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  :قدردانی و تشکر

 در ایام تحریر این جزوه آموزشی شاهد پایان همکاري استاد فرزانه آقاي جعفـر سـاعدي سرپرسـت سـابق      

سال عمر پربـار خـود    40این استاد گرانقدر که بیش از .مدیریت حفظ کاربري و امور زمین سازمان امور اراضی بودیم

را در راه خدمت به زارعین محروم و مظلوم اصالحات سپري نمود از چهره هاي ماندگار و سـرزبان صـدها کارشـناس    

راهـی کـه خـدمت بـه     . ند در ادامه راه او گـام بردارنـد  امور زمین در اقصی نقاط این کشور پهناور است که می خواه

مظلــوم، تــالش در حاکمیــت قــانون در امــور زمــین، تهیــه و تــدوین قــوانین و نشــر آن از طریــق بخشــنامه هــا و   

او کارشناسـی ورزیـده، فـروتن و مشـاور خبـره و بـا       .دستورالعملهاي شیوا و قابل فهم از ویژگی هاي کاري ایشان بود

ظرات سازنده اش در امور زمین و زراعت نزد مقامات عالیه وزارت جهاد کشاورزي مقبول و سـریع بـه   نفوذي بود که ن

  . منصه عمل تبدیل می شد

  ...انشاءا.خدایش محفوظ بدارد و در همه امور و شئونات اجتماعی موفق و سربلند گرداند

یر محترم حفظ کاربري و امور زمین سازمان از امید است که سیاستگزاران و برنامه ریزان به ویژه آقاي رضا باغبان مد

مشاوره آتی با این استاد گرانقدر بی نصیب نمانند و در اهداف عالیه که همان خدمت به کشاورزان و رضـاي خداونـد   

  .است موفق و موید باشند

ضـی بـه خـاطر    در خاتمه بر خود فرض می دانیم تا از جناب آقاي عالء الدین پسیان رئیس محترم سـازمان امـور ارا  

عنایت و حمایت وافر به امر تحقیق و آموزش و از جناب آقاي سید محمود رضائیان معاون محترم اجرایی سازمان که 

  .مشوق ما در تهیه این جزوه و تا آخرین لحظه پیگیر تهیه ان بوده اند بی نهایت تشکر کنیم

  

  هیئت تحریریه               
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  یمبسم اهللا الرحمن الرح

  

  :مقدمه

روستایی، تغییرات اجتمـاعی و اقـدامات عملـی در نـیم قـرن اخیـر توجـه بسـیاري از پژوهشـگران و          توسعه  بحث  

کارشناسان اجتماعی و اقتصاد ي را به مسئله زمین و واحدهاي بهره بـرداري جلـب کـرده اسـت و محـور مطالعـات       

ن نظیر لمبتون، وارنیر، عجمی، کاتبی و ودیعـی بـه   برخی از محققی. بوده است 1340مربوط به اصالحات ارضی دهه 

دلیل شکستن روابط ظالمانه ارباب و رعیت به دفاع از اصالحات ارضی برخواسته و برنامه هاي توسعه روستایی رژیـم  

گذشته را توجیه نموده اند و برخی دیگر هم بدون توجه به عوامل طبیعی و اجتمـاعی و مـوثر در اجـراي اصـالحات     

و بیکاري فزاینده روسـتائیان در   1330بود آب در واحدهاي بهره برداري زراعی، رشد جمعیت بعد از دهه کم(ارضی 

  .آن را پدیده اي خارجی و بیش از حد سیاسی قلمداد نموده اند) واحدهاي بهره برداري

حات ارضـی پدیـده   در این نوشتار هدف جانبداري از هیچکدام از دو گروه رقیب نیست بلکه واقعیت آن است که اصال

اي است که در ایران انجام شده و از آنجائی که درصد قابل مالحظه اي از زارعین صاحب آب و زمین شده و تا کنون 

علیرغم حفظ نسق و تصرفات زارعانه خود موفق به دریافت سند انتقال نگردیده انـد، لـذا بـه منظـور تعیـین تکلیـف       

  .و کارشناسان امور زمین در این زمینه بیش از پیش احساس می شود اینگونه اراضی لزوم آموزش بیشتر مسئوالن

لذا در این رابطه با عنایت به تکید سازمان محترم امور اراضی به این امر مهم جزوه حاضر به گردآوري قوانین، تنظیم 

ت کـه مـورد قبـول    آنها و خوشه چینی از خرمن دیگران و ارائه راه حل در امور اصالحات ارضی می پردازد و امید اس

  .فراگیران و سایر عالقمندان به امور اصالحات ارضی واقع گردد

الزم به توضیح است که هرچند جزوه آموزشی به کمک کتب مجموعه قوانین و مقررات اصالحات ارضی تهیه گردیده 

فراگیـران ومجریـان در    امید اسـت . ولی انجام این امر دلیلی بر بی نیازي فراگیران و عالقمندان از منابع اصلی نیست

  .مواقع برخورد با مسئله اي خاص مستقیماً به مواد و تبصره هاي قانونی مراجعه نمایند

  

                                                                                                                             

  1381یور شهر
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  فصل اول

)مفاهیم کلیدي(کلیات -1

  :تعریف اصالحات ارضی1-1

در ادبیات جامعه شناسی توسعه روستایی تعاریف مختلفی از اصالحات ارضی شده اسـت برخـی آن را بـه           

اقـدامات  معناي تقسیم مجدد زمین بین زارعین بی زمین و کم زمین می دانند و برخی دیگر آن را یک سلسـله  

مکمل و پیوسته اي می دانندکه هدف آنها ایجاد تغییرات اساسی در کشاورزي اعم از مالکیت اراضـی مزروعـی،   

. نظامهاي بهره برداري و شیوه هاي تولید، افزایش تولید و نتیجتاً افـزایش درآمـد و رفـاه کشـاورزان مـی باشـد      

در این جـزوه آموزشـی منظـور از اصـالحات ارضـی       تعریف اخیر فراتر و گسترده تر از طرف اولی می باشد، ولی

  .همان تقسیم مجدد زمین بین زارعین بی زمین و کم زمین می باشد

  

  :    تعریف انواع اراضی)1-2

بحث زمین و نظامهاي بهره برداري در نیم قرن اخیر توسط جامعه شناسان و برخی کارشناسان                

تعریف و تفکیک اراضی از . مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است اقتصادي و اجتماعی در حد گسترده

 1340بیشتر مرتبط با شرایط قبل از اجراي اصالحات ارضی دهه ...) تعریف و(اما این امر . ویژگیهاي کاري آنان است

و تحول شده و از نظر از آنجا که مقوله زمین بعد از اجراي اصالحات ارضی و انقالب اسالمی دچار تغییر . می باشد

در واقع اصالح اراضی و . حقوقی تقسیماتی در آن صورت گرفته الزم می دانیم به تفکیک و تعریف اراضی بپردازیم

بطور کلی مطابق اسناد و مدارك . ایجاد نظامهاي بهره برداري مطلوب نیاز مبرم به تعریف وتفکیک اراضی دارد

  :تقسیم نمودموجود اراضی را به انواع زیر می توان 

  

  :اراضی موات) 1- 1-2

  :در کتب مرتبط با امور زمین از ارضی موات دو نوع تعریف به چشم می خورد

  :تعریف اراضی موات بر اساس قانون اصالحات ارضی به شرح زیر-1

  .اراضی موات زمین هاي بایري است که ملک اشخاص نمی باشد

و احیاء ااضی بعد از پیروزي انقالب اسالمی به شرح  تعریف ارضی موات بر اساس قوانین و مقررات واگذاري-2

  :  زیر

  .اراضی موات زمین هایی است که سابقه احیاء و بهره برداري ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است

  

  :اراضی بایر قانون اصالحات ارضی)2- 1-2

ضی قانوناً و عرفاً ملک اشخاص می اراضی بایر اراضی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد و این ارا

  .باشد

  :جنگل و بیشه طبیعی)3- 1-2

درختچه، بوته، ( به مجتمعی اطالق می شود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی

  .و حیوانی صرفنظر از درجه تکاملی آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده است) نهال، علف، خزه

  :مرتع)4- 1-2

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا داراي پوششی از نباتات علوفه اي خودرو بوده 

اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه داراي پوشش نباتات علوفه اي . و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود

مرتع داراي درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می اگر . خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند

  .شود



٨

  :اراضی جنگلی) 5- 1-2

  :به جنگل تکامل نیافته اي اطالق می شود که به یکی از اشکال زیر باشد

  .تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز نماید-1

از (به صورت پراکنده موجود باشد به نحوي که حجـم آن در هـر هکتـار در شـمال ایـران       درختان جنگلی-2

کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتـر از بیسـت مترمکعـب    ) حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی

.باشد

تـر مکعـب در   درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختـان آن بـیش از سـی م    2اگر در اراضی بند        

بهره برداري از جنگلها و بیشه هاي طبیعی به عنوان ثـروت  . هکتار              جنگل شمشاد محسو ب می شود

  .عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در اختیار دولت است

  :اراضی دایر) 1-2-6

  .اراضی دایر زمینهاي احیاء شده اي است که مستمراً مورد بهره برداري است

  

  :اراضی آیش) 1-2-7

  .زمینهاي دایري است که به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معین بدون کشت بماند

  

  :اراضی و امالك خالصه) 1-2-8

دهات و اراضی یا امالکی که در طی تاریخ به اسم سالطین و خوانین و دولتها معروف و مرسوم بـوده و در دوران  

یکـی از ویژگیهـاي اراضـی    . م باقی مانده و یا به ثبت رسیده خالصه نام داردمعاصر تحت عنوان خالصه به این نا

خالصه این است که با ظهور و انقراض سلسله ها به نسبت متنـابهی افـزایش یـا کـاهش مـی یافتـه و بـه قـول         

دید تفسیرهاي تازه سیاسی به از میان رفتن عده اي از امالك خالصه و به وجود آمدن خالصه هاي ج"... لمبتون

  1 "و قوانین مربوطه منجر می شده است

  

  :امالك سلطنتی) 1-2-9

دهات و اراضی متعلق به خاندان پهلوي را امالك سلطنتی می گفتند، ازدیاد و تثبیت امالك سـلطنتی در عهـد   

 رضا خان با خلع ید از برخی مالکان تعداد آبادي هاي تحت اختیار خود را به. رضا خان به حد اعالي خود رسید

. رسانید و بدین سان خودش را به صورت یکی از بزرگترین مالکان کشور درآورد 1299ده در سال  2100حدود 

هـزار نفـر    42تحت تاثیر جو حاکم بر کشور با تقسیم اراضـی و دهـات پـدرش میـان      1320شاه سابق در سال 

  .تغییراتی در ساختار روستایی منطقه ایجاد کرد

  

  :وقوفهاراضی یا امالك م) 1-2-10

اراضی موقوفه اراضی است که به طور دائم از طریق قوانین تشیع به امور خیریه یا نهادهـاي مـذهبی تعلـق مـی     

  :این امالك به دو دسته قابل تقسیم است. گیرد

  .که براي منفعت عام وقف می گردد مانند وقف خیریه: وقف عام-1

فاده از زمـین وقفـی توسـط یکـی از     که براي مقاصد خصوصی وقف می گردد مانند حـق اسـت  : وقف خاص-2

  فرزندان خانواده

  

  :اراضی مستحدثه) 1-2-11

                                                
١

  ٤٢٤ص  -١٣٣٩لمبتون مالك و زارع در ایران، ترجمھ منوچھر امیني انتشارات علمي و فرھنگي چاپ سوم.س.ا -



٩

اراضی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشـک شـدن تـاالب    

  .ایجاد شده باشد

  

  :اراضی ساحلی) 1-2-12

  1ریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد اراضی ساحلی زمینهایی هستند که در مجاورت حریم دریا و د

  

  اراضی عمده مالکی یا اراضی مالکین بزرگ؛) 1-2-13

امالکی که قبل از اجراي اصالحات ارضی بین یک یا چند ده به صورت متغیر بـوده و در اختیـار مالکـان عمـده     

اصـالحات ارضـی امـالك     تا قبل از اجـراي . قرار داشت موسوم به عمده مالکی یا اراضی مالکین بزرگ می باشد

بزرگ مالکان از چهار گـروه تشـکیل مـی    . درصد کل اراضی کشور را تشکیل می داد 56متعلق به مالکان بزرگ 

  :شدند

  وابستگان به خانواده سلطنتی و امراي لشکري و کشوري-1

خوانین و قبایل مهم کشور-2

بزرگان و علماي مذهبی-3

ن پرداخته بودندتجار و بازرگانان که به سرمایه گذاري در زمی-4

  2.اسناد و مدارك تاریخی نشان می دهد که بزرگ مالکی در ابتدا ناچیز بوده و به مرور زمان گسترش یافته است

  

  :اراضی یا امالك قبیله اي) 1-2-14

این شل از اراضی در میان عشایر دیده می شود از لحاظ اداري این اراضی متعلق به رئیس طایفه و ایل می باشـد امـا   

  .ضاي قبیله حق استفاده از اراضی را دارا می باشند اینگونه اراضی در برخی از نقاط ایران به چشم می خورداع

  

  :امالك مسلوب المنفعه) 1-2-15

به دلیل بی آبی مفـرط و سـایر    19/10/1340امالك مالکین و اشخاصی که در اجراي قانون اصالحات ارضی مصوب 

. شد و مشمول تقسیم نگردید موسوم به امالك مسلوب المنفعـه مـی باشـد   دالیل خشک و بی حاصل تشخیص داده 

آئین نامـه اصـالحات    40این امالك قبل از اجراي اصالحات ارضی دایر بوده ولی با اجراي قانون مزبور به استناد ماده

رار گرفـت کـه   با اراضی بایر قانون اصالحات ارضی در اختیـار مالکـان آن قـ   ) توام(به همراه 3/5/1343ارضی مصوب 

در غیـر ایـن صـورت    . ظرف پنج سال براي آبادانی آن اقدام کنند و از سازمانهاي ذیربط گواهی عمران دریافت دارنـد 

  3.بوده است 1354ملک از ید آنها خارج و در اختیار دولت قرار می گرفت آخرین مهلت براي عمران پایان شهریور 

  

  :25/5/1367اسالمی مصوب  اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام) 1-2-16

اراضی است که قبال سابقه احیاء و بهره برداري داشته و مالک بدون عذر موجه پنج سـال متـوالی آن را بـال کشـت و     

چنانچه مالکین اینگونه اراضی در یک فرصت یکسـاله بـه کشـت اراضـی یـا عقـد اجـاره،        . متروکه باقی گذاشته باشد

ام ننمایند مدیریتهاي امور اراضی برابر مقررات در اختیار واجدین شرایط قرار می مزارعه یا فروش با سایر اشخاص اقد

  .دهند

  

  :اراضی مصادره اي) 1-2-17

                                                
١

  ٤٢١ص١٣٦١مسائل اراضي و دھقاني، مجموعھ مقاالت، انتشارات آگاه تھران -
٢

٤٢و٣٣،ص١٣٥٩باقر مومني، مسئلھ اصالحات ارضي و جنگ طبقاتي در ایران، انتشارات پیوند تھران -
٣

 ٣٢٦و٩٩ص١٣٤٦مجموعھ قوانین و مقررات اصالحات ارضي، انتشارات وزارت تعاون و امور روستاھا -
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اراضی مصادره اي، اراضی امراي لشکري و کشوري و اراضی وابستگان به رژیم سـابق مـی باشـد کـه بعـد از انقـالب       

هکتار توسط هیئتهاي هفت نفره  42859بعد از انقالب میزان  .اسالمی توسط دادگاههاي انقالب قانوناً مصادره گردید

هزار هکتار در حـال حاضـر    100مابقی این اراضی با مساحت بیش از . واگذاري زمین به افراد بی زمین واگذار گردید

  .در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد

  

  :اراضی بند ج) 1-2-18

الب اسالمی ایران به استناد الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگـذاري و  کلیه اراضی مالکین بزرگ بود که بعد از انق

قرار بـود بـر اسـاس عـرف محـل بـه        26/1/59و  11/12/58احیاء اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب 

تیـار مالـک   برابر عرف محـل در اخ  3تا  2در این واگذاریها مقرر گردید . کشاورزان بی زمین و کم زمین واگذار گردد

ضـمناً در الیحـه قـانونی فـوق اراضـی      . باقی بماند و بقیه به عنوان اراضی مازاد به کشاورزان فاقد زمین واگذار گـردد 

  .مصوبه قانونی فوق منظور گردیده اند "الف"به عنوان اراضی بند  "اراضی موات و مراتع"و  "ب"مصادره اي بند 

  

  :اراضی کشت موقت) 1-2-19

در مناطق غیر کردنشـین و تـا پایـان     1359ایر مالکین که بعد از پیروزي انقالب اسالمی تا پایان سال اراضی بایر و د

به صورت موقت روي اراضـی   1365در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالکین قرار گرفت و آنان تا سال  1363سال 

از طریـق هیئتهـاي هفـت نفـره      مجلس شوراي اسـالمی  8/8/1365کشت و کار می کردند و سپس بر اساس مصوبه 

مسـاحت ایـن   . واگذاري و احیاء اراضی به آنان به صورت بیع شرط واگذار گردید موسوم به اراضی کشت موقت اسـت 

  .هزار هکتار در سراسر کشور می باشد 850اراضی که اکثراً دایر بود بالغ بر 

  

  :اراضی داخل و خارج محدوده) 1-2-20

کیلـومتري   30ومتري شهر قرار دارد اراضی داخل محدوده و اراضی را که بیش از شعاع کیل 30اراضی را که تا شعاع 

  .شهر قرار دارد اراضی خارج از محدوده شهر می گویند

  زراعت عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداري: زراعت) 1-3

  

  :باغ میوه) 1-4

سیله اشخاص غرس و تعداد درخت میـوه یـا مـو در هـر هکتـار آن از      زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به و

  .اصله کمتر نباشد 50یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد درخت در هکتار از 

  

  : زارع) 1-5

خـانواده  زارع کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یـا بـه کمـک افـراد     

خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند ومقداري از محصول را به صورت نقدي یا جنسـی بـه مالـک    

  .می دهد

  

  :مالک) 1-6

  . مالک کسی است که داراي زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزي اشتغال داشته باشد
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  فصل دوم

  مات انجام شدهمروري بر مطالعات پیشین و اقدا -2           

      

  :نظام بهره برداري غالب قبل از اصالحات اصلی) 2-1

منظور از نظام بهره برداري سازمان اجتماعی مرکب از عناصر بـه هـم پیوسـته اي اسـت کـه بـا هویـت و               

مدیریتی واحد در ارتباط با شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود امکان تولید محصـوالت کشـاورزي را فـراهم    

می سازد یا به عبارت دیگر نظام بهره برداري عبارتست از مجموعه قواعد و رویه ها و قراردادهاي حقوقی کـه در  

اثر آنها روابط و مناسبات زارعان و سهم بران در واحدهاي بهره برداري قادر می گردند که بر تولیدات کشـاورزي  

بهره برداري اربـاب و رعیتـی، اجـاره داري، نیمـه      مانند نظام. دست یابند و سهمی از محصول را تصاحب نمایند

کاري یا مناصفه کاري، بهره برداري دولتی و دهقانی، شرکتهاي سـهامی زراعـی، تعاونیهـاي تولیـد روسـتایی و      

  ...کشت و صنعتهاي خصوصی و

بري بـود   نظام بهره برداري سهم 1340در ایران غالبترین نظام بهره برداري قبل از اجراي اصالحات ارضی دهه 

درصد اراضی زراعی در قالب این نظام مورد بهره برداري قرار می گرفت مفهوم نظام بهره برداري  80که بیش از 

، شیوه تولید ارباب و رعیتی، شیوه تولید مالـک و  »بنه«سهم بري با مفاهیم شیوه تولید تعاونی سنتی موسوم به 

تولید استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی مترادف می باشـد   زراعی، شیوه تولید نظام بزرگ مالکی ایران، شیوه

  :این نظام بهره برداري داراي ویژگیهاي زیر بود

  .این شیوه بیشتر در مناطق کم آب و حاشیه کویر معمول بوده است-1

.این نوع واحد بهره برداري غالباً در مناطقی که نظام مالک و رعیتی وجود داشته مشاهده شده است-2

این شیوه تولید در جهت تامین بهتر و بیشتر منافع مالک بوده، اگر چه به علـت سـهم بـري زارعـین در     کارکرد 

در این شیوه نظارت مالک یا نماینده اش سهل تر اعمال می شده، قابلیت کنترل . درآمد آنان نیز موثر بوده است

راهم بوده، مسئولیت مشترك اعضاء بنـه  بهتر زارعان را داشته، امکان ایجاد رقابت بین واحدهاي تولید گروهی ف

زارعین را به کار بیشـتر و مـداوم وا مـی داشـته و در مصـرف آب      ) متاثر از هدایت کلی مالک(و مدیریت سربنه 

از کشت محصوالت متنوع که جنبه خودمصـرفی داشـته جلـوگیري مـی شـده، بـه       . صرفه جویی می شده است

ع و زمین را کم می کرده، لذا مالک همواره مدافع ایـن شـیوه بـوده و    خاطر تعویض هر ساله زمینها وابستگی زار

در نقاطی که این نوع واحد بهره برداري معمول بوده است مالک در تقویت و تحکیم آن می کوشید و چه بسا با 

  .تامین آب زراعی و به زیر کشت بردن اراضی زراعی جدید این شیوه را برمی گزیده است

زمـین و آب از  . رداري جز نیروي کار هیچ عامل دیگري از تولید اشـتراکی نبـوده اسـت   در این واحد بهره ب-3

عامل شخم معموالً یک پنجم محصول را نصیب صـاحبان  (مالک، گاو از گاوبند، مالک و یا برخی از زارعین 

در ، بذر از مالک یا زارعین، نیروي کار به صورت مشترك و بر اسـاس تقسـیم کـار اعضـاء     )می نموده است

  .واحد تولید گروهی

زمین واحد هیچگاه براي سالهاي متوالی در اختیار واحد بهره برداري گروهی نبوده است زمین هر واحد در -4

.ابتداي سال زراعی بر اساس پشک یا قرعه تعیین می شده است

خـود منصـوب   انتخاب اعضاء بنه با سربنه یا ساالر یا سرپرست واحد بهره برداري گروهی بوده که نـامبرده  -5

از آنجا که این افراد از بین روستائیان مسن و با تجربه و گوش به فرمان . مالک و تحت حمایت او بوده است

.انتخاب می شدند لذا اعمال مدیریت مشکل عمده اي نداشته است

.نوع کار و وظیفه هر یک از اعضاء واحد بهره برداري را سربنه یا ساالر تعیین می کرده است- 6
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لذا موافقت و تراضی . گذاري ثابت و جاري واحد بهره برداري به عهده مالک یا نماینده او بوده است سرمایه-7

اعضاء بنه در انجام هزینه هاي بنه نقشی نداشته و عدم آن وقفه در کار واحد بهره برداري ایجاد نمی کـرده  

.است

.گاري می گرفته استتامین آب و توزیع آن با مالک بوده و در مواقع لزوم از زارعان بی-8

مساحت زمین هر واحد بهره برداري و تعداد اعضاء آن در یک روستا معموالً برابر بوده است نوبـت آب هـم   -9

.به همین روال برابر بوده است، لذا امکان مقایسه عملکرد آنان وجود داشته است

ئوالن واحـدها  نوع کشت، محل کشت، مقدار کشت هر محصول توسط مالک تعیـین و بـه هـر یـک از مسـ     -10

بنابراین اعضاء بنه ملزم به کشت محصـول خاصـی در قسـمتی از    . ابالغ می شده است...) سربنه یا ساالر و(

زمین خود بوده اند به نحوي که همه واحدها در یک قسمت از اراضی روستا مثالً گنـدم یـا چغنـدر را مـی     

.کاشته اند

سال می توانست واحد را ترك نموده و سهم خـود را بـه   هر یک از اعضاء واحد بهره برداري در هر زمان از -11

.خروج یکی از اعضاء موجب وقفه در کار واحد بهره برداري نمی گردید. دیگري یا به اعضاء واحد بفروشد

الکن . توزیع و تسهیم محصوالت مصرفی مثل گندم و جو به صورت جنسی سر خرمن انجام می شده است-12

ت مثل پنبه، چغندر قند و یـا سـایر محصـوالت تجـاري پـس از حمـل و       سهم اعضاي بنه از سایر محصوال

فروش محصول همه واحدها توسط یا زیر نظر مالک، سهم هزینه به صـورت نقـدي محاسـبه و توزیـع مـی      

گردید لذا مشکالت مربوط به حمل و نقل و فروش نه تنها براي اعضاء واحد بهره برداري بلکـه بـراي خـود    

  1.ود نداشتواحدهاي مزبور نیز وج

این نوع واحد بهره برداري هم در اراضی اربابی، اراضی موقوفه و اراضی خالصه تا قبـل از اجـراي اصـالحات    

  .وجود داشت 1340ارضی دهه

  :امالك خالصه) 2-2

 مبـدا پیـدایش آن  . همانطور که قبالً گفتیم امالك خالصه امالکی بود که مالکیت آن در اختیار دولت قرار داشت      

بر می گردد و این امالك به شرح زیـر قابـل تقسـیم    ) دولتهاي منطقه اي و مرکزي(در ایران به زمان تشکیل دولتها 

  :است

  :خالصجات تیولی)1

به استانداران، فرماندارن، حکام نظامی و سایر اشـخاص خـاص در   ) پادشاه(این نوع خالصجات از طرف حکومت 

هیه سرباز براي مدتی معین یا تمام عمر و گاهی بـه صـورت مـوروثی    مقابل دریافت وجوهی به عنوان مالیات و ت

  .واگذار می شده است

:خالصجات انتقالی)2

  .خالصجات انتقالی امالکی بود که اکثراً از طرف دیوان با حق انتقال به اشخاص واگذار می گردید

:خالصجات دیوانی)3

اول مشروطیت بعضی از ایـن خالصـه هـا بـه      خالصجاتی بود که در تصرف کامل دیوان قرار داشت و در سالهاي

اشخاص فروخته شد و این امر بیشتر در کرمان که اراضی خالصه وسیعی در آن وجـود داشـت صـورت گرفتـه،     

عالوه بر کرمان نواحی مهمی که در آنها امالك خالصه وجود داشـت عبـارت بودنـد از سیسـتان و بلوچسـتان و      

  .جانخوزستان و بعضی از نواحی مرزي آذربای

مقداري از امالك خالصـه در سیسـتان و بلوچسـتان و خوزسـتان بـه منظـور بسـط و گسـترش          1306در سال 

قانونی به نـام قـانون راجـع بـه مسـتغالت انتقـالی از تصـویب         1310در مهرماه . مالکیتهاي رعیتی فروخته شد

  .گذشت که طبق آن اشخاص می توانستند خالصه هاي انتقالی را خریداري نمایند

                                                
١

دانشكده ادبیات حسین اصالحي، برسي عوامل موثر بر تغییر و تحول ارضي و واحدھاي بھره برداري زراعي در ایران پایان نامھ كارشناسي ارشد جامعھ شناسي، -
١٣٨-١٣٧صفحھ  ١٣٧٨و علوم انساني دانشگاه اصفھان خرداد 



١٣

قانون دیگري به نام قانون راجع بـه فـروش خالصـجات و عرصـه هـاي فالحتـی و صـنعتی از         1312در دي ماه 

مجلس گذشت که به دولت وقت اجازه می داد به استثناي حـوزه تهـران، در منـاطقی کـه دولـت صـالح بدانـد        

  .خالصجات را به فروش برساند

هران نیزار تصویب گذشت، سیاست فـروش خالصـجات   قانون اجازه فروش خالصجات اطراف ت 1316در آبان ماه 

به اشخاص عالوه بر تحصیل درآمد براي دولت در پاره اي از موارد به قصد اسکان عشایر بود از جمله در تیر ماه 

در مهـر مـاه همـان    . قانون فروش امالك واقع در اطراف پل ذهاب براي ده نشین کردن طوایف آن حدود 1311

ذاري خالصجات واقع در لرستان براي ده نشین کردن افراد و مجدداً در دي ماه همان سـال  سال قانون اجازه واگ

قانون اجازه واگذاري مراتع و اراضی دولتی واقع در آذربایجان به خوانین و افـراد شاهسـون در اجـراي سیاسـت     

  .اسکان عشایر از تصویب گذشت

  : تقسیم و فروش امالك خالصه) 2-3

ی را در درجه اول تقسیم زمین و از بین بردن نفوذ مالکان بدانیم اولـین تجربـه در ایـن    اگر هدف اصالحات ارض

زمینه در دوران سلطنت رضا شاه به مرحله عمـل در آمـده، سیاسـت تضـعیف قـدرت بـزرگ مالکـان از طریـق         

لـین بـار   جابجایی آمالك آنان، سیاست اسکان عشایر و طوایف و تقسیم و فروش امالك خالصه بین کشاورزان او

بـه موجـب   . در خوزستان و سپس در سیستان که دو مرکز مهم امالك خالصه به شمار می رفـت تحقـق یافـت   

 1336و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب آبان ماه  1314و قانون مصوب فروردین  1306قانون مصوب فروردین 

روش خالصجات سیسـتان بـر اسـاس    فروش و انتقال امالك خالصه در خوزستان به مرحله عمل درآمد و اجازه ف

 1325داده شده قدم اساسی تر در زمینـه تقسـیم اراضـی خالصـه از سـال       1316تصویبنامه مصوب خرداد ماه 

برداشته شد که مقـدمات فـروش و تقسـیم امـالك خالصـه در سـطح وسـیعتري بـین زارعـین فـراهم گردیـد            

جات از وزارت دارایـی بـه وزارت کشـاورزي    خالص 1331در سال ) 12/8/1325و 15/4/1325تصویبنامه مورخ (

مجدداً قانون فـروش خالصـجات بـه     1334درسال . انتقال یافت و اداره آن به عهده بنگاه خالصجات گذاشته شد

تصویب رسید و بدین ترتیب قسمت اعظم امالك خالصه تحت یک برنامه خاص از مالکیت دولـت خـارج و بـین    

زي اشتغال داشتند تقسیم گردیـد و اولـین مرحلـه از انتقـال مالکیتهـاي      زارعینی که در همین اراضی به کشاور

   1.بزرگ به مالکیتهاي کوچک تحقق یافت

  :اجراي اصالحات ارضی در ایران) 2-4

قبالً گفتیم که در ادبیات جامعه شناسی توسعه روستایی یکی از تعاریف اصالحات ارضی توزیع مجدد زمین بین 

  .ی باشدزارعین بی زمین وکم زمین م

جامعه شناسان و کارشناسان اقتصادي این پدیده را معلول عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی قلمـداد  

مصطفی ازکیا ضمن اینکه اصالحات ارضی را در رابطه مستقیم بـا گسـترش سـرمایه داري خـارجی و     . کرده اند

لی و خشونتهاي سیاسی بعـد از انقـالب   دستیاران داخلی شان در بخش کشاورزي می داند مسائل اقتصادي داخ

او ضمن اشاره به جنبش هـاي سیاسـی اجتمـاعی چپگـرا مـی      . مشروطه را در اجراي این پدیده دخیل می داند

  :گوید

رژیم شاه با مسائل اقتصادي داخلی نظیر هزینـه هـاي زیـاد دولتـی، کمبـود ارز       1340و1339طی سالهاي ... «

روي کار آمـد  ) رئیس جمهور دولت وقت آمریکا(هنگامی که کندي. دیدخارجی و خشمنتهاي سیاسی مواجه گر

  .روشن ساخت که اگر رژیم شاه می خواهد زنده بماند باید به پاره اي از اصالحات داخلی دست بزند

می  1341پاسخ شاه به فشار کندي در این مورد انقالب سفید بود که مهمترین ویژگی آن اصالحات ارضی سال 

  2.باشد

  :کتاب تحوالت اجتماعی در روستاهاي ایران می گویدصاحب 

                                                
 ون اصالحات ارضي در دھات و مزارع كشور، بي تا سازمان امور اراضي، نگاھي بر تاریخچھ و نحوه اجراي مقررات قان -١
 ١٤٤ص١٣٦٥مصطفي ازكیا جامعھ شناسي توسعھ و توسعھ نیافتگي روستایي ایران انتشارات اطالعات -٢



١٤

برخوردهاي زیادي بین دستجات مختلف بر سـر حکومـت و چگـونگی اداره سیاسـی،      1320-41بین سالهاي ...

در این دوران بود که پیشنهادات زیادي براي تقسیم زمینهاي زراعیایران از طـرف  . اقتصادي آن به وقوع پیوست

ه نکته دیگر به هیچ عنوان شاه اولین کسی نبود که اصالحات ارضی را می خواست به گروههاي مختلف داده شد

. اصالحات ارضی در ایران از تاریخ طوالنی برخوردار است به طوري که به ابتداي قرن اخیر می رسد. اجرا درآورد

تمـایالت او سرچشـمه    اگر چه توسط شاه اجرا شد اما نه ناشی از فکر او بود و نه از 1341اصالحات ارضی سال 

می گرفت، بر عکس این ناشی از برخوردهاي بین المللی در رابطه با ساخت اقتصادي، اجتماعی داخلـی در دوره  

     1.خاصی از گسترش سرمایه داري جهان بوده است

 او به فشارهاي داخلی اولیه جهت اجراي اصالحات ارضی نیز اشاره می کند و معتقد اسـت کـه از زمـان انقـالب    

حرکت جهت تغییر دادن رابطـه بـین مـالکین و رعیتهـا      7مشروطه تا بعد از دوران دکتر محمد مصدق حداقل 

  :اتفاق افتاده است از

که مدعی تقسیم اراضی شاه و خوانین بزرگ بـه   1286جنبش جمعیت مجاهدین دموکرات مشهد در سال -1

  .نفع زارعان بودند

حزب کمونیست ایران-2

رزا کوچک خانجنبش جنگل به رهبري می-3

1320فعالیت حزب توده از سال-4

1325تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در سال -5

روشنفکران دموکرات نظیر حسن ارسنجانی- 6

جبهه ملی به رهبري مرحوم دکتر محمد مصدق-7

عالوه بر عوامل اقتصادي و سیاسی مـذکور، عوامـل طبیعـی و اجتمـاعی نظیـر مسـئله خشکسـالی و کمبـود آب در         

و بیکاري فزاینده روستائیان از عوامل تاثیرگـذار در   1330بهره برداري زراعی، رشد سریع جمعیت در دهه  واحدهاي

  .اجراي اصالحات ارضی بود

  :هدفهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی اصالحات ارضی) 2-5

  :نموده اندپژوهشگران اجتماعی و اقتصادي اهداف اصالحات ارضی را از جنبه هاي داخلی به سه دسته تقسیم 

  سیاسی-1

اقتصادي-2

اجتماعی-3

  :هدف سیاسی اجتماعی اصالحات ارضی از همه مهمتر بود زیرا

درصـد   60(اوالً به نظر می رسد که قبل از اجراي هرگونه اصالحاتی الزم است که از قـدرت سیاسـی مالکـان بـزرگ     

  .در ایران کاسته شود) نمایندگان مجلس هیجدهم را تشکیل می دادند

  .راي اصالحات سبب ایجاد یک پایگاه اجتماعی در میان روستائیان براي رژیم وقت می گردیدثانیاً اج

جایگزین کردن کردن زراعت سودآور به جاي زراعت بخـور و نمیـر از   . ثالثاً طبقه اي از زارعان مرفه به وجود می آمد

رضـی را بـه شـرح زیـر مـی تـوان       سایر هدفهاي اصـالحات ا . جمله هدفهاي اقتصادي اصالحات ارضی اعالم شده بود

  :خالصه کرد

  افزایش قدرت خرید روستائیان-1

توسعه بازارهاي واقعی براي تولیدات صنعتی در مناطق روستایی-2

افزایش بهره وري-3

                                                
١۴۴، ص١٣۶٩لھسائي زاده، عبدالعلي، تحوالت اجتماعي در روستاھاي ایران، انتشارات نوید شیراز چاپ اول - ١



١٥

بکارگیري نیروي کار اضافی که از طریق اصالحات ارضی به وجود می آید به منظور برآورد نیازهاي صـنایع  -4

پاره اي از اهداف فوق و همچنین حفظ یکپارچگی اراضی الزم بـود کـه روابـط    به منظور دستیابی به  1شهر

یکی از راه حلهایی که در آن زمان بـه نظـر دولـت وقـت رسـید ایجـاد       . اعتباري حاکم بر روستا تغییر کند

قانون اصالحی قانون اصالحات ارضـی عضـویت در ایـن     16تعاونیهاي روستایی بود و به موجب تبصره ماده

2.ا براي رعایایی که زمین دریافت می داشتند اجباري بودتعاونیه

  :به هر حال اصالحات ارضی در ایران در سه مرحله از طریق مصوبه هاي قانونی زیر به اجرا درآمد

  )مرحله اول اصالحات ارضی( 19/10/1340قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب -1

)مرحله دوم اصالحات ارضی( 27/10/1341رضی مصوب قانون قانون مواد الحاقی به قانون اصالحات ا-2

مرحلـه سـوم اصـالحات    ( 2/10/1347قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب -3

)ارضی

ضمنا الزم به یادآوري است که چون در جریان اجراي قوانین فوق االشاره در مراحل مختلـف قـانون مـوارد ابهـام یـا      

مشاهده می گردیدکه در قوانین یاد شده پیش بینی نشده یا اجراي آنها در عمل ایجاد مشکل مـی  اشکاالتی در عمل 

لذا تصویبنامه ها یا قوانین دیگري در اصالح یا تکمیل قوانین مزبور تصویب گردید که ذیالً بـه تعـدادي از آنهـا    . کرد

  :اشاره می شود

  12/2/1346قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصالحات ارضی مصوب -1

22/3/1346ماده به آئین نامه اصالحات ارضی مصوب  8قانون راجع به الحاق -2

قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال امالك مشمول مرحله اول قانون اصالحات ارضـی  -3

12/3/1348وسیله وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 

ماده  8آئین نامه اصالحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق  40انون تمدید مهلتهاي مقرر در ماده ق-4

8/9/1349به آئین نامه اصالحات ارضی مصوب 

قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف در قانون و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر در موارد خاص -5

27/3/1349مصوب 

ی طریقـه رفـع مشـکالت پـیش بینـی نشـده د رقـوانین و مقـررات اصـالحات ارضـی مصـوب            الیحه قانون- 6

14/10/1349

10/12/1349قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب -7

19/9/1351قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضی مصوب -8

21/9/1351ن نحوه انتقال اراضی واگذاري به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضی مصوب قانو-9

قانون پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسقهاي زراعتی متروکه و امالك مسـلوب المنفعـه و بـایره    -10

23/8/1352اي که در اجراي قوانین و مقررات اصالحات ارضی به تملک دولت درآمده است مصوب 

29/4/1354قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده هاي اصالحات ارضی مصوب -11

شـوراي   17/9/1358آئین نامه اصالحات ارضی مصـوب   38الیحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده -12

انقالب جمهوري اسالمی ایران

ن اصـالحات ارضـی بـه زارعـین     الیحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حقابه هائی که در اجراي قـوانی -13

شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 21/4/1359واگذار شده است مصوب 

شـوراي انقـالب    13/2/1359الیحه قانونی راجع به تکمیل پاره اي از مواد قانون اصالحات ارضـی مصـوب   -14

جمهوري اسالمی ایران

                                                
  ١١٠ھ شناسي توسعھ و توسعھ نیافتگي روستایي ایران، صازكیا، مصطفي، جامع - ١

۵٠،ص١٣۴۶مجموعھ قوانین و مقررات اصالحات ارضي، انتشارات وزارت تعاون و امور روستاھا، - ٢
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نونی یا قوانینی به تصویب هیئت وزیران رسیده که بـه  البته در این مدت آئین نامه هایی هم در مورد بعضی از مواد قا

  :تعدادي از آنها اشاره می شود

  هیئت وزیران 16/10/1343آئین نامه عمران اراضی بایر و موات مصوب -1

هیئت وزیران 20/5/1344آئین نامه اصالحات ارضی مصوب  17مقررات مربوط به اجراي ماده -2

الحات ارصی راجع بـه اسـتفاده از مراتـع واقـع در محـدوده دهـات       آئین نامه اص 25آئین نامه اجرایی ماده-3

هیئت وزیران 7/9/1349مصوب 

آئین نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضی بین مالکـان  -4

کمیسیون تعاون و امور روستاهاي محل 10/5/1352و زارعان مربوطه مصوب 

واگذاري امالك مسلوب المنفعه و بایره اي کـه بـه تملـک دولـت درآمـده اسـت مصـوب         آئین نامه شرایط-5

هیئت وزیران 31/3/1353

همچنین بعد از تصویب قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی در جهت تکمیل و اصالح بعضی از مواد قـانون مـذکور   

ن مجلس در حالت قوت بوده مقـرر شـده   تعدادي از تصویب نامه هیئت وزیران به تصویب رسیده که چون در آن زما

بود که دولت بعد از گشایش مجلس مجوز قانونی آنها را کسب نماید که بعداً چنـین اقـدامی انجـام گردیـده و کلیـه      

ضمناً الزم به یادآوري است کـه چـون بعـد از پیـروزي انقـالب      . تصویبنامه هاي مذکور جنبه قانونی پیدا کرده است

شوراي محترم نگهبان اجراي قوانین اصـالحات ارضـی مغـایر بـا شـرع       21/4/1363ه مورخ اسالمی ایران طبق نظری

تشخیص گردیده بود و نظریه مذکور باعث شده بود که عملیات اجرایی قوانین اصالحات ارضی به حال توقف درآید و 

  .داز طرفی توقف عملیات اجرائی قوانین اصالحات ارضی مشکالت عدیده اي را فراهم نموده بو

مجمع تشخیص مصـلحت   2/3/1370لذا پس از پیگیریهاي مکرر وزارت کشاورزي وقت نهایتاً مراتب در جلسه مورخ 

نظام مطرح و با تصویب ماده واحده اي اجراي مقررات قانون در امور باقیمانده اصالحات ارضی مجدداً به مرحله عمل 

  .درآمد

  :نحوه اجراي مراحل سه گانه اصالحات ارضی) 2-6

س از اجراي قانون خالصجات و تقسیم امالك خالصه بین زارعین و کشتکاران مربوطه و تقسیم امالك سلطنتی بین پ

متصرفین، شرایط الزم از هر نظر براي واگذاري امـالك خصوصـی فـراهم گردیـد، دولـت وقـت بـراي اجـراي قـانون          

ا به مجلس ارائه کرد که الیحه مـذکور  الیحه قانون اصالحات ارضی ر 1338اصالحات ارضی در سطح کشور در سال 

به تصویب مجلس رسید ولی به جهت ابهامات و اشکاالتی که در قانون مزبور از لحـاظ تعیـین    26/2/1339در تاریخ 

میزان حدنصاب مالکین که بر حسب هکتار تعیین گردیده و یا در مورد تعیین میزان و نوع مستثنیات مـالکین یـا در   

شـوراي  (رد موقوفات خاص و عام و یا در مورد ترکیب وظایف هیئـت عـالی اصـالحات ارضـی     مورد نحوه عمل در مو

لـذا مجـدداً دولـت پـس از     . و غیره وجود داشت و عمالً اجراي قانون را با مشکل مواجـه مـی کـرد   ) اصالحات ارضی

بـه تصـویب مجلـس     19/10/1340اصالحات الزم در قانون فوق الیحه اصالحی را به مجلس ارائه نموده که در تاریخ 

به هر حال اصالحات ارضی در ایران در سه مرحلـه بـه شـرح    . رسید که مالك اجراي قانون در سطح کشور واقع شد

  :ذیل انجام گرفت

  ):محدود کردن مالکیتها(تحدید مالکیتها : مرحله اول) 2-7

مد مالکان مشمول مکلـف بودنـد   به مرحله اجرا درآ 1341بر اساس قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی که از سال 

که از مجموع مالکیتهاي خود در سطح کشور یک ده ششدانگ و یا شـش دانـگ پراکنـده در چنـد ده را بـه عنـوان       

مالکیت حد نصاب خود انتخاب و بقیه دهات مازاد برحد نصاب مالکیت خود را طبق اظهار نامه هایی کـه بـه همـین    

کلیه مشخصات دهات و مزارع مورد نظـر را در آن قیـد و بـراي فـروش بـه       منظور در اختیار آنان گذاشته می شد تا

  .دولت معرفی نمایند

  :یک نمونه از اظهار نامه مالکان به شرح زیر است 

  :اظهار نامه مالکان
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  وضعیت مالکیت آقاي                                                                        فرزند

  مزرعه/ سنامه                     صادره از                                در قریهبه شماره شنا

  

  

قراء   بخش  شهرستان

  مزرعه

مساحت   پالك

  زیرکشت وآیش

اراضی   بیشه و قلمستان  باغ

  مکانیزه
  مساحت  تعداد قطعات  مساحت  تعدادقطعات  دیم  آبی  فرعی  اصلی

            

  

  

  

    

          

  

  :گواهی    

  نجانب آقاي                               فرزند                              به شماره شناسنامهای

صادره از               صحت مندرجات فوق را از نظر میزان مالکیت مشمول قانون اصالحات ارضی تاییـد مـی کـنم و    

مانهاي ذیربط برابر مقررات مربوطه نسبت بـه  چنانچه خالف آن صادر شود حاضرم ادارات اصالحات ارضی و سایر ساز

  .من اقدام نمایند

اثــر انگشــت / امضــاء                                                                                                                       

  مالک

  :آدرس مالک

  

م وزارت کشاورزي دایر بر تقسیم امالك مازاد در منطقه مربوطه مـازاد  البته اینگونه مالکان می توانستند تا تاریخ اعال

امالك خود را راساً به زارعین صاحب نسق دهات ذیربط بفروشند ولـی بعـد از اعـالم تـاریخ تقسـیم از طـرف وزارت       

ان معامله غیر مجـاز  کشاورزي هرگونه انجام معامله اي از طریق اینگونه مالکان درباره امالك مازاد به افراد غیر به عنو

    1.تلقی و اسناد تنظیمی کان لم یکن می گردید

پس از معرفی امالك مازاد بر حدنصاب از طرف مالکین طریقه عمل ادارات کل کشاورزي استانها و ادارات اصـالحات  

ز ادارات ثبت و ارضی شهرستانها به شرح زیر بود بر اساس اظهار نامه هاي مالکان، ادارات مورد بحث پس از استعالم ا

دارایی محل به منظور تعیین وضعیت ثبتی و مالیاتی امالك مورد معرفی، امالك مذکور از طرف دولت خریداري مـی  

  .گردید

  :یک نمونه پاسخ ادارات ثبت به استعالم ثبتی یکی از اداره اصالحات ارضی به شرح زیر است

  

  اداره اصالحات ارضی                                                      

  بدینوسیله صورت وضعیت خواسته شده ارسال می گردد 5/11/44مورخ 44136بازگشت به نامه شماره                  

  اصفهان  20اصلی واقع در بخش  90صورت وضعیت قریه خیرآباد بر آن پالك                  

  

                                                
 ١٩/١٠/١٣۴٠قانون اصالحي، قانون اصالحات ارضي مصوب ٢ماده ۵مراجعھ شود بھ تبصره  - ١
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  شماره

  ردیف

شماره   نام و نام پدرمالک

شناسنامه 

  حل صدوروم

  مالحظات  نحوه مالکیت  جریان ثبتی  میزان مالکیت

بانوپریدخت کازرونی دخترحاج   1

  محمدباقر

    ابتیاعی  در جریان ثبت است  یکدانگ ونیم مشاع  اصفهان2بخش 435

آقاي محمدحسین امینی فرزند   2

  حاج زین العابدین

 72حبه مشاع از3  بخش یک255

  حبه

    ابتیاعی  در جریان ثبت است

ي حاج زین العابدین امینی آقا  3

  فرزندحاج سیدمحمدعلی

 72حبه مشاع از3  بخش یک 8826

  حبه

    ابتیاعی  در جریان ثبت است

  

ــت اصــفهان                                                                                                                     ــارم ثب ــره چه ــیس دای ــرف رئ از ط

  ك اصفهانامال

  

  :خرید اینگونه امالك به دو صورت انجام می گرفتنحوه ) 1

داشـتند   19/10/1340آن تعداد از امالکی که داراي سابقه ممیزي مالیاتی بوده و مالیات قطعی شده قبـل از تـاریخ   

جه بـه تـاریخ   بهاي ملک بر مبناي مالیات مزروعی ده با در نظر گرفتن ضریب معامالت امالك که ضرائب مذکور با تو

ممیزي، نوع زراعت، طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه و براي منـاطق مختلـف کشـور از طـرف وزارت کشـاورزي      

تعیین شده بود محاسبه و در آگهی خرید قید و یک نسخه از آگهی خرید به مالک مربوطه طبق نشانی هایی کـه در  

له روزنامه هاي محلی و الصاق در نقاطی که الزم بود نشر مـی  اظهارنامه ذکر شده بود ابالغ و نسخه اي را نیز به وسی

داد و مالکان مزبور چنانچه نسبت به نحوه محاسبه بهاي امالك مـورد تقسـیم یـا قسـمت آن اعتـراض داشـتند مـی        

یـک نمونـه   . روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را به اداره کشاورزي تسلیم نمایند 10توانستند حداکثر ظرف مدت

  :هی خرید ملک به مالک به شرح زیر می باشدآگ
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  شماره                                                            وزارت کشاورزي

  تاریخ                                                  سازمان اصالحات ارضی منطقه

  آگهی                                                     

  بانو         دارنده شناسنامه شماره           صادره از/آقاي                           
.گردد می به استناد ماده سیزدهم قانون اصالحات ارضی بهاي امالك شما که به موجب مقررات قانون خریداري می شود به شرح زیر جهت اطالع شما ابالغ-1

  

  

رد

  یف

ــام  نـــ

  قریه

ــماره  شــ

  پالك

میزان مالکیـت  

نسبت به شـش  

  دانگ

تــاریخ تســلیم 

  اظهارنامه

میــزان 

  مالیات

شــــــماره 

گـــــواهی 

  اداره دارائی

ضریب 

  منطقه

بهـــاي 

  کل

بهـــاي 

مســتث

ــات  نیـ

  مالک

ثمـــــــن 

  معامله

                                              

  مالحظات

  

  

مالـک  )3موضوع مـاده (مشخصات مستثنیات

که خریداري نمیشود در ظهر این آگهی درج 

می شـود ودر صـورتیکه مسـتثنیاتی وجـود     

نداشــته باشــد بایــد صــریحا قیــد شــود کــه 

  مستثنیات ندارد 

                      

                      

                      

                      

  
رف ده روز از تاریخ صدور این آگهی اعتراض خـود را بـا اخـذ رسـید بـه اداره کشـاورزي                    در صورتیکه نسبت به قیمتهاي تعیین شده باال اعتراض داشته باشید می توانید در ظ

بدیهی است تسلیم اعتراض مانع از انجام معامله نخواهد بود زیرا اعالم نظر کمیسیون عالی موضوع ماده سیزدهم قـانون طبـق   .یا دفتر این سازمان واقع در       تسلیم فرمایید

  .با حفظ حقوق طرفین معامله به بعد از انجام معامله موکول شده است) دایر بر اصالح قسمت اول ماده چهاردهم قانون( 10/12/40مورخ  36104بنامه قانونی شمارهتصوی 2بند

ه دولت و امضاي سند انتقال در دفترخانه اسـناد  خواهشمند است در تاریخ      براي انتقال امالك خود ب 10/12/40مورخ  36104تصویبنامه قانونی شماره 2به استناد بند  -2

  .رسمی شماره      حضور به هم رسانید

نون اصـالحی قـانون اصـالحات    در صورتیکه حداکثر تا آخر روز      از حضور در دفترخانه وامضاي اسناد انتقال خودداري فرمایید به استناد قسمت اخیر ماده چهاردهم قـا  -3

تصـویبنامه    2ضـمناً بنـد  .دگی از طرف شما با اطالع دادستان شهرستان اسناد انتقال را راساً امضاء و امالك فوق را به دولـت منتقـل خواهـد نمـود    ارضی این سازمان به نماین

  :براي مزید استحضار شما ذیال درج می شود 10/12/40مورخ  36104شماره

ن پس از انقضاي مدت اعتراض بر قیمت از طرف مالک امالك زاید بر حد نصاب مـالکین را بـه دولـت    وزارت کشاورزي مکلف است پس از اعالم قیمت به ترتیب مقرر در قانو«

بود ولی در صورت اعتراض مالک انتقال دهد و اعتراض مالک را به اطالع کمیسیون عالی برساند وثمن معامله در سند انتقال قیمت اعالم شده از طرف وزارت کشاورزي خواهد 

نظیم ارضی بر قیمت و پس از صدور راي کمیسیون عالی رسیدگی تفاوت قیمت در اقساط مقرر در ماده یازدهم قانون احتساب خواهد شد و در هر حال ت یا سازمان اصالحات

ي تنظیم مـی شـود مالـک    در مواردیکه اظهار نامه از طرف اداره کشاورز. سند انتقال موجب اسقاط حق مالکین در صورت افزایش قیمت به موجب راي کمیسیون نخواهد شد

د در روز مقرر در ماده سیزدهم با رعایت ماده دوم و سوم الیحه اصالحی قانون اصالحات ارضی و تبصره هاي مربوطه حد نصاب خود را انتخاب نمایـ 10مکلف است ظرف مدت

  .مل خواهد شدصورت عدم انتخاب نظر وزارت کشاورزي قطعی است و نسبت به انتقال مازاد به دولت به ترتیب فوق ع

  

رئـیس قسـمت خریـدوفروش سـازمان منطقـه                                                                                          رئیس آمار سازمان اصالحات ارضی منطقـه                                                                                           

  رئیس سازمان اصالحات ارضی منطقه
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  :مستثنیات مالک به شرح زیر است -الف

ــورد معاملـــه                      -1 ــه اربـــابی           ســـهم از                  ســـهم مـ در قریـــه                   بـــاغ اربـــابی وخانـ

  کانیزه            سهم از               سهم مورد معامله            بهاء مستثنیات           ریال        اراضی م

  در قریه -2

  در قریه -3

4-  

5-  

  

  

  

  

  

  

  

  در بند الف کلیه مستثنیات بر حسب سهم از مجموع سهام خریداري شده هر قریه باید اسم برده شود

  

  .ورقه مستثنیات نداردامالك منتقله مورد ظهر این  -ب
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اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزي با مستندات قیمت گذاري به کمیسیونی مرکـب از نخسـت وزیـر و وزراء    

کشاورزي و دادگستري و دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزي براي رسیدگی ارجاع مـی گردیـد و کمیسـیون بـا     

پس از قطعیت تصمیم در مورد بهـاي ملـک، مالـک    . اطع را صادر می کردحضورنماینده معترضین و یا اکثریت راي ق

مربوطه براي امضاء سند انتقال ملک به دولت و دریافت بهاي ملک خود کتبا به وسیله آگهـی در محـل دعـوت مـی     

ک روز از تاریخ آگهی مالک ملک یا نماینده قانونی وي حاضر به امضاي سند انتقـال ملـ   15چنانچه ظرف مدت.گردید

به دولت نمی شد روساي ادارات کشاورزي مناطق که از طرف سازمان اصالحات ارضی حـق امضـاي اسـناد بـه آنـان      

تفویض شده بود ظرف یک هفته با اطالع دادستان شهرستان یا جانشین اوبه قائم مقـامی از طـرف مالـک مسـتنکف     

ض مالک در مورد بهاي ملک مانعی بـراي انتقـال   سند انتقال را امضاء می نمود لزوماً اضافه می گردد که تسلیم اعترا

با توجه به اینکه بر اساس مـاده سـوم قـانون اصـالحی، قـانون اصـالحات       . ملک به دولت یا به زارعان ایجاد نمی کرد

ارضی اراضی مکانیزه، باغات و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنان متعلق به مالک بود از تقسیم مسـتثنی شـده بـود    

لکان مشمول در محدوده دهات مورد انتقال مستثنیات فوق و همچنین خانه مسکونی، انبار و طویلـه اي و  چنانچه ما

غیره در اختیار داشتند ضمن قید آنها در متن اسناد انتقال، قیمت آنها طبق ضوابط مربوطه محاسبه و از بهـاي کـل   

    12.ملک کسر می گردید

زارت کشاورزي وقت به نمایندگی دولت در مرحله اول اصـالحات ارضـی   ضمناً یک نمونه از سند انتقال که از طرف و

  :خریداري گردید به شرح زیر میباشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

حـق                                                      دفتر سر دفتـر ذیـل شـماره           و در صـفحه       جلـد                                                                              

  التحریر                          ریال

                                                
. اھي بر تاریخچھ و نحوه اجراي مقررات قانون در دھات و مزارع كشور، بي تاسازمان امور اراضي، جزوه آموزشي، نگ - ١٢
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بهـاي برگهـا و قبـوض                                                                   وزارت دادگستريدفتر دفتریار دفترخانه شماره            ذیل شماره          

  اقساطی     ریال

جمــع                                                                                                        ثبــت کــل اســناد و امــالكثبــت شــده اســت                                          در تــاریخ  

  ریال             

  سناد رسمی    برگ ا                                                     

  »نوع سند قطعی غیر منقول«                                              

  دفترخانه اسناد رسمی شماره       حوزه                                    

  

  کنسا          فرزند              صادره از          به شناسنامه شماره       فروشنده آقاي            

___________________________________________________________________________  

قانون اصالحات ارضی به نمایندگی آقـاي               فرزنـد                  بـه     14وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی دولت شاهنشاهی ایران به استناد ماده -خریدار

  صادره از                      ساکن                        طبق معرفی نامه شماره                                         شناسنامه شماره       

  وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی

  مورد معامله همگی و تمامی

  

  

  

_______________________________________________________________________________________________________  
  داره ثبت شهرستانبا جمیع متعلقات و منضمات اعم از اراضی مزروعی دایر و بایر و حقابه قنوات طبق استعالمیه شماره                                  ا

  قانون اصالحات ارضی از 3به استناد مستثنیات مندرج در ماده

  

قسـط متسـاوي سـالیانه پرداخـت مـی شـود بـدین         15ریال طبق صورت ارزیابی موضوع آگهی شماره                                   که در                  بهاء مبلغ                 

ــتور         ــرح دس ــه ش ــه ب ــط بقی ــارده قس ــد و چه ــت گردی ــس پرداخ ــی المجل ــال ف ــه                                          ری ــط اول ب ــه قس ــب ک ــماره                                          ترتی ــاي از ش پرداخته

ــر ســـال پرداخـــت خواهـــد      ــاه هـ بـــه قـــرار هـــر قســـطی مبلـــغ                                                   . شـــد تـــا                                                          در روز                                    مـ

  ریال

_______________________________________________________________________________________________________             
دید چنانچه از تاریخ تنظیم این سند ظرف خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نموده و طرفین کلیه خیارات خود را اسقاط نمودند و فروشنده ضمن عقد خارج و الزم متعهد گر

  .دازدپنجاه سال فسادي در معامله کشف شود یا مورد معامله مستحقاللغیر برآید ضامن درك شرعی می باشد عالوه بر اصل خسارت نیز به خریدار بپر

_______________________________________________________________________________________________________  
قانون اصالحات ارضی در  13در خصوص قیمت ارزیابی مورد معامله فوق پالك فوق موضوع آگهی شماره فوق چنانچه در نتیجه اعتراض و رسیدگی کمیسیون مندرج در ماده 

  .مکلف با احتساب خواهند بود قیمت ارزیابی تغییري حاصل شود طرفین ر با رعایت ماده یازدهم قانون مذکور و ماده چهار مواد الحاقی

قـانون اصـالحات    14بنا به اختیارات حاصـله از مـاده             آقاي                      شماره شناسنامه                            صادره از                            ساکن                 

  .وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی این سند را به نمایندگی از طرف فروشنده امضاء می نماید  ارضی و طبق معرفی نامه شماره                   

م سازمان اینگونه اشتباهات قابل برگشت چنانچه بعداً معلوم شود در تعیین بهاء مورد معامله اشتباهاتی از نظر محاسبه یا تعیین میزان مالیات و امثال آن رخ داده است با اعال

  باشد به هر حال مالك عمل دفاتر و اسناد و سازمان اصالحات ارضی خواهد بودمی 

  هجري                          محل امضاء متعاملین 13خورشیدي برابر                                             134به تاریخ                    

_______________________________________________________________________________________________________  
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه کتباً بـه دفتـر    -آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی 10ماده  -اخطار

پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ به اجراء و با نشانی صحیح و ذکر شماره پالك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیـره کـه   اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده و یا 

  .ذر عدم اطالع متعذر گرددتواند به ع بتوان اجرائیه را به آنجا ابالغ کرد اطالع ندهد کلیه برگها و اخطارهاي اجرائی به محلی که در سند قید شده ابالغ می شود و متعهد نمی

  

_______________________________________________________________________________________________________  
بهمان عین یا منفعـت  حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت ) اعم از منقول و غیر منقول(هرکس به موجب سند رسمی یا عادي نسبت بعین یا منفعت مالی -117ماده

  .سال محکوم خواهد شد 10به موجب سند رسمی دیگري معامله یا تعهدي معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا 

  

  

  

  

  

  

در مورد آن تعداد از قراء و مزارعی که سابقه ممیزي مالیاتی نداشتند در ایـن صـورت بـر اسـاس تصـویبنامه       -2

هیئت وزیران بهاي ملک با در نظر گـرفتن قیمـت واحـد زراعتـی نزدیکتـرین       7/6/1341مورخ  20040شماره 

دهات مشابه که قیمت آنها قبالً بر اساس مقررات قانون و مالیات پرداختی مشخص شده بود تعیین و تشـریفات  

پرداخـت بهـاي    اشاره گردید انجام می شد، الزم به توضیح است که 1بعدي به همان صورتی که در قسمت بند 
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ساله یک قسط به صورت نقدي و طی چکی کـه همزمـان بـا تنظـیم سـند       15ملک به مالک به صورت اقساط 

 6قسط دیگر آن به صورت قبوض بنـابر دسـتور پرداخـت بـا بهـره      14انتقال صادر می گردید پرداخت می شد و

بانـک کشـاورزي محـل مراجعـه و      درصد به مالک ذینفع تسلیم می گردید که هر ساله در تاریخ تعیین شده به

البته دارندگان دستور پرداختها می توانستند با موافقت بانک کشـاورزي دسـتور   . وجوه مربوطه را دریافت نمایند

نـزد بانکهـا   ) صـنعتی، کشـاورزي، معـدنی و غیـره    ( پرداختها را به منظور سرمایه گذاري در فعالیتهاي تولیدي 

ها و بنگاههاي دولتی مکلف بودند که دستور پرداختهاي مالکین جهت واریـز   تنزیل نمایند و همچنین وزارتخانه

  .  مطالبات خود از قبیل مالیات و عوارض ثبتی و غیره از دارندگان آنها بپذیرند

پس از انتقال ملک به دولت وزارت کشاورزي موظف بود امـالك انتقـالی را بالفاصـله بـه کسـانی کـه مشـمول        

بهاي خریداري شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد آن واگـذار و بهـاي آن را ظـرف    دریافت زمین بودند به 

افـراد مشـمول   . سال با اقساط مساوي سالیانه به وسـیله بانـک کشـاورزي از زارعـین دریافـت نماینـد       15مدت 

مول دریافت زمین به این صورت تعیین می گردید که مامورین اصالحات ارضی با عزیمت به سـطح دهـات مشـ   

طبق فرمهاي مخصوصی افرادي که در تاریخ تصویب قانون مشمول زراعت و بهره برداري بـود و رابطـه اربـاب و    

رعیتی با مالکین داشتند با تعیین میزان اراضی نسق زراعتی آنان به تفکیک اراضی آبی و دیمی و همچنـین بـا   

قبیـل جفـت گـاو، بنـه، جریـب و غیـره را       تعیین مساحت باغات متصرفی آنها با توجه به مبذر معمول محل از 

  . تنظیم و امالك خریداري شده بر مبناي همان آمارها به زارعین منتقل می گردید

که در موقع اجـراي  ) برگ12در(در صفحات زیر دفترچه صورت وضعیت قراء مشمول قوانین و مقررات اصالحات

ال توسط وزارت کشاورزي به زارع صاحب نسـق  قوانین آماربرداري می گردید و همچنین یک نمونه از سند انتق

ضــمناً جهــت اطــالع دقیــق فراگیــران مطالعــه قــانون اصــالحی قــانون اصــالحات ارضــی . مشــاهده مــی شــود

  .ضروري می باشد 19/10/1340مصوب
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  وزارت کشاورزي                     

  سازمان اصالحات ارضی                     

  

  

  عیت قریهدفترچه صورت وض

  

  واقع در دهستان                                            بخش

  

  شهرستان                                                      استان 

  

  در سال                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورتجلسه                                        
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  .ن زیر زارعین قریه                   که در نسق بندي زراعتی این قریه شرکت داریمامضاء کنندگا

  :آقایان زیر را

1-2-

3-                                                      4-    

       5-                                                       6-  

       7-                                                        8-  

   

به عنوان معتمد خبره و نمایندهاز طرف خود انتخاب و معرفی می نمائیم که به منظـور راهنمـایی و هـدایت آقایـان     

مهندسین نقشه بردار و مامورین سازمان اصالحات ارضی حدود قطعات مزروعی هر یک از زارعین قریه را اعم از آبـی  

نسق بندي سالیانه زراعت می کنیم معلوم و به مامورین معرفی نمایند و همچنین اراضی مرغـوب و  و دیمی که طبق 

نامرغوب در دیمات و آبی و مبذر هر قطعه مزروعی را به واحد محلی و تعداد جفت گاو هر یک از زارعین را نسبت به 

وارد مذکور در فوق و سـایر اطالعـاتی   بدیهی است نظر معتمدین منتخب باال در م. قطعات مزروعی خود تعیین کنند

که به مامورین می دهند مورد قبول ما امضاء کنندگان زیر بوده و در آتیه حق هیچگونه اعتراض و شکایتی نخـواهیم  

داشت و هر قطعه زمینی که معتمدین نامبرده به هر مشخصات، بنام ما امضاء کنندگان معرفی نماید براي خریـداري  

  .قبول داریم

  

محــــل                                                                                                   

  امضاء زارعین 
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فاصـله        : ..............  شهرسـتان : ................ بخـش : ..................از دهسـتان : .......................................قریـه  براي مشخصات

  .................سمت نسبت به مرکز شهرستان:...................کیلومتر فاصله تا مرکز شهرستان: ...............مرکز بخش

  .................:..........................................................................................نام مالکین یا ملک و مقدار مالکیت هریک

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

: عائلـه : ........... نفـر : ....................................... مشاع است یا مفروز: .............. شماره پالك................................................

........................  

  : ............................................................................................... کت دارندتعداد زارعینی که در نسق بندي شر

  ...........:                                       .....................................................................................تعداد برزگرها

  ............:                                        ....................................................................................تعداد باغداران

   ........................... : ............................................................تعداد خوش نشین هائی که مشاغل متفرقه دارند

  

  .:                                               .............................................................................جمع کل ساکنین قریه

  ...............................................عیان ا..................................... خانه هاي مسکونی قریه متعلق به کیست؟ عرصه 

  ................................آسیاب عمومی .................. باب، آسیاب خصوصی........... تعداد مستغالت خصوصی 

  

  ...........................در غله کاري دیمی.................. در غله کاري آبی                            

  طرز تقسیم بهره    

  .........................در صیفی کاري دیمی........... در صیفی کاري آبی                                               

  

  ...............دیم .......... آبی : محصول تخمی چند تخم می دهد

  : .................از چاه: ................. از قنات.....................  :از رودخانه: ............ مقدار آب قریه

  : ..................متر مربع: ............... برابر: ............. واحد سطح محلی

  : .................کیلوگرم: .............. برابر: ............... واحد وزن محلی

  

  مساحت تقریبی هر جفت آبی                   هکتار دیم)              گاو2( تعداد جفت نسق بندي

در صورتیکه به غیر از جفت واحد زراعی دیگري در محل مرسوم است نام واحد محلی و مسـاحت آن بـه متـر مربـع     

  :ذکر شود

  به کیلو               پائیزه دیمی به وزن محلی              به کیلو             پائیزه آبی به وزن محلی     مقدار بذر کاري هر جفت        

   بهاره آبی به وزن محلی              به کیلو                بهاره دیمی به وزن محلی                  به کیلو                  ) یا واحد زراعی محلی(

  )تسعیر شودجنس به نرخ آزاد روز (بهاره مالکانه اعم از آبی و دیم 

  گندم               کیلو به قرار هر کیلو                              ریال                                    ریال

  جو                  کیلو به قرار هر کیلو                              ریال                                    ریال

  ریال                                                                                                                   نقد             

  جمع کل بهره مالکانه                                                                                                    ریال

  ز باغ و بیشه و نقد                                                                                   ریالدرآمد مالک ا

  سه دانگ                       ریال(درآمد زارع یک جفتی از امالك مزروعی در یکسال زراعی
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  ریال                              درآمد زارع یک جفت از باغات شخصی و سایر منابع                     

  جمع درآمد سالیانه یک زارع                                                                                         ریال

  مساحت قریه                                      تعداد مساحت به واحد محلی مساحت به هکتار

  باغات و بیشه زار مالکتعداد و مساحت -1

تعداد و مساحت باغات و بیشه زار زارعین-2

  تعداد               مساحت به واحد محلی مساحت به هکتار                    

  تعداد و مساحت باغات و بیشه زار خوش نشینها -3

  )زیر کشت و آیش(مساحت غله کاري آبی -4

  )زیر کشت و آیش(مساحت غله کاري دیمی-5

)زیر کشت و آیش(تهاسایر زراع- 6

اراضی بایر قابل عمران-7

اراضی غیر قابل عمران-8

  زیر بناي دهکده-9
  

  :جمع کل مساحت قریه

   

    

  ممیزي ملک

  

  تاریخ ممیزي دارائی            میزان کل مالیات به ریال               مالیات باغیات شخصی                 ریال

  کیلو جو                            کیلو نرخ دولتی                                                مالیات جنسی امالك مزروعی گندم      

ــو                                                               ــو جــــــ ــر کیلــــــ ــال هــــــ ــو                                 ریــــــ ــر کیلــــــ ــعیرگندم هــــــ تســــــ

  ریال

  اصالحی قانون اصالحات ارضی                              قانون  10ضریب منطقه طبق ماده 

  اصالحات ارضی                                                                      ریال  19/10/1340ارزیابی طبق قانون 

  از طریق مکانیزه شدنتاریخ خرید ملک                                        مساحت اراضی که به وسیله مالک 

به منظور ازدیاد آب یا ازدیاد سـطح کشـت و غیـره از ده    ) از قبیل احداث چاه و قنات نهر و غیره(اگر عملیات عمرانی

  سال به این طرف انجام شده تاریخ شروع و نوع عملیات و نتایج آن مشروحاً ذکر شود

  

  

  :مالحظات

  اسامی زارعین که در نسق قریه شرکت دارند
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  آنهایی که                           جفت گاو دارند  آنهایی که                           جفت گاو دارند

شماره   نام پدر  نام ونام خانوادگی  ردیف

  شناسنامه

نام ونام   ردیف

  خانوادگی

شماره   نام پدر

  شناسنامه

                

  

  

  

  

  اسامی روساي خانوار زارعین باغدار
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تعداد و   شماره شناسنامه  نام پدر  ام خانوادگینام ون  ردیف

  قطعات باغ

  مساحت با غات

به واحد 

  محلی

به متر 

  مربع

              

  

  

  

  

  اسامی روساي خانوار خوش نشین که مشاغل متفرقه دارند
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  نوع کار  تعداد عائله  شماره شناسنامه  نام پدر  نام ونام خانوادگی  ردیف

            

  

  

  ار کسانی که فقط باغ دارنداسامی روساي خانو
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نام ونام   ردیف

  خانوادگی

تعداد و قطعات   شماره شناسنامه  نام پدر

  باغ

  مساحت با غات

به واحد 

  محلی

به 

متر 

  مربع
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  اسامی روساي خانوار خوش نشین که مشاغل متفرقه دارند

  

  

  

  

  نوع کار  عائلهتعداد   شماره شناسنامه  نام پدر  نام ونام خانوادگی  ردیف

            

  

  :تاریخ تنظیم

  :محل امضاء آمار گیر

  

  :محل امضاءمسئول آمار

  

  :محل امضاء نقشه بردار

  

  :محل امضاء مسئول خرید
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  وزارت دادگستري

  ثبت کل اسناد وامالك

  برگ سند رسمی

  

  

  "نوع سند صلح قطعی "

  

  

  دفتر خانه اسناد رسمی شماره               حوزه

  

  

  

قانون اصـالحی قـانون اصـالحات ارضـی مصـوب       15ح وزارت کشاورزي دولت شاهنشاهی ایران به استناد ماده مصال

................ صـــادره از ..............داراي شناســـنامه...................فرزنـــد ..................بـــا نماینـــدگی آقـــاي   19/10/1340

  ........وزارت کشاورزي.............مورخ............طبق معرفی نامه شماره................ساکن

سـاکن کـه عضـویت شـرکت     ..........صادره از..............داراي شناسنامه شماره......................فرزند....................آقاي -متصالح

  .را قبول کرده است...............................تعاونی قریه 

سـهم مشـاع   .....سـهم مشـاع از  ..............ه حقوق قطیعه و فرضیه وعینیه و حکمیه مصالح نیست بـه کلی -مورد مصالحه

بخـش  .................واقع در دهسـتان  .............پالك شماره.................ششدانگ قریه .............اراضی مزروعی از شعیر مشاع از

متـر مربـع و   .................. قطعه زمین بـه مسـاحت تقریبـی    .......وبهمان نسبت از عرصه ..................شهرستان.....................

شروط با حقابه معمولـه   6به مساحت تقریبی متر مربع و عرصه خانه موضوع بند ) قلمستان(قطعه باغ و............عرصه 

به مصالح منتقل شده اسـت و  ................... دفتر خانه اسناد رسمی شماره..............که طبق اسناد شماره ....................... از 

  .جفت معمول و متداول محل است........................زمین مزروعی مورد تصرف متصالح و عرف محل معادل 

سال بـه اقسـاط    15باید ظرف  ریال وجه رایج که برذمه متصالح است و حسب المقرر......................... مبلغ -مال الصلح

هـر سـال در مقابـل قـبض رسـمی      ........................ و بقیه اقسـاط در اول  ............. 134..............گانه قسط اول را در  15

بپردازد و بعد متصالح براي تامین تادیه دین مرقوم تمامی مورد صلح را در رهن و وثیقه مصالح قرار داد که فک نشود 

مگر به پرداخت تمامی دین مذکور و پس از قبض و اقباظ و تحقق رهن  به تصرف متصـالح داده شـد کـه بـا رعایـت      

  .تمام شروط سند و قانون و مقررات اصالحات ارضی شخصاٌ و مستقیماٌ از آن بهره برداري نماید

معامله اي که ناقل یا نتیجـه  متصالح قبل از فک رهن بدون اجازه وزارت کشاورزي حق هیچگونه عمل یا  -1: شروط

بخش نقل وانتقال باشد تحت هیچ عنوانی به مورد رهن ومنافع آن ندارد متصالح متعهد شد که پیوسته حتی پس  از 

فک رهن مفاد ماده نوزدهم قانون را رعایت و اجرا نماید وحسب الشرط والمقرر هرگونه نقل وانتقال عین یـا منفعـت   

قانون مقررات اصالحات ارضی و بدون اجازه وزارت کشاورزي باشد بـی اعتبـار و باطـل    که مخالف مدلول این سند و 

  .شناخته خواهد شد
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متصالح حسب الشرط قبول تعهد کرد چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه نپـردازد   -2

  .وزارت کشاورزي منتقل خواهد شد قانون اصالحات ارضی مورد صلح در قبال بدهی او به 28طبق مقررات ماده 

متصالح متعهد شد کلیه دستورات و تعلیمات وزارت کشاورزي را در مورد زراعـت نسـبت بـه مـورد قبـول و اجـرا       -3

  .نماید

قـانون اصـالحات ارضـی منـدرج در ظهـر ایـن سـند          28و تبصـره هـاي آن ومـاده     19و  1متصالح از مفاد ماده  -4

  .ایت واجراي آن را تعهد نموداستحضار کامل حاصل کرد و رع

متصالح تعهد کرد از قطعاتی که در حال حاضر در تصرف زارعانه دارد به قطعـات سـایر زارعـین تجـاوز ننمایـد و       -5

مشخصات قطعات متصرفی را طبق صورتی که در زمان اصالحات ارضی نگهداري می شود در مـوارد اخـتالف معتبـر    

  .بداند

متصرفی متصالح که مشخصات آن ضمن ورقه جداگانه معین شده وبـه امضـاء متصـالح    عرصه خانه دهقانی و باغ  -6

  .رسیده است متعلق به خود اوست

متصالح ضمن عقد خارج الزم به وزارت کشـاورزي و همچنـین بـه سـازمان اصـالحات ارضـی وکالـت و وصـایت          -7

ین وکالت با حق توکیل غیر و از ایـن تـاریخ   بعدالموت داد که هر طور صالح ومقتضی بماند مورد صلح را افراز نماید ا

  .سال شمسی بالعزل خواهد بود 20لغایت 

 13متصالح ضمن عقد خارج الزم تعهد می نماید چنانچه در اثر اعتراض و رسیدگی کمیسـیون منـدرج در مـاده     -8

گانـه   15صـلح بـه اقسـاط    قانون اصالحات ارضی مبلغ مال الصلح افزایش یابد ما به التفاوت را نیز مانند اصل مـال ال 

  .گانه کم نماید 15بپردازد متصالح نیز متعهد است در صورت کس مبلغ مال الصلح ما به التفاوت را از اقساط 

چنانچه بعداٌ معلوم شود در تعیین بهاء مورد صلح اشتباهاتی از نظر محاسبه یا تعیین میـزان مالیـات و امثـال آن     -9

نگونه اشتباهات قابل بازگشت مـی باشـد بهـر حـال مـالك دفـاتر و اسـناد سـازمان         رخ داده است با اعالم سازمان ای

  .اصالحات ارضی خواهد بود

  قمري محل امضاء ..138.............شمسی برابر با ................134...................ماه.................................به تاریخ

  

  

مفاد اسناد رسمی اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مـادام کـه   آیین نامه اجراي  10ماده  -اخطار

تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه کتباٌ به دفتر ثبت اسناد رسمی کـه سـند در آن ثبـت شـده و یـا پـس از       

اعـم از خانـه و مهمانخانـه و    صدور اجرائیه و قبل از ابالغ به اجراء  و با نشانی صحیح و ذکر شماره پالك محل اقامت 

غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابالغ کرد اطالع ندهد کلیه برگها و اخطارها ي اجرایی به محلـی کـه در سـند قیـد     

  .شده ابالغ می شود ومتعهد نمی تواند بعذر عدم اطالع متعذر گردد

حقی بـه شـخص   ) ز منقول وغیر منقولاعم ا(هرکس به موجب سند رسمی یا عادي به عین منفعت مالی -117ماده 

یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگري معامله یا تعهدي معارض بـا حـق   

  .سال محکوم خواهد شد 10مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا 

  

  .ي این قانون به شرح ذیر تعریف می شوداصطالحاتی که در این قانون بکار برده شد از نظر اجرا -1ماده

  زراعت عبارت است از تولید به وسیله عملیات زراعتی وباغداري-1

زارع کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی به وسـیله برزگـر یـا کـارگر     -2

.جنس به مالک می دهدکشاورزي در زمین مالک زراعت می کند و مقدار از محصول را به صورت نقدي یا 
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گاوبند کسی است که مالک زمین نیست وبا داشتن یک یا چند عامل زراعتی بـه وسـیله برزگـر یـا کـارگر      -3

کشاورزي در زمین مالک زراعت  می کند و مقداري از محصول را به صورت نقدي یا جنس بـه مالـک مـی    

.دهد

درمقابل انجام کار براي مالک یا گاوبند کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و : برزگر-4

.سهمی از محصول را می برد

کارگر کشاورز کسی است که مالک زمین وعوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معـین زراعتـی   -5

.دریافت می کند) نقدي جنسی(مزد 

.کسی است که متکفل معش خانوار است: رئیس خانوار- 6

و فرزندانی که تحت تکفل و یا والیت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این عبارت است از زن : خانواده-7

.قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند

.کسی است که داراي زمین باشد و بدون آنکه شخصاٌ به کشاورزي اشتغال داشته باشد: مالک-8

اشخاص مندرج در این قانون اعم است اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی-9

عبارتست از مرکز جمعییت ومحل سکونت و کـار تعـدادي خـانوار اسـت کـه در اراضـی آن ده       : ده یا قریه-10

عملیات کشاورزي اشتغال داشته و در آمد اکثریت آنان از طریق کشاورزي حاصل گردد وعرفاٌ در محـل ده  

.یا قریه شناخته می شود

ي کشت یک یا چنـد نـوع از امـور    منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت با آیش است که برا: زمین-11

.کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد 

  .آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کشت بماند) الف

مرتع زمینی است که در آن از کوه ودامنه با زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیـده و در  ) ب

  .گوسفند یا معادل آن دام دیگري در یک نسق چرا تعلیف نمودهر هکتار آن بتوان حداقل سه راس 

زمینی است که در آن درختان غیر مثمر وسیله اشخاص غرس شده وتعداد درخت در هر : بیشه یا قلمستان) پ

  .هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید

داد درخت میوه یا مـو در  زمینی است که در آن درختان میوه یا به وسیله اشخاص غرس شده وتع: باغ میوه) ت

هکتار آن یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما وزیتون تعـداد در هـر هکتـار از پنچـاه اصـله کمتـر       

  .نباشد

هرگونه معامالتی نسبت به اراضی واگذار شده منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حـداقلی  ) 19ماده

منطقه تعیین می شود ممنوع وباطل اسـت وچنانچـه زارع فـوت نمـود و      که از طرف وزارت کشاورزي  براي هر

وراث نتوانند براب اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده بـه زارع دیگـري   

  .بفروشند و دراین صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است

  .ن حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداري نمایدهر زارع می تواند تا دو برابر ای

زارعینی که زمین به آنها واگذار می شود وچنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیـدي   ):1تبصره

و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند با تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در 

  .این قانون رفتار خواهد شد 28ه به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده مورد اراضی ک

هرگاه زمینهاي تقسیم شده مصرف دیگري غیر از زراعت پیدا نماید که در آمد آن بیش از کشـاورزي  : )2تبصره

  .باشد وزارت کشاورزي پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد

به او واگذار می شود چنانچه سه قسط از اقساط سـالیانه بـدهی خـود را بـدون عـذر      زارعی که زمین  -28ماده 

موجه بنا بر تشخیص بانک کشاورزي نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بـه پرداخـت اقسـاط مزبـور نگـردد      

منتقل ملک در مقابل بدهی کشاورزي به وزارت کشاورزي جهت واگذاري به دیگري بر اساس مقررات این قانون 

  .خواهد گردید
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  :مرحله دوم اصالحات ارضی) 2-8

  

باقیمتنده براي مالک از مرحله اول اصالحات ارضی و همچنین تعیین تکلیف اراضی مالکین  تعیین تکلیف ششدانگ

در قسمت اخیر منظور مالکینی است که به دلیل داشتن کمتر از ششدانگ مشمول مرحله اول (که کمتر از ششدانگ

که آنان را به استناد قانون مواد الحاقی به ) ارضی نمی شدند ولی از زارع صاحب نسق استفاده می کردند اصالحات

هیئت وزیران وقت ملزم به رعایت یکی از سه شق زیر  27/10/1341قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب  

  .می گردد

  

بدون در نظر گرفتن عوارض طبق عرف  1340،1341،1342ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه ساله ) الف

  .ساله دهند 30محل به زارع همان ملک اجاره نقدي 

  

  .ملک خود را با توافق و تراضی با زارعان ملک به آنان بفروشند) ب

  

اراضی آبی و دیم تحت نسق تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و ) ج

  .تقسیم و سهم زارعانه و مالکان به تفکیک تعیین شود مالکان ملک

  

در اجراي این شق عالوه بر زمینهایی که در اجراي شق تقسیم از اراضی تحت نسق زارعان در سهم آنان قرار می 

گرفت در صورتی که در محدوده اینگونه امالك اراضی بایري نیز وجود داشت در سهم مالکان قرار می گرفت البته در 

به تصویب کمیسیون خاص مشترك محلسین وقت رسید دو شق  3/5/1343ن نامه اصالحات ارضی که در تاریخ آیی

  .دیگر نیز پیش بینی گردید که مالکان در صورت اخذ موافقت زارعان می توانستند از آن استفاده نمایند

  

زارعان را در مناطق مختلف  خرید حق ریشه زارعان که طبق مقررات مالکان می توانستند که اراضی مزروعی -1

بدیهی است که . کشور به میزانی که براي مناطق مختلف کشور تعیین گردیده بود خریداري و بهره برداري نمایند

  :اجراي این شق دو شرط داشت

  .حق ریشه زارعان را حتماٌ با اخذ توافق زارعان خریداري نمایند) الف

  .بیش از آن نمی توانستند خریداري نمایند میزان اراضی خریداري شده محدود بوده و) ب

  

اینک هر . در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان هرده بهره برداري آن ده به صورت واحد سهامی زراعی باشد -2

  :یک از شقوق فوق بطور خالصه شرح داده می شود

  

شتند با توافق یکدیگر مال االجاره ساالنه در این شق در وهله اول مالکین و زارعین هر ده اختیار دا: شق اجاره ) الف

ده را بصورت ششدانگ ده یا بر اساس واحد زراعی از قبیل جفت گاو و خیش و بنه تعیین نمایند که در این صورت 

توافق نامیده می شد ولی در صورت عدم توافق  مال االجاره این نوع دهات به وسیله  2فرم تنظیمی بنام فرم 

که پس از وضع عوارض و سایر  1340،1341،1342ارضی بر اساس معدل عایدات سه ساله مامورین  اصالحات  

هزینه ها ي مرسوم محل از قبیل هزینه هاي دهبانی و آبیاري و دشتبانی و غیره که به عهده مالک بوده تعیین می 

  . اجاره نامیده می شد 3در این حالت فرم اجاره  تنظیم شده فرم شماره . گردید

  

صفحه و فرم پرسشنامه تعیین عایدات خالص  6در )  2موسوم به فرم شماره (ات زیر فرم توافقنامه اجارهدر صفح

.صفحه مشاهده می گردد 8در) 3موسوم به فرم شماره(مالکانه براي اجاره 



٣٧

  2فرم شماره

  

  1صفحه

  وزارت کشاورزي 

  سازمان اصالحات ارضی
  استاناداره اصالحات ارضی   

  شهرستان                               

  

  

  

  )توافقنامه اجاره(

واقع در .....................مزرعه/قریه.........................از/قطعات/سهم/دانگ....................مالک.....................ایجانب

درآمد هزینه و .....................داراي پالك شماره.............................................شهرستان.....................بخش...................دهستان

  .عایدات خالص مالکانه سهم خود را از انواع محصوالت کشاورزي به قرار مندرج در صفحات بعد اعالم می دارم

  

  

  

  

  

  محل امضاء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٨

  

  

  )2صفحه (

  :در آمد)الف

  

انواع محصوالت و در   ردیف

  آمد نقدي

  معدل در آمد  42در آمد سال   41در آمد سال   40در آمد سال 

 تسعیر  جنسی

  به ریال

 تسعیر  جنسی

  به ریال

 تسعیر  جنسی

  به ریال

  به ریال  جنسی

                    



٣٩

                  جمع  

  

  )3صفحه (

  :هزینه) ب

انواع   ردیف

هزینه 

  ها

معدل   42در آمد سال   41در آمد سال   40در آمد سال 

جمع 

به 

  ریال

  ظاتمالح

تسعیر  جنسی

  به ریال

جمع   نقدي

به 

  یالر

تسعیر  جنسی

  به ریال

جمع   نقدي

به 

  یالر

تسعیر  جنسی

  به ریال

جمع   نقدي

به 

  یالر

    

                                

                                جمع



٤٠

  

  

  

  )4صفحه (

  :عایدات خالص مالکانه) ج

  

  عایدات خالص  هزینه  درآمد  شرح  ردیف

  )تفاوت در آمد وهزینه(

          

        جمع  

  

  

  .معدل که باید مالك اجاره قرار گیرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء مالک



٤١

  

  

  )5صفحه (

  

  

  .............  آقايملکی ...........................................................ازقریه ........................دانگ....................اینجانبان زارعین 

   سهم                   مزرعه                                                     بانو                                                                             

بـه مبلـغ    42و41و40مراتب فوق را تایید و توافق می نماییم که ملک را بر اساس معدل عایـدات خالصـه سـه سـال     

  .خود اجاره نماییم) نسق زراعتی (ریال هر یک به نسبت سهم....................

نام   نام  ردیف

  خانوادگی

شماره 

  شناسنامه

صادره 

  از

سهم به واحد هاي   فرزند

  محلی

مبلغ مال 

  االجاره

محل 

  امضاء

  مالحظات

آبی             

  بمبذر

دیمی 

  بمبذر

        بجفت

   

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢

  

  )6صفحه (

از آیین نامه قانون اصالحات  2توافق نموده ایم به استناد ماده..........................................اینجانبان مالک و زارعین قریه

جنس ...................نقدو...................ارضی  مصوب کمیسیون خاص مشترك مجلسین مال االجاره تعیین شده را به نسبت

  .در هر سال تبدیل نماییم

  :امضاء مالک

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

  

  :امضاء زارعین

  

  

  

...............................                  .................................................................                    ....  

  

......................                    ...................................                  ..........................................  

  

........                  .................................................................                    ...........................  

  

.....................                    ...................................                  ............................................  

  

     ............................             ...................................                      ...................................  

  

.....................                    ...................................                  ............................................  

  

.......................................                    ...................................                  ..........................  

  

.....................                    ...................................                  ............................................  

  

.....................                    ...................................                  ............................................  

  

  

  

  

  



٤٣

  

  

  "1صفحه"

  

  

  

  

   3فرم شماره 

  

  

  وزارت تعاون و امور روستاها

  کرماناداره کل تعاون و امور روستاهاي استان 
  

  

  پرسشنامه تعیین عایدات خالص مالکانه

  

  

  براي اجاره

  
  از قریه حسن آباد دانگ مشاع ششدانگاز  دانگ

  سهم مفروز         سهم                                       

  4واقع در دهستان باغین بخش  127داراي پالك شماره 

  هوشنگ تهرانی آقاي شهرستان کرمان استان کرمان ملکی

  بانو                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اطالعات مجع آوري شده در این پرسشنامه 
 منحصرٌا باید

مربوط به مقدار سهمي مالك مذكور در فوق 
.باشد



٤٤

  

  

  "2صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  

  

  صورتجلسه
==============  

  امضاء کنندگان زیر زارعین قریه حسن آباد

  :آقایان

  

  -5علی محمدي                                                            -1

- 6                             غالمعباس توسلی                        -2

- 7مهدي توکلی                                                            -3

4-                                                                            8 -  

  

م که کلیه اختیـارات الزم را بمنظـور   را به عنوان معتمد و مطلع به نمایندگی از طرف خود انتخاب و معرفی می نمائی

اظهار نظر معتمدین . اجراي مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی در اختیار مامورین سازمان اصالحات ارضی بگذارند

منتخبه باال در کلیه موارد مورد قبول ما امضاء کنندگان بوده و در آتیه حق هیچگونه اعتراض و شـکایتی نسـبت بـه    

  .ات آنها نخواهیم داشتنظریات و اظهار

                              

  محل امضاء زارعین                                                                                                

  

  

  

  یونس کاظمی - 6رسول کاظمی                                                              -1

تقی افراشته -7ن کاظمی                                                               حسی-2

لقمان امیري -8محمد نوري                                                                  -3

ین تقی پورحس -9احمد زارع                                                                   -4

  احمد یوسفی -10تقی رحمانی                                                                 -5

  

  

  

  

  

  



٤٥

  

  "3صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  

  

  از قریه حسن آباد        مشاع..........  دانگاز ششدانگ   دانگصورت وضعیت ششدانگ  

  مفروز ثبتیسهم                                  همس                                     

  مفروز محلی                                                                                   

  ملکی آقاي هوشنگ تهرانی

  

  جفت 10) یا واحد محلی(تعداد جفت گاو نسق بندي

  لی گرفته شود و به هکتار تبدیل شودمساحت تقریبی هر واحد در اراضی آبی اطالعات مح

مساحت تقریبی هر واحد در اراضی دیم اطالعات محلی گرفته شود و به هکتار تبدیل شود با آیش در صورتی که به 

  .غیر از جفت واحد زراعی دیگري مرسوم است نام واحد محلی و مساحت آن به متر مربع ذکر شود

  

  

  )حلیهر جفت گاو به واحد م( مقدار بذر کاري

  کیلو گرم500من به کیل  50پائیزه آبی به وزن محلی 

  کیلوگرم ------- پائیزه دیمی به وزن محلی ندارد به کیلو

  کیلوگرم ------- بهاره آبی به وزن محلی ندارد به کیلو

  کیلوگرم ------- بهاره دیمی به وزن محلی ندارد به کیلو

  

  در زراعت دیم                                  

  )تعداد)(اعم از زیرکشت وآیش(مساحت تقریبی سهمی مالک از قریه 

  .....................................مساحت به واحد محلی تما م مالکیت آقاي هوشنگ تهران

  .............................................................................مساحت به هکتار نامعلوم

  )زیر کشت و آیش(مساحت غله کاري آبی -1

  )زیر کشت و آیش(مساحت غله کاري دیم -2

  سایر زراعتها-3

  

  

  آبی                                                                  

  

  

  دیم                                                                  

  

  شبانه روز 6از رودخانه                       از قنات معروف به علی آبادي  - 1 :مقدارآب قریه



٤٦

  ...................................................................................................از چاه                       

  ...................................از قنات معروف به.........................خانه از رود  - 2                    

  .....................................................................................................از چاه                    

  

  ...................................از قنات معروف به.........................از رود خانه  -3                

  .....................................................................................................از چاه                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧

  

  

  "4صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  

  

  :باغاتی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد

  

  :باغ وقلمستان وبیشه)الف

  

  .......................................متر مربع مساحت در یک هکتار قطعه/هکتار/باغ یک قطعه جریب-1

..............................................................................................................................قلمستان-2

  ..................................................................................................................................بیشه-3

  

  :اراضی مکانیزه) ب

  جریب/هکتار........................................................................مکانیزه آبی ندارد قطعه به مساحت     

  جریب/هکتار.......................................................................مکانیزه دیم ندارد قطعه به مساحت     

  

  :مستقالت) ج

  .....................................................................................................................................ندارد -1

2- ............................................................................................................................................  

3-............................................................................................................................................  

  

  :سایر مستثنیات) د

  

  .................................................................................................................................ندارد -1

2- ........................................................................................................................................  

3-........................................................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨

  "5صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  

  درآمد؛)الف

  

شماره 

  ردیف

انواع 

محصوالت و 

  در آمد نقدي

  معدل در آمد  42درآمد سال  41درآمد سال  40درآمد سال

ریال 10تسعیر  جنسی

  به ریال

بریا   جنسی  بریا ل  جنسی  بریا ل  جنسی

  ل

کل محصول و   

  در آمد نقدي

                

  

  معدل ناخالص عایدات                                                                                                            

  

  

  500*10=5000کیلو گرم:                                             کیلوگرم بذر می کارد 500هرجفت 

  

  گرم جهت تعیین مقدار بذر قابل کشت در یک دوره زراعیکیلو 500*پس تعدا د جفت

  5000*10=000/50قیمت بذر یا محصول به نرخ دارایی                        ریال

  :محصول سهم مالک می باشد پس   2با توجه به اینکه  

                      3  

  2*5000=10000=3333        در آمد جنسی مالک در هرسال                                  

                                                                                                        3                3  

  

  2*5000=10000=3333در آمد ریالی مالک در هرسال                                          

                                                                                                        3                3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٩

  "6صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  

  :هزینه) ب

  

 40هزینه سال  انواع هزینه ها  ردیف

  "ریال"

 41هزینه سال

  "ریال"

 42هزینه سال

  "ریال"

معدل جمع به 

  ریال

  مالحظات

1  

2  

3  

  الیروبی قنوات

  حقوق کدخدا

  حقوق دشتبان

1000  

2000  

1000  

  

1000  

2000  

1000  

  

1000  

2000  

1000  

  

1000  

2000  

1000  

  

  

  

    4000  4000  4000  4000  جمع  

  

  :عایدات خالص مالکانه) ج

  

  

  عایدات ناخالص  هزینه  درآمد  شرح  ردیف

  )تفاوت در آمد وهزینه(

  40سال  

  41سال

  42سال

  ریال3333

  ریال3333

  ریال3333

  ریال4000

  ریال4000

  ریال4000

  ریال 29333

  ریال 29333

  ریال 29333

جمع کل معدل   

  عایدات خالص

  ریال 29333  ریال4000  ریال3333

  

  .معدل که باید مالك اجاره قرار گیرد

 در صورتی که سندي راجع به اجاره بودن ملک در سنوات اخیر ارائه شود مشخصات میزان و مدت و تاریخ: توضیح

  .اجاره ذیالٌ ذکر شود

  

  

  

  

  

  



٥٠

  

  "7صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  )اجاره بها(اسامی و سهم زارعین مال االجاره 
نام ونام   ردیف

  خانوادگی

شماره   نام پدر

شناسنامه 

ومحل 

  صدور آن

مبلغ حقابه مورد   سهم زارعین به واحد محلی

  اجاره

مبلغ مال 

االجاره به 

  ریال

  مالحظات  محل امضاء

آبی 

  ذربمب

دیم 

  بمبذر

  از  حقابه   بجفت

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  رسول کاظمی

حسین 

  کاظمی

  محمد نوري

  احمد زارع

  تقی رحمانی

  یونس کاظمی

  تقی افراشته

  لقمان ایري

حسین تقی 

  پور

  احمدیوسفی

  مردان

  مردان

  تقی

  محسن

  شریف

  محمد

  سهراب

  علی

  حسن

  حسین

1250  

1250  

136  

1251  

138  

152  

1120  

120  

147  

138  

جریب 

50  

جریب 

50  

جریب 

50   

جریب 

50  

جریب 

50  

جریب 

50  

جریب 

50  

جریب 

50  

جریب 

50  

جریب 

50  

  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

یک 

  جفت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

12 

  ساعت

  

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

 6مدار 

شبانه 

  روز

  

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

3/2933 

  ریال

  

  

  

  

29333)=10*3/2933(  

این فرم 

آماده براي 

اجراي 

مرحله سوم 

اصالحات 

ارضی می 

باشد کل 

مال االجاره 

میلغ 

29333 

ریال می 

  باشد

  29/1/1348: تاریخ تنظیم

  

محل امضاء مامورین اصالحات ارضی



٥١

  "8صفحه"

  

  3فرم شماره 

  

  .را گواهی می نمائیمصحت مندرج در این پرسشنامه 

  

  

  

  محل امضاء معتمدین                                                                       

  

  

  علی محمدي-1

غالمعباس توسلی-2

مهدي توکلی-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تهیه  قانون اصالحات ارضی که به وسیله امضاء کنندگان زیر 34صحت مندرج در این پرسشنامه را با توجه به ماده 

  .شده است گواهی می نمائیم

  29/1/1348محمددشتی                سمت             محل امضاء                     تاریخ: نام ونام خانوادگی -1

     29/1/1348تاریخ      محل امضاء                  سمت                 احمد پیري           : نام ونام خانوادگی -2

     29/1/1348تاریخ        محل امضاء                سمت                    رضا نوري         : م ونام خانوادگینا -3
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ضمناٌ اجاره بهاء مذکور منحصراٌ مربوط به اراضی زراعتی زارعان اعم از آبی و دیم بوده و باغات زارعان را شـامل نمـی   

سال و در مورد امـالك موقوفـه    30خصوصی اشخاص و همچنین در مورد موقوفات خاص شد مدت اجاره در امالك 

ولی بهاء هرپنچ سال قابل تجدید نظر بوده ومی توانست برحسـب شـرایط ونـوع بهـره     . سال تعیین می گردید 99عام

  .برداري میزان آن تغییر نماید

  :شق فروش به تراضی) ب

تیار داشتند که با کسب توافق و تراضی زارعان نسـق زراعتـی آنـان را بـه     در اجراي این شق مالک یا مالکان ملک اخ

صورت نقد واقساط به زارعان بفروشند و در انجام این کار ادارات اصالحات ارضی وقت مناطق حق هیچگونه دخـالتی  

سـناد انتقـال   نداشته و منحصراٌ در مواردي که توافق فروش بین مالکان و زارعان صورت می گرفت به منظور تنظیم ا

ضـمناٌ در  . ملک فرمهاي مربوطه از نظر تشخیص زارعین واقعی ملک به تائید ادارات رسمی عامل فرسـتاده مـی شـد   

مواردي که اینگونه مالکان ظرف مدت مقرر در قانون که شق فروش به تراضی را انتخاب کرده بودند نمـی توانسـتند   

ودند که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت فـوق یکـی از   با زارعین درمورد فروش ملک تراضی نمایند مکلف ب

  .دو شق اجاره یا تقسیم ملک را انتخاب ومراتب را به ادارات اصالحات ارضی محل اطالع دهند

  :شق تقسیم -ج

یا مالک یـک ده ششـدانگ   ) اکثریت بر حسب میزان مالکیت( در اجراي این شق در صورتی که اکثریت مالکان ملک

تسلیمی شق تقسیم را انتخاب کرده بودند و در وهله اول می توانستند ملک را با جلب رضـایت زارعـین بـه     در اظهار

ولـی چنانچـه تـوافقی حاصـل نمـی شـد ادارات       . هر میزان و نوعی که مورد توافق قرار گیرد با زارعین تقسیم نمایند

اعتی زارعات را اعم از آبی و دیمی به نسبت اصالحات ارضی مناطق موظف بودند که براي اجراي شق مزبور اراضی زر

بهره مالکانه مرسوم در روستا با تعیین حقابه مربوطه در مورد اراضی آبی بین مالک یا مالکان از یک طرف و زارعـین  

از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوي که حتی االمکان سهم هر کدام از مالکان یکجا تعیـین گـردد   

بـدیهی  . هزینه افراز به عهده مالک یا مالکین و زارعین بوده که به نسبت سهام آنها پرداخت مـی گردیـد  . ملیدافراز ن

است تا زمانی که اراضی مورد نقشه برداري شود افراز و تقسیم اراضی فی مابین زارعان ومالکین بر مبناي مبـذرهاي  

قیمـت ملـک کـه در     2ضمناٌ در اجراي ایـن شـق    . رفتمحلی از قبیل جفت گاو، بنه، من، خروار وغیره انجام می گ

  نتیجه اجراي قانون در سهم

                                                                                                           5  

اقسـاط ده سـاله از طـرف    زارعان قرار می گرفت بر مبناي مالیات مزروعی و باالترین ضـریب منطقـه محاسـبه و بـه     

همچنین در اجراي این شـق و شـق فـروش بـه تراضـی اراضـی بـایر واقـع در         . زارعان به مالکان پرداخت می گردید

  .محدوده اینگونه دهات در سهام مالکیت مالکین باقی می متند تا نسبت به عمران و آبادي آن مبادرت نمایند

  .مشاهده می گردد) 2و1صفحه (در دو صفحه  12وف به فرم شماره در صفحات زیر فرم توافق براي تقسیم زمین معر
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  12فرم شماره 

توافق براي (                                                                                                                      

  )تقسیم

                                                                                             وزارت کشاورزي

  سازمان اصالحات ارضی کل کشور

  اصالحات ارضی استان             شهرستان

واقـع در دهسـتان   .................از قریـه  مشـاع  -دانـگ  اینجانبان امضاء کنندگان زیـر مـالکین و زارعـین اراضـی نسـق      

  )ج(بند بدینوسیله  تراضی خود را براي اجراي...........شهرستان..................بخش..............

  مفروز -سهم                                                                                                

قریه ) زیرکشت و آیش(وعیاراضی مزر. مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی اعالم و توافق می نمائیم) 1(از ماده

بهاي    2    ریال..............................با حقابه مربوطه بین خود به شرح زیر تقسیم نموده ومبلغ.............مذکور به نسبت 

  .آئین نامه اصالحات ارضی سند الزم تنظیم گردد 16ملک به عنوان معامله قبول نمائیم که با توجه به ماده 

                                                 5    

                                                                                                             

  مشخصات مالک یا مالکین و سهم مورد توافق

  ردیف

  

  

  

نام   نام

  خانوادگی

نام 

  پدر

شماره 

شناسنامه 

ومحل 

  صدور آن

مورد توافق بر حسب سهم 

  واحد محلی یا هکتار

  2 بهاء 

  ملک

5  

دریافتی 

  از زارعین

محل 

  امضاء

  مالحظات

  آب  زمین

  از  حقابه  دیم  آبی

                        

                        

                        

  

  

                   

                                                                                                                                                                                   12فرم

  )2صفحه ( 

  

  

  

  ردیف

  

  

  

نام   نام

  خانوادگی

نام 

  پدر

شماره 

شناسنامه 

ومحل 

  صدور آن

سهم مورد توافق بر 

حسب واحد محلی یا 

  هکتار

  2 بهاء 

  ملک

5  

 پرداختی

  به مالک

محل 

  امضاء

  مالحظات

  آب  زمین

        آبی
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  .صحت مطالب فوق را از نظر زارعین داخل نسق و ضریب منطقه ومیزان مالیات وبهاء ملک گواهی دارم

رستان                    نام                  نام خانوادگی                 تاریخ                             مامور اصالحات ارضی شه

  محل امضاء
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  :شق خرید حق ریشه زارعین  -1

در اجراي مقررات مرحله دوم قانون مالکانی که در اظهـار نامـه تسـلیمی شـق مـذکور را انتخـاب کـرده بودنـد مـی          

آیین نامه اصـالحات   45حقوق زارعانه و حق ریشه زارعان ملک مورد مالکیت خود را به میزانی که در ماده  توانستند

ارضی براي نقاط مختلف کشور مشخص شده بود با اخذ توافق زارعان و با تنظـیم اسـناد رسـمی از زارعـان مربوطـه      

صراٌ در محدوده زمانی که وزارت کشـاورزي طـی   بدیهی است مالکین منح .خریداري و راساٌ از آن بهره برداري نمایند

اطالعیه منتشره تعیین شده بود می توانستند حق ریشه زارعانه را خریـداري نماینـد ضـمناٌ در صـورتی کـه میـزان       

مساحت اراضی اینگونه مالکین از مقدار تعیین شده براي منطقه مورد نظر تجاوز می نمود یا در مهلـت مقـرره نمـی    

عین خود براي خرید حق ریشه آنان تراضی نمایند موظف بودند در صورت اول یکی از شقوق الف و ب توانستند با زار

مسـاحتهاي تعیـین شـده بـراي منـاطق      . و در صورت دوم یک از شقوق الف و ج را انتخاب و مورد عمل قـرار دهنـد  

  :مختلف کشور طبق مقررات قانون به شرح زیر بود

ــیال  -1 ــالیزار اســـــــــــــــتانهاي گـــــــــــــ ــدران                                                                                    اراضـــــــــــــــی شـــــــــــــ ن ومازنـــــــــــــ

  هکتار20

ــرج                                                           -2 ــمیران وکــــــــــــ ــهرهاي تهران،ورامین،دماوند،شهرري،شــــــــــــ ــه شــــــــــــ حومــــــــــــ

  هکتار30

ــتانهاي  -3 ــابع شهرســـــــ ــات تـــــــ ــی و دهـــــــ ــایر اراضـــــــ ــد ســـــــ ــذکور در بنـــــــ                                                                     2مـــــــ

  هکتار70

ــنندج،زاهدان                                                                             -4 ــتثناي کرمان،ســــــــ ــه اســــــــ ــتانها بــــــــ ــز اســــــــ ــه مراکــــــــ حومــــــــ

  هکتار50

  هکتار40ت مغان واراضی غیر شالیزار استانهاي  گیالن ومازندران     شهرستانهاي گرگان ،گنبد، اراضی دش -5

خوزستان،سیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان وبلوچســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان                                                                                                       -6

  هکتار150

ــور                                     -7 ســــــــــــــــــــــــــــــــایر نقــــــــــــــــــــــــــــــــاط کشــــــــــــــــــــــــــــــ

  هکتار100

البته مالکین می توانستند از اختیارات شق فوق استفاده نمایند که اراضـی مکـانیزه آنـان از میـزان مسـاحتهاي بـاال       

به تصویب مجلس رسید و طبق آن مالکینی که تـا تـاریخ   قانونی  1349لزوماٌ اعالم می شود که در سال . تجاوز نکند

با تنظیم اسناد رسمی حق ریشه زارعین خود را خرید اري کرده بودند مورد تائید قرار گرفت ولی بعد از  15/9/1349

  .آن تاریخ هرگونه خرید حق ریشه از طرف مالکان ملک ولو با سند رسمی اعتبار قانونی ندار

  :ی زراعیشق تشکیل واحد سهام -2

  

به صورت یـک واحـد سـهامی    بر اساس این شق در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره برداري آن ده 

زراعی توسط هیات مدیره اي مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مـالکین ونفـر سـوم بـا     

م توافـق نماینـده سـوم از طـرف وزارت کشـاورزي تعیـین                توافق  طرفین انتخاب میشد اداره گردي و در صورت عـد 

مدت تصدي هیئت مدیره سه سال و تصمیمات آنها قابل اجرا بوده مجموع حق الزحمه هیئـت مـدیره در   . می گردید

پـس از انقضـاي   . درصد کل عواید ده با توافق اکثریت زارعین و مالکین پرداخت می گردیـد  3سال تا میزان حداکثر 

در اجراي این شق عملیات زراعی . ت سه سال  هیئت مدیره جدید یا اعضاي هیات مدیره قبلی انتخاب می گردیدمد

شخصاٌ به وسیله خود زارعین انجام می شد و هیئت مدیره انتخابی در برداشت محصول و جمـع آوري انـواع عوایـد و    

ت برطبق عرف ومعمول محـل بـه نسـبت سـهام بـه      انجام هزینه هاي ده قائم مقام قانونی صاحبان سهام بوده وعایدا

  .دارندگان آنها تحویل می شد
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و  27/10/1341جهت اطالع دقیق فراگیران مطالعه قانون مواد الحاقی به قانون اصـالحی اصـالحات ارضـی مصـوب     

  .ضروري می باشد 3/5/1343آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 

  :مرحله سوم اصالحات ارضی) 2-9

اجاره داده شده در مرحله دوم اصالحات ارضی وهمچنین تعیین تکلیف اراضی مالکینی که در  راضیتعییت تکلیف ا

اجراي مقررات مرحله دوم اصالحات ارضی هیچکدام از شقوق ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی را 

 2/10/1347زارعین مستاجر مصوب انتخاب ننموده بودند که به استناد قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به 

  :به یکی از دو شق زبر عمل شد

  .شق فروش اراضی مالک به زارعین-1

  .شق تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه-2

  

  

  :شق فروش

مال االجاره سالیانه تعیین شده براي ملک بود وصورت زارعینی کـه در اجـراي    در اجراي این شق مبناي بهاي ملک،

شده و با میزان مال االجاره ساالنه اي کـه بـراي هـر کـدام تعیـین گردیـده بـود طبـق فـرم          مرحله دوم قانون تهیه 

دفترخانه هاي مذکور مکلف بودند که طبـق  . مشخصی به نام فروش به دفتر خانه هاي اسناد رسمی فرستاده می شد

اي زارعین تنظیم و پس مشخصات زارعین و مشخصات  اراضی زراعتی زارعین و اجاره بهاء تعیین شده سند انتقال بر

از تنظیم سند مراتب را به مالک یا مالکان و زارعین اطالع دهند که ظرف دو ماه جهت امضاي اسناد بـه دفتـر خانـه    

مربوطه مراجعه نمایند ولی در صورت عدم مراجعه آنان اسناد انتقال توسط رؤساي ادارات کشاورزي شهرستان محل 

  .ل ودفاتر وقبوض اقساطی بهاء ملک به آنها تفویض شده بودامضاء می شدوقوع ملک که حق امضاء اسناد انتقا

سال به اقسـاط   12برابر اجاره بهاء ساالنه ملک محاسبه می شد که زارعین می بایست طی  12بهاي هر ملک معادل 

اره بهـاء سـاالنه   متساوي بپردازند و در صورتی که زارعین می خواستند بهاي ملک را نقداٌ پرداخت نمایند ده برابر اج

  .محاسبه می شد

اجاره بهائی که در مرحلـه دوم اصـالحات   (در صفحات بعد یک نمونه فرم فروش اراضی که بر مبناي اجاره بهاء ساالنه

عضـو واحـد   /تعیین گردیده و به همراه صورت اسـامی ومشخصـات اراضـی زارعـین مسـتاجر     ) ارضی محاسبه گردیده

شهرسـتان   17به دفتر خانـه اسـناد رسـمی شـماره      24/12/1347ب مورخ /562سهامی زراعی که طی نامه شماره 

  .کرمان تنظیم وانتقال سند به نام زارعین ارسال گردیده مشاهده می شود
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ب/562شماره 

  24/12/1347تاریخ 

  وزارت جهاد کشاورزي

  اداره کل کشاورزري استان کرمان 

  شهرستان کرمان  17دفترخانه شماره 

قـانون   4قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعـین مسـتاجر و مـاده     2بمنظور اجراي تبصره یک ماده      

کـه طبـق محتویـات     4بخش  127نفر زارعین قریه حسن آباد پالك  10یک برگ صورت  24/10/47مذکور مصوب 

  :به شرح ذیل می باشد  نامبردگان/مالکین آن و میزان مالکیت و بهاي نامبرده/ پرونده مالک 

  

شماره 

ردیف

شماره  نام پدرنام مالک

شناسنامه و محل 

صدور

میزان 

مالکیت 

 12قیمت به اقساط قیمت نقديمستثنیات قانونی 

ساله

هوشنگ 1

تهرانی

یک قطه باغ به ششدانگ2709اسداله

مساحت یک 

هکتار با حقابه 

ساعت  12

 144ازمدار 

ساعت 

ریال351996ریال 293330

  

و کلیه اوراق بدون خط خوردگی و خدشه بوده و به امضاء مسئول این اداره رسیده و به مهـر اداره نیـز ممهـور شـده     

خواهشمند است دستور فرمائید ترتیب انتقال ملک را با توجه بـه سـهام تعیـین شـده     . است پیوست ارسال میگردد 

به رقم بدهی سـالیانه هـر یـک بـر حسـب آنکـه نقـداً بخواهنـد         زارعین داده و قبوض اقساطی زارعین را نیز با توجه 

بـدیعی اسـت چنانچـه هـر یـک از      . گانه تنظیم و اسناد را به امضاء طرفین معامله برسانند  12بپردازند یا به اقساط 

ناد مالکین تا تاریخ             که آخرین مهلت مقرر قانونی در آگاهی منتشره بـراي ایـن منطقـه اسـت از امضـاء اسـ      

به نماینـدگی از   23/10/47قانون مصوب  2انتقال ملک به زارعین خوداري کنند اینجانب به استناد تبصره یک ماده 

وزارت جهاد کشاورزي و عمران روستائی اسناد و قبوض و دفاتر مربوطه را امضاء خواهیم نمود و در صورتیکه زارعین 

خواهشمند است دسـتور فرمائیـد   . همان قانون اقدام خواهد شد  2ماده  2از امضاء اسناد خوداري کنند طبق تبصره 

  .نتیجه را تا پایان مهلت فوق به این اداره اطالع دهند

  

  رئیس اداره کشاورزي شهرستان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٨

تاریخ پرداخت اولین قیمت ملک واگذاريعرصه خانه مشخصات اراضی که واگذار شده مشخصات زارع خریدارردیف

قست 

مالح

 ظات

شماره شناسنامه و محل نام خانوادگینام 

صدرو آن

اراضی آبی بر حسب نام پدر

سهم 

اراضی بایر بر حسب اراضی دیم بر حسب سهم 

سهم 

ماهه 12بهاي ملک به اقساط قیمت کل نقديجفت 

میزان هر قسطکل بهاي ملک به اقساط

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  رسول

  حسین 

  حمدم

  احمد

  تقی

  یونس

  تقی

  لقمان 

  حسین

احمد

  کاضمی

  کاضمی

  یزدي

  زارع

  رحمانی

  کاضمی

  افراشته

  امیري

  تقی پور

یوسفی

1250  

1250  

136  

1253  

138  

152  

1120  

120  

147  

138  

  مردان

  مردان

  تقی

  محسن

  شریف

  محمد

  سهراب

  علی

  حسین

  حسن

6  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

  سهم  1

سهم  1

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

  یک جفت

یک جفت

  یک باب

  یک باب

  یک باب

  یک باب

  یک باب

  یک باب

  یک باب

  یک باب

  یک باب

یک باب

29333  

29333  

29333  

29333  

29333  

29333  

29333  

29333  

29333  

29333

6/35199  

6/35199  

6/35199  

6/35199  

6/35199  

6/35199  

6/35199  

6/35199  

6/35119  

6/35199

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933  

3/2933

1348  

1348  

1348  

1348  

1348  

1348  

1348  

1348  

1348  

1348

سطح 

زیــــر 

کشت 

و 

ــش  آی

ــر  هــ

زارع 

ــک  یـ

جفتی 

6 

هکتار 

اســت 

همچن

ین در 

ه رد

حسن 

ــاد  آبـ

10 

هکتار 

زمیت 

ــایر  بـ

وجود 

داشته 

که به 

ــر  هــ

زارع 

ــک  یـ

هکتار 

واگذار 

ــده  ش

  است 

  

  

  

اسناد و فرمهاي اجاره مرحله دوم                                                  قریـه تهیـه شـده و بـدون خـط خـوردگی       

  .صحت و مندرجات آن مورد گواهی است 

  

  پرونده مربوطه به تشکیل واحد سهامی زراعی                      مزرعه                این فرم از روي           

  

  

  رئیس اداره کشاورزي شهرستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٩

  

  

بوده که زارعین می بایست پرداخـت   1348تاریخ پرداخت اولین قسط حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال 

ه زارعین بدون عذر موجه از پرداخت یک قسط خودداري می کردند زمین متصـرفی آنـان طبـق    نمایند و در صورتیک

مقررات از دست آنان خارج و در اختیار افراد واجد شرایط دیگري قرار داده می شد و تا زمانیکه کلیه اقساط از طرف 

ز پرداخـت اقسـاط بـدهی خـود     البته در صـورتیکه زارعـین ا  .زارعین پرداخت شود ملک در رهن مالکین قرار داشت 

استنکاف می کردند مالکان پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید قبض می توانستند با مراجعه به بانک  کشاورزي 

مبلغ رسمی قبوض اقساطی خود را بابت بهاء ملک با پرداخت کارمزد و ظهر نویسـی قبـوض و تسـلیم آن بـه بانـک      

  .ریافت دارند مذکور نقداً از بانک کشاورزي ایران د

ضمناً در مورد دهاتی که در مرحله دوم قانون واحد سهامی زراعی اجرا شده بود در این قبیل دهات نیز قـبالً توسـط   

ماموران اصالحات ارضی اجاره بهاء ساالنه براي آنها تعیین و سپس به ترتیبی که فوقاً ذکر گردید در مورد انتقال آنها 

  . به زارعین مربوطه اقدام می شد

  

  شق تقسیم

---------  

در دهات و مزارع مورد اجاره و همچنین دهاتی که واحد سهامی زراعی اجراء شده بود در صورتیکه مالـک ششـدانگ   

در مهلت مقرره کـه در آگهـی هـاي منتشـره از طـرف وزارت      ) اکثریت بر حسب میزان مالکیت ( یا اکثریت مالکین 

راي تقسیم ملک اعالم می کردند می توانستند ملک خود را به نسـبت بـه   کشاورزي تعیین شده بود آمادگی خود را ب

با حقابه مربوط تقسیم افراز و صورت مجلس تقسـیم و افـراز را بـه ادارات اصـالحات     ) اعم از دایر و بایر(بهره مالکانه 

محلی از قبیـل جفـت    افراز و تقسیم از طریق نقشه برداري و یا بر مبناي مبذر و واحدهاي. ارضی محل تسلیم نماید 

گاو ، بنه و جریب و امثال آن به نحوي که سهم زارعین طبق نسق بندي جدید و به نسبت نسق بندي قبلی یکجـا و  

پـس از تعیـین سـهام    . یکجا و در طرف دیگر تفکیک شود تعیین می گردد) بدون زارع(در یک طرف و سهم مالکین 

د انتقال آنها به دفتر خانـه اسـناد رسـمی ارسـال مـی گردیـد و در       مالکین و زارعین صورت زارعین براي تنظیم اسنا

صورتیکه زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال مربوطه استنکاف میکردنـد ، روسـاي ادارت محـل بـه قـام مقـامی       

ـ         –مستنکفین اسناد  ا انتقال را امضاء  می نموند ولی چنانچـه مـالکین و زارعـین نمـی توانسـتند در مهلـت مقـرر ب

همدیگر در امر تقسیم توافق نمایند می باید مراتب عدم توافق خود را به اداره کشاورزي محل اعالم و در این صـورت  

  .اداره کشاورزي محل مکلف بود ملک را به نسبت بهره مالکانه بین زارعین  مالکان تقسیم نماید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٠

ین کشور در این مرحله از قانون شق تقسـیم را انتخـاب   ولی در رسیدگی هاي بعدي چون معلوم گردید که اکثر مالک

کرده اند و انجام امر توسط ادارات کشاورزي مناطق با توجه به امکانات و شرایط موجود بسیار مشکل بود و از طرفـی  

 10/12/1349هدف اصلی برنامه اصالحات ارضی انتقال ملک به زارع صاحب نسق بود ، لذا متعاقباً قـانونی در تـاریخ   

به تصویب مجلس شورا رسید و طبق آن به اینگونه مالکین یک سال دیگر مهلت داده شد که با مراجعه به زارعـین و  

جلب موافقت آنها ملک را بین خود و زارعین تقسیم نمایند و در صورت عدم توافق و ارائه صورتجلسات توافق و افراز 

ته می شد و پس ار تصویب قانون مذکور جز تعداد قلیلی از ملک به ادارات کشاورزي محل ملک آنان به زارعین فروخ

مالکان که توانستند در مهلت مذکور امالك خود را با زارعین تقسیم نمایند بقیه امالك مشـمول در اجـراي مقـررات    

  .قانون به زارعین صاحب نسق منتقل گردید

و عملیات ثبتی مربوط به اجراي قانون اصـالحات   لزوماً اضافه می نماید که کلیه عملیات نقل و انتقال و تنظیم اسناد

ارضی در مراحل مختلف اصالحات ارضی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه هاي مقـدماتی و  

حق تمبر و بهاي اوراق معاف بوده ولی حق التحریر متعلقه براي تنظیم اسناد بالمناصفه به عهده مالکین و دولـت در  

قانون اصـالحات   29ماده ( حله اول قانون یا مالکان و زارعین در مرحله دوم و سوم اجراي قانون بوده است اجراي مر

  ) ارضی

ضمناً در صورتیکه در تنظیم اسناد انتقال زارعین اشتباهی صورت گرفته و در رسیدگی ها وقوع اشـتباه محـرز شـود    

اساس راي شورا اصالحات ارضی اسناد مربوطه به وسـیله   اشتباه حاصله به وسیله شوراي اصالحات ارضی مرتفع و بر

  .دفترخانه هاي اسناد رسمی اصالح می گردد

در خاتمه این مبحث توجه فراگیران و سایر عالقمندان را به فرم توافق تقسیم ملک بین مالکان و زارعین و همچنین 

فتر خانه عامل جهت تنظیم و انتقال سـند بـه   ارزیابی قیمت اراضی قریه حسن آباد وفرم ارسالی به د) صورت ( فرم  

  . زارعین قریه فوق جلب می نمائیم 
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قانون  11فرم شماره یک                                                                               فرم توافق مربوط به ماده 

  تقسیم و

  فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر

  

  

  زارت اصالحات ارضی و تعاون روستائیو

  اداره کل اصالحات ارضی و تعاون روستائی                                                           
                                                       

دردهسـتان حسـن آبـاد بخـش      قریه حسن آباد واقع/ دانگ از مزرعه /اینجانب هوشنگ تهرانی مالک ششدانگ سهم

اصلی با حقابه مربوطه از قنات علی آباد که به موجب اظهـار نامـه ثبـت      127کرمان شهرستان کرمان داراي پالك 4

 11اصالحات ارضی  و تعاون روستائی شهرستان با استفاده از مقررات ماده  1347/ 12/12مورخ  435شده به شماره 

اره به زارعین مستاجر تقاضاي تقسیم ملک خود را بـه نسـبت بهـره مالکانـه بـا      قانون تقسیم وفروش امالك مورد اج

آئین نامـه اصـالحات ارضـی مصـوب کمیسـیون       17/ این ملک قبالً بر اساس ماده  یک ( زارعین مربوطه کرده بودم 

 بـه موجـب ایـن صـورتمجلس بـا     ) به اجاره داده شـده اسـت   / خاص مشترك مجلسین واحد سهامی زراعی تشکیل 

قریـه  /زارعین ملک خود که ذیل این ورقه را امضاء و گواهی کرده اند توافق نمودیم که کلیه سهام خـود را در مزرعـه  

مذکور اعم از ارضی دایر و بایر با حقابه مربوطه به استثناء مسـتثنیات قـانون اصـالحات ارضـی کـه مشخصـات آنهـا        

  :عبارتند از 

1-                                                     2-                                                  3-  

باتوجه به موقعیت و مرغوبیت اراضی تابعه به شرح زیر افراز ) زارع 3/1مالک و  3/2به نسبت ( به نسبت بهره مالکانه 

ت تقریبی بر حسـب مبـذر بـا    حدود سهم مالکین با مساح.ساله دریافت گردد 12و تقسیم نموده و بهاء آن به اقساط 

  : واحدهاي محلی و میزان حقابه مربوطه 

  .حدود سهم زارعین با مساحت تقریبی بر حسب مبذر یا واحدهاي محلی و میزان حقابه مربوطه 

اینجانبان زارعین ملک مزبور با امضاي زیر این صورتجلسه توافق خود را با مالکان درتقسـیم ملـک بـه شـرح فـوق و      

دانگ از قریه مزور بـا  / ساله اعالم و قبول نمودیم  که  ششدانگ سهم  12به اقساط / سهمی خود نقد پرداخت قیمت

بین و مالکین به شـرح  ) اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوطه به استثناي مستثنیات قانونی مالک( مشخصات باال 

ت قانونی ملک که از طـرف زارعـین بایـد بـه مالـک      خواهشمند است مراتب را با تعیین قیم.فوق افراز و تقسیم شود 

  .پرداخت شود به دفتر خانه اسناد رسمی جهت انجام معامله ابالغ فرمائید 

  احمد زارع -4محمد نوري  -3حسین کاظمی  -2رسول کاظمی  -1: امضاء زارعین 

  : مالکین / مشخصات مالک 

امضاءمیزان مالکیتصدور شماره شناسنامه و محلنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

جریب 500کرمان 1350اسدالههوشنگ تهرانی1

  

  

  

  

شهرستان کرمان بر حسـب   4اصلی بخش  127صورت  ارزیابی قیمت اراضی زارعین قریه حسن آباد به شماره پالك 

  در صد تخفیف  15برابر مال االجاره مربوطه پس  از کسر  12ده یا  5/2

  

  



٦٢

  

شماره نام پدرودگینام و نام خانردیف

شناسنامه و 

محل صدور

میزان اراضی واگذاري به سهم 

یا واحدهاي محلی

عرصه خانه و 

باغ

قیمت ملک واگذاري

قیمت 

نقدي

 12بهاي ملک به اقساط 

ساله

کل بهاء به بایردیمآبی

اقساط

میزان هر 

قسط

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

6  

10

  رسول کاظمی

  حسین کاظمی

  نوري محمد

  احمد زارع

  تقی رحمانی

  یونس کاظمی

  تقی افراشته

  لقمان ایري

  حسین تقی پور

احمد یوسفی

  مردان

  مردان

  تقی

  محسن 

  شریف

  محمد

  سهراب

  علی

  حسن 

حسین

  کرمان 1250

  کرمان 1251

  کرمان 136

  کرمان 1253

  کرمان 138

  کرمان 15
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  .اراضی بایر قریه حسن آباد به زارعین مجاناً واگذار شده است :  توضیح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٣

  : کرمان  27دفترخانه محترم اسناد رسمی شماره 

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

  

  

  

  با سالم 

  

ره به زارعین مستاجر در قریه حسن آباد قاون تقسیم و فروش امالك مورد اجا 11احتراماً چون در اجراي ماده         

شهرستان  کرمان توافقی بین مالکین و زارعین انجام گرفته است بدینوسیله به پیوست یـک نسـخه    4واقع در بخش 

خواهشـمند اسـت   . برگ ارسال می گردد 3و فرم ارزیابی قیمت اراضی در ) موسوم به فرم شماره یک ( از فرم توافق 

آئین نامه اصالحات ارضی نسبت به صدور اسناد مالکیت زارعین اقدام  33و  26نظر گرفتن مواد  دستور فرمائید با در

ضمناً حقابه مندرج در سند صادره طبق قانون آب و مفـاد ملـی شـدن آن در    . و از نتیجه این اداره را مطلع فرمایند 

  . و ادعایی قابل قبول باشد مواقع خود به پروانه مصرف تبدیل می شود بدون اینکه از این بابت عنوان

  

  

  رئیس اداره تعاون                                                                                                          

  ستاهاي شهرستان کرمانو امور رو                                                                                               

  

  : رونوشت 

  آقاي هوشگ تهرانی جهت اطالع و حضور در دفترخانه فوق و اقدام نسبت انتقال سهام زارعین

آقایان رسول کاظمی و شرکاء زارعین قریه مزبور جهت اطالع و حضور در دفترخانه و اقدام نسـبت بـه امضـاء اسـناد     

  .خود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٤

به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام بـه زارعـین صـاحب نسـق      قانون اجازه تبدیل) 2-9-1

  1350مصوب 

  

  

سـاله   99نظر به اینکه امالك موقوفه عام که در اجراي مقررات مرحله دوم قانون اصالحات ارضی به اجـاره              

گردیده بود و این مسئله به تشخیص به زارعین داده شده بود از نظر انتقال یا تقسیم آن بین زارعین و متولیان معاف 

قانونی بـه نـام قـانون اجـازه تبـدیل بـه        1350لذا در سال . دولت وقت موجبات دلسردي زارعین را فراهم می نمود 

احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق از تصویب مجلسین گذشـت و طبـق آن امـالك    

ه اول قانون خریداري و بین زارعین صاحب نسق تقسیم گردید و وجوه حاصـله از  موقوفه عام نیز طبق مقررات مرحل

فروش امالك موقوفه بر اساس آئین نامه اي که به تصویب هئیت وزیران رسید در حسـاب مخصوصـی کـه از طـرف     

ـ    در . د سازمان اوقاف در بانک کشاورزي ایران تعیین می گردید سپرده می شد تا با خرید مال دیگـري اختصـاص یاب

این زمینه اگر متولیان راساً براي امضاء اسناد انتقال ملک مراجعه نمی کردند ادارات کشاورزي محل به قـائم مقـامی   

قـانونی بـه نـام قـانون ابطـال       28/1/1363البته بعد از انقالب اسالمی در تاریخ . آنان اسناد انتقال را امضاء می نمود 

قوفه به تصویب مجلس رسید که طبق آن اسناد زارعـین امـالك موقوفـه عـام     اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی مو

  .باطل شده تلقی گردید

اینگونه  زارعین جهت تعیین تکلیف اراضی نسق زارعانه باید به ادارات موقوفه مراجعه و نسبت به تنظیم اجـاره نامـه   

  .اقدام نمایند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٥

  : فصل سوم 

  

  و امور باقیمانده اصالحات ارضی شوراي اصالحات اراضی

  

  :شوراي اصالحات ارضی) 3-1

به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت در حسن اجراي وظایفی که در قوانین اصالحات ارضی    

قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی شواریی به نـام شـوراي اصـالحات ارضـی بـه       7پیش بینی شده بر اساس ماده 

وزیر کشاورزي و پنچ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزي که حداقل سمت مـدیر کـل یـا مـدیر عامـل را      ریاست 

احراز نموده باشند تعیین گردیده است و شوراي مذکور به منظور هماهنگی و تعیین رویه واحد در کلیه مواردي کـه  

د دستورالعمل اجرائی را تهیه و جهت اجـرا  در اجراي قوانین و مقررات اصالحات ارضی موارد ابهامی وجود داشته باش

  .به کلیه واحدهاي اجرائی ابالغ می نماید 

قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی اعالم شده بودکه از تاریخ تصـویب قـانون فـوق     2ماده  5ضمناً چون در تبصره 

و درصورت انجام چنـین معـامالتی   انجام هرگونه نقل و انتقالی در مورد امالك مازاد بر حد نصاب مالکان ممنوع بوده 

  .کان لم یکن می باشد ولی مرجعی براي تشخیص و انجام چنین امري پیش بینی نشده بود 

هئیت وزیران جمله زیر بـه تبصـره مـذکور اضـافه      25/7/1341ت مورخ /27408لذا در بند یک تصویب نامه شماره 

باشد شوراي اصـالحات ارضـی خواهـد بـود و ادارات     مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول این تبصره می (( گردیده 

ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتـی مـنعکس و عملیـات بعـدي را     

  )) .طبق مقررات این قانون انجام دهند 

ل و تنظـیم فرمهـا و اسـناد    از طرفی نظر به اینکه در اجراي مقررات و قوانین اصالحات ارضی در قراء و مزارع مشـمو 

انتقال زارعان اشتباهاتی به وقوع می پیوست و ماالً می بایست در مورد اصالح و رفع اشتباه از آنهـا ،مرجـع  و راهـی    

  .آئین نامه اصالحات ارضی چگونگی رفع اشتباه و مرجع آن مشخص گردید  38پیش بینی شود ، لذا در ماده 

  : ر می دارد بر اساس ماده قانون مذکور که مقر

در مواردي که شوراي اصالحات ارضی تشخیص دهد در اسنادي که در اجراي مقـررات اصـالحات   :  (   38ماده ...(( 

ارضی تنظیم شده ، اشتباهاتی رخ داده است راي به اصالح یا اقاله و یا به ابطـال سـند خواهـد داد راي مزبـور بـراي      

ك الزم االجرا خواهد بـود و در صـورتی کـه راي مزبـور خللـی بـه حـق        دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و امال

 1333دیگري برساند حسب تقاضاي ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشـتباهات معـارض مصـوب    

و بر اساس اختیارات قانونی فوق در کلیه موارد که در اجراي مقررات اصالحات ارضی به نوعی ) . )) عمل خواهد شد 

در اسناد انتقال ملک به دولت یا اسناد ملک به زارعان اشتباهاتی صورت گرفتـه باشـد در شـوراي اصـالحات ارضـی      

مطرح و پس و پس ار اعالم نظر شوراء بر مبناي راي صادره بر حسب مورد نسبت به ابطال یا اقاله یـا اصـالح اسـناد    

  .اقدام میگردد 
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  17/9/58آئین نامه اصالحات ارضی مصوب  38ه به ماده الیحه قانونی اضافه نمودن یک تبصر) 3-2

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

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

    

آئین نامه اصالحات ارضـی کلیـه اشـتباهات حاصـله در اسـناد تنظیمـی از طریـق شـوراي ا          38چون بر اساس ماده 

الم نظر می گردد و از طرفی بعلت کثرت اشتباه حاصله در اسـناد تنظیمـی و تـراکم    صالحات ارضی مرکز بررسی واع

  .پروند هاي قابل طرح در شوراي ، تصمیم گیري در شوراي مرکز با اشکال مواجه بود 

 الیحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده(( ، قانونی با عنوان  17/9/58لذا طبق پیشنهاد وزارت متبوع در تاریخ 

) تبصـره ( به تصویب شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران رسید و طبـق مفـاد آن   )) آئین نامه اصالحات ارضی  38

  :  که به شرح ذیر می باشد 

اصـالح شـماره   (شوراي اصالحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام یا قسـمتی از اختیـارات قـانونی خـود را     (( 

ن ، اشتباهات در مشخصات ملک مـورد معاملـه و قیـد و اصـالح و نـوع و مقـدار       شناسنامه ، نام و مشخصات متعاملی

نفر کارمندان واجد صالحیت  5در هر استان به شوراي متشکل از ) مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره 

نان بوسـیله وزیـر   که احکام آ) سازمان جهاد کشاورزي استان( ادارات کل کشاورزي و عمران روستائی استان مربوطه 

  .کشاورزي و عمران روستائی صادر می گردد تفویض نماید 

شوراي اصالحات ارضی مرکز به منظور تسریع در امور مربوط به رفع اشتباهات حاصله طی سه فقره مصـوبات مـورخ   

ـ   19/5/1376و  14/10/1373و  12/12/1358 ه و اصـالح  تمامی اختیارات خود را در کلیه موارد اعم از ابطـال و اقال

اسناد به شوراي اصالحات ارضی استان تفویض نموده است و بر اساس مصوبات مذکور مدیریتهاي امور اراضی مناطق 

بایستی در هر مورد گزارش و مدارك مربوط به اشتباه را تهیه و جهت اتخـاذ تصـمیم بـه شـوراي اصـالحات اراضـی       

  . استان ارائه نمایند 

  23/4/54ختم پرونده هاي مشمول قوانین اصالحات ارضی مصوب قانون ترتیب رسیدگی و )  3-3

در پرونده هایی که اسناد زارعین تا تاریخ تصویب قانون فوق صادر گردیده در صورتی که از طرف افراد ذینفع نسـبت  

مه تلقی به نحوء اجراي قانون یا وقوع  اشتباه در اسناد تنظیمی اعتراض شده  است به استناد مقرات قانون فوق مختو

الیحـه   2لذا در صورتیکه وقوع اشتباه در اسناد تنظیمی نیاز به اصالح داشته باشد باید بر اسـاس مـاده   .گردیده است

با توجه به اینکه اختیارات مربوط بـه  . تکمیل پاره اي از قوانین اصالحات ارضی موافقت با افتتاح پرونده حاصل گردد

یف قانونی وزیر کشاورزي بود ، لذا اختیارات مذکور به موجب مصـوبات فـوق از   صدور مجوز افتتاح پرونده قبالً از وظا

فلذا . طرف قائم مقام عالی وزارت در شوراي اصالحات ارضی به روساي سازمان جهاد کشاورزي تفویض گردیده است 

وراء مطرح شود بررسـی  مدیریتهاي امور اراضی استانها موظفند قبالً کلیه پروندهایی که بعلت وجوه اشتباه باید در ش

و در صورت مختومه بودن پرونده گزارش امر را به ریاست سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه و پس از اخذ موافقـت  

  .با افتتاح پرونده موضوع را در شوراي اصالحات ارضی مطرح نمایند 

 3قلمی نیز که طبق مقـررات تبصـره   الزم  به یادآوري است که برابر مقررات همان قانون اختیارات اصالح اشتباهات 

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده هاي اصالحات ارضی اصالح آنها از اختیارت ادارات ثبت اسناد و امالك منـاطق  

ضمناً متذکر میگردد که با عنایت به اینکه در پرونده طرح شده . بوده به شوراي اصالحات ارضی محول گردیده است 

ی اکثراً حقوق قانونی افراد مطرح می باشد و احیاناً هر گونه تصـمیم گیـري اشـتباه ممکـن     در شوراي اصالحات ارض

است که حقوق قانونی و مسلم افراد در معرض تضییع قرار گیرد ، لذا مدیریتهاي امور ارضی مناطق بایستی بـا توجـه   

نظر شود  با رعایت کلیه جوانـب و  به این مسئله پرونده هائی که مقرر است در شوراي اصالحات ارضی مطرح و اعالم 

مالحظه کلیه مدارك و پرونده هاي اجرائی مربوطه و در صورت نیاز تحقیقات الزم د رمحـل و تنظـیم صورتجلسـات    

الزم بطور دقیق بررسی و در هر مورد پس از احراز و قوع اشتباه و نوع اشتباه و نحوء اصالح آن در شورا مطرح گرددو 



٦٧

اشتباهاتی که در مشخصات متعاملین صورت گرفتـه بایسـتی عـالوه بـر مالحظـه مـتن اصـل         در این راستا در مورد

شناسنامه افراد ذیربط و تحقیق الزم در محل مراتب را از ادارات ثبت احوال و اسناد منطقه نیز پرسش فرماینـد و یـا   

کهاي صحیح اراضی یاملک عالوه در مورد اشتباهات حاصله در میزان اراضی زارعان یا مستثنیات مالکان یا تعیین پال

بر بررسی آمارهاي موجود و مالحظه اظهار نامه هاي تسلیمی مالکان و مدارك و صورتجلسات موجود در پرونـده هـا   

بازدید و معاینه محلی و پرس و جو از ریش سفیدان و معتمدین محلی و اهالی روستاهاي مجـاور از عوامـل ضـروري    

ي که مساحی یا نقشه برداري از اراضی نیز ضروري تشخیص گردد با تـامین هزینـه   بدیهی است در موارد. می باشد 

بطورکل منظور ایـن اسـت کـه پرونـده هـائی کـه در       . اي مربوطه از طرف افراد ذینفع نسبت به انجام آن اقدام شود 

. اً روشن شده باشـد  شوراي اصالحات ارضی مطرح می گردد باید از هر نظر کامل بوده ، بطوري که موارد اشتباه دقیق

نکته دیگر که می باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقداماتی که در شوراي اصالحات ارضی انجام میگیرد نبایـد  

هیئت عمومی دیوان عـدالت ادراي   11/7/1377مورخ  145و  15/10/75مورخ  213با مفاد آراء وحدت رویه شماره 

سازمان امور اراضی به استانها ارسال گردیده اسـت مغـایر    4/2/1378خ مور 2159/028/53که طی بخشنامه شماره 

  : هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به شرح ذیل است 11/7/77مورخ  145مفاد دادنامه شماره. باشد 

کـه بـه    1354با توجه به ماده واحده قانون به ترتیب رسیدگی و ختم پرونده اصـالحات ارضـی مصـوب سـال     ((. . . 

پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبـور اجـراي مقـررات اصـالحات      موجب آن

 1343آئـین نامـه اصـالحات ارضـی مصـوب سـال        38ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و اینکه مـاده  

صلحت نظام در خصوص جـواز  منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص م

صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول نیز متضمن ایجاد صالحیت در حد نفی حقوق ثابت و 

  ))مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدي براي آنان نیست 

نونی افـراد و  از آنجا که بر اساس مفاد راي دادنامه مذکور و ظایف شوراي اصالحات ارضی در مورد تعیـین حقـوق قـا   

رفع اشتباهات حاصله دراسناد تنظیمی درمحدوده معین و مشخص  و ایجاد حق جدید یا نفی حق ثابـت و مکتسـب   

لذا به منظور تعیین رویه واحد و جلوگیري از ناهماهنگی در اجراي  مقررات مـرتبط بـا   . اشخاص منفع گردیده است 

اید از طرح موارد زیر در جلسه شوراي اصالحات ارضـی خـود   وظایف شوراي اصالحات ارضی مدیرتهاي امور اراضی ب

  : داري نمایند 

در مورد افرادي که به  18/2/1346قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصالحات ارضی مصوب  6اجراي مقرات ماده -1

افتاده اند نوعی مدعی می باشند که در زمان اجراي مقررات اصالحات ارضی و تنظیم آمار روستا به عللی از قلم 

  .و هم اکنون علیرغم تصرف نسق زارعانه مشخصات آنان در فرم آمار اولیه اصالحات ارضی درج نمی باشد

آئین نامه اصالحات ارضـی از طریـق    38در مورد آن تعداد از اسناد تنظیمی که رفع  اشتباه آنها به استناد ماده -2

موجب ایجاد حق جدیدي براي زارعان یا نفی حقـی  شوراي اصالحات ارضی انجام می گیرد چنانچه رفع اشتباه 

  .براي آنان باشد 

شوراي اصالحات ارضی صالح بررسی پرونده و تشخیص زارع و صـدور راي بـراي اصـالح    )  2و 1مورد ( در این موارد 

حقوق  اسناد نمی باشد و در صورت شکایت و مراجعه افراد مدعی مدیریتهاي امور اراضی می باید آنان را جهت اثبات

   )1(ادعایی خود به محاکم قضائی راهنمائی فرمایند 

که یـک نسـخه آنهـا بـه مـدیریت حفـظ       ( ضمناً نظر به اینکه در اغلب صورتجلسات شوراي اصالحات اراضی استانها 

قسمت گردش پرونده یـا راي شـوراي اصـالحات ارضـی     ) کاربري و امور زمین سازمان امور اراضی فرستاده می شود 

خالصه و نارسا تهیه می گردد  و از طرفی نظر به اینکه آراء صادره از شوراي اصالحات ارضی قطعی بـوده و بـه   بسیار 

عنوان مدارك مستند و معتبر تلقی می گـردد ، لـذا در تهیـه صورتجلسـات شـوراء پـس از قیـد مقدمـه در قسـمت          

باه و مدارك مربوط به آن بطور مشـروحه ذکـر   گردشکار پرونده بایستی جریان کامل پرونده با ذکر مورد یا موارد اشت

  :شود تا با مطالعه آن ضرورتی به مراجعه به پرونده احساس نشود و در قسمت راي نیز 

  .اوالً ؛ مستندات قانونی بطور روشن اشاره گردد 
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  . ثانیاً ؛ کلیه مدارکی که نشانگر نوع اشتباه و نوع اصالح در راي صادره باشد بطور کامل قید شود 

به عنوان مثال چنانچـه شـماره شناسـنامه یـک زارع در سـند      . ثالثاًٌ ؛ نوع اصالح با قید مشخصات در راي ذکر گردد 

  : اصالحات ارضی قید نگریده باشد راي صادره باید مشتمل بر موارد زیر باشد 

یک تبصره به ماده موصـوف      آئین نامه اجرائی قانون اصالحات ارضی و الیحه اضافه نمودن  38به استناد مقررات ماده 

و همچنین گواهی اداره ثبت و احـوال شهرسـتان                       اجـازه داده مـی     ) شوراي انقالب 1358مصوب ( 

شود      شماره شناسـنامه زارع صـاحب نسـق آقـاي                               فرزنـد                         بـه شـماره        

صادره از                              که در سـند شـماره                            دفتـر خانـه اسـناد               شناسنامه      

  رسمی شماره              شهرستان 

  .قید نگردیده برابر مندرجات شناسنامه به شرح فوق اضافه گردد  

بطوریکه درج مشخصات تمامی آنان در متن راي میسر در مواردي که تعداد زارعین یا مالکین از یک نفر بیشتر باشد 

نباشد در چنین صورتی باید قبالً مشخصات اشتباه و مشخصات صحیح افراد ذیربط یا میزان اراضی اشتباه و صـحبح  

بـدیهی  . افراد مذکور در فرمی به نام فرم قبل و بعد از راي شورا قید و در متن راي شورا به فرم مـذکور اشـاره شـود    

اینگونه فرمها نیز باید به امضاء اعضاي شورا برسد و بطور کلی متن راي شورا بسیار روشن و صریح صـادر شـود   است 

  .به نحوي که ابهامات و شبهه اي در آن نباشد

  

  مستندات مورد استناد شوراي اصالحات ارضی ؛) 3-4

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

حات ارضی مستندات مورد استناد شوراي اصالحات ارضی به شرح زیر می تواند ذکـر  آئین نامه اصال 38عالوه برماده 

  :نمود 

  قانون انحالل بنگاه خالصجات 2ماده  5تبصره -1

  قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر 7ماده -2

اجر    آئین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مست 29ماده -3

منظم به راي هئیت عمومی دیوان عدالت اداري 4/2/78مورخ  2159/028/53سازمان امور اراضی دستوالعمل شماره )  1(

  

   

  ملزومات گزارش شوراي اصالحات ارضی ؛) 3-5

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

  :ی باشد براي تهیه گزارش شوراي اصالحات ارضی و طرح موضوع در شورا مدارك زیر ضروري م

  درخواست فرد متقاضی در خصوص اشتباهات حاصله-1

  تصویر شناسنامه متقاضی-2

تصویر سند اصالحات ارضی یا سایر مدارك زمین-3

تهیه یک گزارش از وضعیت زمین در منطقه که به تائید معتمدین محـل و شـوراي روسـتاها و همچنـین      -4

.ه باشد مامور اداره امور اراضی شهرستانها در یک تاریخ معین رسید
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مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیـف باقیمانـده قـراء     2/3/1370مصوبه مورخ ) 3-6

   مزارع و امالك مشمول قانون اصالحات ارضی

شـوراي نگهبـان اجـراي قـوانین      21/4/1363قبالً گفتیم که بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران طبق نظریه مـورخ  

رع تشخیص داده شد و نظریـه مـذکور باعـث گردیـده بـود کـه عملیـات اجرائـی قـوانین          اصالحات ارضی مغایر با ش

اصالحات ارضی به حال توقف درآید و از طرفی توقف عملیات اجرائی قوانین اصالحات ارضی مشـکالت عدیـده اي را   

مجمـع   2/3/1370 لذا پس از پیگیریهاي مکرر ، وزارت کشاورزي وقت نهایتاً مراتـب را درجلسـه مـورخ   . فراهم آورد 

تشخیص مصلحت نظام مطرح و با تصویب ماده واحده اي اجراي مقررات قانون در امـور باقیمانـده اصـالحات ارضـی     

  :مفاد ماده واحده فوق عیناً نقل می شود . مجدداً به مرحله عمل در آمد

به تصرف زارعـین صـاحب   وزارت کشاورزي موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون ا اصالحات  ارضی که (( . . . 

نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت براي آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسنادمالکیت آنهـا  

  .صادر شود  

در این موارد وزارت جهاد کشاورزي موظف است به مالکان متقاضی در نزدیکتـرین محـل ممکـن زمـین      -1تبصره  

  .جاري واگذار نمایدبراي کشاورزي طبق مقررات 

چنانچه زارعان و مالکان این اراضی به طریقی غیر از آنچه که در قـانون آمـده اسـت قبـل از صـدور سـند       ) 2تبصره 

  .تراضی نمایند ، این تراضی معتبر خواهد بود 

  

  

مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام در      2/3/1370شرایط و مراحل اجراي مصوبه قـانونی مـورخ   ) 3-6-1

  : عیین وتکلیف باقیمانده قراء مزارع و امالك مشمول قانون اصالحات ارضی خصوص ت

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

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

  شرایط اجراء 

  .زمین فقط به زارع صاحب نسق واگذار می شود -1

  .یا وراث قانونی او باشد زمین یا نسق زارعان می باید در تصرف زارع -2

اراضی مشمول در حال کشت و بهره برداري زراعی از طرف زارعین باشـد و در سـالهاي اخیـر بـدون اخـذ      -3

مجوز قانونی از سازمانهاي ذیربط به مصارف غیر زراعی از  قبیل واحدهاي مسـکونی و صـنعتی و یـا سـایر     

.زراعی خارج نشده باشد  طرحهاي عمرانی و خدماتی و غیره تبدیل و از مدار تولید

قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی نسـق زراعتـی زارعـان از نظـر مکـانی       20به استناد تبصره ذیل ماده -4

شـناخته مـی شـود کـه در     ) اعم از زیر کشت و آیـش  ( تغییر ننموده باشد و هر شخص زارع همان زمین 

.تاریخ تصویب این قانون براي زراعت در اختیار داشته است 

.اراضی مازاد بر حد نصاب مالک ، مشمول واگذاري می گردد -5

.اراضی موات و بایر ، مشمول واگذاري می باشد- 6

.کلیه اراضی حتی کمتر از ششدانگ که بر روي آنان زارع صاحب نسق کار می کتد-7

.اراضی مالکان خودکار مشمول تقسیم نمی باشد -8

.الک با حقابه معمول مشمول تقسیم نمی باشند باغات میوه و چاي و عرصه و اعیان قلمستانهاي م-9

.مشمول تقسیم نمی باشند  19/10/1340اراضی مکانیزم قبل از تاریخ -10

.چنانچه اراضی فوق از حالت مکانیزه خارج شود مشمول تقسیم است -11

.اراضی که حق ریشه آن از سوي مالک خریداري شده مشمول تقسیم نمی باشد -12
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.ی باشدحق ریشه می باید سندي رسم-13

مبنی بر وجـود توافقنامـه بـین    ( مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 2به استثناء اراضی مشمول تبصره -14

         .اراضی تقسیم شده به هیچ عنوان به مالک یا قائم مقام قانونی او بر نمی گردد ) مالک و زارع 

  مراحل اجرا؛

---------  

  .ت اصالحات ارضیشناسایی دهات و اراضی مشمول قوانین و مقررا-1

  .آمار برداري مجدد تعیین مالک و زارع نقشه برداري اراضی در صورت نیاز-2

روز جهت انتقال ملـک بـه دولـت در اراضـی مرحلـه اول       10بار به فاصله  2اعالم به مالکان مشمول قانون -3

.اصالحات ارضی

. واگذاري اراضی مازاد یا خریداري شده مرحله اول به زارع صاحب نسق-4

و همچنـین تعیـین و تکلیـف اراضـی     ) اراضی حد نصـاب ( ین و تکلیف ششدانگ باقیمانده براي مالک تعی-5

مالکینی که کمتر از ششدانگ زمین داشتند به یکی از سه شق زیر، 

تقسیم زمین به نسـبت بهـره مالکانـه    ) ج. فروش اراضی به تراضی به زارعین ) ب. ساله به زارع  30اجاره ) الف 

ارع بین مالک و ز

  :تعیین و تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم به یکی از دو شق زیر - 6

  تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه بین مالک و زارعین ) ب.  فروش اراضی به زارع به تراضی ) الف 

  .مادامی که زارع اقساط خود را پرداخت ننموده سند زمین در رهن بانک کشاورزي باقی می ماند -7

 26تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعـین مسـتاجر و مـاده     17ی موات منطقه به استناد ماده اراض-8

  .     آئین نامه اجرائی آن از ادارات ثبت اسناد و امالك به نام دولت جمهوري اسالمی تقاضاي ثبت می شود 

اعم از موات ، خالصه ، بایر موقوفـه ،  ( اضی با توجه به اینکه اجراي قوانین و مقررات اصالحات ارضی در تمام ار       

الزم . صورت گرفته و دولت در اکثر این اراضی حتی مسلوب المنفعه داراي حقـوق مالکیـت مـی باشـد     . . . ) دایر و 

: است شرایط و مراحل الزم جهت تعیین و تکلیف اراضی متعلق به دولت را به تفصیل بیان نمائیم 

  

  

مـاده بـه آئـین نامـه      8قانون ارجع بـه الحـاق   )) 5((الزم جهت اجراي ماده شرایط و مراحل )  3-6-2

     22/3/1346اصالحات ارضی مصوب 

  

  : ماده به آئین نامه اصالحات ارضی عیناً نقل می شود  8قانون راجع به الحاق  5ماده 

وانین اصالحات ارضی سازمان اصالحات اراضی کل کشور مکلف است عرصه عیان اشخاص را در امالکی که طبق ق(( 

به دولت منتقل شده در صورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود براي آنها تعیین و تکلیف نشده باشـد بـه نـرخ    

وجـوه حاصـله از ایـن محـل بـه حسـاب       .عادله روز ارزیابی و به صاحبان عیان طبق گواهی اداره ثبت محـل بفرشـد   

ران منظور و بوسیله سازمان اصـالحات ارضـی بـه مصـرف خریـد امـالك       اعتبارات خرید امالك در بانک کشاورزي ای

  .خواهد رسید 

در انجام این معامالت مادام که بهاي عرصه کالً پرداخت نشده باشد عرصه و عیان در رهن بانک کشـاورزي  -

  )128مجموعه قوانین و مقررات اصالحات ارضی ص (( به نمایندگی از وزارت کشاورزي خواهد بود 

  :        ماده به آئین نامه اصالحات ارضی  8قانون راجع به الحاق )) 5ماده ((الزم جهت اجراي  شرایط
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فوق در کلیه اراضی خریداري دولت در مرحله اول قانون اصالحات ارضی اعم از ششدانگ و  5موضوع ماده -1

  .کمتراز آن وجود دارد

که حتی تمام ششدانگ آن بعداً بـه زارعـین   فوق در اراضی  خریداري دولت در مرحله اول  5موضوع ماده -2

  .واگذار شده وجود دارد 

فوق قبل از  خرید دولت در مرحله اول که در اختیار مـالکین بـوده و بعـد از خریـد آن در      5موضوع ماده -3

.امالك خریداري شده وجود دارد و اگر تا کنون در آن ملک اعیانی ایجاد شده باشد وجود دارد 

در محاوط و خانه هاي روستائی زارعین که به تبع نسـق زارعانـه واگـذار شـده وجـود       فوق 5موضوع ماده -4

.ندارد 

.فوق  فقط به غیر زارعین متصرف مشمول آن ملک اطالق می گردد  5موضوع ماده -5

فوق به ساختمان و تاسیسات و باغات شامل می گردد و نسبت بـه زراعـت از قبیـل صـیفی      5موضوع ماده - 6

.    ي ، شالیکاري مشمول نمی گردد کاري ، گندم کار

در مورد تصرف اراضی زراعی ، امر واگذاري قطعی اراضی به متصرف بر اساس قیمت صـد در صـدروز   : تبصره    

.ملک می باشد 

در واگذاري عرصه تاسیسات و ساختمانها ، عرصه وا عیان به اضافه عرصه محوطه متناسب با اعیـان مزبـور   -7

.مالك می باشد 

در صورت عدم تمایل به خرید آن باید حـق االرض معـادل قیمـت زمـین      5ین عرصه موضوع ماده متصرف-8

تصرفی مورد ارزیابی را ساالنه بپردازند و در صورت عدم قبول شقوق فـروش و پرداخـت حـق االرض برابـر     

.مقررات جهت استیفاي حقوق دولت از طریق محاکم ذیربط اقدام می شود 

بر اسااس قیمت عادله روز حسب تصمیم کمیسون مرکـب از رئـیس سـازمان     5قیمت عرصه موضوع ماده -9

جهاد کشاورزي، مدیر امور اراضی منطقه و رئـیس اداره امـور اراضـی شهرسـتان محاسـبه و از متصـرفین       

.         دریافت خواهد شد

:ماده به آئین نامه اصالحات ارضی  8قانون راجع به الحاق  5مراحل اجراي ماده 

  اسائی این قبیل اعیانیها در اراضی و امالك مورد خریداري در مرحله اولشن-1

  شناسائی متصرفین زارع و غیر زارع -2

  غیر زارع 5تعیین میزان عرصه مشمول ماده  -3

  تعیین قیمت عرصه توسط کمیسون ارزیابی -4

  ارسال فرم فروش به دفترخانه  جهت تنظیم سند انتقال           -5

وصول قیمت عرصه نقداً و یـا  ( جه عرصه به اقساط و واریز آن به حسابهاي مربوطه نزد خزانه داري کل دریافت و -6

  )اقساط کوتاه مدت مانعی ندارد 

  )1(ارسال تصویر قبوض اقساطی به سازمان امور اراضی جهت برنامه ریزي وصول درآمد آتی -7

  

اضی خالصـه و صـاحبان اعیـانی در امـالك     شرایط مراحل الزم در تعیین و تکلیف متصرفین ار) 3-6-3

  خالصه 

  

  

از طرف اشخاص  در دهات مزارع خالصه مصوب )) قانون تعیین و تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث(( موضوع 

  .1354سال 

  :شرایط الزم 
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  .دملک مورد نظر جهت اجراي قانون فوق باید ریشه خالصه داشته باشد و در مالکیت دولت قرار گرفته باش-1

متصرفین اراضی خالصه چنانچه زارع صاحب نسق آن ملک باشند طبق قوانین ومقررات اصالحات ارضی با -2

  .آنان رفتار می شود و فقط متصرفین غیر زارع صاحب نسق مشمول قانون فوق می باشند 

برابر مساحت اعیان محاسـبه و مـالك عمـل قـرار      10میزان عرصه مورد نظر مشمول در این قانون تا -3

.   ی گیرد م

              17/8/1373مورخ  53/027/24218سازمان امور ارضی بخشنامه    شماره 

  

  

بـا میـزان آب تعرفـه     20/4/1346اراضی مزروعی جهت فروش فقط شامل زمینهاي آبی بوده که تا تـاریخ  -4

.شده و شرایط مقرر احداث شده باشد  در امر فروش رعایت حد نصاب مقرر الزامی است 

قانون مذکور بـوده   3رزیابی قیمت عرصه و عیان و اراضی مزروعی طبق نظر کمیسیون مقرر در ماده ا-5

. و مالك عمل قرار می گیرد 

متصرفین اراضی خالصه و صاحبان اعیانی موظفند  بهره مالکانه اراضی و حق االرض آن را تا تاریخ تنظـیم  - 6

سند 

.د انتقال برابر مقررات مربوطه به دولت بپردازن-7

تعیین حق االرض و بهره مالکانه با توافـق مـال و متصـرف م یبشـاد در صـورت عـدم تراضـی طبـق نظـر          : ( تبصره 

  ) کراشناس خبره محل تعیین میگردد 

مـاه مراجعـه و سـند     6متصرفین اراضی خالصه مشمول این قانون باید از تاریخ ابالغ قیمت ، ظـرف مـدت   -8

در غیر این صورت حقوق متصرفین اراضی و اعیان آنها خریدار .نماید  انتقال را در قبال پرداخت وجه امضاء

  . ي و بعداً عرصه واعیان یکجا به غیر واگذار خواهد شد 

  مراحل اجرائی قانون تعیین و تکلیف اراضی و امالك خالصه . 

  .احراز مالکیت دولت در اراضی خالصه -1

  . ین اشخاص مشمول شناسائی متصرفین و جدا سازي زارع از غیر زارع و تعی-2

.برابر مساحت اعیان به اضافه اراضی زراعی مورد تصرف مشمول 10تعیین میزان تصرف اعم از عرصه تا -3

.قانون فوق  3ارزیابی عرصه طبق مقررات ماده -4

.ابالغ مراتب ارزیابی به متصرف -5

رت کشاورزي نزد خزانه دریاقت وحه به صورت نقد و یا اقساط کوتاه مدت و واریز آن به حساب مربوطه وزا- 6

.داري کل 

.اعالم مراتب تنظم سند انتقال به متصرف جهت مراجعه به دفنرخانه اسناد رسمی عامل -7

.( ارسال تصویر قبوض عواید و قبوض اقساطی به سازمان امور اراضی جهت وصول عواید سنواتی آتـی  -8

1 (

سیم وفروش امالك مورد اجاره بـه  قانون تق 17مراحل شناسایی و تملک اراضی موات ماده )  3-6-4

آئین نامه اجرائی آن  26و ماده  1347زارعین مستاجر مصوب 

  

بررسی پرونده ها و سوابق مرحله سوم اصالحات ارضی و تعیین پالکهاي ارضی موات -1

  .شناسائی اراضی موات در منطقه به کمک معتمدین محل -2

.نقشه برداري  وتعیین مساحت وموقعیت اراضی -3

.اظهار نامه ثبتی و درخواست ثبت ملک به نام دولت  تنظیم-4
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.صدور آگهی نوبتی-5

  .صدور آگهی تهدید حدود ملک - 6

.درخواست سند مالکیت  -7

.ارسال سند مالکیت به سازمان امور اراضی -8

.ارسال اسناد اخذ شده به اداره کل امور امالك وزارت دارائی توسط سازمان امور اراضی-9

در خصوص تعیین وتکلیف اراضی و امالك خالصه  17/8/1373مورخ  53/027/24218بخشنامه صادره به شماره سازمان امور اراضی  -1

  

  

مراحل شناسائی و دریافت سند مالکیت افرازي ارضی بایر مرحله اول اصالحات اراضی بـه نـام   )  3-6-5

  دولت از طریق ادارات ثبت اسناد مناطق

  

  .اد زارعین مستثنی شده است در مورد اراضی بایر که در اسن) الف 

  .بررسی پرونده ها و سوابق مرحله اول اصالحات ارضی و تعیین پالکهاي مشمول -1

شناسائی حدود اربعه کل اراضی پالك خریداري شده مرحله اول به کمک معتمـدین محـل و نقشـه هـاي     -2

  ثبتی

) .پالك ( نقشه برداري از کل مساحت ملک -3

.لی زارعین نقشه برداري از ارضی متصرفی فع-4

.کسر مساحت نسق زراعتی زارعین از مساحت کل ملک-5

.درخواست صدرو سند افرازي براي اراضی بایر - 6

.صدور سند مالکیت افرازي براي اراضی بایر-7

) مدیریت طرح و برنامه ( ارسال اسناد مالکیت اراضی بایر به سارمان امور اراضی -8

.ك وزارت دارائی توسط سازمان امور اراضیارسال اسناد اخذ شده به اداره کل امور امال-9

: در مورد اراضی بایر که در اسناد زارعان استثناء نشده است ) ب

شوراء به شوراي اصالحات ارضی جهت اصالح در اسناد زارعین در موقع اصالح اسناد  114ارسال گزارش فرم  -

در سـند زارع ذکـر مـی    ) . . . ))  از موات و کویر اعم ( به استثناي اراضی بایر دولتی یا سایر اراضی : (( ، جمله 

  . گردد و بر اساس مراحل الف اقدام میگردد

  : نکته مهم  

------  

با توجه به اینکه در بیشتر موارد در فرمهاي آمار اصالحات ارضی و فرمهاي معرفی به دفترخانه سـهام زارعـین     

گردیده و بر همین اساس دفتر خانـه هـاي عامـل سـند     ذکر . . . بر اساس واحد هاي محلی مثل حبه ، شعیر و 

در موقع نقشه برداري  کل پالك و اراضی تحت تصـرف زارع محاسـبات زیـر    . زارع را تنظیم و مبادله نموده اند 

  : باید انجام گیرد 

خریداري شده مرحلـه اول اصـالحات ارضـی در موقـع نقشـه      ) ششدانگ( حبه یک پالك  72اگر : فرض کنیم 

حبه و اراضی تحت تصرف وي شش هکتار  4هکتار بر میزان مالکیت یک زارع بر اساس سند صادره  36 برداري

  :باشد میزان اراضی مازاد زراعی وي به شرح است 

  

  )پالك ششدانک(  72حبه                                                       36هکتار 

  ) میزان مالکیت یک زارع ( ه حب 4*  --------- =* 36*4=  144=  2هکتار 
                                                                          ---          -----                                                
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                                                                          72         72  

هکتار  می باشد و همین میزان از اراضی تحت تصرف زارع کسر می گـردد و آنگـاه    2یزان اراضی نسق زارعانه م

  میزان اراضی مازاد بر نسق زراعی به دست می آید 

  6-2=4   یعنی                                                                                                              

  

  :مراحل تعیین و تکلیف ارضی مازاد بر نسق زارعانه مرحله اول اصالحات ارضی) 3-6-6

  

بررسی پرونده ها و سوابق مرحله اول اصالحات ارضی جهت شناخت میزان اراضی خریداري شـده مرحلـه   -1

  .اول و شناخت میزان نسق زراعی زارعان

  .اول نقشه برداري میزان اراضی خریداري شده در مرحله -2

.تعیین اراضی تحت تصرف فعلی زارعان -3

) نکته مهم( محاسبه میزان اراضی نسق زراعی  به هکتار بر اساس فرمول پیشین-4

.محاسبه میزان اراضی مازاد بر نسق بر اساس فرمول پیشین  -5

واگذاري اراضی مازاد بر نسق بر اساس راي شوراي اصالحات ارضی - 6

.رضی بانضمام مشخصات زارعین به دفترخانه عامل ارسال صورتجلسه شوراي اصالحات ا-7

.تنظیم سند بنام زارعین -8

.امضاء اسناد زارعین و صدور قبوض اقساطی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزي -9

.  پیگیري واحد هاي امور اراضی براي وصول بهاء ملک از زارعان -10

قررات اصالحات ارضی بین مالکان و قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و م)  3-6-7

 19/9/1351زارعین مربوطه مصوبه 

آئین نامه اصالحات ارضی فرجه زمانی مشخصی پـیش بینـی نشـده اسـت در      28و  27چون برا ي اجراي مواد 

قانون مذکور مورد تصویب قرار گرفت تا بر اساس آن در صورتیکه زارعـین باغـدار و مالکـان     19/9/1351تاریخ 

جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق خود یا خرید وفـروش   1352تا پایان شهریور  مربوطه

حقوق یکدیگر نمی توانستند به توافق برسند راساً به تنظیم سـند رسـمی اقـدام نماینـد و مراتـب را بـا ارسـال        

منـاطق ارزش حقـوقی مالکـان     ادارات کشـاورزي . رونوشت سند تنظیمی به اداره کشاورزي محل اعالم  نمایند 

و در صورت زارعین باغدار را جهـت  . مشمول در هر منطقه را بوسیله کارشناسان بانک کشاورزي تعیین می کرد

  .تنظیم اسناد به دفتر خانه هاي اسناد رسمی ارسال می کرد 

مربوطـه بـه انتقـال    در صورتیکه مالکان و زارعان مزبور ظرف مدت دو ماه نسبت به امضاء  اسناد دفـاتر قبـوض   

ملک اقدام نمی کردتد نماینده وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی آنان دفاتر و اسناد وقبوض مربوطـه را  

درصـد از طـرف زارعـین پرداخـت مـی       6بهاي باغات مالکان با اقساط مساوي ده ساله با بهـره  . امضاء می کرد 

اطی خود اسـتنکاف مـی کردنـد مالکـان مـی توانسـتند پـس از        گردید و چنانچه زارعین از پرداخت قبوض اقس

سررسید اقساط با مراجعه به بانک کشاورزي مبلغ رسمی قبوض اقسـاطی خـود را بـا پرداخـت کـارمزد و ظهـر       

  .نویس قبوق و تسلیم آن به بانک نقداً در یافت دارند 

اجراي قوانین اصـالحات   21/4/1363مورخ  اما از آنجا که بعد از پیروزي انقالب اسالمی شوراي نگهبان با نظریه

ارضی را مغایر با شرع تشخیص داد ، اجراي قانون تقسیم و عرصه و اعیان باغـات مشـمول نیـز عمـالً بـا توقـف       

  .مواجه گردید 

مجمع تشخیص مصـلحت نظـام در خصـوص تعیـین و تکلیـف       2/30/1370حتی پس از تصویب مصوب مورخ 

مشمول قانون اصالحات ارضی به جهت اینکه در متن ماده واحـده مصـوبه مـذکور    باقیمانده قراء مزارع و امالك 
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آئین نامه اصالحات ارضـی نشـده بـود ،     28و  27اشاره صریحی به اجراي مقررات قانون در باغات مشمول مواد 

یخ اجراي مقرات قانون در باغات مورد بحث در مناطق مختلف کشور بـا ابهـام روبـرو گردیـد  بطوریکـه تـا تـار       

هیچگونه اقدام عملی در خصوصو تعیین و تکلیف حقوق غارسان و مالکین ،   باغات صورت نگرفت  3/11/1380

، با توجه به مراجعه مکرر غارسان و مالکان باغات به ادارات امور اراضی مناطق و انعکاس موضوع به سازمان امور 

را تهیــه کــه در جلســه مــورخ     29/8/80مــورخ  122959/028/53ارضــی ، ســازمان مــذکور گــزارش شــماره 

  .شوراي اصالحات ارضی مطرح شد و به شرح ذیل منجر به صدور راي گردید 3/11/80

  

  :راي شورا

-------  

کـه   19/10/1340قانون اصالحی قانون اصالحات ارضـی مصـوب    1ماده  1با توجه به تعریف مندرج در بند     

عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی وباغداري  زراعت: (( زراعت به شرح زیر تعریف گردیده 

همـان قـانون    1ماده  2و در آن صراحتاً باغداري به عنوان زراعت قید شده است و در تعریف زارع نیز در بند )) 

زارع ، کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بـودن یـک یـا چنـد عامـل      (( زارع  به شرح زیر اعالم گردیده 

زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعـت مـی کنـد و مقـداري از     

لذا بر مبناي مفهوم دو بند فوق مشخص می گـردد کـه   )) محصول را به صورت نقدي یا جنس به مالک میدهد 

مربوطه عیناً  باید نظسـر سـایر اراضـی    باغات نیز جزو اراضی زراعتی زارعان بوده و از نظر اجراي مقررات قانون 

  .زراعتی زارعان مورد عمل قرار گیرد

قانون مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون ششـدانک   2ضمن اینکه طبق مقررات قانون اصالحات ارضی و مفاد 

و اراضـی  مورد مالکیت مالکان که شامل اراضی زراعتی اعم از اراضی آبی ، دیمـی، باغـات   ) قریه یا مزرعه( ملک 

بایر ، مستحدثات و غیره می باشد مشمول قوانین اصالحات ارضـی تشـخیص و مـورد عمـل قـرار مـی گیـرد و        

مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام در خصـوص تعیـین        2/3/1370تصریح مذکور در ماده واحده مصوب مـورخ  

اضـی مشـمول قـانون    وتکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و امالك مشمول قانون اصالحات ارضـی  نیـز نسـبت بـه ار    

فلذا به نظر شوري با توجه به نکات فـوق اجـراي مقـررات    . اصالحات ارضی در ارتباط با همین اراضی می باشد 

آئین نامه اصالحات ارضی و قانون تقسیم عرصه و اعیان و باغات مشمول قوانین اصـالحات ارضـی    28و 27مواد 

ات و دستورالعملهاي ابالغی در ایـن زمینـه از جملـه احـراز     در مورد باغات غارسی زارعان و با رعایت کامل مقرر

همزمان مشمولیت ارضی در زمان اجراي قانون ، استمرار تصرف زارعانه زارع صاحب نسق و عدم تراضی با مالک 

هئیت عمومی  11/7/1377مورخ  145و  15/10/1375مورخ  213یا مالکین مربوطه و آراء وحدت رویه شماره 

سـازمان امـور اراضـی بـال       1381/ 4/2مورخ  2159/128/53راي منضم به دستورالعمل شماره دیوان عدالت اد

  )1(اشکال می باشد 

  شوراي اصالحات ارضی 3/11/80به انضمام صورتجلسه شماره     11/1/81مورخ  126522/028/53ساززمان امور اراضی ، بخشنامه شماره  -1: 

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٦

آئین نامه اصالحات ارضـی و قـانون تقسـیم     28و  27ت مواد شرایط و مراحل اجراي مقررا) 3-6-8

  : 19/9/1351عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین اصالحات ارضی مصوب 

  : آئین نامه اصالحات ارضی عیناً ذکر می شود  28و  27مواد 

  

  :  27ماده

و همچنـین  ) ، چاي ، حنا و امثال آنها  اعم از باغ ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغات مرکبات( در مورد باغات و بیشه ها 

باعات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالـک در اعیـانی شـرکت دارد مالـک یامـالکین مـی تواننـد        

رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداري نموده یا به زارعین بفروشند و یا سهام خود را با حقابه مربوط مفـروز  

  .نمایند

  

  : 28 ماده

عرصه باغات و بیشه اي واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کالً متعلق به زارعین اسـت و همچنـین عرصـه سـایر      

اعیانهاي آن به استثناء خانه هاي مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با اسـتفاده از حقابـه طبـق معمـول     

  .ضی مالک و زارع راي سازمان اصالحات ارضی قاطع است در صورت عدم ترا. محل به زارعین فروخته خواهد شد 

  

افرادي که خارج از ده  محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریداري کرده انـد نمـی تواننـد از     –تبصره 

  .این آئین نامه استفاده نمایند  28و  27مقرات مواد 

  

  آئین نامه اصالحات ارضی؛ 28و  27شرایط مقررات مواد 

در محدوده امالك مشـمول مرحلـه دوم قـانون اصـالحات     ) اعم از ششدانک و کمتر از آن ( اغات زارعین ب-1

  .ارضی باشد 

راساً توسط زارعـان یـا بـا شـرکت مالـک       3/5/1343باغ قبل از تصویب آئین نامه اصالحات ارضی مصوب -2

  .غرس شده باشد

ام بـاغ در تصـرف زارعـین یـا وراث     مجمع تشخیص مصلحت نظـ  2/3/1370در زمان اجراي مصوبه مورخ -3

.قانونی آنها و مورد بهره برداري باشد 

 2/3/1370ماده واحده مصوب  2که مصداقی ازتبصره )غارس(هیچگونه  توافقنامه اي بین مالک و زارع باغ -4

.مجمع تشخیص مصلحت نظام  باشد در پرونده اصالحات ارضی یا دفتر خانه اي عامل موجود نباشد 

صادر شده باشد بطوري کـه مالـک   ) زارعین ( ت اعیان باغات طبق اعالمیه ثبتی به نام اشخاص سند مالکی-5

.غارس اشجار باشد) زارع( اعیان 

.زارع باغ در ایجاد اعیانی با مالک شرکت داشته باشد - 6

.زارع راساً عامل ایجاد اعیانی در باغ باشد-7

و نظایر آن تعداد آنهـا در هرهکتـار از پنجـاه اصـله      در مورد درختان پرکنده مانند گردو ، نخلیات و زیتون-8

.کمتر نباشد 

اراضی در سالهاي اخیر بدون اخذ مجوز قانونی از سازمانهاي ذیربط بـه مصـارف غیـر زراعـی و باغـداري از      -9

قبیل واحدهاي مسکونی و صنعتی و یا سایر طرحهاي عمرانی و خـدماتی و غیـره تبـدیل واز مـدار تولیـد      

.ري خارج نشده باشدزراعی و باغدا

آئین نامه اصالحات ارضی و قانون تقسیم  عرصه و اعیان باغات مشمول  قوانین  28و  27مراحل اجراي مقررات مواد 

19/9/1351اصالحات ارضی مصوب 
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بررسی پرونده ها و سوابق اجرائی اصالحات ارضی اعم از اظهار نامـه هـاي مـالکین و فرمهـاي مربـوط بـه       -1

  ) غارس( ملک و زارعین  مشخصات باغداران

  استعالم وضعیت ثبتی ملک مورد عمل -2

مراحعه مامورین اجرائی به امالك مورد عمل و تهیه مشخصات و تصرفات فعلی باغات -3

.ارسال مشخصات غارسین با تعیین میزان مساحت باغات تصرفی زارعین و شعب بانک کشاورزي مناطق -4

و ارزیابی عرصه و اعیان باغات مشـمول مـاده    28مشمول ماده  ارزیابی عرصه باغات غارسی در مورد باغات-5

.آئین نامه اصالحات ارضی طبق دستورالعمل ابالغی بانک کشاورزي  27

.ارسال صورتجلسات ارزیابی باغات از طرف بانک کشاورزي به واحدهاي امور اراضی - 6

بانک بـه دفتـر اسـناد رسـمی     ارسال فرمهاي مشخصات زارعین به همراه صورتجلسات ارزیابی کارشناسان -7

.جهت تنظیم اسناد انتقال باغات به غارسین

ابالغ به مالکین و غارسین جهت مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی و امضاء اسناد انتقـال باغـات و قبـوض    -8

.اقساطی

د تنظیم اسناد انتقال باغات و قبوض اقساطی بهاي باغات توسط دفتر خانه اسناد رسـمی و اطـالع بـه واحـ    -9

.هاي امور اراضی 

در صورت استنکاف هر یک از طرفین ، نماینده وزارت جهاد کشاورزي به قـائم مقـامی مسـتنکفین اسـناد     -10

تنظیمی و قبوض اقساطی را امضاء خواهد نمود و قبوض اقساطی را به صندوق ثبت جهت پرداخت حقـوق  

.   مالکانه تودیع خواهد نمود 

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : چگونگی تعیین و تکلیف امالك مسلوب المنفعه و اراضی بایر قانون اصالحات ارضی ) 3-6-9

  

  : آئین نامه اصالحات ارضی در مورد امالك مسلوب المنفعه و اراضی بایر عیناً نقل می شود  40ماده 

سـال بـراي آبـادانی آن     5ظـرف   امالك مسلوب المنفعه و بایر در اختیار مالکان آن گذارده می شود که حداکثر

چنانچه ظرف مدت فوق مالک یامالکان بـه تعهـدات خـود    . شخصاً یا به هر نحو که  مقتضی بدانند اقدام نمایند 

عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بالعوض در اختیار دولت قرار گرفته و مشمول مقـررات عمـران ارضـی بـایر     

قانون تمدید مهلت و مواعد  مختلف مقـرر در  (( ینگونه امالك بر اساس آخرین مهلت براي عمران ا. خواهد بود 

تمدید  1354تا پایان شهریور ماه )) قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر درموارد خاص 

هئیت عمومی دیوان عـدالت اداري تعیـین و تکلیـف     7/9/1377مورخ  185ولی بر طبق راي شماره . شده بود 
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آئین نامه اصالحات ارضی کان لم یکن اعالم گردیده و به  40راضی بایر و امالك مسلوب المنفعه بر اساس ماده ا

  :شرح زیر تعیین و تکلیف می شود 

درمورد امالك مسلوب المنفعه نظر به اینکه اینگونه امالك قبالً دایر بوده و به عللی بعداً به حالت مخروبه و -1

است ، لذا امالك مذکور طبق تعاریف بعد از پیروزي انقـالب بعنـوان اراضـی بـایر     مسلوب المنفعه در آمده 

تلقی گردیده و در باره این قبیل امالك باید با رعایت کامل مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظـام  

  .اسالمی در خصوص حل مشکل ارضی بایر و آئین نامه اجرائی آن اقدام الزم به عمل آید

یر مورد مالکیت اشخاص با توجه به این مهم که این نوع اراضی برابـر تعریـف منـدرج در    در مورد اراضی با-2

قانون اصالحات ارضی به عنوان  اراضی فاقد سابقه عملیات زراعی قلمداد گردیده که عیناً همین تعریف در 

مـورد اراضـی   لـذا در  . قوانین موضوعه بعد از پیروزي انقالب اسالمی در مورد اراضی موات ذکر شده اسـت  

مذکور باید در هر مورد عیناً بر اساس مقررات و    ضوابط مقرر در قانون مرجع تشـخیص اراضـی مـوات و    

  .ابطال اسناد آن و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام الزم به عمل آید 

مربوطـه  توسـط مالکـان   ) 30/9/1365تـا تـاریخ   ( بدیهی است چنانچه اراضی مزبور تا تاریخ تصویب قانون فوق 

عمران گردیده باشد از شمول قانون مذکور خارج بوده و کماکان در مالکیت مالکان آن باقی خواهد ماند ولی هر 

قانون تشخیص اراضی مـوات و ابطـال   ( گونه اقدامی که از طرف مالکان اراضی بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور 

یر وضعیت اراضی انجام گرفته و یا به صورت رسـمی و  بدون کسب مجوز  از مراجع ذیصالح در مورد تغی) اسناد 

نمـوده باشـند  بـه    ) بیع ، رهن ، اجاره و غیـره  ( غیر رسمی اقدام به هر نوع تصرف و معامله و نقل و انتقال آن 

آئـین نامـه  اجرائـی قـانون فـوق       5عنوان تصرف و دخالت در اموال عمومی محسوب می شود  و باید برابر ماده 

  ) 1. (ه آنها رفتار گرددالذکر دربار

  

  

  

  

  ارسالی به مدیریت هاي امور اراضی سراسر کشور 8/9/1378مورخ  101959/028/53سازمان امور اراضی  -1

  

  

  

قانون ارضی بایر مجمع تشخیص مصـلحت نظـام اسـالمی مصـوب مـورخ      ((مراحل اجراي ) 3-6-10

25/5/1367 ((  

  

مصلحت نظام و آئین نامه اجرائی آن اراضی بـایر بـه دو دسـته    بر اساس مفاد قانونی اراضی بایر مجمع تشخیص 

  :قابل تقسیم است 

  .اراضی بایر غیر اعراضی  -1 

  . اراضی بایر اعراضی -2

  

  مراحل اجراي قانون در اضی بایر غیر اعراضی    

  .شناسائی اراضی بایر توسط واحدهاي شهرستان و انعکاس آن به مدیریت -1

  .کمیسون تشخیص اراضی بایرارجاع امر توسط مدیر به -2

.صدور راي تشخیص اراضی بایر اعم از اعراضی و یا غیر اعراضی -3
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باشـد راي مقتضـی توسـط کمیسـیون تشـخیص صـادر       ) غیر اعراض بودن ( اگر تشخیص بر عدم اعراض -4

.خواهد شد 

کشـت ،   راي کمیسون تشخیص توسط مدیریت امور اراضی جهت اخطار به مالک یا مالکین براي اقدام بـه -5

.  فروش، اجاره مزارعه در ظرف مدت یکسال و بر طبق ضوابط کشاورزي به شرح زیر ابالغ خواهد شد 

)  7فرم شماره ( ابالغ کتبی به مالکان اراضی ) الف 

  )  8فرم شماره ( درج آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار در دو نوبت ) ب

  )  9فرم شماره  (الصاق اطالعیه در محل وقوع ملک ) ج

نظارت سازمان جهاد کشاورزي بر هر یک از شقوق ، اجاره ، مزارع و کشت و رعایت اصول و ضوابط فنی و عرفـی   -6

  .در کشت 

چنانچه مالکین در ظرف مهلت تعیین شده اقدام به کشت زمین ننمایند و مدعی داشـتن عـذر وجـه بـراي عـدم              -7

موجـه  ( تندات و در صورت تشخیص و قبول دالیل توسط سازمان جهاد کشـاورزي  کشت باشند با ارائه مدارك و مس

  .یکسال دیگر مهلت مزبور تمدید می شود ) بودن عذر 

مدیریت امور اراضی به منظور فروش اراضی مراتـب  ) ظرف یکسال تعیین شده ( در صورت عدم احراز عذر موجه  -8

  .ال می دارد جهت تعیین بهاي عادله به کمیسیون ارزیابی ارس

آئین نامه اجرائی نسبت به فروش اقـدام      6مدیریت امور اراضی پس ار تعیین بهاي عادله با راعایت اولویتهاي ماده  -9

  .می نماید 

مدیریت امور اراضی وجوه حاصله را به نمایندگی از طرف دولت در صـندوق ثبـت سـازمان ثبـت اسـناد تودیـع               -10

  .می نماید 

یت امور اراضی پس از پرداخت دیون شرعی و قانونی مـورد ادعـاي سـازمانها ، نهـاد هـا ، و دسـتگا ههـاي        مدیر -11

دولتی و هزینه هاي دفتر اسناد رسمی مابقی را طی فیش به انضمام صورتحسابهاي مربوطه به مالک پرداخت خواهد 

  .نمود 

ضوابط فنی و عرفی در کشـت نظـارت داشـته    مدیریت امور اراضی مکلف است پس از فروش بر رعایت اصول و  -12

  .باشد

  

  مراحل اجراي قانون اراضی بایر در اراضی بایر اعراضی ؛ 

  .شناسائی اراضی بایر توسط واحدهاي شهرستان و انعکاس آن به مدیریت امور اراضی -1

  .ارجاع امر توسط مدیر امور اراضی به کمیسیون تشخیص اراضی بایر -2

) .اعم ار اعراضی یا غیر اعراضی( ر صدور راي تشخیص اراضی بای-3

ارسـال  ) حقـوقی ( جهت اعراض به دادگـاه صـالحه    3اگر تشخیص اعراض باشد مدارك مطابق فرم شماره -4

.خواهد شد 

.صدور راي دادگاه مبنی بر احراز اعراض -5

)  4فرم شماره ( ابالغ کتبی به مالکان اراضی - 6

در صورت عـدم دسترسـی    5فرم شماره ( ملی و در دونوبت درج آگهی در یک روزنامه کثیر انتشار مرکز و -7

) به مالکان 

) 6فرم شماره ( الصاق اعالمیه در محل وقوع ملک -8

درصورت خوداري صدور اسناد توسط مالکان پس از انقضاي مهلت منـدرج در آگهـی دوم رئـیس سـازمان     -9

لکیـت بالعـوض اراضـی را بـه نامـه      جهاد کشاورزي به قائم مقامی مالک یامالکان مستنکف اسناد انتقال ما

. دولت امضاء خواهد نمود

.پس از انتقال سند به نام دولت اراضی جهت ارزیابی به کمیسیون ارزیابی معرفی می شود -10



٨٠

.تعیین بهاء عادله توسط کمیسیون ارزیابی  -11

.آئین نامه اجرائی قانون فوق 6فروش اراضی بر اساس اولویتهاي مذکور در ماده  -12

.ه حاصله از فروش از خریدار و واریز وجه به حساب مربوطه نزد خزانه اخذ وجو-13

. نظارت مدیریت امور اراضی بر رعایت اصول و ضوابط فنی و عرفی در کشت اراضی پس از فروش -14

3-6-11 (  

مجلس شوراي اسـالمی و   30/9/1365چگونگی تشخیص اراضی موات  وابطال اسناد آنها از طریق مصوبه 

  اجرائی مربوطه آئین نامه 

  

: مفاد قانون 

-------  

یـا سـند مربـوط بـه     ( کلیه اسناد و مدارك مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضـی مـوات   

واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها بـه اسـتثناي اراضـی توسـط مراجـع      ) قسمتی از  ارضی که موات باشد 

ي اسالمی ایران واگذار شده باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهـوري اسـالمی   ذیصالح دولت        جمهور

ایران قرار می گیرید تا در جهت تولید محصوالت کشاورزي و صنعتی ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طـرف  

و واگـذاري زمـین بـراي     ساختن نیاز دستگاه هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و شهرداري هـا و ایجـاد مسـکن   

ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب  اعـالم  . کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید 

  .هیاتهاي واگذاري زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسالمی ایران اقدام نمایند

ج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشـاورزي اسـت کـه از طریـق هیـات      تشخیص موات بودن اراضی خار -1تبصره

هفت نفره اقدام می نماید و درصورتیکه متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشـد از طریـق دادگـاه صـالحه اقـدام      

  .بعمل می آید و چنانچه دادگاه راي به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد 

اسناد مالکیت زمینهاي مواتی که به موجب این قانون باطل می شود آزاد تلقی می شود و مطالبات ناشـی   -2ره تبص

  )1(از فروش اینگونه اراضی منتفی و مطالبات  دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است 

  

  مراحل شناسائی و تملک اراضی موات ) 3-6-12

-------  

گروههایی توسط  مدیریتهاي امور اراضی یا مدیریتهاي جهاد کشاورزي بـه منـاطق جهـت     اعزام گروه یا-1

  .بازدید از اراضی و تنظیم فرمهاي مربوطه

  .کسب اطالعات و استعالم از ادارات ذیربط در مورد ملک ادعاي موات -2

.ارسال فرمهاي شناسائی به مدیریت استان -3

.مدیریت استانبررسی مدارك و فرم شناسائی ارسال شده به -4

.ارسال فرم شناسائی مخصوص سازمان به مدیریت طرح و برنامه -5

. تعیین  وقت و دعوت از اعضاي شوراي هیات جهت بازدید از ارضی شناسائی شده - 6

)مثبت یا منفی (انجام بازدید توسط شوراي هیات و صدور نظریه-7

.د مربوطهدر صورت صدور نظریه مثبت ارسال راي موات  به اداره ثبت اسنا-8

( در صورت عدم سابقه ثبتی زمین ، درخواست اظهار نامه یا تثبیت حدود به نام دولت و پیگیـري سـند   -9

) بدون تشریفات 

 2تبصـره  )) ب و ج((و بنـدهاي   1در صورت عدم سابقه ثبتی و مالک و یا وصول اعتراض مطابق تبصره -10

.آئین نامه اجرائی مربوطه عمل می شود  3ماده 
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.قطعی شدن راي موات از اداره ثبت اسناد درخواست سند مالکیت به نام دولت می گردددر صورت -11

.سند صادره به نام دولت به سازمان امور اراضی ارسال می گردد-12

سازمان امور اراضی اسناد را به اداره کل اموال دولتـی وزارت امـور اقتصـاد و دارئـی ارسـال مـی       -13

.نماید

آئین نامه ها ودستورالعملهاي اجرائی مربوط به اراضی خارج از محدوده قانوي شهرها بعـد از پیـروزي انقـالب    مجموعه قوانین و مقررات و ) 1

  78-79ص1369اسالمی ستاد مرکزي هیاتهاي هفت نفره واگذاري و احیاء اراضی 


