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و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريشهرداريویژه کارکنان   

 (1385سال )مصوب قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی 

4ماده        

برداران کشاورزی )مالک یا مالکین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است برای اراضی بهره

در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی( که 

تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون  به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه

أخذ هرگونه وجهی ) مالیات، عوارض و حقوق دولتی( سند مالکیت صادر نماید. تقلیل درآمد متصوره در 

ی دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، هااین ماده با کاهش هزینه

سازی های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچهآالت و نهادهماشین

 گردد.انجامد، جبران میهای عمومی میاراضی که مآالً به کاهش هزینه

2ماده       

 )حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی طعات کمتر از نصاب تعیین شدهتفکیک و افراز اراضی مذکور به ق

ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز  کشاورزی(

نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی 

 بالمانع است.

3ماده       

ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی )که میزان دولت و سایر دستگاههای ذی

به  سازی آن اراضیباشد( به تجمیع و یکپارچهتر از حد نصـاب فنی، اقتصادی میمالکیت آنان کم

قبیل:  ت ویهه ازاعطاء امتیازات و تسهیالهای تعیین شده و باالتـر، نسبت بههای در حد نصـابمساحت

مورد  های حمایتیمالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه

 نیاز اقدام نماید.

3ماده       

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت 

گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و برداری قرار میپراکنده مورد بهره

ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت  صورتمجلس حاوی حدود و

 های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبقجهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه

صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید. 

های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، مد متصوره در این ماده با کاهش هزینهتقلیل درآ

های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی آالت و نهادهانرژی، نیروی انسانی، ماشین

 ردد.گانجامد، جبران میهای عمومی میسازی اراضی که مآالً به کاهش هزینهاز یکپارچه


