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 11/11/33 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 عنوان موضوع

 چالشهای حوزه جهاد کشاورزی پیرامون

  دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه ای و ثبت مالکیت سهامداران خرد  

 صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی  مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل های مربوط به 

  در خصوص پروانه چاه های آب کشاورزی استانمسایل مربوط به سامانه ساماب 

 سازمان جهاد کشاورزی استان مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  .جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید بیست و هشتمینموضوع در 

ارائته   جهتت بررستی   به دبیرخانه شوراقوانین مخل کسب و کار در حوزه این بخش را  موضوعاتسازمان جهاد کشاورزی 

ای و ثبت مالکیتت ستهامداران خترد     دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه های چالش و مشکالتنموئ یکی از این موضوعات، 

 .می باشد که در جلسه دبیرخانه طرح، بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفت های کشاورزی چاه

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

که نیازمند اصالح است؛ بخشتنامه مربتوط بته     سازمان جهاد کشاورزی استها یکی از مباحث مدنظر  بحث دیوارکشی باغ

طبق . افتد و مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی صادر نمیگردد این موضوع اجازه دیوارکشی را داده اما این اتفاق نمی

با ارائه ستند ششتدانب باشتد کته     اعالم این اداره، حداقل مساحت باغ برای فنس کشی و دیوارکشی باید دو و نیم هکتار 

 .همه این شرایط را ندارند

از طرفی، اکثر . توانند دیوارکشی کنند هکتار می 5تا  1گلخانه ها با مساحت بین  ،حفظ اراضی زراعی و باغی طبق قانون

نبود دیوارکشی و فنس کشی هم . کشاورزان باغ های یک هکتاری دارند و این موضوع مورد اعتراض آنها قرار گرفته است

 . عدم امنیت کارگران و ساکنان را به دنبال داشته است

از سوی دیگتر،  . برای صاحبان باغها ایجاد میشود اگر باغی حفاظ نداشته باشد، مشکالت زیادی از نظر اقتصادی و امنیتی،

این درحالی است که امروز باغهای نیم . هکتار باشد 5تا  0برای دیوارکشی گلخانه ها هم اعالم شده مساحت آن باید بین 

ح بتر لتموم اصتال    ستازمان بنتابراین،  . هکتار و یک هکتاری هم توجیه اقتصادی دارند؛ نمونه اش، باغ پسته و گتردو استت  

که اگر مورد تایید قرار گیرد، برای فنس کشتی هکتتار    هتهیه کردپیشنهاداتی و  دبخشنامه راه و شهرسازی تاکید دار

 . کمتری مدنظر قرار گیرد و از طرفی، فنس کشی مبنای صدور سند قرار نگیرد

اکثر متقاضیانی که پروانه میگیرند، اگر در اولین اقدام شروع به دیوارکشی کنند، کسی نمیتواند نظارتی بتر   در حال حاضر

کسی که پروانه گلخانته را گرفتته    اعالم شده از سوس سازمان جهاد کشاورزی آن سوی دیوار داشته باشد به همین دلیل

به نظتر میرستد ایتن پیشتنهاد اگتر      . وارکشی خود اقدام کنددرصد پیشرفت فیمیکی داشته باشد تا برای مجوز دی50باید 

 .شود تایید شود، تا حدی مشکل حل می

مصتوب   کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنتی، اقتصتادی   قانون جلوگیری از خردشدن اراضی آیین نامه اجراییبراساس 

ست و براساس این مصوبه سازمان ما ، حدنصاب اراضی برای دیوارکشی به تفکیک شهرستانها تغییر کرده ا1035اسفند15

بتا   ستازمان  .تصمیم گرفت برای باغها تنها براساس حدنصاب هیات وزیران کار انجام شود اما گلخانته هتا استتثنا هستتند    
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 .موافق استدرصد پیشرفت فیمیکی باشند،  50تا  00دیوارکشی گلخانه ها درصورتی که سازه داشته باشند و دارای 

 

 اتجلسبندی  جمع

به تاریخ  کارشناسی

3/9/99 

 1500در  باغات بیش از که   1030/ 10/5مورخ   111112/010/50با عنایت به بخشنامه سازمان امور اراضی به شماره 

طرفی به موجب قانون حفظ  و دیوار گذاری را بالمانع اعالم نموده است و از مساحت احداث خانه کارگری متر مربع

باغات و اراضی گلخانه ای عمال هکتار با ارایه سند ششدانب باشد ،  لذا  5/1ت باغ باید کاربری اراضی حد اقل مساح

ضمن اینکه .استغیر مجاز شده به تغییر کاربری منجر را ندارند و  ار امکان دیوار کشی یا دیوار گذاریکمتر از یک هکت

تجهیمات در برابر سرقتهای  و...م حفاظت از با توجه به سرمایه گذاری سنگین جهت احداث گلخانه های استاندارد و لمو

تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط محرز می گردد که مورد نظر  العملهای دستور و جهتجمیع  با بررسی ....رایج و

 .اشاره نموده و قابل تسری به زمین های گلخانه ای و یا دارای مجوز گلخانه نمی باشد صراحت  به باغات است که به

حد نصاب دستوالعمل مورد نظر،  و مقررات موجود در ضوابط .با توجه به اینکه به صراحت لذا پس از بحث و تبادل نظر 

لذا تقاضاها و  زمین های گلخانه ای با پیشرفت فیزیکی غی بوده و قابل تسری به گلخانه ها نیست متراژ باهای 

.) توانند مجوز دیوار کشی دریافت کنندبیش از سی  در صد به تشخیص دستگاه تخصصی ذیربط می 

 (درصورت عدم اجرا قابل طرح در جلسه شورا خواهد بود

متر  1500صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از  العمل های مربوطه با توجه به اینکه بر اساس دستور

ال  قاضیان فراوان در این زمینه و اشتغمتمربع امکان پذیر نمی باشد و از طرفی با توجه به ارزش باالی زمین و وجود 

 شورای گفت و گو اعالم شود پس از طرح در جلسهدستور العمل،  به مبادی صدور.و مقرر شد  توافقآن ، قابل قبول 

صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی همانند گلخانه ها پس از طی بررسیهای انجمن پرورش قارچ خوراکی .

 .ساحت زمین ها اجرایی گرددبدون در نظر گرفتن متراژ و م

با توجه به اینکه به موجب قانون حفظ کاربری اراضی جهت ساخت سازه گلخانه در حریم و محدوده شهرها نیازی به 

لذا مقرر شد با طرح موضوع در شورای گفت و گو موضوع از طریق مصوبات دریافت پروانه از شهرداری نمی باشد 

 .منعکس گرددشورا به شهر داریها و شورای شهر 

هیات محترم  وزیران سطح باغ 15/11/1035مورخ  هت51111ت/ 153۹1۱با توجه به اینکه به موجب مصوبه شماره 

هکتار بوده است  5/1هکتار باشد و بر اساس آیین نامه قبلی این سطح  5باید  ستان در شهرمفروضی  برای صدور سند

امری مشکل ساز بوده  هاکه با توجه به خرده مالک بودن در شهرستانصدور سنددر روند لذا لحاظ نمودن مساحتهای باال 

هکتار زراعت دیم  15هکتار باغات دیم و  10هکتار برای باغات آبی ،  5/0هکتار برای زراعت آبی ،  5/5مساحت )است 

 (.مالک عمل می باشد

ات برای اسناد مغروزی همانند سطح باغعنایت به اینکه اکثر کشاورزان خرده مالک می باشند پیشنهاد گردید اب

 هکتار باشد 5/2مصوبه قبل 

با فعال سازی از طرفی ازآنجاییکه اعتبار پروانه اکثر چاه های آب کشاورزی استان علیرغم فعال بودن به پایان رسیده و 

اندازه گیری آب برداشتی در آب  سامانه ساماب که برای تسهیل ارائه خدمات به بهره برداران آب کشاورزی و سنجش و

یک از کشاورزان و بهره برداران  هرمربوط به مالکیت و میمان سهم  اطالعات راه اندازی شده است،در سامانه منطقه ای 

وارد نمی شود ، لذا هنگامی که هر یک از سهامداران برای پیگیری تمدید پروانه مراجعه کنند ، با مشکالتی نظیر عدم 
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ت مراجعه کننده بعنوان مالک و میما ن سهم ازچاه آب مواجه می شوند، این موضوع باعث بروز مشکالتی ورود اطالعا

خصصی مقرر دل بیان نظرات دستگاه های اجرایی تلذا پس از بحث و تبا.برای تمدید پروانه های مربوطه شده است 

 :گردید برای برطرف شدن موانع موجود 

یگیری نمایند تا مالک اصلی بتواند اطالعات کامل همه مالکین و میزان شرکت آب منطقه ای استان پ -الف

سهم و تمامی تغییرات هر یک در سامانه ساماب که بسیاری از اختالفات را می تواند به حداقل رسانده و 

 .فرایند تمدید پروانه چاه های آب را پیگیری شود وارد نمایند

به بند الف  در قالب تفاهم نامه بیین سیازمان آب منطقیه و     در خصوص چگونگی فرآیند اجرای کار مربوط:ب

 .جهاد کشاورزی موضوع اجرایی خواهد شد

 پیشنهادات

جهت تصویب به شورا ارائه پیشنهاد زیر را  ،جمعبندی نظراتدبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و 

 : می نماید

که در  باغات بیش   1030/ 10/5مورخ   111112/010/50با عنایت به بخشنامه سازمان امور اراضی به شماره  -

متر مربع مساحت احداث خانه کارگری و دیوار گذاری را بالمانع اعالم نموده است و از طرفی به  1500از 

ایه سند ششدانب باشد ،  لذا عمال هکتار با ار 5/1موجب قانون حفظ کاربری اراضی حد اقل مساحت باغ باید 

باغات و اراضی گلخانه ای کمتر از یک هکتار امکان دیوار کشی یا دیوار گذاری را ندارند و منجر به تغییر 

ضمن اینکه با توجه به سرمایه گذاری سنگین جهت احداث گلخانه های استاندارد .کاربری غیر مجاز شده است

با بررسی جمیع جهت و دستورالعملهای  مورد نظر .... برابر سرقتهای رایج و و تجهیمات در...و لموم حفاظت از 

محرز می گردد که تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط به باغات است که به صراحت  اشاره نموده و قابل 

ابط  و ضو.با توجه به اینکه به صراحت و یا دارای مجوز گلخانه نمی باشد و تسری به زمین های گلخانه ای 

لذا مقررات موجود در دستوالعمل مورد نظر، حد نصاب های متراژ باغی بوده و قابل تسری به گلخانه ها نیست 

و  زمین های گلخانه ای با پیشرفت فیزیکی بیش از سی  در صد به  پیشنهاد می شود درخواست ها

 .تشخیص دستگاه تخصصی ذیربط می توانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند

صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از  العمل های مربوطه توجه به اینکه بر اساس دستوربا  -

قاضیان فراوان در متر مربع امکان پذیر نمی باشد و از طرفی با توجه به ارزش باالی زمین و وجود مت 1500

چ خوراکی همانند گلخانه صدور مجوز پرورش قارشود پیشنهاد می آن ، ال  قابل قبول این زمینه و اشتغ

ها پس از طی بررسیهای انجمن پرورش قارچ خوراکی بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین ها 

 .اجرایی گردد

ا توجه به اینکه به موجب قانون حفظ کاربری اراضی جهت ساخت سازه گلخانه در حریم و محدوده شهرها ب -

موضوع به شهر داریها و شورای پیشنهاد می شود لذا نیازی به دریافت پروانه از شهرداری نمی باشد 

 .شهر منعکس گردد

هیات محترم  وزیران سطح  15/11/1035مورخ  هت51111ت/ 153۹1۱به اینکه به موجب مصوبه شماره  نظر -
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 5/1هکتار باشد و بر اساس آیین نامه قبلی این سطح  5باغ برای صدور سند مفروضی در شهرستان  باید 

ست لذا لحاظ نمودن مساحتهای باال در روند صدور سندکه با توجه به خرده مالک بودن در هکتار بوده ا

 10هکتار برای باغات آبی ،  5/0هکتار برای زراعت آبی ،  5/5مساحت )شهرستانها امری مشکل ساز بوده است 

اورزان خرده مالک باعنایت به اینکه اکثر کش (هکتار زراعت دیم مالک عمل می باشد 15هکتار باغات دیم و 

 هکتار باشد 5/1می باشند پیشنهاد گردید سطح باغات برای اسناد مغروزی همانند مصوبه قبل 

با از طرفی ازآنجاییکه اعتبار پروانه اکثر چاه های آب کشاورزی استان علیرغم فعال بودن به پایان رسیده و  -

اندازه گیری  برداران آب کشاورزی و سنجش و فعال سازی سامانه ساماب که برای تسهیل ارائه خدمات به بهره

 هرمربوط به مالکیت و میمان سهم  اطالعات راه اندازی شده است،در سامانه آب برداشتی در آب منطقه ای 

یک از کشاورزان و بهره برداران وارد نمی شود ، لذا هنگامی که هر یک از سهامداران برای پیگیری تمدید 

مشکالتی نظیر عدم ورود اطالعات مراجعه کننده بعنوان مالک و میما ن سهم ازچاه آب پروانه مراجعه کنند ، با 

پیشنهاد می لذا .مواجه می شوند، این موضوع باعث بروز مشکالتی برای تمدید پروانه های مربوطه شده است 

 :برای برطرف شدن موانع موجود گردد 

اصلی بتواند اطالعات کامل همه مالکین و میمان  شرکت آب منطقه ای استان پیگیری نمایند تا مالک -الف

سهم و تمامی تغییرات هر یک در سامانه ساماب که بسیاری از اختالفات را می تواند به حداقل رسانده و فرایند 

 .وارد نمایند وانه چاه های آب را پیگیری شودتمدید پر

تفاهم نامه بین سازمان آب منطقه و  در خصوص چگونگی فرآیند اجرای کار مربوط به بند الف  در قالب:ب

 .جهاد کشاورزی موضوع اجرایی خواهد شد

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 :صورتجلسه پیوست  -1

 00/03/33مورخ  33دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  12صورتجلسه ( الف

 مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها -1

 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها  -0

نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در  آیین پیرامون اصالح هیئت وزیران  1033تیر  15جلسه متن مصوبه  -۹

 خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 

 قتانون جلتوگیری از خردشتدن اراضتی    (   1035/11/15متورخ   هتت  51111ت/15313۹شتماره  )آیین نامته اجرایتی   -5

 کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

مجموعته قتوانین و مقتررات حفتظ     )  1030/ 10/5مورخ   111112/010/50بخشنامه سازمان امور اراضی به شماره  -1

 ((0۱1صفحه )کاربری اراضی زراعی و باغ ها

در خصوص حدنصتاب فنتی و اقتصتادی اراضتی          (15/11/1035مورخ  هت51111ت/ 153۹1۱ )تصویب نامه شماره -۱

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعتات مناستب فنتی،    ( 1)موضوع ماده ( زراعی و باغی)کشاورزی 

 اقتصادی 

 

 


