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و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به منع قانون 

 های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت

 (1381سال )مصوب 

4ماده        

هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر 

مسكن در خارج محدوده )قانوني( شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب 

شوند، حهاي مصوب احداث شده يا ميشهرهاي جديد و شهركهايي كه طبق مقررات و بر اساس طر

باشد. احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين ممنوع مي

هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه

 باشد.استان مي

5 ماده       

 تفكيك اراضي و امالك وهاي هاي زير را در مورد تهيه نقشهدارات ثبت اسناد و امالك موظفند تاييديها

تفكيك اراضي و امالك در داخل محدوده  -انجام قانوني مراحل تفكيك، بشرح زير اخذ نمايند: الف

)قانوني( شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط. 

بري و ضوابط طرحهاي جامع تفكيك اراضي و امالك در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كار -ب

اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به ناحيه

هيات  1355استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها )مصوب 

در داخل محدوده روستاها  -زي استان. تبصرهوزيران( و اصالحات بعدي آن از سازمان مسكن و شهرسا

 هاي مربوط بنياد مسكن انقالب اسالمي است.مرجع تهيه و تاييد نقشه

6ماده        

هاي هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمين

لفان متخموضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، 

از جمله هيات مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، 

 باشند.شهرداريها، دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي


