نماینــد، عــالوه بــر 
قلــع و قمــع بنــا بــه پرداخــت جــزای نقــدی از یــک تــا ســه برابــر بهــای اراضــی 
زراعــی و باغــی بــه قیمــت روز زمیــن بــا کاربــری جدیــد که مــورد نظــر متخلف 
بــوده  اســت و در صــورت تکــرار جــرم بــه حداکثــر جــزای نقــدی و حبــس از یک 

مــاه تــا شــش ماه محکــوم خواهندشــد. 
تبصــره ۲: هریــک از کارکنــان دولــت و شــهرداری هــا و نهادهــا کــه در اجــرای 
ایــن قانــون بــه تشــخیص دادگاه صالحــه تخطــی نمــوده  باشــند، ضمــن ابطــال 
مجــوز صــادره بــه جــزای نقــدی از یــک تــا ســه برابــر بهــای اراضــی زراعــی و 
باغــی بــه قیمــت روز زمیــن بــا کاربــری جدیــد کــه مــورد نظــر متخلــف بــوده  
اســت محکــوم و در صــورت تکــرار عــالوه بــر جریمــه مذکــور بــه انفصــال دائم از 

خدمــات دولتــی و شــهرداری ها نیــز محکــوم خواهنــد شــد. ســردفتران متخلــف 
نیــز بــه شــش مــاه تــا دو ســال تعلیــق از خدمــت و در صــورت تکــرار بــه شــش 

مــاه حبــس و محرومیــت از ســردفتری محکــوم می شــوند. 
مــاده ۸: صــدور هرگونــه مجــوز یــا پروانــه ســاخت و تأمیــن و واگــذاری خدمات 
ــتگاه های  ــوی دس ــن از س ــرق، گاز و تلف ــد آب،  ب ــی مانن ــات زیربنای و تأسیس
ذیربــط در اراضــی زراعــی و باغــی موضــوع مــاده)۱( توســط وزارتخانه هــای جهــاد 
کشــاورزی، مســکن و شهرســازی، راه و شهرســازی، اســتانداری ها، شــهرداری ها و 
ســایر مراجــع ذیربــط صرفــاً پــس از تأییــد کمیســیون موضــوع تبصــره )۱( مــاده 
)۱( ایــن قانــون مبنــی بــر ضــرورت تغییــر کاربــری مجــاز خواهــد بــود. متخلف از 

ایــن مــاده برابــر مقــررات مــاده )۳( ایــن قانــون مجــازات خواهــد شــد. 
مــاده ۱۰ : هرگونــه تغییــر کاربــری در قالــب ایجــاد بنــا، برداشــتن یــا افزایــش 
شــن و ماســه و ســایر اقداماتــی کــه بنــا بــه تشــخیص وزارت جهــاد کشــاورزی 
تغییــر کاربــری محســوب می شــود، چنانچــه بــه  طــور غیرمجــاز و بــدون اخــذ 
مجــوز از کمیســیون موضــوع تبصــره )۱(  مــاده )۱(  ایــن قانــون صــورت پذیــرد، 
ــف  ــه توق ــبت ب ــد نس ــل مکلفن ــاورزی مح ــاد کش ــوران جه ــوده و مأم ــرم ب ج
عملیــات اقــدام و مراتــب را بــه اداره متبــوع جهــت انعــکاس بــه مراجــع قضایــی 

اعــالم نماینــد.
تبصــره ۱ :  چنانچــه مرتکــب پــس از اعــالم جهــاد کشــاورزی به اقدامــات خود 
ادامــه دهــد، نیــروی انتظامــی موظــف اســت بنــا بــه درخواســت جهاد کشــاورزی 

از ادامــه عملیــات مرتکــب جلوگیــری نماید
تبصــره ۲ :  مأمــوران جهــاد کشــاورزی موظفنــد بــا حضــور نماینــده دادســرا و 
در نقاطــی کــه دادســرا نباشــد بــا حضــور نماینــده دادگاه محــل ضمــن تنظیــم 
صــورت جلســه رأســاً نســبت بــه قلــع و قمــع بنــا و مســتحدثات اقــدام و وضعیت 

زمیــن را بــه حالــت اولیــه اعــاده نماینــد.
ــات  ــق رأی در جلس ــدون ح ــد ب ــط می  توان ــی ذی رب ــتگاه اجرای ــده دس نماین
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ــد. کمیســیون شــرکت نمای
ــاه از  ــدت دو م ــر ظــرف م ــاد کشــاورزی موظــف اســت حداکث ســازمان جه
تاریــخ دریافــت تقاضــا یــا اســتعالم مطابــق نظــر کمیســیون نســبت بــه صــدور 

پاســخ اقــدام نمایــد.
دبیرخانــه کمیســیون فــوق در ســازمان های جهــاد کشــاورزی اســتان ها زیــر 
نظــر رئیــس ســازمان مذکــور تشــکیل می شــود و عهــده دار وظیفــه دریافــت 
تقاضــا، تشــکیل و تکمیــل پرونــده،  بررســی کارشناســی اولیــه، مطــرح نمــودن 
درخواســت ها بــه نوبــت در کمیســیون و نگهــداری ســوابق و مصوبــات می باشــد. 

تکمیل فرم ۱-۸ توسط متقاضی و تسلیم مدارک

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

بررسی مدارک نقص مدارک

نقص مدارک

ابالغ

تکمیل مدارک

ارائه فیش و واریز وجه

در صورت عدم پرداخت در فرجه ۶ ماه

زراعی و باغی

عدم تطبیق غیر زراعی و باغی

مخالفت

غیر زراعی و باغی

موافقت
معاف از عوارض

زراعی و باغی

تکمیل فرم ۲-۸ )تشخیص نوعیت( و فرم ۸-۳ 
توسط کارشناسان ذیربط

دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

ثبت و بررسی کارشناسی مدارک توسط 
دبیرخانه تبصره ۱ ماده ۱ و تکمیل فرم ۸-۵

تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱

بررسی و اتخاذ تصمیم و تکمیل فرم ۸-۶

دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱
ابالغ به مدیریت جهاد کشاورزی

دعوت از اعضای کمیسیون تقویم توسط مدیریت جهاد کشاورزی ضمن تکمیل فرم ۸-۷

صدور مجوز تغییر کاربری در قالب فرم ۸-۱۰

ارزیابی و قیمت گذاری اراضی توسط کمیته تقویم و تکمیل فرم ۸-۸

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

پایـــان

دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ 
تکمیل فرم ۸-۹

فلوچارت مراحل انجام کار
رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

شروع

متقاضی

متقاضی

-

-

-

+

+

+

+

+

+

استعالم از مراجع زیربط توسط 
مدیریت جهاد کشاورزی

دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱
ماده ۱ تکمیل فرم ۸-۱۲

دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱
ماده ۱ تکمیل فرم ۸-۱۱

اعالم به متقاضی و رونوشت به 
مدیریت جهاد کشاورزی استان

اعالم به متقاضی و رونوشت به 
مدیریت جهاد کشاورزی استان

اعالم به متقاضی و رونوشت به 
مدیریت جهاد کشاورزی استان

دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ 
ماده ۱ تکمیل فرم ۸-۴
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تهدید امنیت غذایی جامعه
کاهش میزان تولید و افزایش وابستگی به سایرین 

بیکاری بهره برداران و مهاجرت به شهرها
گســترش حاشــیه نشــینی و شــهرک هــا در اطــراف 
شــهرها و بــروز آســیب هــای اجتماعــی جبــران ناپذیــر 

تخریب ثروت ملی
کاهــش میــزان صــادرات محصــوالت کشــاورزی و نیاز 

بــه واردات مــواد غذایــی
گسترش بیابان ها و تخریب محیط زیست

نتایج منفی تغییر کاربری اراضی کشاورزی

۱- سازمان امور اراضی در یک نگاه- روابط عمومی سازمان اراضی کشور-۱۳۸۸
۲- خاک امانت نسل ها- سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان- مدیریت امور 

زراعی- مهرماه۱۳۸۹
۳- آشنایی با قوانین و مقررا ت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- وزارت جهاد 

کشاورزی- سازمان امور اراضی- حقوق اراضی )۲(
۴- نشریه پیام زمین- سازمان جهادکشاورزی استان گلستان- مدیریت امور اراضی- 

زمستان ۱۳۹۳

منابع و مآخذ
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