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Kýzã×PBo

Gvíú OÏBèþ 
ÚBë Îéþ Îéýú Aèvçï: Aô¾ýßî GPÛõÿ Aèéú ô ðËî AìpÞî
yíB oA Gú OÛõÿ Aèùþ ô ðËî ko ÞBoøBüPBó Oõ¾ýú ìþ Þñî.

GñBï @ÖpülâBo kAðB ô OõAðBÿ üßPB Þú uLýlÿ udp oA @Öpül OB AðvBó øBÿ @âBû ô Gzp kôuQ øî
qìBó GB @ÒBq øp oôq GpAÿ AÖrAü{ oÖBû øî ðõÎBó gõk Oç} Þññl.
ìlüpüQ yùpÿ üßþ Aq Ký̀ýlû Opüò ìlüpüQ øBÿ ÖÏéþ WBìÏú ìþ GByl. ô ko oACx ìlüpüQ
yùpÿ, ðùBk yùpkAoÿ ðÛ{ Aoqðlû Aÿ kAok Þú ìþ OõAó â×Q ko ðõÑ gõk ô OñõÑ ìBCìõoüQ
ÚBGê ìÛBüvú GB øýa ðùBk glìQ køñlû ðíþ GByl. 
ìlüp Aüò ðùBk ìpkìþ GñBï yùpkAo, GBül GB OíBï ÚõAðýò ô ìÛpoAR ôÊBüØ yùpkAoÿ ô øî ̂ñýò
ìÛpoAR küãp AkAoAR ô AoâBó øBÿ WBìÏú Þú Gú ðõÎþ GB ôÊBüØ yùpkAoÿ ðÛ{ @Öpüñþ kAoðl ô
glìQ ko OÏBìê GB øî AðXBï ìþ âýpk @yñBüþ ÞBìê kAyPú GByñl. 
ÎéýpÒî ôWõk ìXíõÎú ÚõAðýò ôÊBüØ yùpkAoÿ ko WBìÏú Aì©B GñB Gú kæüéþ ìñXíéú Kp cXî
Gõkó ÞPI ô üB ðBøíBøñä Gõkó øp ìÛlAo ÚõAðýò ìñloZ ko ÞPI OBÞñõó ìXíõÎú øBÿ ÖÏéþ
ðPõAðvPú Aðl GhõGþ  ô GB upÎQ æqï ô Gú oôq AÆçÑ ouBðþ kAyPú GByñl.
ko uBèùBÿ Agýp GB Oç} Gþ ôÚ×ú WñBJ @ÚBÿ ìùñlx oWI ¾çcþ ìÏBôó ìdPpï @ìõqyþ
WùQ  Oùýú ìPõó @ìõqyþ qüBkÿ AÚlAìBR qüp GñBüþ ¾õoR âpÖPú Þú ôAÚÏB ko AÖrAü{
AÆçÎBR ÞBoÞñBó ô ÞBoyñBuBó AuPBðlAoÿ øB, ÖpìBðlAoÿ øB, yùpkAoÿ øB ô GhzlAoÿ øB ô
AÎÃBÿ yõoAøBÿ Auçìþ yùp ô oôuPB  ASp Gh{ Gõkû AuQ. AìB WBÿ ìXíõÎú ÚõAðýò kuPú
Gñlÿ ylû ô ko cXî ìñBuI Þú Gú oAcPþ ÚBGê cíê ô ìÇBèÏú GByl GpAÿ ìùíPpüò ÎpÂú
Aüò ðùBk ìdPpï GñBï yùpkAo gBèþ Gõk.
WBüãBû ôAæÿ @ìõq} Gh¿õÁ GpAÿ yùpkAoAó Þú GB ôÊBüØ ÞTýpÿ ko glìBR ouBðþ Gú
WBìÏú ìþ OõAðl Aq ÆpÝ ìhPé×þ ¾õoR âýpk AìB GÏéQ ìzÓéú  ÞBo yùpkAoAó ô Îlï AìßBó
cÃõo @ðBó ko kôoû øBÿ @ìõqyþ ko Þçx øB ðýr ìrül ÎéPþ GpAÿ Îlï OvéÈ @ðBó Gp ÚõAðýò ô
ìÛpoAR Gõkû AuQ.
ìùíPpüò ìvEõèýQ yùpkAoÿ OvéÈ yùpkAoAó Gp ÚõAðýò ìpOHÈ ìþ GByl ÖénA Oùýú ô Olôüò



ìXíõÎú ÚõAðýò ô ìÛpoAR@ð̀ú üà yùpkAo GBül GlAðl Þú ko ìpcéú Aôë Gú OÏlAk ̂ùBo Wél
OõuÈAuPBðlAoÿ gpAuBó yíBèþGpAÿ Aôèýò GBo ko Þzõo Oùýú ylû AuQ oA Gú ÖBë ðýà âpÖPú
ô üÛýñB« oüBuQ ìdPpï Ktôøzßlû WùQ ÞBìê yló ìXíõÎú ÖõÝ AÚlAìBR æqï ìÏíõë
gõAøñl kAyQ.
Glôó yà kAðBüþ ô OvéÈ Gp ÚõAðýò ô ìÛpoAR ðÛ{ GvrAüþ ko ¾dQ ô kÚQ  ô Þý×ýQ
ìlüpüQ yùpÿ kAyPú ô øýa ìlüpÿ Glôó AÆçÎBR ô @âBøþ ÚBko Gú ouýló AølAÙ
uBqìBðþ ðíþ GByl Aq ÆpÙ küãp @âBøþ ìlüpAó Gp ÚõAðýò cBÞî Gp ìdýÈ ÞBoÿ Gùpû ôoÿ ô
glìBR yùpôðlAó oA AÖrAü{ kAkû ô  oyl ÚBGê OõWùþ ko glìQ ouBðþ ô oÖBû Îíõìþ
WBìÏú ÖpAøî ìþ uBqk ènA GB OõWú Gú AøíýQ ô ðÛ{ kAðBüþ WùQ kuPýBGþ Gú Îéõï ô Öñõó
ìõok ðýBq, Âíò OÛlüp ô Ozßp Aq øíßBoAó Îrür gõk ko ìÏBôðQ Aìõo ÎípAðþ  (Acíl oÂB
Î×Pþ) ô kÖPp Aìõo yùpÿ ô yõoAøB (âê ìdíl Aèùþ) ô øíßBoAó ìXíõÎú  ô øí̀ñýò Aq @ÚBÿ
ÎHlAèpÂB ÎHBx qAkû Þú ko Oùýú ô Olôüò Aüò ìXíõÎú Aoqyíñl Oç} ðíõkû Aðl, Aq
yùpkAoAó ô ÞBoÞñBó ìdPpï yùpkAoüùB ô Þéýú ðýpôøBÿ Öñþ yùpkAoÿ AðPËBo ìþ oôk Þú GB kÚQ
øp̂ú GýzPp @ó oA ìõok ìÇBèÏú ÚpAo kAkû ô GlAðýl Þú OõAðíñlÿ yíB ko AðXBï Aìõo GvPãþ Gú
ìýrAó kAðBüþ yíB kAok.
ko KBüBó Aq yùpkAoAó  ìdPpï AðPËBo ìþ oôk GB ìÇBèÏú  Aüò ìXíõÎú Þú ìÛlìú Îíê Gú ÚõAðýò
ô ìÛpoAR AuQ ðËî ô øíBøñãþ ko Þéýú Aìõo ðùBküñú ô ìpkï Îrür ô yùpôðlAó âpAìþ ðýr  ko
AWpAÿ ÚõAðýò ô ðËî  ô øíBøñãþ Aq üßlüãp uHÛQ âýpðl.

glAüB ̂ñBó Þò upAðXBï ÞBo                                  Oõ gzñõk GByþ ô ìB ouPãBo 

ìdíl oÂB GíBðýBó                                                     AGõÆBèI y×ÛQ
oDýw Ktôøzßlû ìlüpüQ yùpÿ ô oôuPBüþ                  AuPBðlAo gpAuBó yíBèþ
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  آماده سازي زمين؛ 

عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن  و شهرسازي زمين را براي احداث مسـكن  

عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بر و كف ، تسطيح و آسفالت معـابر   –باشد الف  ازد كه شامل موارد زير ميس مهيا مي

عمليـات روبنـايي    –هاي سطحي و فاضـالب و غيـره ب    هاي تأسيساتي آب و برق، جمع آوري و دفع آب تأمين شبكه

آيـين نامـه   (. شاني، اماكن تجـاري و نظـاير آن  مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز اداره آتش ن

  )هيأت وزيران 24/3/1371اجرايي قانون زمين شهري، مصوب 

  احياي زمين؛ 

مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب اسـت  

مجلـس   14/8/1370قـانون مـدني، مصـوب    (. ده نماينـد از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن و غيره قابل استفا

  )شوراي اسالمي

  اراضي اعراضي؛ 

ي در تملك اشخاصي است كه بال استفاده گذاشته شده اند احراز اعراضي بودن اراضي توسـط دادگـاه و از   ها زمين

ه اجرايي مصوبه مـورخ  آيين نام ه، ماده واحد3بند (. شـود  طريق تحقيق و بررسي محلي يا اقرار كتبي مالك انجام مي

  )مجمع  تشخيص مصلحت نظام 25/5/1367

   باير، اراضي

شـامل  . قه عمران و احيا داشته باشند و به تدريج به حالـت مـوات در آمـده باشـند    بيي است كه ساها زمينمنظور 

. 2 .اشته باشـد بالفعل مالك د .1 :عناصر اراضي باير .اراضي كه بيش از پنج سال بدون عذر موجه بال كشت مانده است

. مالك براي مدت نامعلوم و نامحـدودي از آبـادي آن چشـم پوشـيده باشـد     . 3 .مشغول به كشت وزرع و آبادي نباشد

اراضي باير علي االصول مالك خاص دارند مگر اينكه اعـراض مالـك از    .اطالق باير بر موات به كمك قرينه مجاز است

ماده يك قانون واگـذاري زمـين بـه تحصـيل      2تبصره ( .ر بال مالك نامندآنها احراز شود كه در اين صورت آنها را باي

  )1388هاي كشاورزي مصوب سال  كرده
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  ر؛ ياراضي دا

ي دايـر  ها زميناند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است  ي است كه آنرا احياء و آباد نمودهيها زمين

قانون زمين شهري،  5ماده (. باشد اعم از محصور يا غير محصور مي مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش

  )مجلس شوراي اسالمي 22/6/1366مصوب 

   ؛اراضي شهري

قـانون زمـين    2مـاده  ( .قرار گرفته است ها شهركيي كه در محدوده قانوني و حريم استحفاضي شهرها و ها زمين

  )22/6/1366شهري مصوب 

  اراضي مستحدث؛ 

ها و  هاي دريا و درياچه يي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانهها ينزمعبارت است از 

سـاحلي  قـانون اراضـي   (. شـوند  هـا ظـاهر و يـا ايجـاد مـي      جزاير، يا در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تاآلب

  )29/4/1354مصوب مستحدث 

   ؛افراز

كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يـا تقسـيم مـال غيـر منقـول       در اصطالح قضايي و ثبتي عبارت است از جدا

ها مصـوب   بند ج ماده الف آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي و باغ(. مشاع بين شركا، به نسبت سهم آنان

21/5/1386(  

  تصرف؛ 

ل در حدود قـانون يـا   تصرف عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن ما) مدني(

 745ماده (تصرف ممكن است به مباشرت باشد يا بواسطه مانند تصرف قيم و وكيل و مباشر . بعد و آن تصميم بگيرد

   )آيين دادرسي مدني
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   ؛تفكيك اراضي

دهخـدا، علـي اكبـر، فرهنـگ     (. يـدن ناز هم بگشادن، جدا كردن دو چيز از يكديگر، رها= از نظر لغوي، تفكيك 

  )متوسط

   ؛تفكيك در اصطالح ثبتي

تقسيم يك ملك به قطعات مختلف مثل تفكيك يك ساختمان به چند آپارتمان و يا تفكيك يك زمـين بـه چنـد    

  )1389قانون شهرداري،  صدزاده، عبدالرضا، كميسيون ماده  عباس( .قطعه مجزا

   :تقسيم نامه

قـانون   صـد اده، عبدالرضا، كميسيون ماده ز عباس( .سند رسمي يا عادي كه بيان كننده تقسيم مال مشاع باشد

  )1389شهرداري، 

  زمين باير در مميزي؛ 

ي است كه در داخل محدوده مميزي قرار داشته و فاقد حصار بـوده و يـا حـداكثر سـه طـرف آن      يها زمينمنظور 

يف اوراق مميزي تعار(. آيد كه زمين از چهار طرف محصور نشده باشد باير به حساب مي داراي ديوار باشد، در صورتي

  )1376، امالك، ترتيب مميزي امالك، وزارت كشور

   ؛زمين باير محصور شده

هـا سـاختمان وبنـايي     ي بايريست كه اطراف آن از چهار طرف ديوار كشي شـده باشـد ولـي در آن   ها زمينمنظور 

ـ    شود در صورتي ها استفاده نمي احداث نشده باشد براي كسب و كاري نيز از آن ا يـ اطـاق   هـا  زمـين وع كـه در ايـن ن

هايي ساخته شده اند كه مورد استفاده كسب و كاري باشد و يـا اينكـه محـل سـكونت ملـك باشـد زمـين بـاير          اطاق

  )1384شهرداري شيراز، تعاريف و مفاهيم شهرسازي، ( .محسوب نخواهد شد

   ؛زمين باير

انجام مطالعه خالي از ساخت و ساز  يي است كه در داخل محدوده طرح جامع واقع شده و در زمانها زمينمنظور 
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و فاقد حصار بوده و يا حداكثر سه طرف آن داراي ديوار باشد در صورتي كه زمين از چهار طرف محصور نشـده باشـد   

  )1384شهرداري شيراز، تعاريف و مفاهيم شهرسازي، ( .آيد باير بحساب مي

   ؛زمين مزروعي

شود مانند سبزي  ها براي زراعت استفاده مي محصوري كه از آن حصور و يا غيرمزمين مزروعي عبارتست از زمين 

ممكن است چند درختي هم كاشـته شـده    ها زمينها و امثال اينها در اين  كاري ها، يونجه كاري ها جاليزها، گندم كاري

  )1384، شهرداري شيراز، تعاريف و مفاهيم شهرسازي(. باشد ولي از نظر تعداد درخت به حد نصاب تعريف باغ نرسد

  زمين مشجر در مميزي؛ 

زمين مشجر عبارتست از زمين محصور و يا غير محصوري كه در آن چند  درختي كاشته شده باشد ولـي از نظـر   

براي زراعت نيز استفاده شود مانند سبزي  ها زمينممكن است از اينگونه . تعداد درخت به حد نصاب تعريف باغ نرسد

تعاريف اوراق مميزي امـالك، ترتيـب مميـزي امـالك،     (ها و امثال اينهـا   كاري گندم ،ها كاري يونجه ،جاليزها ،ها كاري

  )1376، وزارت كشور

  سرانه كاربري زمين؛ 

هاي شهري معروف شـده، يكـي از ابزارهـايي اسـت كـه در فرآينـد        كه در ادبيات شهرسازي ايران به عنوان سرانه

هـاي مختلـف، بـه كـار      ها يا كاربري اراضي و توزيع آن ميان فعاليت ريزي كاربري زمين، براي محاسبه و برآورد برنامه

رود در عين حال، سرانه كاربري زمين، به عنوان نوعي معيار و شاخص كمـي بـراي سـنجش و مقايسـه تغييـرات       مي

 ،ي خـدمات شـهري، جلـد اول، وزارت كشـور    ها كاربريسرانه (. گيرد كاربري در جريان زمان مورد استفاده قرار مي

1381(  

  سرانه مسكوني خالص؛

كتاب سبز شهرداري، نظام مراكز (سهم هر يك از افراد ساكن در شهر از اراضي خالص مسكوني : عبارت است از  

  )1378، ها شهرداريشهري، فضاهاي مسكوني جلد چهارم، وزارت كشور، سازمان 
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  سرانه مسكوني ناخالص؛ 

از اراضي ناخالص مسكوني كه شـامل سـطح اراضـي مسـكوني      عبارت است از سهم هر يك از افراد ساكن در شهر

كتـاب سـبز   (هاي وابسته به ناحيه مسكوني ميشود مانند، معابر و تسهيالت عمومي داخـل نـواحي مسـكوني     كاربري

  )1378، ها شهرداريشهرداري، نظام مراكز شهري، فضاهاي مسكوني، جلد چهارم، وزارت كشور، سازمان 

  سرپناه؛ 

هاي واقع  شوند مانند دكه براي پناه عابران پياده و محفوظ نگه داشتن آنان از آفتاب و باران ساخته ميها  اين سازه

كتاب سبز شهرداري، طراحي فضاها و مبلمان شهري، جلـد دوازدهـم، وزارت   (هـا   هاي كافه در بازارهاي روز و چتري

  )1379، ها شهرداريسازمان  ،كشور

  سند رسمي؛ 

بت اسناد و امالك يا دفاتر رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صالحيت آنها و بر سندي كه در ادارة ث

  )قانون مدني 1287ماده (. طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است

   ؛سند شش دانگ

 راكه كل مالكيت يك ملك مربوط به يك نفر باشد اصطالحاً مي گويند آن فـرد مالكيـت ششـدانگ ملـك      زماني

  )1384شهرداري شيراز، تعاريف و مفاهيم شهرسازي، ( .دارد

  سند مالكيت در مميزي؛ 

دفاتر اسناد رسـمي يـا د ر نـزد     ايسند بر دو نوع است رسمي و عادي، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك و 

مي اسـت غيـر از اسـناد    ساير مأمورين رسمي در حدود صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رس

همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسيد، فقط كسـي كـه ملـك بـه     . مذكور ساير اسناد عادي است

اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر امالك به ثبت رسـيده يـا از مالـك    

تعاريف اوراق مميزي امـالك، ترتيـب مميـزي امـالك، وزارت     (شود  خته ميرسمي ارث به او رسيده باشد مالك شنا

  )1376، كشور
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   ؛سند ملكي

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك و يا دفاتر اسـناد رسـمي و يـا در نـزد سـاير مـامورين رسـمي در حـدود         

 .مذكور ساير اسناد عـادي اسـت   ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است غير از اسناد صالحيت آن

  )1384شهرداري شيراز، تعاريف و مفاهيم شهرسازي، (

  عناصر تفكيك، 

  ؛عبارتند از

مثال دو برادر مالـك  . عدم اشاعه در آن، عدم افراز سهم مشاع .2 ...غير منقول باشد اعم از خانه، مغازه، زمين و .1

ا به قطعاتي به وسيله اداره ثبت قسمت مي كنند تـا بـه فـروش    مشاع قطعه زميني هستند و با بقاء اشاعه، آن زمين ر

فرخي، محمـد، بازشناسـي واژگـان    (جدا كردن سهم مشـاع   .3 .ماند برسانند، قطعات مفروز شده هم مشاع باقي مي

  )1384كليدي اصطالحات و مقررات شهرداري، 

   ؛مالكيت مشاع
مشاع قهـري، بـه واسـطه     -1 :ك مشاع بر دو نوع استمالكيت چند نفر را بر يك ملك مالكيت مشاعي نامند، امال

صورتي كه ملكي توسط چند نفر خريداري و يا مقـداري از   مشاع غير قهري، در -2 .شود ارث قهرا به وراث منتقل مي

 .مالكيت يك ملك به وسيله مالك به يك يا چنـد نفـر ديگـر منتقـل گـردد نـوع مالكيـت مشـاع غيـر قهـري اسـت           

  )1389قانون شهرداري،  صدرضا، كميسيون ماده زاده، عبدال عباس(

   ؛مشاع

كلمه مشاع را مي توان اينگونه تعريف كرد كه عده اي به صورت مساوي يا غير مساوي مشتركاً ملكي را خريـده و  

ا هم شراكت كرده باشند به نحوي كه مقدار سهم هر كدام از كل ملـك مشـخص باشـد ولـي حـد و حـدود قسـمت        ب

گويند و در مقابل زمانيكه كل مالكيت يك ملك مربـوط   اين نوع مالكيت را مالكيت مشاع مي. دمالكيت مشخص نباش

اساس اين تعريف وضعيت مالكيت يـك   بر .لك استاآن فرد ششدانگ ملك را م ،به يك نفر باشد اصطالحاً مي گويند

ـ تواند مشاعي يا ششدانگ باشد كه شامل انباري ال ملك مي شـهرداري شـيراز، تعـاريف و    ( .باشـند ... نگهبـاني و  ،يب

  )1384مفاهيم شهرسازي، 
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  ؛مشاعات

هايي از سطح زير بنا است كه به صورت مشـترك بـه وسـيله دو يـا چنـد       سطوحي از يك قطعه زمين و يا قسمت

  )1389قانون شهرداري،  صدزاده، عبدالرضا، كميسيون ماده  عباس(. شود واحد مسكوني استفاده مي

  ؛مفهوم زمين

كـه  ) نظيـر آب و هـوا  (زمين به عنوان يك منبـع طبيعـي    .1 :برنامه ريزي شهري دو مفهوم متضاد داردزمين در 

زمـين بـه عنـوان     .2 .هاي آينده اهميت حياتي دارد مندي از آن براي سكونت و زندگي، و حفاظت آن براي نسل بهره

ب منفعت و در آمد شخصي قابل تملك شود و براي كس نوعي دارايي كه در چارچوب مالكيت حقوقي، كاال قلمداد مي

  )1389قانون شهرداري،  صدزاده، عبدالرضا، كميسيون ماده  عباس( .و خريد و فروش است
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  22/6/1366مصوب  قانون زمين شهري 

زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به  - 1ماده 

تـر   تر و وسيع برداري هر چه صحيح عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه

 47و  45و  43و نيل به اهداف مندرج در اصـول   31 از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه الزم جهت اجراي اصل

رسـد و از   تصـويب مـي   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به

  .االجرا است تاريخ تصويب در سراسر كشور الزم

قرار گرفتـه   ها شهركيي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و ها زميناراضي شهري  - 2ماده 

  .است

  .يي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشدها زميناراضي موات شهري  - 3ماده 

 5/4/1358ي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ ها زمين

  .باشد اختيار دولت مي  به بعد احياء شده باشد همچنان در

يي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالـت مـوات برگشـته    ها زميناراضي باير شهري  - 4ماده 

  .يا نداشته باشد  اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و

بـرداري   اند و در حال حاضـر دايـر و مـورد بهـره     يي است كه آن را احياء و آباد نمودهها زميناراضي داير  - 5ماده 

  .باشد ن صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميقانو ي داير مشمول اينها زمينمالك است 

ي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقالبي دولتي و يا غيـر  ها زمينكليه  - 6ماده 

ادارات ثبت . داردجمهوري اسالمي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ن  دولتي باشد در اختيار دولت

شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صـادر نماينـد مگـر آنكـه از       اسناد و امالك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و

  .توسط دولت واگذار شده باشد 22/11/1357تاريخ 

وات شـهري  باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي م ي مواتي كه در وثيقه ميها زميناسناد مالكيت  -تبصره 

شـوند و غيـر از    آيند آزاد تلقي مي و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي 1360و قانون اراضي شهري مصوب

گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار  مي مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي

  .وصول خواهد شد
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اند مشروط بر آنكه از مزاياي  ي موات شهري در اختيار داشتهها زمينمدارك مالكيت، از كساني كه طبق  - 7ماده 

استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضـوابط مسـكن و    1360مصوب  قانون اراضي شهري 8يا  6مواد 

شود تـا   تيارشان گذاشته ميمتر مربع در اخ) هزار ( 1000شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 

بـدون عـذر    نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمـران و احيـاء   در مهلت مناسبي كه در آيين

  .گردد موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت بازمي

بـا اسـناد    5/4/1358در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شـهري مصـوب    -تبصره 

انـد و يـا در    ي تعيين شده قبلـي از طـرف مراجـع مربوطـه تشـكيل پرونـده داده      ها مهلت عادي داراي زمين بوده و در

است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عـادي و   ي مذكور براي تشكيل پرونده اعالم نشدهها مهلتشهرهايي كه تاكنون 

تعيـين   نامـه اجرايـي ايـن قـانون     يد گردد برابر ضوابطي كـه در آيـين  صحت معامله از طرف مراجع قضايي ذيصالح تأي

  .شود اجازه عمران داده خواهد شد مي

  .باشد كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي - 8ماده 

ت عمومي را ضـمن  ي مورد نياز براي امر مسكن و خدماها زمينوزارت مسكن و شهرسازي موظف است  - 9ماده 

دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين  استفاده از كليه اراضي موات و

  .شهري تأمين نمايد ي باير و دايرها زمينشهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از 

ي دولتـي و غيـر   هـا  ارگـان بنيادها و نهادها و مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و 

را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيـل و بـا تقـويم     ها شهرداري ي مورد نياز دولت ياها زميندولتي موظفند 

  :بفروشند) ها شهرداريدولت و  (دولت به آنها 

يط دريافت زمين جهت مسـكن و  تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرا -الف 

  .سازي مسكوني  ساختمان  يها طرحيا اجراي 

ي شهري حسـب  ها طرحي مصوب شهري و عوض ها طرحايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي  -ب 

ر آنها ي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بها شركتو مؤسسات و  ها شهرداري ها و مورد به وسيله وزارتخانه

  .مستلزم ذكر نام است

  .حفاظت از ميراث فرهنگي كشور -ج 

 هـا  شهرداريي باير و داير و اعالم يا اعالن عدم نياز دولت و ها زميندر صورت مراجعه مالك يا مالكين  - 1تبصره 
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بط و مجوز سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوا عمران و آماده تواند پس از به زمين مالك مي

  .وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد

دانـگ كـه زمـين آنهـا مـورد نيـاز دولـت و         مالكان اراضي باير و داير شهري اعـم از مشـاع و يـا شـش     - 2تبصره 

استفاده  1360قانون اراضي شهري مصوب  8يا  6اين كه از مزاياي مواد  به شرح اين ماده است مشروط بر ها شهرداري

از زمين مذكور به انتخـاب خـود و در    ق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتينكرده باشند ح

بفروشـند،   متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت) هزار(  1000صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل 

ا تقويم دولت و يا اين كه با اجـازه و زيـر نظـر    قابل واگذاري نيست مگر به دولت و ب) نه عين و نه منفعت (زائد بر آن 

  .عمران نموده واگذار نمايد  وزارت مسكن و شهرسازي

صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقوداالثرها و همسران آنها تا زماني كه  - 3تبصره 

ي هـا  زمـين ي هستند عمران و تفكيـك و واگـذاري   باشند از شمول اين ماده مستثن فرزندان آنها را تحت تكفل داشته

مشمول اين تبصره مـورد نيـاز بـراي طـرح دولتـي       موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين

دولتي به صـورت   خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي

  .گردد عوض واگذار مي

واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سـهم   - 4تبصره 

بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بالمانع  هر يك از مالكين پس از انتقال زائد

  .است

يي هـا  زمـين مالـك   1360يب قانون اراضي شـهري مصـوب   ي تعاوني مسكن كه قبل از تصوها شركت - 5تبصره 

محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجدالشرايط كه از مزاياي قـانون اراضـي    باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك

بـرداري از   وزارت مسكن و شهرسازي جق بهره و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط 1360شهري مصوب 

بدون عذر  ي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقررها زمينباشند و  را دارا مي زمين خود

  .گيرد موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون و در اختيار دولت قرار مي

مالك پس از  در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نا مشخص بودن نشاني - 6تبصره 

شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكاالت حقوقي يا  اعالن وزارت مسكن و

با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت  ها شهردارييا  ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت
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مالك سـند انتقـال را امضـاء     و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن

ي الزم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن قابـل پرداخـت   ها حسابنمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا  مي

  .گردد يا در صورت امكان زمين معوض واگذار مي  باشد و مي

ي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنايي خـود زمـين   ها طرحبراي اجراي  توانند مي ها شهرداريدولت و  - 7تبصره 

  .هاي اين ماده تملك نمايند سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره يها شهركمورد نياز را در شهرها و 

از  نياز به تملك آنها دارنـد پـس   ها شهركدر كليه شهرها و  ها شهرداريي دايري كه دولت يا ها زمين - 8تبصره 

  .ها شهرداريثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا  تصويب طرح و اعالم مراتب به ادارات

زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضـي و سـاير   ) ارزش معامالتي (اي  تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه - 9تبصره 

  .گردد روز تعيين مي رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله حقوق قانوني طبق نظر كارشناس

در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شـده از اراضـي كـه در     - 10تبصره 

در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملـك شـده بـراي امـر كشـاورزي بـه        ها شهرك خارج از محدوده قانوني شهرها و

  .مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد

العالي كه  حضرت امام خميني مدظله 19/7/1360هاي آن با استفاده از اجازه مورخ  اين ماده و تبصره - 11تبصره 

اند صرفاً در شهرهاي مندرج در  صاحب صالحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته در آن مجلس شوراي اسالمي را

سـال از تـاريخ    5ر كشـور بـراي مـدت    ي سراسـ ها شهرك آن در كليه شهرها و 8و  7هاي  پيوست اين قانون و تبصره

سـاير مـواد قـانون     تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور

  .قابل اجراء خواهد بود

هـا و نيروهـاي    ي متعلق به وزارتخانـه ها زمينكليه  1360از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب  - 10ماده 

ي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و ها سازمانو   ها بانكو مؤسسات دولتي و  مسلح

  .گيرد قرار مي  كليه بنيادها و نهادهاي انقالبي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي

ونـه واگـذاري طبـق    اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هـر گ  - 1تبصره 

  .رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با

از شمول اين ماده مستثني هسـتند ولـي    ها شهرداريي وابسته به ها سازمانو  ها شركتو  ها شهرداري - 2تبصره 

رفع نيازمنديهاي عمـومي  اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان   حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون
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  .ي مصوب شهريها طرحشهر و عوض امالك واقع در 

اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شـده و در مراجـع ذيصـالح     - 3تبصره 

لكـن هـر    گيـرد  موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن

متوليان بايسـتي بـر طبـق ضـوابط شهرسـازي و       گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير

  .رعايت نظر واقف صورت گيرد

ي هـا  سـازمان وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين مـاده را بـه ادارات و    - 4تبصره 

  .ساتي مجاناً واگذار نمايدتأسي مذكور در حد نياز اداري و

نامه اجرايي نسـبت   وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين - 11ماده 

  .ي مصوب قانوني اقدام كندها طرحي خود مطابق ها زمين  سازي يا عمران و واگذاري به آماده

 ي جامع و تفضيلي و هادي و تصويب آنها طرحا هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي ب تطبيق نقشه - 1تبصره 

  .به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است "ها شهرداري  قانون 101موضوع ماده  "

سازي و تفكيك  هاي ثبتي و معامالتي بابت آماده دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه - 2تبصره 

  .و فروش اراضي معاف است

) ي معـامالتي هـا  ارزش (اي زمـان واگـذاري    هاي منطقه اري زمين به اشخاص نبايد از قيمتبهاي واگذ - 3تبصره 

نحوه . گردد اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي بيش از قيمت منطقه  ولي چنانچه براي دولت. تجاوز نمايد

وري قطعـات از خـدمات و    سـاس بهـره  اخـدمات بر  مران و تفكيك و يا سـاير سازي و ع هاي ناشي از آماده وصول هزينه

  .ها تجاوز ننمايد گردد كه از مجموع هزينه تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي

هـاي   شود اماكن عمومي و خـدماتي مـورد نيـاز مجموعـه     به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي - 4تبصره 

  .مسكوني را احداث و واگذار نمايد

با رعايت ضوابط و  ها شهركشهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و  وزارت مسكن و - 5تبصره 

ي عمراني و ساختماني رأساً و يا بـا مشـاركت بخـش غيـر دولتـي      ها شركتبه تشكيل  تواند نسبت مقررات مربوطه مي

  .خواهد رسيد تصويب هيأت دولت به پيشنهاد وزارت مذكور به ها شركتاساسنامه اين قبيل . اقدام نمايد

تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميـز بـاير از مـوات بـه عهـده       - 12ماده 

  .باشد تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي  وزارت مسكن و شهرسازي است اين
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درسي رسيدگي كـرده و حكـم   دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دا - 1تبصره 

  .گردد تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي الزم خواهد داد، اعتراض به

يي كـه از تـاريخ   هـا  زمـين در موقع معاينه محل در مورد نـوع   12مالك تشخيص مرجع مقرر در ماده  - 2تبصره 

سازي احداث اعياني يا واگـذار شـده بـدون در     ها و دفاتر خانه نهادها و كميته و ها ارگانوسيله دولت يا  22/11/1357

  .نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود

و يـا   هـا  شـهرداري هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده بـه دولـت و    - 13ماده 

و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي يا هر گونه نقل  احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و

 148مـاده   2متجـاوزين بـر اسـاس تبصـره      شـود و بـا   مزبور و يا هر گونه عملي بر خالف اين قانون جرم شناخته مـي 

مصـوب   "و اصـالحات بعـدي آن   1310اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسـناد و امـالك مصـوب     "اصالحي قانون 

  .شود مجلس شوراي اسالمي رفتار مي 31/4/1365

اراضـي موضـوع    (تبديل و تغيير كاربري، افزار و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يـا آيـش    - 14ماده 

  .و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بالاشكال است با رعايت ضوابط) اين قانون 2ماده 

  .نه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بالمانع استنقل و انتقال آن گو -تبصره 

هر گونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احـداث بنـا بـا رعايـت ضـوابط و مقـررات وزارت        - 15ماده 

  .بالاشكال است  مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون

اين قانون به تشـخيص دادگـاه صـالح رعايـت دقيـق مقـررات آن را       هر يك از كارمنداني كه در اجراي  - 16ماده 

جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال  ننموده و تخطي كرده باشند عالوه بر

  .گردند موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي

مـاه   3باشد و موظف است حداكثر ظـرف مـدت    ميوزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون  - 17ماده 

  .نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيأت دولت برساند نامه اجرايي مواد اين قانون و آيين

  :شهرهاي مشمول ضرورت

 – 10 كـرج  – 9 اردبيـل  – 8 رشـت  – 7 بـاختران  – 6 اهواز – 5 شيراز – 4 تبريز – 3 اصفهان – 2تهران  - 1

  - 18 گرگـان  – 17 سـاري  – 16 دزفـول  – 15 بروجـرد  – 14 آبـاد  خـرم  - 13 اسالمشهر – 12 قزوين – 11 اراك

 27قرچك – 26بهبهان – 25بوشهر – 24شهر قائم - 23خوي – 22 بابل – 21 شهر رجايي - 20 آمل – 19 آباد نجف

  رمالي – 32اليگودرز – 31مهرشهر – 30ورامين – 29مياندوآب – 28مهاباد –
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   27/4/1368قانون اصالح قانون زمين شهري مصوب  

آباد، ايالم، مهران، دهلران، قصر شـيرين،   شهرهاي آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هويزه، اسالم -ماده واحده 

، بوكـان، سـقز، ديوانـدره،    ، سردشـت، پيرانشـهر، نقـده، اشـنويه    سومار، بانه، مريوان  شهر، پل ذهاب، گيالن غرب، نفت

اضـافه   22/6/1366قانون زمين شهري مصوب   9امياران، قروه، ايوان غرب و شوش به جدول شهرهاي پيوست ماده ك

  .گردد مي

  24/3/1371مصوب  شهري  نامه اجرايي قانون زمين آيين 

   24/3/1371: تاريخ                        ـه179ت20053. :شماره 

وزارت مسـكن و   21/11/1370مـورخ   9627/1ا به پيشنهاد شماره بن 24/3/1371 هيأت وزيران در جلسه مورخ 

هري را بـا  شـ نامه اجرايي قـانون زمـين    آيين - 1366مصوب  -شهري  زمين  قانون) 17(، و به استناد ماده  شهرسازي

  :اصالحات زير تصويب نمودند

  ها زمينتعاريف و مقررات مربوط به عمران  -فصل اول 

شـود   كه از اين پس قانون ناميده مي -شهري  و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمينمنظور از عمران  - 1ماده 

عمليـات از قبيـل   . سـت ها زمينمقررات بعدي در باب احيا و عمران  قانون مدني و) 141(عمومات ياد شده در ماده  -

  .گردد محسوب نمي  و احيا شخص غير مسبوق به احياء تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران

تناسب ميزان زمين عمران و احيا شده با در نظر گرفتن مساحت زيربنـا، مسـاحت كـل زمـين و فضـاي       -تبصره 

كه با در نظر گرفتن مفـاد ايـن مـاده ، عمـران و احيـا محسـوب        عمومي آن يا سطح زير كشت، آيش و ساير تصرفاتي

  .وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد ي صادر شده توسطها دستورالعملشود، طبق  مي

قـانون و ايـن   ) 5(ي كشاورزي مندرج در ماده ها زميني تملك و اراز اراضي داير موضوع قانون، بمنظور  - 2ماده 

ها و تأسيساتي كه عرصـه   زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ  برداري باال از آنها، يي است كه بهرهها زميننامه،  آيين

  .گردد متناسب با اعياني باشد، نميآنها 

ي تحقيقاتي متعلق به وزارت كشاورزي و همچنين اراضي دايـر مزروعـي   ها ايستگاهاراضي داير كشاورزي  -تبصره 

هاي كشاورزي كه مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسـازي   دامپزشكي و هنرستان هاي كشاورزي و دامپروري و دانشكده

ي فـوق  هـا  ايستگاهمكلف است فهرست   باشد وزارت كشاورزي ر موضوع قانون مستثنا ميي دايها زمينباشد، از شمول 
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، نوع تأسيسات، محل وقوع و ساير مشخصات الزم، ظرف سه ماه جهت تأييد به وزارت مسكن ها زمينرا با ذكر ميزان 

  شهرسازي ارائه نمايد  و

ن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كـه  قانون و ضوابط آ) 7(تعريف مسكن مناسب موضوع ماده  - 3ماده 

  .نمايد جهت اجرا ابالغ مي به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و

  :عبارت است از 1360قانون اراضي شهري مصوب ) 8(و ) 6(منظور از استفاده از مزاياي مواد  - 4ماده 

  .اخذ پروانه ساختماني از شهرداري -الف 

  .، بدون اخذ پروانه به وسيله مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عاديعمران و احيا در زمين -ب 

اعـالم رأي   -ي موات، توسط افراد واجـد شـرايط از تـاريخ تشـخيص نـوع زمـين       ها زمينمهلت عمراني  - 5ماده 

  .باشد به مدت سه سال مي -كميسيون تشخص 

مقدور يا ممنوع باشد، مهلت مـذكور از تـاريخ رفـع    در مواردي كه صدور مجوز عمران، از نظر قانوني غير  -تبصره 

گيـرد، احتسـاب    ي مواتي كه جديداً در محدوده اجراي قانون قرار ميها زمين شود و در خصوص ممنوعيت محاسبه مي

  .باشد مي نامه اين آيين) 6(مهلت از تاريخ تشخيص نوع زمين به وسيله مراجع موضوع ماده 

  اه زمينمقررات تشخيص  -فصل دوم 

ي شهري، اقداماتي از قبيل نقـل و انتقـال صـدور    ها زمينكليه مراجعي كه به نحوي از انحا در ارتباط با  - 6ماده 

دهند، ملزم و موظفند قبل از هـر گونـه اقـدامي     و غيره انجام مي  ر چاه يا ساختمانيفهاي ح مجوزهاي قانوني و پروانه

نامه، نوع  مواد آيين زمين استعالم نمايند، مگر اين كه با توجه به ساير نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوعبدواً 

چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك ماه، پاسخ استعالم مراجع ياد شده در ايـن  . ين مشخص و معين باشدمز

  .توانند رأساً اقدام نمايند مزبور مي  ماده را ندهد، مراجع

توانند رأساً نسبت بـه اخـذ    مي) 7(ت مراجع ياد شده در اين ماده و ماده اشخاص ذينفع در صورت موافق -تبصره 

  .نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند

كننده نظريـه وزارت مسـكن و شهرسـازي بايـد مشخصـات ثبتـي زمـين و دو نسـخه          مراجع درخواست - 7ماده 

سخه كروكـي دقيـق زمـين را كـه منطبـق بـا       ده، دو نشنقشه ياد  رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن

صورت وجـود   در -سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد، با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوايي با مقياس مناسب 

در صورت عدم دسترسـي بـه مـدارك مالكيـت در     . تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند -نقشه هوايي 
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نامه  اين آيين) 13(ند، آخرين استعالم ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده دار موادي كه رأساً قصد تملك

شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيدگي بـه شـرح     وزارت مسكن و. را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند

ــ     ــاه ب ــه خــود حــداكثر ظــرف يــك م ــه انضــمام نظري ــوط، يــك نســخه نقشــه امضــا شــده را ب ه دســتورالعمل مرب

كند و نسـخه ديگـر نقشـه بـا يـك نسـخه از نظريـه يـاد شـده در وزارت مسـكن و            كننده، ارسال مي درخواست مرجع

  .شود شهرسازي بايگاني مي

نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده، براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده 

  .باشد و اخذ نظريه مجدد، ضروري نمي

ر آن كه خالف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت گشود، م موارد زير غير موات تلقي مي - 8ماده 

  :شود

  .پالكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود -الف 

به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هـر   متر مربع بوده و مربوط 3000هايي كه مساحت زمين آنها تا  پالك –ب 

 5/4/1358يك از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از تـاريخ   گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر

  :باشد

اسناد مالكيت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفتـه   - 1

  .ن انتقاالت قيد مستحدثات شده باشدو در ستو

هاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب  گواهي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گواهي - 2

هاي ياد شده تصريح شد باشد كه پالك مورد نظر، واحد ساختماني  گواهي يا گواهي ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و

  .ثات استيا مسكوني با مستحد

  .سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان - 3

پالكهاي كه به تشخيص شهرداري محل، قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صـدور پروانـه سـاختماني در     - 4

  .مستحدثات درآمده باشد شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا

هـا و   كهايي باشد كه بـه عنـوان سـاختمان مـورد معاملـه وزارتخانـه      در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پال -ج 

و مؤسسات اعتبـار   ها شهرداريبنيادها و نهادهاي انتقال اسالمي يا  ي دولتي يا وابسته به دولت وها شركتمؤسسات و 

  .مجاز قرار گرفته باشد
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هـاي   ات صنعتي، ورزشي، جايگـاه به صورت تأسيساتي از قبيل مستحدث 5/4/1358پالكهايي كه قبل از تاريخ  -د  

و انبارهاي مسـقف، امـاكن درمـاني، بهداشـتي، آموزشـي، فرهنگـي و         ها ها، گاراژها، توقفگاه فروش مواد نفتي، كارگاه

مربـع بيشـتر نبـوده و     خدمات عمومي و تأسيسات مشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمين آنها از سه هـزار متـر  

  .ساختمان يا گواهي پايان كار باشند داراي پروانه رسمي كسب يا

ي نوسازي و مالياتي در كليه مـوارد بـاال، حسـب    ها حسابذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا -ه 

  .بود  مورد توسط سازمان مربوط، مالك عمل خواهد

ي هـا  زمينري قطعاتي از به دولت از طريق توافق، واگذا ها زمينبه منظور تشويق مالكين جهت واگذاري  - 9ماده  

  .كه فاقد واحد مسكوني زمين باشند، با اولويت بالمانع است تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبق اول آنان

  ها زميننحوه خريد و تملك  -فصل سوم  

مـورد  قانون قرار گرفته و بعـداً  ) 7(ي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده ها زميندر مورد  - 10ماده  

است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمـت عادلـه آن اقـدام     نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف

  .نمايد

يي كه طبق قانون، حـق  ها دستگاهو كليه  ها شهرداريي باير و داير از سوي دولت و ها زمينبراي ملك  - 11ماده  

  :است خريد و تملك دارند، رعايت ضوابط زير ضروري

  .دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تأمين شده باشد -الف  

  .باالترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تأييد نمايد -ب 

ي موات و دولـت در آن شـهر اعـالم    ها زمينوزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تأمين زمين مناسب را از  -ج 

  .نموده باشد

  .ي مصوب شهري است، كاربري زمين مورد نياز، منطبق با طرح باشدها طرحدر شهرهايي كه داراي  -د  

ر و ميزان آن براي احداث واحـدهاي مسـكوني يـا واگـذاري     يتشخيص نياز براي تملك زمين باير يا دا - 12ماده  

ي معـوض مـورد نيـاز    هـا  زمـين ين تطبيـق ميـزان   به آنها و همچن  زمين جهت احداث مسكن و ساير نيازهاي مربوط

در نظـر گـرفتن    با طرح مربوط در شهرهاي مشمول با وزارت مسكن و شهرسازي است كه با ها دستگاهي ساير ها طرح

  .اراضي موات و دولتي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعالم، اعالم نظر خواهد كرد

با دسـتگاه مربـوط    در شهرهاي ياد شده در قانون ها دستگاهساير ي ها طرحي مورد نياز ها زمينتشخيص  -تبصره  

  .است
در مواردي كه شماره پالك و مشخصات ثبتي مزين مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده  - 13ماده  
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مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملـك، نقشـه محـدوده را بـروي      محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل

اداره ثبـت مكلـف   . نمايـد  مي  به اداره ثبت، محل ارسال -در شهرهايي كه نقشه هوايي وجود دارد  -هاي هوايي  نقشه

بنـدي و   است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف يك ماه، مشخصات پالكهاي ثبت يـا تفكيكـي و نقشـه پـالك    

صوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظيمي آخرين مالك را بر اساس سوابق موجود در خ جريان ثبتي و نام

در ايـن صـورت پـس از    . مرجع تملك كننده ارسـال نمايـد   بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملك كننده، به

مراجعه ننماينـد   انتشار آگهي و اعالم محدوده مورد نظر، چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود

مـاده  ) 6(اعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكنند و به طور كلي، در تمام موارد مندرج در تبصره يا زمين مش

زمين مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقـال، حسـب مـورد از طـرف وزارت مسـكن و       قانون، ضمن توديع بهاي) 9(

كسـر   موقع مراجعـه مـالكين بـا احتسـاب و     رگردد تا د شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضا مي

  .هاي تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود مالياتها و هزينه

مين عوض خارج از محـدوده مـورد عمـل ايـن قـانون بنماينـد و       زچنانچه مالكي يا مالكين درخواست  - 1تبصره 

ت مالك يا مالكين به اخذ آن، اداره ثبت، مبلـغ توديـع   زمين و رضاي امكان واگذاري وجود داشته باشد، پس از انتخاب

  .نمايد تا زمين عوض واگذار شود كننده مسترد مي  شده را به مرجع تملك

و سـاير   هـا  شـهرداري ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمين و موافقت كتبي  - 2تبصره 

هـا، انهـار    ليرد تملك را كـه ضـمناً در برگيرنـده معـابر، مسـ     محدوده مو هاي ي ذيربط، سند تجميعي پالكها سازمان

باشـد، طبـق مقـررات     نيـز  -از نظر مقـررات ثبتـي    -المالك  ها، موارد مشابه داخل آن و امالك مجهول متروك، حريم

  .مربوط صادر نمايند

تجميعي بـا نظـر    ع زمين موات يا ملي شده وجود داشته باشد، سند مالكيتيدر صورتي كه در محدوده مورد تجم 

  .شود وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي

گيـرد و گـواهي عـدم     ي مصوب دولتي و شهرداري قرار مـي ها طرحيي در ها زميندر كليه مواردي كه  - 3تبصره 

و موات دريافت شده باشد، بايد مراتـب بـه وسـيله دسـتگاه      ي دولتها زميني مورد نياز طرح از ها زمينامكان تأمين 

انجـام مراحـل    تـا  ها زمينبه مالك يا مالكين و اداره ثبت اعالم گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اين گونه صاحب طرح 

همچنين مراتب بايد به شهرداري محل . تملك، حداكثر ظرف هيجده ماه از تاريخ اعالم، به اداره ثبت خودداري گردد

  .قانوني ظرف مزبور اعالم شود نيز جهت رعايت مقررات



 قوانين مرتبط با اراضي، مسكن و تملك

21  

 

ي مجري طرح موظفند در كليه موارد، يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل ها دستگاه - 4ه تبصر

ها رافـع مسـئوليت ادارات اوقـاف و     مدارك براي ساير متوليان و آستانه عدم ارسال. و آستان قدس رضوي ارسال دارند

  .باشد متوليان در اجراي اين امر نمي

اعـم از اينكـه بـه     -در محدوده اعالن شده براي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشـد  در صورتي كه  - 14ماده 

متوليان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي،  ادارات اوقاف و -اجاره واگذار شده يا نشده باشد 

و مشخصـات آن را ارائـه     زمين وقفينظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعالم كنند و حداكثر ظرف يك ماه، نقشه 

ي وقفي است، از سوي اوقاف يا آسـتان قـدس   ها زميندهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در 

ه به نام دولت تنظيم شود يا عوض آن زمين، ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و ريا سند اجا رضوي يا متولي اقدام

  .جرا گرددبا مصالح واگذار و طرح ا

به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خيريـه و آسـتان قـدس رضـوي      -تبصره 

  .هر شهر به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند ي اوقافي خود را درها زمينموظفند فهرست كليه 

ي خـود در شـهرهاي   هـا  زمـين ين تكليـف  قانون براي تعيـ ) 9(ماده ) 1(مالكيني كه در اجراي تبصره  - 15ماده 

خود را با نقشه و مشخصات كامل زمـين بـه وزارت مسـكن و     نمايند، بايد درخواست موضوع ماده ياد شده مراجعه مي

ي هـا  طـرح مختلـف و   يهـا  دستگاهتسليم نمايند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهاي رسيده از  ها شهرداريشهرسازي و 

حـداكثر ظـرف دو مـاه و     ها شهردارياز لحاظ نيازهاي خود موضوع با بررسي و  ها ريشهرداخدمات عمومي شهري و 

كليـه  . شهرسازي ظرف يك سال از تاريخ وصـول تقاضـاي مراجعـه كننـده پاسـخ متقاضـي را بدهنـد        وزارت مسكن و

اه مربوط طبق در صورت اعالم نياز دستگ. باشند شهرسازي مي ي ذيربط مكلف به همكاري با وزارت مسكن وها دستگاه

نياز، چنانچـه بـر اسـاس     نمايد و در صورت اعالم عدم قوانين و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مي

سازي و احداث بنا در  تواند پس از آماده كاربري زمين امكان عمران و واگذاري براي مالك وجود داشته باشد، مالك مي

  .ي به متقاضيان اقدام نمايدثمه نسبت به تفكيك و واگذاري واحدهاي احدانا مواد اين آيين ي خود طبقها زمين

پاسخ داده نشود، مالك  مقتضايدر صورتي كه عليرغم تكميل مدارك الزم پس از انقضاي مهلت مزبور به  -تبصره 

  .عمران و واگذاري زمين خود را دارد هاي مربوط، حق طبق ضوابط قانوني و كاربري

تواننـد جهـت    قانون مـي ) 9(ي باير و داير يا كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده ها زمين مالكان - 16ماده 

ي خود به شهرداري محل مراجعـه  ها زمينبراي يك يا چند قطعه از   تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع
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اطالع از اينكه مقتضاي  ونده به منظورمكلفند پس از تطبيق نقشه تفكيكي با درخواست تشكيل پر ها شهردارينمايند 

قانون اراضي شهري استفاده كرده است يا خير، مراتب را با ذكـر مشخصـات كامـل مالـك و     ) 6(و ) 8(از مزاياي مواد 

شهري مربوط، استعالم و پس از وصول پاسخ در صورت عمد استفاده از مزاياي ياد شـده،   زمين پالك مورد نظر از اداره

وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر  مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي با رعايت ساير

  .قانون، پروانه ساختماني صادر نمايند) 9(ماده ) 2(از مزاياي تبصره 

قـانون  ) 9(مـاده  ) 2(شود، چنانچه مالك يا مالكين از مزاياي تبصـره   يي كه تملك ميها زميندر مورد  - 1تبصره 

هـا و   تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنهـا در خيابـان   تفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهيه طرحاس

مالكين به آنها واگذاري  گيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا خدمات عمومي طرح قرار مي

  .گردد تا برابر مقررات عمران نمايند مي

قانون، مواردي اسـت كـه سـهم مالكانـه در طـرح      ) 9(ماده ) 2(منظور از عدم امكان مندرج در تبصره  - 2تبصره 

مالك باعث بر هم خـوردن طـرح و عـدم امكـان اجـراي آن گـردد و        كننده قرار گرفته و واگذاري آن به دستگاه تملك

المقدور به همان ميزان و  حتي شده ودر اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملك . جابجايي طرح نيز مقدور نباشد

گردد تشخيص اين امـر بـا دسـتگاه     حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل ديگري به مالك يا مالكين واگذار مي

  .است كننده تملك

وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط چگونگي عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالكانـه موضـوع قسـمت     - 3تبصره 

موجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد، حـداكثر ظـرف سـه مـاه      قانون را به نحوي كه) 9(ماده ) 2(آخر تبصره 

  .نمايد تهيه و جهت اجرا ابالغ مي

ي باير و داير شهري بـين اشـخاص بـا رعايـت     ها زميندر شهرهاي غير مشمول ضرورت، نقل و انتقال  - 17ماده 

كشاورزي، بالمانع است، ولي هر گونه تفكيك و احداث بنا مسـتلزم   ري دايها زمينقانون در خصوص ) 14(تبصره ماده 

  .باشد سازي، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي مي انجام عمليات آماده

) 4(مـاده  ) 4(االمكـان در اجـراي تبصـره     نفـره واگـذاري زمـين، حتـي     7وزارت كشاورزي و هيأتهاي  - 18ماده 

در هـر درخواسـت    -8/7/1366مصـوب   -و ابطـال اسـناد آن    ي مواتها مينزنامه اجرايي قانون مرجع تشخيص  آيين

قانون درخواست  )9(ماده ) 10(كننده زمين كه در اجراي تبصره  ي تملكها دستگاهوزارت مسكن و شهرسازي يا ساير 

قانون،  اي زمين تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل نمايند، زمين عوض معادل بهاي منطقه واگذاري زمين مي
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  .مالكين معرفي شده، واگذار نمايند براي امر كشاورزي به

بـه صـورت ششـدانگ يـا      -اعم از موات و غير مـوات   -يي ها زمينادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه  - 19ماده 

موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بـا درخواسـت سـاير     آيد به مشاع بر اساس قانون به مالكيت دولت در مي

نسبت  ،نمايد تملك مي  نامه ي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آيينها زميندر مواردي كه رأساً  - ها ستگاهد

  :به صدور سند مالكيت به شرح زير اقدام نمايند

اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشـد و صـدور سـند مالكيـت جديـد       ،ابطال سند مالكيت قبلي - 1

  .مرجع قانون درخواست كننده سند  به نمايندگي ها شهرداريمورد به نام دولت يا  حسب

در موادي كه زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بـر اسـاس نظريـه وزارت مسـكن و شهرسـازي       - 2

ول تقاضـاي ثبـت   نامـه قـانون ثبـت و قبـ     آيين) 9(الحاقي به ماده  زمين، موات تشخيص داده شود، با توجه به تبصره

نيـازي بـه تنظـيم      هـاي نـوبتي آنهـا    و در انتشـار آگهـي   )1354مصوب (ي موات و باير بالمالك به نام دولت ها زمين

هـاي نـوبتي و    اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بـدون انتشـار آگهـي   

و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حـدود بـا رعايـت    پالك بخش مربوط  تحديد بالفاصله با استفاده از

شهري محل تنظيم و ملك در دفتر  نماينده اداره زمين با حضور )در صورت وجود سابقه تحديد حدود(حدود مجاورين 

  .گردد امالك ثبت و سند مالكيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي

ن طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولي در صورتي كه زمي - 3

بـدون انتشـار    )هاي نوبتي آن منتشر شـده يـا نشـده باشـد     اعم از اينكه آگهي (تحديد حدود آن به عمل ناميده باشد 

لكيت آن با رعايـت بنـد   سند ما هاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود الزم و صدور آگهي

  .گردد اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام مي) 1(

قـانون  ) 9(بر اساس مـاده   ها شهرداريي دولتي يا ها دستگاهدر صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير  - 4

د و زمـين مزبـور از   اند، وي اساساً سابقه درخواست ثبت ندار تملك نموده  قصد تملك زمين غير مواتي را دارند يا قبالً

اين ) 13(الزم در اجراي ماده  صورت مجلسالمالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم  نظر مقررات ثبتي مجهول

اگـر  (نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعايـت حـدود مجـاورين     آيين

پـس از تنظـيم سـند    . صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بـود  همين. تعيين نمايند )تحديد حدود دارد سابقه

بايد به ترتيب زير اقدام به صدور سند مالكيت بـه نـام دولـت و شـهردارها      قانون ادارات ثبت) 9(انتقال بر اساس ماده 
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  :نمايند

سـاس سـند رسـمي    به اداره ثبـت محـل، اداره ثبـت بـر ا    ) سند تملكي (پس از ارائه يك نسخه سند انتقال  -الف  

ي دولتي ها دستگاهنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير  تنظيمي بالفاصله سند مالكيت زمين را به نام دولت با

  .نمايند حسب مورد صادر مي ها شهردارييا  ،درخواست كننده كه سند به نام آنها تنظيم شده

ت ثبت بايد نسبت بـه تنظـيم اظهارنامـه ثبتـي     براي روشن شده وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك، ادارا -ب 

، هـا  شهرداريوزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا   اقدام نمايند و عالوه بر قيد نام دولت به نمايندگي

تنظيم باال در اظهارنامـه   نام شخص يا اشخاصي را كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس

در . هـاي نـوبتي كننـد    نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشـار آگهـي   آيين) 59(ايند و در اجراي دستور ماده ثبتي قيد نم

ي الزم، بهـاي  ها حسابقانوني، اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا  صورتي كه در مهلت مقرر

راض به ثبت تـا تعيـين تكليـف نهـايي از سـوي      اعت  شود، ولي در صورت وصول زمين به مالك يا مالكين پرداخت مي

  .هاي صالح، بهاي ملك پرداخت نخواهد شد دادگاه

چنانچه زميني كه موات اعالم شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در خصـوص نـوع    -ج 

تي باشد يا در رهن و وثيقه اعتراضات قانوني در مراجع ذيصالح يا تعارض ثب  زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير

باشد، ادارات ثبـت مكلـف بـه صـدور      و بازداشت بوده يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران در آن قيد شده

سند آزاد و بدون قيد بازداشت يا وثيقه و رهن و ساير قيـود يـاد شـده، بـه نـام دولـت بـه نماينـدگي مرجـع قـانوني           

خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پـس از صـدور رأي    در. باشند سند مي درخواست كننده

لـه را دارا   نامه حقوق محكـوم  كننده با رعايت قانون و اين آيين تملك قطعي از طرف مراجع قضايي، ادارات ثبت، مراجع

اسـت پـس از اخـذ     جـاز ي باير و ديار نيز سازمان تملـك كننـده م  ها زميننمايند در مورد رهن و وثيقه و بازداشت  مي

گواهي از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمين، مبلغ منـدرج در سـند وثيقـه و رهـن و مبلـغ مـورد       

در صورتي كه مبلغ ياد شده بـيش از مبلـغ مـورد    . مراتب را به اداره ثبت محل اعالم كند بازداشت را پرداخت نمايد و

طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بـدهكار   تواند براي وصول بقيه كننده ميتملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت 

  .را بر اساس قوانين مربوط از مراجع ذيصالح بنمايد

در صورتي كه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نـوبتي آن منتشـر    -د  

ار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حـدود بـا   انتش نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون
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سند مالكيت زمين را به نام وزارت   اقدام نمايد و بالفاصله ،اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد ،رعايت حدود مجاورين

صـالح  آيـد، ا  در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيمي پـيش . مسكن و شهرسازي با دستگاه تملك كننده صادر نمايد

مقامي مالك يا مالكين بالمانع است و براي اينكه  كننده و به قائم تنظيم سند اصالحي به امضاي دستگاه تملك اسناد با

) ب(هاي نوبتي بر اسـاس بنـد    اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،

داشته، ولي تحديد حدود  مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي يها زميندر مورد . نمايد اين رديف اقدام مي

  .گيرد آن به عمل نيامده، تعيين حدود و صدور سند مالكيت به شرح بند ياد شده صورت مي

نامه قانون  آيين) 80(ي موات يا خريداري شده دولت، عدم اجراي ماده ها زميندر انجام عمليات تحديد و تفكيك 

عمليات ياد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفنـد برابـر نقشـه ارائـه شـده       مالك اوليه، مانع انجام حضور عدمثبت و 

  .نسبت به تحديد و تفكيك، بدون حفر پي اقدام نمايند

در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود، ادارات ثبـت مكلفنـد    - 5

از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نـام دولـت بـه نماينـدگي       مسكن و شهرسازي قبلبه درخواست وزارت 

مـوات تشـخيص داده    در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه، زمـين غيـر  . وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند

ي كشور، ها شهركشهرها و شود و ساير  قانون با مالك رفتار مي) 9(شود، در شهرهاي مشمول ضرورت بر اساس ماده 

  .قانون، قابل اجراست) 9(ماده   )8(و ) 7(هاي  تبصره

يي كـه در  هـا  زميندر مورد  ها شهردارياين ماده را جهت صدور سند مالكيت به نام دولت و ) 5(مقررات بند  - 6

لي سـند مالكيـت   موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده، و  )27/12/1360مصوب (اجراي قانون اراضي شهري 

  .آن صادر نگرديده، قابل اجراست

يي كه مالكيت آنها در اجراي قانون لغو مالكيت موات شهري و اصالحيه آن لغو گرديـده و مراتـب بـه    ها زمين - 7

قانون ثبـت در مالكيـت دولـت    ) 22(رسيده باشد، با توجه به ماده  دفاتر امالك ثبت، اخبار و به امضاي مسئول مربوط

  .سند مالكيت آن بايد به نامه دولت صادر شودمستقر و 

ي مواتي كه قبالً در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده يا باشد، بايد به ها زميناسناد  - 8

  .نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر شود

 افرازاس اليحه قانوني راجع به كننده بر اس ي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه تملكها زمينافراز  - 9

به عمل  ،شوراي انقالب اسالمي جمهوري اسالمي ايران 1358مصوب  ي عمران اراضي شهريها سازماناز مورد تصرف 
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  .خواهد آمد و دعوت از ساير مالكين مشاعي جهت افراز، ضرورت ندارد

ارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت ي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادها زمينقبول تقاضاي ثبت  - 10

، موافقـت كتبـي   ها زميني ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك ها زمين به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي ها زمين

  .وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايد

ن، مراتـب را از  ي موضـوع قـانو  هـا  زمـين دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت بـه   - 11

  .آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند وزارت مسكن و شهرسازي استعالم و بر اساس نظر

قـانون،  ) 10(ي خود را در اجراي مـاده  ها زمينقانون موظفند ) 10(ي ياد شده در ماده ها دستگاهكليه  - 20ماده  

ت ثبت مكلفند پس از اعالم وزارت مسكن و شهرسازي نسبت بـه  ادارا .در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند

  .مسكن و شهرسازي قرار دهند ثبت انتقال ملك در دفاتر امالك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت

ادارات ثبت مكلفند پس از اعالم وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفـاتر امـالك و صـدور    

ي هـا  زمـين ي ياد شـده كـه در تحويـل    ها دستگاهنام دولت يا نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا  د مالكيت بهسن

 متخلـف قـانون  ) 16(كارشكني نمايند در اجراي ماده  مذكور و صدور اسناد مالكيت آنها به شرح اين ماده، مسامحه يا

درخواسـت وزارت   نوني قرار خواهند گرفت و از تاريخمحسوب شده و با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي مورد پيگرد قا

مسكن و شهرسازي چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحويل زمـين و اسـناد و مـدارك آن اقـدام ننماينـد، ادارات ثبـت       

مسكن و شهرسازي سند مالكيت جديـد بـه نـام دولـت بـه نماينـدگي وزارت مسـكن و          مكلفند به درخواست وزارت

  .كند، صادر نمايند يي كه وزارت مزبور معرفي مياه دستگاهشهرسازي يا 

ي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون، به ها زميني ملي شده يا ساير ها زمينصدور سند مالكيت  - 1تبصره  

  .ها ندارد تنظيم صورت جلسه از طرف سرجنگلداري نام وزارت مسكن و شهرسازي نياز به تحويل و

ي ياد شده تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد، در موقع معاينه محل بـا  ها زمينر در صورتي كه د - 2تبصره  

زمين، ميزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شـده و سـند مالكيـت     داري يا دستگاه دارنده لگحضور نماينده سرجن

بـه نماينـدگي وزارت   دولـت   ي شده يا زمين دولتي مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شـده بـه نـام   لكل محدوده م

  .گردد مسكن و شهرسازي صادر مي

ي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولي به لحـاظ  ها زميندر مورد  - 21ماده  

مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مـالكين كـه تنظـيم سـند امكـان        عدم حضور بقيه مالكين انجام معامله كل ملك
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  .شود نامه سند انتقال به قايم مقامي مالك يا مالكين امضا مي بق مفاد قانون و اين آيين، ط ندارد

  ها زمينسازي و عمران و واگذاري  نحوه آماده -فصل چهارم  

سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسـكن و شهرسـازي    آماده - 22ماده 

  :باشد شامل موارد زير مي سازد كه مهيا مي زمين را براي احداث مسكن

هاي تأسيسـاتي آب و بـرق،    كف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه و عمليات زيربنايي از قبل تعيين بر -الف 

  غيره آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضالب و جمع

نشاني، اماكن تجـاري   داره آتشعمليات روستايي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، ا -ب 

  .و نظاير آن

، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذاركننده زمين در صورتي مجاز به واگـذاري  ها دستگاه - 23ماده 

ي اجرايـي مربـوط، قبـل از    هـا  دسـتگاه ي آنها طبـق ضـوابط و تأييـد    ها زمين خواهند بود كه اجراي عمليات زيربنايي

  .ده باشدواگذاري انجام ش

توانـد   سازي تمام زمين يـا بخشـي از آن باشـند مـي     هاي مسكن قادر به انجام آماده در صورتي كه تعاوني -تبصره 

بدهي است هنگام تعيين قيمت قطعـي زمـين، هزينـه    . اقدام نمايند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي

  .آماده سازي از قيمت قطعي كسر خواهد شد

قانون، مجوز تبديل و ) 15(و ) 14(ي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد ها زمينلكيت ما - 24ماده 

اند و قصد تفكيك يا افراز يا تقسيم اراضـي خـود را    شهرسازي اخذ كرده تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن و

هـاي   همراه بـا بـرآورد هزينـه    سازي جرايي آمادهي اها طرحي خود را به ضميمه ها زميندارند، موظفند نقشه تفكيكي 

  .مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل، ارائه نمايند

اي زمين در زمان واگذاري  بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه - 25ماده 

  .ورالعمل وزارت مسكن و شهرسازيبا هر طرح طبق دست هاي تعلق گرفته و متناسب به عالوه كليه هزينه

ي آماده سازي تأسيسـات روبنـايي مثـل مـدارس، درمانگـاه، فضـاي سـبز و نظـاير آن         ها طرحدر كليه  - 26ماده 

واگذاري همان شهر، احداث شده و عرصه و اعيان آنها بـه صـورت    يها زميناالمكان از محل عوايد اماكن تجاري،  حتي

  .شود اري كننده تحويل ميبرد ي بهرهها دستگاهرايگان به 

  .شود دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي
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بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري، اداري و خدماتي صنفي برابـر   - 27ماده 

وزارت مسـكن  . گردد ايي و روبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت ميزيربن  هاي اي، به عالوه هزينه است با قيمت منطقه

كـه بهـاي دريـافتي بابـت      و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعـات، ترتيبـي اتخـاذ نمايـد    

  .هاي تأسيسات روبنايي، صرف احداث تأسيسات مزبور شود هزينه

ي مسكوني كـارگري بـا وجـود شـرايط مسـاوي، حـق تقـدم بـا         ها در احداث واحدهاي انتفاعي، مجموعه -تبصره 

  .هاي كارگري است تعاوني

ي مصوب شهري كه به توسعه يا احـداث معـابر و ميـادين اختصـاص     ها طرحواگذاري هر نوع زمين در  - 28ماده 

  .باشد داده شده است، ممنوع مي

كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتي  ي تعاوني مسكن وها شركتواگذاري زمين به افراد و اعضاي  - 29ماده 

شهرسازي، با رعايت قوانين و لحاظ اولويت براي كاركنان و كارمندان دولت تعيين و  است كه به وسيله وزارت مسكن و

  .ابالغ خواهد گرديد

سكوني، اعم از اشخاص حقيقـي و حقـوقي و نيـز كسـاني كـه      مواگذاري زمين به سازندگان واحدهاي  - 1تبصره 

توليد و احداث واحدهاي مسكوني بـه منظـور واگـذاري قطعـي يـا       گذاري در امر مادگي و شرايط الزم را براي سرمايهآ

  .شود است كه از طريق وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي ياجاره دارند، بر اساس ضوابط

خواهد بود و ممنوعيت انتقال انتقال قطعي اراضي واگذار شده، پس از ارائه گواهي پايان كار ساختماني  - 2تبصره 

  .گردد يكن تلقي مي لم نامه كان يش از اجراي اين آيينپ  مندرج در اسناد انتقال قطعي تنظيمي به تاريخ

اوراق قرارداد واگذاري ياد شده و نيز اوراق واگذاري زمين در شـهرهاي جديـد، در مراحـل مـرتبط بـا       - 3تبصره 

دهـد، در حكـم    تأمين اجتماعي به مشموالن قانون تأمين اجتماعي مي سازماناعطاي تسهيالت بانكي و تسهيالتي كه 

نماينـده دسـتگاه    سند رسمي بوده و در مـواردي كـه زمـين مـورد واگـذاري، فاقـد صـورت مجلـس تفكيكـي اسـت،          

  .نمايد واگذاركننده زمين، اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن، امضا مي

توسط آنها به منظـوري   ها شهرداريي وابسته به ها سازمانو  ها شركت، ها شهرداريي اه زمينواگذاري  - 30ماده 

ي مصوب شهري، منوط به مجوز وزارت مسكن و ها طرحواقع در  هاي عمومي شهر و عوض امالك غير از رفع نيازمندي

  .باشد شهرسازي مي

هـاي توليـدي و خـدماتي و     ت يـا كارگـاه  واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه يا انتقال انـواع مؤسسـا   - 31ماده 
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  :گيرد محلهاي كسب، با شرايط زير انجام مي

متقاضي، خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانايي مالي احـداث سـاختمان    -الف 

  .را داشته باشد

  .مجوز قانون الزم را جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد -ب 

ي شهرسازي مصـوب، و در  ها طرحي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در ها زمين -ج 

  .شهرداري براي آن منطقه شهر باشد  ي ياد شده، طبق مقرراتها طرحصورت فقدان 

داشـته  حداقل پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سـكونت   -د 

  .باشد

در بعضي از شهرهاي محروم، طبق اعالم وزارت مسكن و شهرسازي رعايت شرط مدت سكونت براي متقاضي  - ـه

گذاري در امـر ايجـاد واحـدهاي توليـدي،      متقاضي در شهرهاي مزبور، به سرمايه  باشد، مشروط بر آن كه ضروري نمي

  .هاي كسب اقدام نمايد صنعتي و خدماتي به جز محل

نماينـد نداشـته باشـند، اولويـت خواهنـد       افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مي - 1ه تبصر

  .داشت

گذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليد و اشتغال افـراد، بـه شـرط آن كـه      به منظور جذب سرمايه - 2تبصره 

، ضـمن اولويـت اعطـاي زمـين بـه ايـن گونـه افـراد، از         داشته باشند هاي توليدي مجوز قانوني افراد مزبور از وزارتخانه

  .شوند شهري برخوردار مي هاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين تخفيف

بـراي   هـا  شـهرك اجازه واگـذاري اراضـي داخـل     "ي مشمول قانون ها شهركي داخل ها زمينواگذاري  - 32ماده 

كه در زمان اخذ مجوز  )6/7/1360مصوب ("نيمه تمام دولتي  يها شهركتأمين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي 

  .گيرد مي نامه آن انجام شده و آيين اند، طبق قانون ياد شهرك، خارج از حريم استحفاظي شهرها بوده

يي اسـت كـه بـه نـام     هـا  زمينقانون، كليه ) 13(ي متعلق به دولت، ياد شده در ماده ها زمينمنظور از  - 33ماده 

ي ملـي شـده و مـواتي كـه طبـق      هـا  زمينهمچنين كليه . است  ي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولتدولت دارا

نام دولت ثبت  اعم از اينكه به -هاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است  ن قوانين مصوب و آراي كميسيو

شـهري بـا دسـتگاه اسـت كـه وزارت       ان زمـين ي مزبور با سازمها زميننمايندگي دولت در مورد  -شده يا نشده باشد 

  كند، اختيار مي مسكن و شهرسازي به آن تفويض



 آنچه يك شهردار بايد بداند         

30  
 

يي اسـت كـه   هـا  زمـين كليـه   -قانون ) 13(ياد شده در ماده  -ي متعلق به شهرداري ها زمينمنظور از  - 34ماده 

  .ند باشد يا نباشدكه به نام شهرداري داراي س اعم از آن. تعلق دارد ها شهرداريطبق قوانين و مقررات به 

هـاي   هـا و كارگـاه   ي نزديك كارخانـه ها زمينوزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري  - 35ماده 

كارگاه با هزينه خود، واحدهاي مسكوني و تأسيسات عمومي مربـوط   توليدي به كاركنان آنها در صورتي كه كارخانه يا

حـداقل دو سـال در آن    دارا بودن شرايط دريافت زمين بـه صـورت انفـرادي   را احداث و فقط به كاركناني كه عالوه بر 

در ايـن صـورت پـس از اتمـام     . اند، به قيمت تمام شد مورد تأييـد آن وزارت اقـدام نمايـد    واحد اشتغال به كار داشته

ي كه تازه تأسيس هاي در مورد كارخانه. گيرد انتقال، زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام مي واحدهاي مسكوني امر

  .باشد اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروري نمي شده

هايي كه داراي  ها و كارخانه هاي سازماني به مؤسسات و كارگاه شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه - 36ماده 

  :باشد مي شخصيت حقوقي باشند، به شرح زير

  .تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسدضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به  -الف 

  .متقاضي، داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد -ب 

شود، بايد از نظر اينكه از كاركنان كارخانه يا كارگاه  هاي سازماني احداث مي تعداد شاغالني كه براي آنها خانه -ج 

  .اجتماعي يا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد ت كار و امورباشند، به تأييد وزار متقاضي مي

  .سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند) 18(بايد ) 3(حداقل سن شاغالن بند  -د 

ت نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگـام درخواسـت، كـالً پرداخـ    ) 20(تعداد شاغالن در طول سال از  -ه 

  .شده باشد

پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني، منطبـق بـا ضـوابط تعيـين      -و 

  .شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد

  .باشد شود و تابع قوانين مربوط مي هاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي مي خانه -ز 

قانون ) 11(ماده ) 5(يي كه در اجراي قسمت اخير تبصره ها شركتسكن و شهرسازي در سهم وزارت م - 37ماده 

به  ها زمينشود، به صورت آورده غير نقدي از محل  غير دولتي ايجاد مي بخش%) 50(با مشاركت بيش از پنجاه درصد 

تبصره ياد شده، به تصـويب   نيز مطابق ها شركتاساسنامه اين گونه . شود قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تأمين مي

  .دولت خواهد رسيد
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  .قانون استخدام كشوري مجاز است) 11(ي ياد شده با توجه به ماده ها شركتخدمت كاركنان دولت در  -تبصره 

قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقالب اسالمي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يـا   - 38ماده 

 ها شهرداريي مشمول قانون، با وزارت مسكن و شهرسازي و ها زمينتجاوز از  ر رفع آثار تصرف ومكلفند د ها شهرداري

  .همكاري، نظارت و دخالت مستقيم نمايند

 شـهري   تصويب تعاريف محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مورد عمل قانون زمـين  

  10/12/1367مصوب 

وزارت مسـكن و   2/10/1367 مـورخ  8421جـه بـه پيشـنهاد    بـا تو  10/12/1367هيأت وزيران در جلسه مـورخ  

شـهري، تعـاريف     قانون زمين 17وزارت كشور و به استناد ماده  30/9/1367 مورخ 14688/3/1شهرسازي و پيشنهاد 

 نامـه اجرايـي قـانون    جهت الحاق به آيين  شهري را  محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مورد عمل قانون زمين

  :شرح زير تصويب نمودند مزبور به

قـانون   4مـاده   1اي اسـت كـه مطـابق تبصـره      محدوده شهري زمين محدوده قانوني شهرها مورد عمل قانون  - 1

هـاي   شود بديهي است در تصويب محـدوده مزبـور طـرح    تعيين مي 1362تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب

  .رها لحاظ خواهد شدجامع معتبر شه

عبارتست از حـريم مصـوب شـهرها كـه بزرگتـر و در برگيرنـده        شهري زمين ي موضوع قانون حريم استحفاظ - 2

مصوب جمع يا هادي شهر بزرگت از محدوده قانوني مصوب شهر و در شهرهاي   محدوده نهايي مشخص شده در طرح

وب خواهد شد مذكور حريم استحفاظي محس  يطرح هاداراي حريم مصوب بزرگتر از حريم شهر باشد محدوده نهايي 

مربوط بـه اسـتفاده     نامه موضوع آيين....  در اين صورت انجام اقداماتي از قبيل صدور پروانه ساختمان مساحت زيربنا و

بر روي اراضي حد فاصـل   1355از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 

نامـه مزبـور و بـا     ي مذكور بر اساس مقـررات آيـين  طرح هاو محدوده نهايي  قانوني يا حريم مصوب شهر  بين محدوده

  ".خواهد گرفت  عالي شهرسازي صورت رعايت تصميمات شوراي
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بـه آن   شـهري  زمـين  نامه اجرايي قانون  آيين 51ماده  6شمول تسهيالت مذكور در تبصره  

محـل توليـد خـود و يـا     دستگاه ذيربط به شـهرهاي    دولت كه با موافقتدسته از كاركنان 

  3/4/1368مصوب  همسرانشان منتقل شوند

رت مسـكن و  وزا 3/2/1368مـورخ   900/1بنـا بـه پيشـنهاد شـماره      3/4/1368هيأت وزيـران در جلسـه مـورخ    

  :شهرسازي تصويب نمودند

شـوند  همسرانشـان منتقـل    آن دسته از كاركنان دولت كه با موافقت دستگاه ذيربط به شهر محل تولد خـود و بـا   

  .شهري خواهند بود ايي قانون زمين نامه اجر آيين  51ماده  6مشمول تسهيالت مذكور در تبصره 

 "خود و يا "رت وزير عبا معاونت حقوقي و امور مجلس نخست 27/4/1368مورخ  45828موجب نامه شماره به (

  ).باشد صحيح مي

  31/3/1374مصوب  ها قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 

ها از تاريخ تصويب اين قـانون تغييـر    وري آن ها و تداوم و بهره به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ - 1ده ما

  .باشد جز در موارد ضروري ممنوع مي ها شهركخارج از محدوده قانوني شهرها و  ها در كاربري اراضي زراعي و باغ

هـا بـه عهـده كميسـيوني مركـب از نماينـدگان        و بـاغ در موارد ضروري تغيير كاربري اراضـي زراعـي    - 1تبصره 

شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر   هاي كشاورزي، مسكن و وزارتخانه

تصميمات كميسيون مزبور كـه واجـد آراء اكثريـت     گردد و شود محول مي استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي

استعالم نسبت   ر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يااعضاء باشد معتب

  .به صدور پاسخ اقدام نمايد

وزارت كشـاورزي   هـا  شهركها در خارج از محدوده قانوني شهرها و  مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ - 2تبصره 

روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجـاز  موضوع اين قانون در  است و تغيير كاربري اراضي

  .باشد مي

ها و تغيير  ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ - 3تبصره 

وزارت مذكور را اعمال  از وزارت كشاورزي استعالم و نظر ها شهركقانوني شهرها و   ها در خارج از محدوده كاربري آن
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  .نمايند

شود هشـتاد   ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ - 2ماده 

هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مـالكين   باغ  قيمت روز اراضي و%) 80(درصد 

اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصـاد   نحوه تقويم ارزش. گردد كل كشور واريز مي داري وصول و به خزانه

  .ي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيديو دارا

تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مسـاحت كوچـك طبـق     - 1تبصره 

نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشـاورزي و دامـي مشـمول     زي مشخص ميكشاور  ضوابط و تعاريفي كه وزارت

  .پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود

را )  متصـل يـا منفصـل     ( هـا  شـهرك وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسـعه شـهرها و    - 2تبصره 

ير زراعي و غير قابـل كشـاورزي اسـتفاده نمايـد و     ها طراحي و از اراضي غ و باغ  المقدور در خارج از اراضي زراعي حتي

  .را به حداقل ممكن برساند هاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

هـا را   هاي موضوع اين قانون كه غير مجـاز، اراضـي زراعـي و بـاغ     مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ - 3ماده 

بر بهاي اراضي و ابه پرداخت جزاي نقدي تا سه بر 2پرداخت عوارض موضوع ماده  الوه بر الزام بهتغيير كاربري دهند ع

صورت تكرار جرم عالوه بر مجازات مذكور به حـبس   در. ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد باغ

اين قانون را به مراجع  هاي متخلفين از هوزارت كشاورزي موظف است پروند. از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد

ي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت يقضا

  .بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند رسيدگي و

و مؤسسـات   هـا  شـركت و نهادهاي عمومي و  ها شهرداريي دولتي و ها شركتو مؤسسات و  ها سازمان - 1تبصره 

  .باشند ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي آن دولتي كه شمول قانون نسبت به

و نهادها كه در اجراي اين قانون بـه تشـخيص دادگـاه صـالحه      ها شهرداريهر يك از كاركنان دولت و  - 2تبصره 

ها به قيمت روز زمين با كـاربري جديـد و در صـورت     سه برابر بهاي اراضي و باغ تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا

سـردفتران متخلـف   . محكوم خواهند شـد  ها شهرداري م از خدمات دولتي ويتكرار عالوه بر جريمه مذكور به انفصال دا

  .نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد

از درآمدهاي موضوع ايـن قـانون را در   %) 80(اله اعتباري معادل هشتاد درصد دولت مكلف است همه س - 4ماده 
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منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضـوابط قـانوني مربوطـه بـه مصـرف امـور زيربنـائي         بودجه ساليانه وزارت كشاورزي

حياء اراضي مـوات  و بندهاي خاكي تأمين آب و ا كشي، سدها كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زه

ي غيـر  ها زمين  سازي باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده% 20و باير برساند و بيست درصد 

  .گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي ها شهركقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد 

قـانون تأسـيس شـوراي عـالي      5ده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده از تاريخ تصويب اين قانون نماين - 5ماده 

  .خواهد داشت شهرسازي و معماري ايران عضويت

مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط بـه ورزشـگاه بـزرگ     - 6ماده 

  .مطابق با اين قانون عمل خواهد شدمذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي  اصفهان جهت احداث ورزشگاه

ايـن   اجرايـي نامـه   باشد و وزارت مذكور مكلف است آيـين  وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي - 7ماده 

  .تصويب هيأت وزيران برساند قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به

  .گردد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي - 8ماده 

  1/8/1385مصوب  باغ هان اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و قانو

مجلس شـوراي اسـالمي بـه شـرح زيـر       31/3/1374مصوب  باغ هاقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  – 1ماده 

  :گردد اصالح مي

هاي  عنوان تبصرهقانون مذكور به شرح زير اصالح و چهار تبصره به   )1( ماده) 3(و ) 2(،  )1( هاي تبصره - 2ماده 

  .گردد به آن الحاق مي) 7(و ) 6(،  )5(،  )4(

در هر استان به عهده كميسيوني مركـب   باغ هاتشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و  – 1تبصره 

سـازمان مسـكن و شهرسـازي، مـديركل حفاظـت محـيط        رييسمدير امور اراضي،  ، جهادكشاورزيسازمان  رييساز 

  .گردد  تشكيل مي جهادكشاورزيباشد كه به رياست سازمان  ستان و يك نفر نماينده استاندار ميزيست آن ا

  .تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد  ربط مي نماينده دستگاه اجرايي ذي

ظـر  موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافـت تقاضـا يـا اسـتعالم مطـابق ن      سازمان جهادكشاورزي

  .كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد

گردد  سازمان مذكور تشكيل مي رييسزير نظر  Ĥن هااست جهادكشاورزيي سازمان هادبيرخانه كميسيون فوق در 
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بـه   درخواسـت هـا  بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمـودن    دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، و عهده

  .باشد نگهداري سوابق و مصوبات مي نوبت در كميسيون و

اسـت و مراجـع قضـايي و اداري، نظـر      جهادكشـاورزي ، وزارت باغ هـا مرجع تشخيص اراضي زراعي و  – 2تبصره 

نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مـورد   ربط را در اين زمينه استعالم مي ذي جهادكشاورزيسازمان 

استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسـمي دادگسـتري    جهادكشاورزين نظر سازما .بود اشاره خواهند

  .شود تلقي مي

و مراجـع مربـوط مكلفنـد در مـوارد      هيأت هـا ادارات ثبت اسنادو امالك و دفاتر اسناد رسمي و ساير  – 3تبصره 

از  شهرك هـا محدوده قانوني شهرها و  در خارج از آن هاو تغيير كاربري  باغ هاتفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و 

  .استعالم نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند جهادكشاورزيوزارت  جهادكشاورزيي سازمان ها

ي كارگـاه هـا  ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشـاورزي و  مرغداري ها، دامداري ها  ،ها  گلخانهاحداث  – 4تبصره 

. شـود  كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كـاربري محسـوب نمـي    بهينهصنايع تكميلي و غذايي در روستاها 

ي سـازمان هـا  محيطـي بـا موافقـت      موارد مذكور از شـمول ايـن مـاده مسـتثني بـوده و بـا رعايـت ضـوابط زيسـت         

  .باشد بالمانع مي Ĥن هااست جهادكشاورزي

وب، مشمول ضوابط طرح هادي بـوده و  اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مص – 5تبصره 

  .باشند از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي

ي كميسـيون هـا  به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيـابي عملكـرد    – 6تبصره 

  .گردد تشكيل مي) زمان امور اراضيسا( جهادكشاورزياين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت ) 1(موضوع تبصره 

اين ماده در مواردي كه مجوز تغييـر  ) 1( ي موضوع تبصرهكميسيون هاتجديد نظر درمورد تصميمات  – 7تبصره 

يـا   جهادكشاورزيبه عهده كميسيوني به رياست وزير  جهادكشاورزيشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت  كاربري صادر

هاي مسـكن و شهرسـازي، كشـور و سـازمان حفاظـت       ربط وزارتخانه ياالختيار وي و با عضويت معاونان ذ نماينده تام

تواند حسب مـورد و بـدون حـق رأي در جلسـات مـذكور       ربط مي نماينده دستگاه اجرايي ذي .باشد محيط زيست مي

  .شركت نمايد

و بـه  نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصـادي و دارايـي تعيـين    «عبارت  – 3ماده 

آن بـه شـرح   ) 2(و ) 1(هاي  قانون مذكور حذف و تبصره  )2( از انتهاي متن ماده» رسيد تصويب هيأت وزيران خواهد
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  .گردد الحاق مي) 3( ذيل اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره

براي براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط  باغ هاتغيير كاربري اراضي زراعي و  – 1تبصره 

ي و همچنين واحدهاي صنايع تبـديلي و  ها هĤن، پرورش آبزيان، توليدات گلخمرغداري ها، دامداري هايكبار و احداث 

  .بود تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد

اي مصـوب مجلـس شـوراي     يههـاي سـرما   ي تملك دارايـي طرح هاي مورد نياز باغ هااراضي زراعي و  – 2تبصره 

ي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع ايـن مـاده مسـتثني    طرح هاو ) استاني –ملي (اسالمي 

  .باشد بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي

از اي متشـكل   نفـره  ي موضوع اين قانون توسـط كميسـيون سـه   باغ هاتقويم و ارزيابي اراضي زراعي و  – 3تبصره 

انجـام   هـا  نايـك از شهرسـت   ، استانداري، امـور اقتصـادي و دارايـي اسـتان در هـر     جهادكشاورزينمايندگان سازمان 

  .پذيرد مي

  :گردد آن به شرح ذيل اصالح مي) 2( قانون مذكور و تبصره) 3( ماده – 4ماده 

ه صورت غيرمجاز و بـدون اخـذ   ي موضوع اين قانون كه بباغ هاكليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و  – 3ماده 

اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، عالوه بر قلع و قمـع بنـا، بـه    ) 1( ماده  )1( مجوز از كميسيون موضوع تبصره

به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظـر   باغ هاپرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و 

  .شد ماه محكوم خواهند  و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا ششاست   متخلف بوده

و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشـخيص دادگـاه صـالحه     شهرداري هاهريك از كاركنان دولت و  – 2تبصره 

به قيمـت   باغ هااراضي زراعي و باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي   تخطي نموده

است و در صورت تكرار عالوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از   روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده

سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در . شد محكوم خواهند شهرداري هاخدمات دولتي و 

  .شوند حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي صورت تكرار به شش ماه

  :گردد قانون مذكور به شرح زير اصالح مي) 4( ماده – 5ماده 

از درآمدهاي موضوع اين قـانون را در  %) 80( ساله اعتباري معادل هشتاد درصد  دولت مكلف است همه – 4ماده 

ق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنـايي  منظور نمايد تا وزارت مزبور طب جهادكشاورزيبودجه ساليانه وزارت 

كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خـاكي، تـأمين آب و احيـاي اراضـي     
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باقيمانـده از درآمـد موضـوع ايـن       %)20( هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد موات و باير و هزينه

شـهرك  ي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجـاد  زمين هاسازي  ظور مطالعه و آمادهقانون به من

  .گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي ها

  :گردد به قانون مذكور الحاق مي) 12(الي ) 7( موارد زير به عنوان مواد – 6ماده 

  :ها موارد زير را رعايت نمايد موظف است در تشخيص ضرورت  )1( ماده) 1( كميسيون موضوع تبصره – 7ماده 

  .ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرايي ذي -1

  .اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اي و ناحيه ي كالبدي، منطقهطرح هاضوابط  -2

  .لح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلحمطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مس -3

گذاري باتوجه به روح كلي قانون مبنـي بـر حفـظ كـاربري      ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه -4

  .باغ هااراضي زراعي و 

  .ربط استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي -5

بـرق،    مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنـايي ماننـد آب،   صدور هرگونه – 8ماده 

هـاي   اين قـانون توسـط وزارتخانـه   ) 1(موضوع ماده باغ هاربط در اراضي زراعي و  ي ذيدستگاه هاگاز و تلفن از سوي 

صرفاً پس از تأييد كميسـيون   ربط و ساير مراجع ذي شهرداري ها، استانداري ها، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي

متخلـف از ايـن مـاده برابـر     . بـود  اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهـد ) 1( ماده) 1( موضوع تبصره

  .شد اين قانون مجازات خواهد) 3( مقررات ماده

شهرك وني شهرها و واقع در داخل محدوده قان باغ هابه منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و  – 9ماده 

موظفنـد تسـهيالت و    شـهرداري هـا  باشند، دولت و  ي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي ميطرح هاكه در  ها

  .قرار دهند آن هادر اختيار مالكان  شهرداري هاخدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز 

زايش شن و ماسه و ساير اقـداماتي كـه بنـا بـه     هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا اف – 10ماده 

طـور غيرمجـاز و بـدون اخـذ مجـوز از        گردد، چنانچـه بـه   تغيير كاربري محسوب مي جهادكشاورزيتشخيص وزارت 

محـل مكلفنـد    جهادكشـاورزي اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مـأموران    )1( ماده  )1( كميسيون موضوع تبصره

  .دام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعالم نمايندنسبت به توقف عمليات اق

به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا  جهادكشاورزيچنانچه مرتكب پس از اعالم  – 1تبصره 



 آنچه يك شهردار بايد بداند         

38  
 

  .از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد جهادكشاورزيبه درخواست 

موظفند با حضور نماينده دادسـرا و در نقـاطي كـه دادسـرا نباشـد بـا حضـور         زيجهادكشاورمأموران  – 2تبصره 

رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمـين را  صورت مجلس نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم 

  .به حالت اوليه اعاده نمايند

از كميسـيون   باغ هـا بري اراضي زراعي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كار – 11ماده 

مجـوز تغييـر كـاربري اراضـي      1374مصـوب   باغ هـا قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و ) 1( ماده) 1( موضوع تبصره

االجرا شدن ايـن قـانون، نسـبت بـه      اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم را دريافت نموده باغ هازراعي و 

در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضـوع مشـمول مقـررات    . وز مربوطه اقدام نماينداجراي طرح موضوع مج

  .اين قانون خواهدشد

و  هـا  راهقانون اصـالح قـانون ايمنـي    ) 17( ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده – 12ماده 

  .باشد اين قانون مجاز مي) 1( ماده) 1( صرهدرمورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تب 1379آهن مصوب  راه

  .يابد تغيير مي) 14(و ) 13( قانون مذكور به شرح زير اصالح و شماره آن به مواد) 7( ماده – 7ماده 

  .باشد هاي اجرايي آن مي نامه آيينمسؤول اجراي اين قانون و  جهادكشاورزيوزارت  – 13ماده 

هاي مسـكن   هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه نامه آيينموظف است  جهادكشاورزيوزارت  – 14ماده 

و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب بـه هيـأت وزيـران ارائـه     

  .نمايد

  .يابد تغيير مي) 15( قانون مذكور به شرح ذيل اصالح و شماره آن به ماده) 8( ماده – 8ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت و  ) 77( كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده – 15ماده 

  .گردد لغو مي 28/12/1373مصرف آن در موارد معين مصوب 

   24/10/1374مصوب  باغ هانامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  آيين 

  11/11/74: تاريخ          هـ            15398ت  13105: شماره

وزارت  14/5/1374مورخ  8862/300/2719بنا به پيشنهاد شماره   24/10/1374 هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامه اجراي قانون ياد  آيين - 1374مصوب  - باغ هاكاربري اراضي زراعي و  قانون حفظ) 7(كشاورزي و به استناد ماده 
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  :شده را به شرح زير تصويب نمود

نامـه   كه از اين پس در اين آيـين  - 1374مصوب  - باغ هادر اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  - 1ماده 

  :داراي تعريف هاي مربوط هستند يري زعبارت ها -شود  به اختصار قانون ناميده مي

ف و ضـوابط تقسـيمات   قانون تعاري) 4(ماده ) 1(اي است كه بر اساس تبصره  محدوده: محدوده قانوني شهر -الف 

  .ربط رسيده باشد ذي  تصويب مراجع به - 1362مصوب  -كشوري 

  .ربط رسيده باشد مراجع قانوني ذياي است كه به تصويب  محدوده: محدوده قانوني شهرك -ب 

اي است كه به تصـويب مراجـع قـانوني     ي هادي يا بهسازي روستا، محدودهطرح هادر : محدوده قانوني روستا -ج 

  .ستا ، محدوده مسكوني موجود روستادي يا بهسازيطرح هابط رسيده باشد و در روستاهاي فاقد ر ذي

ي اسـتانداري هـا  هاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي، سازمان حفاظت محـيط زيسـت و    وزارتخانه - 2ماد 

تشـكيل كميسـيون    كشاورزي، نماينده خـود را در هـر اسـتان جهـت      سراسر كشور، موظفند بنا به درخواست وزارت

به وزارت ياد  ،شود مي  نامه به اختصار كميسيون ناميده كه از اين پس در اين آيين ،قانون) 1(ماده ) 1(موضوع تبصره 

  .كند ه در كميسيون را صادر ميدوزير كشاورزي حكم عضويت نمايندگان ياد ش. شده معرفي كنند

شود و سازمان يـاد شـده در هـر اسـتان      استان مستقر ميكميسيون و دبيرخانه آن در سازمان كشاورزي  -تبصره 

  .كند سئول دبيرخانه را تعيين ميم

ي تحت تملـك بـه جـز    باغ هادرخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تغيير كاربري اراضي يا  - 3ماده 

در دبيرخانه كميسيون ثبت  به انضمام تصاوير اسناد و مدارك الزم  قانون) 1(ماده ) 2(ي موضوع تبصره درخواست ها

ي ياد شده را در درخواست ها  كميسيون. گيرد و به ترتيب تاريخ ثبت، براي رسيدگي در دستور كار كميسيون قرار مي

دهد و حداكثر ظرف  ، مورد بررسي قرار ميشهرداري هاي اجرايي مربوط و دستگاه هاصورت لزوم، پس از اخذ نظرات 

اصـله بـه   كند و مقـررات را بالف  گيري مي تصميم آن هايرخانه، با رأي اكثريت اعضا در مورد ثبت در دب  دو ماه از تاريخ

  .نمايد متقاضي اعالم مي

ي جامع يا هادي و ساير مراجع طرح هاشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مراجع قانوني تصويب  - 1تبصره 

  .كنند قانون را تعيين مي) 2(ع ماده زمين يا باغ موضو  قانوني مربوط، حسب مورد كاربري جديد

كميسيون در صورت موافقت با تغير كاربري زمين زراعي يا باغ موضوع درخواسـت يـا قسـمتي از آن،     - 2تبصره 

كامل ملك، به منظور تعيين قيمت روز زمين يا باغ براي كاربري جديد،   و مشخصات) كروكي (مراتب را همراه با نقشه 
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مبني بر واريز هشتاد درصـد    كند و پس از اخذ گواهي الزم تصادي و دارايي استان مربوط اعالم ميبه اداره كل امور اق

داري كل كشور، مجوز تغيير كـاربري را صـادر و    قانون به حساب خزانه) 2(ارزش روز زمين و باغ موضوع ماده %) 80(

  .نمايد قانوني وي اعالم مي جانشين  به متقاضي يا

در خـارج از محـدوده قـانوني     بـاغ هـا  شاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعـي و  وزارت ك - 3تبصره 

  .ها ابالغ كند ناسازمان هاي كشاورزي استتعيين و جهت اجرا به   نامه شهرها را ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

نامـه، ضـوابط    ابالغ اين آيـين  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ - 4تبصره 

تصـويب هيـأت وزيـران    مشمول تغيير كاربري موضوع قـانون را تهيـه و بـراي      مربوط به چگونگي تقويم ارزش اراضي

  .پيشنهاد كند

در خـارج از محـدوده    بـاغ هـا  ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موظفند اراضي زراعـي و   - 4ماده 

  .شود مي  ر كشاورزي تهيه و ابالغوزيقانوني شهرها توسط 

وزارت كشاورزي موظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تغيير كاربري زمين زراعي و باغ بـراي سـكونت    - 5ماده 

كوچك، همچنين نيازهاي بخش كشاورزي و دامي را كه مشمول پرداخت   هاي شخصي مالكان كم بضاعت در مساحت

تهيه و براي اجـرا بـه كميسـيون      نامه باشند، ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين قانون نمي) 2(عوارض موضوع ماده 

  .قانون ابالغ كند) 1(ماده ) 1( موضوع تبصره

ضوابط و تعاريف موضوع اين ماده در بخش امور دامي و ساير وظايف وزارت جهاد سازندگي با همـاهنگي   -تبصره 

  .شود وزارت ياد شده تهيه مي

شـهرك هـا   قانون مكلف است جهات توسـعه شـهرها و   ) 2(رت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره وزا - 6ماده 

طراحـي و از اراضـي غيـر زراعـي و غيـر قابـل        بـاغ هـا  اراضي زراعي و  المقدور در خارج از را حتي) متصل يا منفصل (

  .اراضي اخذ كند  ورزي بودنبل كشاكشاورزي استفاده كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غير زراعي و غير قا

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگي به حداقل رساندن تغيير كاربري  -تبصره 

دسـتگاه  نامه تهيـه و بـه    قانوني شهرها را ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اين آيين  ي داخل محدودهباغ هااراضي زراعي و 

  .ي مربوط ابالغ كندها

قـانون و  ) 3(پـس از احـراز تخلـف موضـوع مـاده       هـا  ناي كشاورزي اسـت سازمان هاوزارت كشاورزي و  - 7ماده 

مراجع قضايي، توقف عمليات و اقـدامات را از مراجـع يـاد شـده      هاي آن، حسب مورد ضمن معرفي متخلفان به تبصره
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مغـاير قـانون را صـادر و      اقـدامات  مراجع قضايي ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عمليات و. كند درخواست مي

در صـورت محكوميـت متخلـف بـه     . كنـد  سپس برابر مقررات مربوط به تخلفات رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي

مراجع قانوني مربوط موظف اسـت برابـر حكـم دادگـاه پـس از وصـول جريمـه، مجـوز بنـا و            پرداخت جريمه نقدي،

  .يسات را صادر كندتأس

ي جداگانـه  رديف هابرنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبارات عمراني موضوع قانون را تحت سازمان  - 8ماده 

در اليحـه  %) 20(و بيسـت درصـد   %) 80(شهرسازي به ترتيب هشتاد درصد   براي وزارت كشاورزي و وزارت مسكن و

مد عمومي كشور هر سال بـه  درآ  وجوه واريزي موضوع قانون به%) 100(صد  معادل صد در. بودجه ساالنه منظور كند

گيـرد تـا    هاي كشاورزي و مسكن و شهرسازي قرار مي نسبتهاي ياد شده، از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتخانه

  .قانون به مصرف برسد) 4(ع ماده ي مصوب موضوطرح هااجراي   جهت

مه، سيصد هكتار اراضـي غيـر قابـل    نا وزارت كشاورزي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين - 9ماده 

  .دستگاه اجرايي مربوط اعالم كندورزشگاه بزرگ اصفهان تعيين و به   قانون را جهت احداث) 6(كشت موضوع ماده 

در حـريم   )1366مصـوب  ( شهري زمين به منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون  - 10ماده 

  .شود و شهرسازي تهيه و ابالغ ميتوسط وزراي كشاورزي و مسكن   طور مشتركاستحفاظي، دستورالعمل الزم به 

  .استي نامه مستثن ي عمراني مصوب، از شمول اين آيينطرح هاي مورد نياز زمين ها - 11ماده 

مصـوب   بـاغ هـا  آيين نامه اجرايي قانون حفظ كـاربري اراضـي زراعـي و    ) 11(اصالح ماده  

6/4/1378   

  12/4/1378: هـ                            تاريخ 17151ت  68146شماره 

موضـوع نامـه    (با توجه به نظر رياست محترم مجلـس شـوراي اسـالمي      6/4/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ  

  : تصويب نمود) 24/6/1375ب مورخ.هـ 1305شماره 

ت 13105موضوع تصويب نامه شـماره  ( باغ هاآيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و ) 11(در ماده 

  . گردد س شوراي اسالمي اضافه ميي عمراني مصوب عبارت مجلطرح هابعد از عبارت  ) 1/11/1374هـ مورخ  15398
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   22/12/1380مصوب  باغ هانامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  اصالحيه آيين 

  25/12/80: خهـ                   تاري 23172ت  3858شماره 

 كشـور و بـه   وزارت 14/6/1379-61/6/1497بنا به پيشنهاد شـماره   22/12/1380وزيران در جلسه مورخ  هيات

 اجرايينامه  آيين) 7(در ماده : نمود تصويب 1374مصوب  ،ها باغقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و ) 7(استناد ماده 

 1/11/1374مـورخ   ـهـ 15398ت /13105نامـه شـماره    تصويب ، موضوع باغ هاقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و 

مقررات حسب محل وقـوع   متخلف را به منظور اعمال قوانين و(به عبارت ) كند مجوز بنا و تاسيسات را صادر(عبارت 

  . اصالح مي گردد) شهرداري و استانداري ها معرفي نمايد تخلف به

   2/3/1386ها مصوب  باغاراضي زراعي و  آيين نامه اجرايي قانون اصالح قانون حفظ كاربري

  19/4/1386: هـ                        تاريخ 37110ت  59879شماره 

وزارت جهادكشـاورزي   9/1/1386رخ مو 340/020بنا به پيشنهاد شماره     2/3/1386 هيئت وزيران درجلسه مورخ

آيين نامه اجرايي قانون  )1385مصوب ( باغ هااعي و قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زر) 14(به استناد ماده  و

  :يادشده را به شرح زير تصويب نمود

  :ر در معاني مربوط به كار مي روددر اين آيين نامه اصطالحات زي -1ماده 

كه از ايـن   )1385مصوب (و اصالحيه آن  )1374مصوب (باغ ها قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و : الف ـ قانون 

  .اختصار قانون ناميده مي شودآيين نامه به  پس در اين

اساس قانون تعاريف محدوده  محدوده اي كه بر: ب ـ محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا 

وني ذيربط رسيده يـا خواهـد   به تصويب مراجع قان) 1384مصوب ( آن هاو حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين 

  .رسيد

طرحي كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ميـزان و مكـان گسـترش آتـي و نحـوه      : وستاپ ـ طرح هادي ر 

ي روستايي سكونتگاه هاي ساماندهي فضا و طرح هاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات نيازمندي ها

  .طرح هاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايديا 

شت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كـه سـابقه بهـره    اراضي تحت ك: باغ هااراضي زراعي و      ت ـ 
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اضي زراعي و باغ ها محسوب الحاقي كه در حكم ار) 4(فعاليت هاي موضوع تبصره برداري داشته باشد و اراضي تحت 

  .مي شود

  .قانون مي باشد) 1(ماده ) 1(صره كميسيون تب: ث ـ كميسيون

  .قانون مي باشد)  2(اده الحاقي م)  3(صره كميسيون تب: ج ـ كميسيون تقويم

  .م مال غيرمنقول به قطعات كوچكتردر مقررات ثبتي عبارت است از تقسي: چ ـ تفكيك

در اصطالح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشـاع شـريك يـا شـركاء و يـا تقسـيم مـال        : ح ـ افراز 

  .شاع بين شركاء به نسبت سهم آنانغيرمنقول م

  .تفكيك و افراز و غيرآناعم است از : قسيمخ ـ ت

در قالب ايجاد  باغ هاهر گونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و : د ـ تغيير كاربري 

جهادكشاورزي تغيير كاربري محسـوب  بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت 

  .شود

شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا : ـ مالك يا صاحب زمين  ذ

گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيـت آنـان محقـق    

عمومي و اجباري نباشـد و از قـديم االيـام از سـوي      شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعالن ثبت

متقاضـي را تأييـد   ) قاعـده يـد  (برداري واقع و شوراي اسالمي محل تصرف مالكانـه   اشخاص به عنوان مالك مورد بهره

رسيده باشد، مالك تلقـي   نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصالح نمايد و مستثني بودن اراضي مورد

  .شودمي 

يي كـه  طـرح هـا  ): اسـتاني  –ملي (ي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسالمي طرح ها     رـ

) بنـا بـه مـورد   (و يـا اسـتان    ريزي كشور داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه

  .باشد

نيـاز   ي غيرانتفاعي كه موردطرح هاي گردشگري و طرح ها: نقانو 2ي خدمات عمومي موضوع ماده طرح ها     ز ـ 

  .مند شوند دم بتوانند از آن بهرهمردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مر

در ذيـربط  ي اجرايـي  دستگاه هاموافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط : قانون)  7(مجوز موضوع ماده      س ـ 

  .بوط صادر مي شودنين و مقررات مرچارچوب قوا
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ربط در احداث بنا و تأمين دستگاه هاي ذيموافقتي كه توسط : قانون)  8( ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده 

  .شود ب، برق، گاز و تلفن صادر ميو واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آ

بافت موجـود روسـتا و گسـترش    محدوده شامل : ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب 

  .دورة طرح هادي روستا مي باشد در آتي آن

استان مستقر بوده و مدير امـور اراضـي، دبيـر كميسـيون      جهادكشاورزيدبيرخانه كميسيون در سازمان  -2ماده 

  .باشد مي

يـر  رأي از سـوي دب  ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشـتن حـق  نماينده دستگاه اجرايي ذي -تبصره

  .دعوت خواهد شد

همراه مدارك ثابت كننده  باغ هادرخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و  -3ماده 

و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصـه مـورد اجـراي طـرح، نظريـه اداره كـل       

قـانون، تحويـل    )7(در چارچوب مـاده  ذيربط ي دستگاه هاعالم حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ است

  .دبيرخانه مي گردد

و ) ي ملـي ـ اسـتاني   طرح ها(ي تملك دارايي هاي سرمايه اي طرح هاي مجري دستگاه هادرخواست  - 1تبصره 

كـي محـل   ي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروطرح ها

  .نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد زمورد اجراي طرح بصورت خارج ا    نقشه عرصه در مقياس     و

نيـاز، بررسـي    نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشـكيل و تكميـل پرونـده اعـم از اسـتعالم هـاي مـورد        -2تبصره 

صوبات و ابالغ تصميمات كميسيون و در كميسيون، نگهداري سوابق و م درخواست هاكارشناسي اوليه، مطرح نمودن 

 جهادكشـاورزي كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو مـاه از سـوي وزارت   

  .تهيه و ابالغ مي گردد) اراضي مورسازمان ا(

يـك   دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظـرف  -3تبصره 

 بـديهي اسـت در صـورت ارايـه مـدارك و     . ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد

  .دستور كار كميسيون قرار مي گيردمستندات، پرونده حسب نوبت در 

 جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سـه  -4تبصره 

كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعالم در . رأي موافق معتبر و الزم االجرا خواهد بود
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  .دبيرخانه به متقاضي ابالغ نمايدنسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق      دبيرخانه

نايع دسـتي و گردشـگري و صـنايع و    ي ميراث فرهنگـي، صـ  سازمان هادبيرخانه كميسيون از رؤساي  -5تبصره 

  .ر جلسات دعوت به عمل خواهد آوردمعادن استان براي شركت د

در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به  -4ماده 

راعي يـا بـاغ بـا كـاربري جديـد بـه       همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي ز

كميسيون تقويم اعالم و پس از اخذ نظريه كميسيون يادشده و اعالم به متقاضي و ارايه گواهي الزم توسط وي مبنـي  

ع خزانه داري كل كشور، مجوز تغييـر كـاربري را صـادر و بـه مرجـ     قانون به حساب ) 2(ض موضوع ماده بر واريز عوار

دت دو سـال داراي اعتبـار مـي    مجوز صادره از زمان ابالغ به متقاضي به م. مي نمايد اعالم استعالم كننده و متقاضي 

  .باشد

در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي  -تبصره

ايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نم

  .قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلـي مابـه التفـاوت تعيـين و بـه متقاضـي جهـت واريـز ابـالغ مـي گـردد           )  2(

درصـدور مجـوز تغييـر     ها نااست جهادكشاورزييا سازمان  جهادكشاورزيمواردي كه به تشخيص وزارت  در – 5ماده 

قررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهـت رسـيدگي و اتخـاذ تصـميم الزم بـه      كاربري توسط كميسيون رعايت م

الحاقي ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو مـاه ازتـاريخ   ) 7(كميسيون تبصره 

  .ابالغ نمايد ه موضوع اخذ تصميم وارجاع نسبت ب

را ذيـربط  و سازمان حفاظت محيط زيست موظفنـد معـاونين    وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي -تبصره 

  .وزارت جهادكشاورزي معرفي نمايندجهت عضويت در كميسيون مذكور، به 

در خـارج از محـدوده شـهرها،     باغ هاموظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و  جهادكشاورزيوزارت  -6ماده 

ابالغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصـويب كميسـيون امـور    و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ  شهرك ها

  .سازمان هاي جهادكشاورزي ابالغ نمايدزيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به 

موظفند ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين  ن هاااست جهادكشاورزياستانداري، اموراقتصادي و دارايي و  -7ماده 

  .دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند به ن هااعضويت در كميسيون تقويم شهرست نامه، نمايندگان خود را براي

شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافتـه و   جهادكشاورزيكميسيون تقويم در مديريت 
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  .اعضاء معتبر و الزم االجرا است رأي اكثريت

يم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بـر آن ظـرف   به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقو -8ماده 

وزارتخانـه هـاي كشـور، اموراقتصـادي و دارايـي،      نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي دو ماه پس از تصويب اين آيين 

  .د شدابالغ خواه Ĥن هابه است جهادكشاورزيتهيه و توسط وزارت  جهادكشاورزيمسكن و شهرسازي و 

ن تقويم از زمان اعالم به متقاضي به مدت شش مـاه اعتبـار خواهـد داشـت و در صـورت      تصميم كميسيو -تبصره

  .ن تقويم تعيين و اعالم خواهد شدانقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيو

فنـد در هنگـام   ادارات ثبت اسناد و امالك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئـت هـا و مراجـع مربـوط موظ         -9ماده 

و طرح هادي روسـتايي،   شهرك هاي واقع در خارج از محدوده شهرها و باغ هاتفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و 

را استعالم و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييـد  ) جهادكشاورزيمديريت ( جهادكشاورزينظر سازمان 

  .دجهادكشاورزي قابل اجرا خواهد بومديريت 

آيـين نامـه توسـط    راضي ظرف دو ماه پـس از صـدور ايـن    نصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم ا ضوابط و حد -تبصره

و امالك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صـنعت و   به سازمان ثبت اسناد جهادكشاورزيوزارت 

  .الم خواهد شداع جهادكشاورزيي سازمان هامحيط زيست و 

قانون ظرف سه ماه پـس از ابـالغ   ) 2(ماده ) 1(و تبصره ) 1(ماده )  4(مصاديق و ضوابط موضوع تبصره  -10ماده 

اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكـاري وزارتخانـه هـاي مسـكن و شهرسـازي، صـنايع و معـادن و        

ارت جهادكشاورزي و توسط وزي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه سازمان ها

  .ابالغ خواهد شد

قانون ظرف يـك مـاه مصـاديق اقـداماتي كـه      )  10(موظف است در اجراي ماده  جهادكشاورزيوزارت  -11ماده 

  .ب مي شود را تهيه و ابالغ نمايدمجاز بوده و جرم محسو تغيير كاربري غير

مجاز متخلف در اراضي زراعي  يات تغيير كاربري غيرگونه عمل به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هر -12ماده 

گونه جرم ضمن  در صورت مشاهده هر باغ هامكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و  جهادكشاورزي، مأموران باغ هاو 

  .به تنظيم صورت جلسه اقدام نمايندقانون، نسبت ) 10(توقف عمليات با رعايت ماده 

لفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يـا قـائم مقـام قـانوني وي بـه صـورت       مك جهادكشاورزيمأموران  -1تبصره

به اقدامات خود ادامه دهد نيـروي   جهادكشاورزيچنانچه مرتكب پس از اعالم مأموران . مكتوب اخطار و اعالم نمايند
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ات متخلـف  از ادامـه عمليـ   جهادكشـاورزي اسالمي ايران موظف است بنا بـه درخواسـت مـأموران      انتظامي جمهوري

  .جلوگيري نمايد

تنظيمي در اسرع وقت نسبت بـه معرفـي    صورت جلسهمكلف است با توجه به  جهادكشاورزيمديريت  -2تبصره 

و حكم مقتضـي   مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي. مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد

  .را صادر مي نمايند

قانون بـا حضـور   ) 10(ماده )  2( و ) 1(چارچوب تبصره هاي  مكلفند در جهادكشاورزيت مأموران وزار -13ماده 

، رأسـاً نسـبت بـه قلـع و قمـع بنـا و       صـورت مجلـس  نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظـيم  

  .را به حالت اوليه اعاده نمايند مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين

الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بـوده و  ) 4(ضوع تبصره ي موفعاليت ها -14ماده 

ي ايـن تبصـره قصـد تغييـر كـاربري ايـن       فعاليت هادر صورتي كه مجريان . مي باشد باغ هادر حكم اراضي زراعي و 

كميسيون تغييـر كـاربري    را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از فعاليت ها

  .ين قانون با آن ها برخورد مي شودمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد ا غير

وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسـناد و امـالك    -15ماده 

ي الزم را همكاري هـا ربط، موظفند در اجراي قانون  ايران و ساير مراجع ذي  كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

  .ا وزارت جهادكشاورزي بعمل آورندب

نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان ايـن قـانون بنـا بـر      -16ماده 

  .جهادكشاورزي تعيين و ابالغ مي گردددستورالعملي است كه از سوي وزير 

ي رديف هااصالحي قانون، ) 4(مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده  سازمان -17ماده 

و مسكن و شهرسازي اختصـاص دهـد و همـه سـاله درآمـدهاي       جهادكشاورزيهاي  اعتباري مستقلي براي وزارتخانه

سـتگاه هـاي يادشـده    د در بودجـه سـنواتي  %) 20(و بيست درصد %) 80(موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد 

  .منظور نمايد

و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامـه   باغ هاآيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  -18ماده 

و اصـالحيه   28/12/75مورخ      هـ16584/ت/128637/20 و شماره 1/11/74هـ مورخ 15398ت/13105هاي شماره 

  .مي گردد آن هاجايگزين  هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه
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مصـوب   هـا  بـاغ نامه اجرايي قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعـي و   اصالح آيين

18/9/1386  

  19/4/1386: هـ                         تاريخ 37110ت  59879شماره 

وزارت راه و  18/9/1386مـورخ   16319/11شـماره   بنـا بـه پيشـنهاد    18/9/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  : تصويب نمود )1385مصوب ( باغ هاقانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و ) 14(ترابري و به استناد ماده 

نامـه   ، موضـوع تصـويب  باغ هـا نامه اجرايي قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  آيين) 1(ماده “ ز”بند 

  : شود شرح زير اصالح مي به 19/4/1386هـ مورخ 37110ت/59879شماره 

هاي خدماتي بـين راهـي و    ي گردشگري و مجتمعها طرح: قانون ) 2(ي خدمات عمومي موضوع ماده طرح هاز ـ  

  .مند شوند ها بهره بتوانند از آن باشد و عموم مردم يي كه مورد نياز مردم ميها طرح

  29/8/1367مصوب  ها شهرداريي دولتي و ها طرحقانون تعيين وضعيت امالك واقع در  

و  ها شهرداريي دولتي يا وابسته به دولت و ها شركت، نهادها، ها سازمانها، مؤسسات،  كليه وزارتخانه -ماده واحده 

ي عمومي يا عمراني كـه ضـرورت   ها طرحباشند در  مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي  مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها

ضوابط مربوطه تصويب و اعالن شده باشد و در اراضي و  مقام دستگاه اجرايي با رعايت اجراء آنها توسط وزير يا باالترين

و حـريم   هـا  شهركشهرها و   قرار داشته و در داخل محدوده) حقيقي و حقوق (امالك شرعي و قانوني اشخاص اعم از 

ه انجام معاملـه قطعـي و   استحفاظي آنها باشد، پس از اعالم رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت ب

  .اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند انتقال

در صورتي كه اجراي طرح و تملك امالك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب بـه حـداقل    - 1تبصره 

مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش مالكين امالك واقع در طرح از كليه حقوق  سال بعد موكول شده باشد، 10

سال باشد مالك هنگام اخذ پروانـه   10صورتي كه كمتر از  بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در

  .تجديد بنا را ندارد سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و 10نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از  تعهد مي

 1موظفند همزمـان بـا صـدور پروانـه سـاختمان مالكـان مشـمول قسـمت اخيـر تبصـره            ها شهرداري - 2ره تبص

موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا مالك ارزيابي به هنگام   مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات

مزبور باشد بـه هنگـام اجـراي طـرح      ي طرحاجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجرا
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  .مصوب مالك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود

ي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخـذ پروانـه   ها طرحمالكين امالك و اراضي واقع در  - 3تبصره 

ا دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفـت و  تجديد يا افزايش بنا ر ساختمان بوده و قصد احداث يا

توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سـايرين   در بين آن گونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا

  .حق تقدم دارند

كيـك و  بنـدي و تف  هـاي مجـاز بـراي قطعـه     در مـواردي كـه تهيـه زمـين عـوض در داخـل محـدوده        - 4تبصره 

ي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع ها طرحمحدوده مزبور طبق  سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه ساختمان

اراضي براي استفاده از مزايـاي ورود بـه    توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي

الزم براي  سازي زمين و واگذاري سطوح م تعهدات مربوط به عمران و آمادهمحدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجا

ي هـا  طـرح از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در % 20تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 

  .ايندي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمها طرحهمچنين اراضي عوض  موضوع اين قانون و

ي دولتـي و  طرح هاماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك واقع در ) 1(قانون اصالح تبصره  

  22/1/1380مصوب  شهرداري ها

ي ها طرحماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك واقع در ) 1(هاي ده ساله مذكور در تبصره  مهلت –ماده واحده 

  .يابد كاهش مي به پنج سال  ،1367 ، مصوبشهرداري هادولتي و 

  28/8/1370مصوب  ها شهرداريقانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز   

مجـاز بـه تملـك ابنيـه، امـالك و اراضـي قـانوني مـردم          ها شهرداريدر كليه قوانين و مقرراتي كه  -ماده واحده 

اراضـي بايسـتي بـه قيمـت روز تقـويم و       شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، امالك و  باشند در صورت عدم توافق بين مي

  .پرداخت شود

قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كـه يـك نفـر بـه      - 1تبصره  

باشد تعيين خواهـد شـد،    مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي  انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب

  .االجرا است مزبور قطعي و الزمرأي اكثريت هيأت 
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در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صـالح محـل وقـوع ملـك، اقـدام بـه معرفـي         - 2تبصره 

  .كارشناس خواهد نمود

قـانون   29در صورتي كه در محل، كارشـناس رسـمي دادگسـتري وجـود نداشـته باشـد طبـق مـاده          - 3تبصره 

  .خواهد شد لعم 1317كارشناسان رسمي مصوب 

هر گاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعـالم دسـتگاه كـه بـه      - 4تبصره 

رسد، تعيـين   هاي كثيراالنتشار يا آگهي در محل به اطالع عمومي مي يكي از روزنامه يكي از صور ابالغ كتبي، انتشار در

تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختالف در  دن مالك، عدم تكميلننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بو

محـل وقـوع ملـك     مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسـر نباشـد دادگـاه صـالحه    

  .نمايد به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي) ها شهرداري (روز از تاريخ مراجعه  15حداكثر ظرف 

بوده و سهم هر مالك كـه داراي سـند    ها شهرداريي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز ها زمين - 5تبصره 

  .مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است رسمي بوده و بيش از يك هزار متر

گيـرد   قرار مـي  ها شهرداريمردم كه در اختيار جهت تأمين معوض ابنيه، امالك، اراضي شرعي و قانون  - 6تبصره 

اختصـاص   هـا  شهرداريواحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به   از اراضي و% 10دولت موظف است 

  .گردد به عنوان معوض تحويل ها شهرداريدهد تا پس از توافق بين مالكين و 

اليحه قانوني نحوه خريـد   " 5و آن قسمت از ماده  4قانون ماده  االجرا شدن اين از تاريخ تصويب و الزم - 7تبصره 

شوراي انقـالب   17/11/1358مصوب  "هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اجراي برنامه و تملك اراضي و امالك براي

  .گردد لغو مي ها شهرداريباشد در مورد  مي اسالمي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي

ي هـا  شـركت مسكوني براي امر مسكن بـه   ع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربريقانون من 

  6/5/1381مصوب  ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني مسكن و

به اشخاص حقيقي و حقوقي و  االجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي از تاريخ الزم - 1ماده 

كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهـاي   ي تعاوني مسكنها كتشري تعاوني مسكن اعم از ها شركت

و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي  ها شهركشهرها، ) قانوني (در داخل محدوده  نظامي و انتظامي براي امر مسكن

ي مورد نظر از مراجع اراض بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در مبني
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  .باشد اين قانون مي) 4(و ) 3(مذكور در مواد 

ي دولتي ها دستگاهنهادها و  ،ها سازماندفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از  - 2ماده 

و اشخاص حقيقي و  ي تعاوني مسكنها شركتزمين به  و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري

احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتـي از مراجـع تعيـين شـده      حقوقي موضوع بالمانع بودن

  .باشد صدور مي  اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ. اين قانون استعالم و پيوست مدارك نمايند در

ي هـا  شركتبراي امر مسكن به   بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمينكاربري، ضوابط ساختماني و بالمانع  - 3ماده 

طريـق شـهرداري مربـوط و     شـهرها، بايـد از  ) قـانوني  (محـدوده   تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخـل 

  .توسعه شهري به طور كتبي اعالم و گواهي شده باشد  ي مصوبها طرحبراساس 

اشخاص حقيقي و حقوقي براي امـر   ي تعاوني مسكن وها شركتاگذاري زمين به هرگونه نقل و انتقال و و - 4ماده 

داخل و يا خارج از حريم شهرها بجـز در محـدوده مصـوب شـهرهاي      شهرها اعم از) قانوني (مسكن در خارج محدوده 

  .باشد شوند، ممنوع مي شده يا ميي مصوب احداث ها طرحطبق مقررات و براساس   ي كهيها شهركجديد و 

زمين مذكور از نظر كاربري و   ي مصوب و تناسبها شهركاحراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و 

  .باشد مسكن و شهرسازي استان مي  هاي متقاضيان به عهده سازمان ضوابط ساختماني با برنامه

هاي تفكيك اراضي و امالك و  قشهن  مورد تهيه هاي زير را در ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تأييديه - 5ماده 

  :انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند

ي جـامع  ها طرحرعايت مصوبات  شهر و حريم شهر از نظر) قانوني (تفكيك اراضي و امالك در داخل محدوده  -الف 

  .و هادي شهري از شهرداري مربوط

اي  ي جامع ناحيهها طرحضوابط  ها از نظر رعايت كاربري وتفكيك اراضي و امالك واقع در خارج از حريم شهر -ب 

نامه مربوط به استفاده از اراضـي و احـداث    آيينرعايت ضوابط  و درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر

و اصـالحات بعـدي آن،   ) هيـأت وزيـران   1355مصـوب   (محدوده قـانوني و حـريم شـهرها     بنا و تأسيسات در خارج از

  .سازمان مسكن و شهرسازي استان زا

  .مسكن انقالب اسالمي است  هاي مربوط بنياد در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه -تبصره 

 يهـا  زمينتغيير كاربري درمورد   د وهر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سن - 6ماده 

درصـورت تخلـف، متخلفـان از جملـه     . مربوط ممنوع اسـت   ت مفاد اين قانون و مقرراتموضوع اين قانون، بدون رعاي
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  ،هـا  شـهرداري ، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشـخاص حقيقـي و حقـوقي،    ذيربط  هيأت مديره شركت تعاوني

  .باشند ي تعاوني مسكن ميها شركتدولت و اعضاي 

گيري كننـد و بـه هـر     تصميم  ر حريم يا خارج از حريم شهرهامراجعي كه خارج از حدود وظايف خود د - 7ماده 

اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و   نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخالف مفاد اين قانون

نهـا برابـر   شـوند و بـا آ   خالف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلـف محسـوب مـي    گونه اقدامات يا به نحوي در اين

  .رفتار خواهد شد  مقررات

تلفـن و نظـاير آن مكلفنـد     ي تأمين كننده خدمات آب، برق، گـاز، ها شركت، مؤسسات و ها سازمانكليه  - 8ماده 

عمليـات سـاختماني فقـط در قبـال ارائـه پروانـه معتبـر         خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسـب مراحـل مختلـف   

واهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صـدور پروانـه و ذكـر    گ ساختماني، گواهي عدم خالف يا

  .تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند شماره و

هرگونه بنائي كه به طور غيـر مجـاز و    گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و واگذاري خطوط و انشعاب اين

  .باشد احداث شود ممنوع مي  ي مصوبها طرح اجراييررات برخالف ضوابط و مق

ها ابالغ نمايد قبل از درج هرنـوع   رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به كليه جرائد و ساير - 9ماده 

 ايـن قـانون را  ) 5(مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده  آگهي تبليغاتي درارتباط با تفكيك و فروش اراضي،

سـازمان   (شهرسـازي   دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظـر وزارت مسـكن و   آگهي حسب مورد از

  .و عرضه زمين اخذ نمايند  را درخصوص بالمانع بودن تفكيك) مسكن و شهرسازي استان مربوط

  .شوند كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي - 10ماده 

كشـور، تعـاون و كـار و امـور      هـاي مسـكن و شهرسـازي،    اين قانون توسـط وزارتخانـه   اجرايينامه  نآيي - 11ماده 

  .وزيران خواهد رسيد  هيأت  اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب
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نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن  آيين

  6/3/1383مصوب  مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ي تعاونيها شركتبه 

  10/3/1383: تاريخ                         هـ 29782ت 11483:   شماره

، كشور،تعاون و  هاي مسكن و شهرسازي بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 6/3/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 

امـر مسـكن    ون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني برايقان) 11(كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 

مـذكور را بـه    نامه اجرايـي قـانون   آيين )1381مصوب (ي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ها شركتبه 

  : شرح زير تصويب نمود

روسـتا   شهر جديد و محـدوده  و حريم شهر، شهرك مسكوني و)  قانوني(، محدوده  نامه ـ در اجراي اين آيين  1ماده 

ي مصوب جامع و تفصيلي و هـادي شـهرها، ايجادشـهرك و    ها طرحباشند كه در  هايي مي ها و حريم عبارت از محدوده

  . رسيده باشند ذيربطشهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني 

( رخورداري از كـاربري مسـكوني درمحـدوده    ، ب قانون) 1(ـ منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده   2ماده 

  . باشد و شهرهاي جديد مي ها شهركي ها طرح، تفصيلي و هادي و  ي مصوب جامعها طرحطبق )  قانوني

، بـراي   نامـه ماننـد لـزوم اسـتعالم و نظـاير آن در اسـتفاده مسـكوني از زمـين         ـ كليه مقـررات ايـن آيـين     3ماده 

، عمومي و دولتي و وابسـته بـه آنهـا و همچنـين بنيادهـا و نهادهـاي        خصوصياشخاص حقيقي و حقوقي اعم از  كليه

  .  االجرا است انقالبي واوقاف الزم

دولتـي و   يهـا  دستگاه، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام  ـ واگذاري  4ماده 

،  دولتـي  يهـا  شـركت و  ها شهرداري،  نيروهاي نظامي و انتظامي، ها سازمانها،  عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه

كند،  اقدام مي بنيادها و نهادهاي انقالبي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي

  .  تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است

ممنـوع   گونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيسـت ـ هر  5ماده 

  .  است

در  ، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقـال  ـ هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني  6ماده 

سكوني زمين و عدم امكـان سـاختن مسـكن درآن    ، داير بر اطالع از كاربري غيرم اليه دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل
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  . خواهد بود

نامـه مـورد نقـل و انتقـال      ايـن آيـين  ) 6(هاي اراضي غيرمسكوني كه بـه ترتيـب مقـرر در مـاده      ـ كاربري  7ماده 

اليحـه قـانوني واگـذاري و احيـاي اراضـي در حكومـت       ) 5(هـاي مـاده    گيرند، قابل تغييـر توسـط كميسـيون    قرارمي

و مراجــع تصــويب طــرح هــادي و تغييــرات بعــدي آنهــا نبــوده و قبــول   )1359مصــوب (ايــران  اســالمي جمهــوري

و ساير اعضا و طرح اين تقاضا  ها شهرداري،  هاي مربوط متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه تقاضاهاي

  . ها و مراجع مذكور ممنوع است درجلسات كميسيون

انونـاً مجـاز بـه واگـذاري زمـين بـراي امـر مسـكن بـه اشـخاص حقيقـي و            يي كـه ق هـا  دسـتگاه ـ كليـه    8مـاده  

، تاريخ و متن پاسـخ اسـتعالم دريافـت شـده از مراجـع مقـرر در قـانون را دايـر بـر           باشند، موظفند شماره مي حقوقي

بـه طـور   ،  زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد اسـتفاده كننـدگان   برخورداري

  . ها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند ، ابالغيه ها، صورتجلسات كتبي درتوافقنامه

ـ استعالم كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين درمقياس   9ماده 

  ظـر توسـط مرجـع مـورد اسـتعالم را تسـهيل      ، نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهـار ن  مناسب طبق سند مالكيت

  . نمايد، به مراجع مورد استعالم مربوط ارايه دهند مي

واگـذار   ـ مراجع مورد استعالم مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسـمي يـا مراجـع     10ماده 

  .، نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمايند كننده زمين

،  اسـتعالم  ، مراجع استعالم شونده مكلفند ظـرف پـنج روز از تـاريخ وصـول     امل نبودن مداركتبصره ـ در صورت ك 

  .كسري مدارك را به دستگاه استعالم كننده اعالم نمايند

و شهرهاي جديد  ها شهركو امالك واقع در محدوده  ها زميني مسكن و شهرسازي در مورد ها سازمانـ   11ماده 

هـاي اجرايـي    هـاي دريافـت شـده را بـر اسـاس مصـوبات و نقشـه        شـهر، اسـتعالم   در داخـل محـدوده   هـا  شهرداريو

، در صـورت فقـدان    در مـورد شـهرهاي داراي طـرح جـامع    . ، تفصيلي و هادي آنها پاسـخ خواهنـد داد   جامع يها طرح

و يي كـه موقعيـت كلـي آنهـا بـراي كاربريهـاي عمـومي        هـا  زمينتفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت  يها طرح

  .عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد اند، بر اساس مصوبات شوراي بيني گرديده خدماتي شهرهاپيش

و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد،پاسـخگويي   ها شهركتبصره ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در  

  .هد رسيدي مزبور به انجام خواها شهرداريبه استعالم موضوع اين ماده توسط 
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بـه   ـ هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منـوط   12ماده 

عـدم   ، با همكاري بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي و در صـورت      استعالم از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب

مـورد، در   ها با همكاري بنياد ياد شده حسب دهياري. هد بود، از بنياد مسكن انقالب اسالمي محل خوا تشكيل دهياري

، طبـق عـرف    هـادي  يها طرحصورت وجود طرح هادي روستايي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود 

  .، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعالم خواهند نمود محل

هـاي دريافـت شـده از ادارات ثبـت اسـناد       اسـتعالم  موظفند ها استاني مسكن و شهرسازي ها سازمانـ   13ماده 

را از نظـر  ) بـه جـز روسـتاها   (هاي تفكيك اراضـي و امـالك واقـع در خـارج از حـريم شـهرها        وامالك در مورد نقشه

اي و در صورت عدم تهيه طرح بـراي ناحيـه مـورد نظـر از نظـر رعايـت        ي جامع ناحيهها طرحكاربري و ضوابط  رعايت

مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنـا و تأسيسـات در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها        نامه  آيين ضوابط

  . ، پاسخ دهند واصالحات بعدي آن

هاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسـناد وامـالك    ـ مراجع پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالم  14ماده 

ايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسـب و سـايراطالعات و   ب هاي تفكيك اراضي را كه مي در مورد نقشه

  . پاسخ دهند  مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعالم

،  فكيكت  هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط الذكر با نقشه ـ در صورت موافقت مراجع فوق  1تبصره 

  .توسط متقاضي ارايه خواهد شد ذيربطساير مدارك الزم براي تفكيك طبق مقررات 

ي مسكوني وشهرهاي ها شهركهاي تفكيكي پيشنهادي ازسوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در  ـ نقشه 2تبصره 

اسناد وامالك حسب جديد جهت تأييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت 

. ارسـال خواهـد شـد    ذيـربط مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد 

، اظهـار نظـر خواهنـد     وصـول  ، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ و ضوابط و مقررات مصوب ها طرحمراجع مذكور بر اساس 

  . نمود

و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهـار نظـر    ها شهركشهرداري در ـ در صورت وجود يا داير شدن    3تبصره 

  .ي مذكور خواهد بودها شهرداريدرخصوص موضوع اين ماده به عهده 

، گـاز و تلفـن ثابـت و نظـاير      ، بـرق  آب(قـانون  ) 8(ـ تأمين و واگذاري تأسيسات زيربنايي موضـوع مـاده     15ماده 

در مـورد شـهرها، شـهرهاي جديـد و     (ر ساختماني يا عـدم خـالف يـا پايـان كـار      هاي معتب موكول به ارايه پروانه) آن
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  . ياتأييديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود) ها شهرك

يس قانون براي آن دسته از اراضـي و امـالك كـه بـر اسـاس اسـناد عـادي و دسـت نـو         ) 6(ـ مفاد ماده   16ماده 

موضـوع قـانون اصـالح    ) 148(و ) 147(قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشـند از جملـه مـواد     طبق

هـاي زمـين توسـط مراجـع مختلـف       و در كليه واگـذاري  )1370مصوب (وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك 

اليحـه  ) 32(هـاي موضـوع مـاده     كميسـيون  و هـا  شـهرداري ،  امر مسكن از جمله سازمان ملـي زمـين و مسـكن    براي

بـرداري   و قـانون حفاظـت و بهـره    )1359مصوب (واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران  قانوني

 االجـرا  اند نيز الزم و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده ها جنگلاز

  . باشد مي

نامـه اجرايـي قـانون حفـظ كـاربري اراضـي زراعـي و باغهـا كـه           آيـين ) 4( ـ نقشه تأييد شده موضوع مـاده   تبصره

توسط ادارات ثبت اسـناد و   ها شهركهاي خارج از محدوده شهرها و  تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغ مبناي

هـاي   ي از اراضـي زراعـي و باغـات موضـوع نقشـه     گيرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغـدار  قرار مي امالك

  .  باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است مذكوربعد از تفكيك مي

و  هـا  شـهرك و حـريم يـا خـارج از حـريم شـهرها، در داخـل       )  قـانوني (ـ كليه مراجعي كه در محـدوده    17ماده 

گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت  ها، بر خالف مفاد اين قانون تصميمجديد و حريم آنها و همچنين روستا شهرهاي

رفتـار   وسازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر در احداث بناهاي خالف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها

  . خواهد شد

 اراضـي موضـوع ايـن قـانون     هاي تفكيك و فـروش  ، تاريخ و نام صادر كننده مجوز در آگهي ـ درج شماره  18ماده 

، صـدا و سـيما و سـاير     هـاي فاقـد مشخصـات مـذكور، غيرقابـل چـاپ و تبليـغ در مطبوعـات         الزامي اسـت و آگهـي   

باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدامات الزم را در جهت تحقق  گروهي و نصب در اماكن عمومي مي هاي رسانه

سـكن و شهرسـازي نيـز موظـف اسـت هـر گونـه تخلـف از ايـن مـاده را           موضوع به عمل خواهـد آورد و وزارت م  اين

  . نمايد پيگيري

ـ ســازمان ثبــت اســناد و امــالك كشــور، وزارت بازرگــاني و وزارت تعــاون مكلفنــد حســب مــورد بــه    19مــاده 

غ ي تعـاوني ابـال  هـا  شـركت ، دفاتر اسـناد رسـمي و    مقتضي به تمامي بنگاههاي معامالت امالك و مستغالت يها روش

ي موضوع اين قانون كه فاقـد  ها زمين، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي  قانون) 6(نمايند كه دراجراي مفاد ماده 
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  .، اكيداً خودداري نمايند تفكيك مصوب مرجع قانوني است هاي نقشه

نامـه   آيـين  و ايـن  تبصره ـ وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون  

ي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن وشهرسازي مبني بـر  ها شركتتوسط بنگاههاي معامالت ملكي و 

  .آورند برخورد الزم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل ،  وقوع تخلف

ح قـانون بـه محـض اطـالع از وقـوع تخلـف از قـانون و        ـ وزارت مسـكن و شهرسـازي در اجـراي صـحي      20ماده 

، متخلفان را همراه ادلـه و مـدارك مربـوط جهـت رسـيدگي و صـدور رأي مقتضـي بـه          نامه پس از احراز آن آيين اين

صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجـه مراتـب را پيگيـري نمـوده و همچنـين وزارت مـذكور و سـاير مراجـع          مراجع

، اعاده وضعيت به حالـت سـابق و نيـز جبـران خسـارات واردشـده بـه دولـت را          طال اقدامات خالفتوانند اب مي ذيربط

  .مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند مطابق

عالي شهرسازي و معماري ايران مسؤوليت نظارت عـالي بـر حسـن انجـام ايـن قـانون        ـ دبيرخانه شوراي  21ماده 

 . داشتنامه را بر عهده خواهد  وآيين

) 148(و ) 147(از قانون اصـالح مـواد    اصالحي) 148(ماده ) 3(تبصره ) هـ (قانون اصالح بند 

  19/3/1381ثبت اسناد و امالك مصوب  اصالحي قانون

بزرگ بـا جمعيـت دويسـت     اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي -ماده واحده 

باشد تا ميزان دويست ) الف (واجد شرايط مندرج در بند  مشروط بر اين كه متصرف) ند الفموضوع ب (هزار نفر و بيشتر 

 مذكور باشند و) الف (و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند ) تقويم دولتي ( اي متر مربع به قيمت منطقه

تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين  .كارشناسيبه بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به ) د (مشموالن جزء اول بند  

درصورت اعتراض هر يك از طرفين بـه نظريـه كارشـناس،     .باشد مي  زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط

 تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بـين كارشناسـان واجـد شـرايط انتخـاب و       هيأت حل اختالف به

پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحلـه اول، بـه عهـده متصـرف و      .اكثريت اين گروه قطعي استنظر . نمايد معرفي مي 

  .باشد كارشناسي به عهده معترض مي  هزينه گروه

تواننـد از   ثبت اسناد و امـالك مـي   متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات - 1تبصره  

  .نمايند مزاياي مندرج در اين بند استفاده
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شده توسـط متقاضـي بـيش از     درصورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين - 2تبصره  

  .يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد

اي از محل تقليـل ميـزان    منطقه  كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت - 3تبصره  

  .حاصله از نقل و انتقال اين گونه امالك تأمين خواهد شد پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمددويست و 

 و اصالحات بعـدي آن  1310قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 

  31/4/1365مصوب 

  :اصالحي  147ماده  -1ماده 

يي احداث شده كه بـه واسـطه   ها زمينتاريخ تصويب اين بر روي هايي كه  براي تعيين وضع ثبتي ساختمان -الف 

ملك ميسور و همچنين تعيـين وضـع ثبتـي اراضـي كشـاورزي و نسـقهاي         موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن

بـرداري متصـرفين    حريم آن كه مورد بهره زارعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و

مالكيـت   و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سـند است 

براي آن ملك ميسور نيست، هيأت يا هيأتهاي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يـك نفـر از   

مان ثبت اسناد و امالك كشـور در اداره ثبـت محـل    داراي حسن شهرت باشند به انتخاب ساز  اعضاء ثبت كه متعهد و

رسيدگي و پس از تأييـد وقـوع معاملـه مراتـب را جهـت       شود، اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع تشكيل مي

مالكيـت صـادر    نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبـق مقـررات سـند    صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعالم مي

  .خواهد كرد

ر مواردي كه انتقال تمام يا قسمتي از ملك به نحو مشاع و تشرف به طور مفروز باشد و هيأت توافق مالـك  د -ب 

افرازي متصرف تأييد كند مراتب به اداره ثبت اعالم و اداره ثبت موضـوع را بـه نحـو     يا مالكين ملك مشاع را به تصرف

اعتراضي از طرف شركاء ملك به ثبت محل نرسـد   شارنمايد در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ انت مقتضي آگهي مي

 وصول اعتـراض موضـوع    سند مالكيت مورد درخواست متقاضي را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد كرد و در صورت

  .گردد به دادگاه صالح احاله مي

يت به نحـو مشـاع   چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالك - 1تبصره 

  .ثبت صادر خواهد شد ساير مقررات بر اساس مفاد بند الف و 
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در صورتي كه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايـت كليـه جوانـب بـه      - 2تبصره 

مراتب را بـراي  مدعي بالمعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد   موضوع رسيدگي در صورتي كه متصرف

  .شود موضوع به دادگاه ارجاع مي  نمايد و در غير اين صورت صدور سند به اداره ثبت محل اعالم مي

در مواردي كه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا  - 3تبصره 

از تصرف مالكانه متقاضـي مراتـب را بـه اداره ثبـت     هيأت رسيدگي و پس از احر  مالكين به هر علت حضور نيابند اين

نمايد در صورتي كه ظرف دو ماه از  آگهي مي  روز به نحو مقتضي 15اعالم و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 

 گـردد و در  مـي   تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صـالح احالـه  

صدور سند مالكيـت جديـد مـانع    . صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد

  .دادگاه نخواهد بود  عه متضرر بهمراج

در صورتي كه ساختمان كالً يا جزئاً در اراضي موقوفه احـداث شـده باشـد هيـأت بـا موافقـت متـولي         - 4تبصره 

 و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد با موافقـت اداره  رعايت مفادمنصوص و اطالع اداره اوقاف و 

اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين  

جـرت  ت كل يا جـزء اعيـان بـا قيـد ا    اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكي  اقدام و در رأي صادره تكليف

  .زمين مقرره معين خواهد كرد

، مكرر اين قانون ثبـت و مـاده قـانون مـتمم     148، 148، 147هايي كه طبق مواد  نسبت به درخواست - 5تبصره 

 مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قـانون   قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي

  .شدرسيدگي خواهد 

مـاه بـا نشـر آگهـي در      3االجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مـدت   ادارات ثبت مكلفند از تاريخ الزم - 6تبصره 

محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتـب را بـه اطـالع سـازندگان       روزنامه كثيراالنتشار محل يا نزديك به

توانند درخواست خود را بـه   انتشار آگهي مي  كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند

  .به اداره ثبت محل تسليم نمايندضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده 

كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد عالوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به ايـن   - 7تبصره 

بـه سـازمان ثبـت ارسـال      يكي از آن دو دفتـر  1انقضاء مدت مقرر در تبصره  ه خواهد گرديد ثبت و پس ازمنظور تهي

  .خواهد شد
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ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد  - 8تبصره 

بـه  ه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و امـالك كشـور   اي خواهد بود ك نامه مطابق آيين ديگر اجرايي مذكور در اين قانون

  .رسد تصويب وزير دادگستري مي

باشـد و تـا تـاريخ     هـا  شهرداريدر مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت يا : اصالحي  148ماده  – 2ماده 

بنا و ساختمان فاقـد   كننده متصرف فعلي احداث تصويب اين قانون ساختمان يا بنايي در آن احداث شده است چنانچه

زير بنايي طبق  به اضافه بهاي تأسيسات (اي  مكلفند عرصه را به قيمت منطقه ها شهرداريواحد مسكوني باشد دولت و 

كننده داراي واحد مسكوني ديگري  به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتي كه احداث) 1364قانون بودجه  46تبصره 

ند عرصه را با نظر كارشناس رسمي دادگستري بـه قيمـت عادالنـه روز بـه صـاحبان      توان مي ها شهرداري باشد دولت و

  .تي طبق مقررات عمل خواهند نمودنسبت به عمليات ثب ادارات ثبت پس از فروش عرصه. اعياني بفروشند

حكم اين ماده شامل مواردي نخواهد بود كه حفظ ملك به موجب قوانين مربـوط بـراي دولـت اعـم از      - 1تبصره 

ي دولتي و وابسته به دولت ضـروري اسـت مگـر آن كـه     ها شركتمؤسسات و  و ها شهرداريو  ها سازمانها و  وزارتخانه

  .امر با هيأت دولت است شخيص اينبا واگذاري اين قبيل امالك نيز موافق باشد ت ها شهرداريدولت و 

 هـا  شـهرداري اراضي متعلق به دولـت و  از تاريخ تصويب اين قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف  - 2تبصره 

جلوگيري نموده و ساختمانهاي احداث شده در اين قبيل اراضي را در صورتي كه متصرف به تجاوز باشد و يا تجاوز او 

تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در  عرفاً معلوم و غير قابل انكار باشد وي را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا

بـه دادگـاه    موضوع نمايد و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخريب ميرفع 

  .شود صالحه احاله مي

در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي بـا   - 3ماده 

  .اين قانون نخواهد بود 4ت ماده واهند نمود و مورد مشمول مقرراخ توجه به وضع موجود رأساً اقدام

از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت عالوه بر بهاي دفترچـه  

ـ   اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه ارزش منطقه  در هزار بر مبناي - 15مالكيت معادل  ر مبنـاي  اي معين نشـده ب

  .شود ذ و به حساب دولت واريز ميبرگ ارزيابي اخ

چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد عالوه بر مبلغ فوق، بقاياي ثبتـي متعلقـه نيـز    

  .خواهد شد مربوطه وصول و ايصال طبق مقررات
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مالك بايد طبـق نقشـه تفكيكـي كـه بـه تأييـد       ها و ادارات ثبت اسناد و ا دادگاه: اصالحي  - 154ماده  – 4ماده 

محدوده شهرها و حريم آنها اقـدام نماينـد و    شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در

بـه نقشـه    مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت ها شهرداري

كننده اعـالم   دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال ارسالي از ناحيه

  .تفكيك رأساً اقدام خواهند نموددادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و  دارند در غير اين صورت

ارعـين يـا سـهم اختصاصـي     ماه اليحه تعيين تكليف سهام انتقالي بـه ز  3دولت مكلف است ظرف مدت  - 5ماده 

  .مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايدقانون ثبت تهيه و به  144رابطه با ماده  مالك يا مستثنيات قانوني آنرا در

  26/5/1376مصوب  اصالحي قانون ثبت اسناد و امالك) 148(و ) 147(قانون اصالح مواد  

) 3(و ) 2(، )1(قـانون اصـالح مـواد    ) 1(ضوع مـاده  اصالحي مو) 147(به ماده ) 7(متن زير به عنوان بند - 1ماده 

 )1370مصـوب   (آن  و الحاق موادي به 31/4/1365قانون ثبت اسناد و امالك مصوب   قانون اصالح و حذف موادي از

  :شود اضافه مي

حسـب مـورد بـه     (در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابالغي  - 7 "

حفـظ و   "قـانون  ) 4(مـاده  ) 1(باشد و با رعايت مقررات تبصـره   )وزارت كشاورزي  سيله وزارت مسكن وشهرسازي ياو

  ".مشمول اين قانون نخواهد بود " - 1352مصوب -رويه درخت  گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي

قانون اصالح و حذف ) 3(و ) 2(، )1(د قانون اصالح موا) 2(اصالحي موضوع ماده ) 148(ماده ) 3(تبصره  - 2ماده 

بـه شـرح زيـر اصـالح     ) 1370مصـوب  (و الحاق موادي به آن  31/4/1365 امالك مصوب موادي از قانون ثبت اسناد و

  :شود مي

ايجاد  ها شهرداريدر مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا  - 3تبصره  

  :نمايد ي به انتقال ملك صادر ميمرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير را  ات پس از دعوت از نمايندهشده باشد هي

فاقـد واحـد مسـكوني يـا زمـين       (در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشـد   -الف 

ه قيمت تمام شـده و نسـبت بـه مـازاد     مترمربع زمين ب) 250(تا مساحت ) ساختمان متناسب با كاربري مسكوني قابل

  .ترمربع به قيمت عادله روزم) 1000(مترمربع تا سقف ) 250(

  .كوني كل عرصه به قيمت عادله روزتمامي مستحدثات غيرمس -ب 

  .ه مورد تصرف به قيمت عادله روزهرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرص -ج 
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كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كال بـه بهـاي عادلـه    مترمربع در صورتي ) 1000(تصرفات مازاد  -د 

  .به خلع يد و رفع تصرف خواهد بودبراساس مقررات، مكلف  روز و در غير اين صورت، متصرف

اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هـزار نفـر و    -ه

  نيز به بهاي عادله روز) د (بند  جزء اولو ) الف (بيشتر موضوع بند 

و واجـد شـرايط بـودن يـا نبـودن      ) هـا  اي و ساير هزينه شامل بهاي منطقه (هياتها بايد قيمت تمام شده زمين  -و 

تقال استان استعالم نمايند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند ان  متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي

  .در نمايدرا بنام متصرف صا

قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسـمي دادگسـتري و درصـورت نبـودن كارشـناس       -ز 

  .هيات، تعيين خواهد شد  به انتخابرسمي، توسط خبره محلي 

هـا و   در تمامي موارد باال، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمـومي بسـتر رودخانـه    -ح 

داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطـوط فشـار قـوي     يم آنها و خطوط فشارقوي برق قرارحر

  .باشد شمول اين قانون مستثني مي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از

، تنهـا تصـرفاتي معتبـر    هـا  شـهرداري به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتـي و   -ط 

  .اشداحداث مستحدثات و بنا شده ب  1/1/1370شود كه تا تاريخ  ناخته ميش

اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسـيله وزيـر دادگسـتري و بـا همـاهنگي وزيـر مسـكن و         اجرايينامه  آيين -ي 

  .رسد ميكشور تهيه و به تصويب هيات وزيران   شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و امالك

مصـوب   قانون ثبت اسناد و امـالك كشـور  ) 148(و ) 147(اد اصالحي قانون تمديد مدت مو 

18/8/1378  

قانون اصالح و حذف موادي ) 3(و ) 2(و ) 1(قانون اصالح مواد ) 7(ماده ) 2(مهلت مذكور در تبصره  -ماده واحده 

نج سال ديگـر از  به مدت پ 21/6/1370و الحاق موادي به آن مصوب  31/4/1365مصوب  از قانون ثبت اسناد و امالك

  .شود را شدن اين قانون تمديد مياالج تاريخ الزم

هاي موضوع قانون فوق ترتيبي اتخاذ  سازمان ثبت اسناد و امالك موظف است با افزايش تعداد كميسيون -تبصره 

  .گي شودمدت پنج سال رسيد ها در نمايد كه به كليه پرونده
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اصالحي قانون ثبت اسناد ) 148و  147(ح مواد قانون اصال 2ماده  3آيين نامه اجرايي تبصره 

  25/7/1378مصوب  و امالك كشور

  25/7/1378: هـ                                   تاريخ  19767ت 82739 :شماره 

هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي  بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 25/7/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 

اصالحي قانون ثبت اسناد و امالك كشور ) 148(و ) 147(قانون اصالح مواد ) 2( ماده  )3(تبصره ) ي(د و به استناد بن

  : تصويب نمود شده را به شرح زيرآيين نامه اجرايي تبصره ياد  1376ـ مصوب 

أتهـاي  ايجاد شده باشـد هي  ها شهرداريـ در كليه مواردي كه مستحدثات و بناي تصرفي در اراضي دولت يا 1ماده 

مصـوب  (قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبـت اسـناد و امـالك    ) 3( ،)2( ،)1(قانون اصالح مواد) 2(موضوع ماده 

،  اسناد و امـالك كشـور نسـبت بـه تهيـه و ترسـيم       با انتخاب كارشناسان ثبتي و همكاري سازمان ثبت )31/4/1365

نحوه تصرفات  ، مساحت و شماره پالك اصلي و فرعي وكروكي محل مورد تصرف، داليل تصرف تعيين موقعيت، حدود

بـه  ) اعم از نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن (اقدام و همراه با مشخصات كامل شناسنامه 

) و (نمايند تا در خصـوص مـوارد قيـد نشـده در بنـد       طريق ادارات به دستگاه صاحب زمين اعالم مي صورت مستند از

  .اعالم نظر نمايند) 2(ماده ) 3(بصره ت

قانون ياد شده حداكثر سـي روز تعيـين   ) 2(ماده ) 3(تبصره ) و (ـ مدت زمان اعالم نظر مراجع موضوع بند 2ماده 

  .بوط هيأت، اعالم نظر خواهد كردتوسط مراجع مر شود در صورت عدم وصول پاسخ مي

لك مورد تصرف به اعالم نظر كارشـناس رسـمي دادگسـتري    ـ در كليه موارد مقرر كه جهت تعيين بهاي م3ماده 

شـود و در صـورتي    دبيرخانه هيأت، به متقاضي و دستگاه صاحب زمين اعالم مي باشد، نظريه كارشناس توسط نياز مي

ظرف يك هفته كتبـاً بـه دبيرخانـه هيـأت اعـالم       كه طرفين نسبت به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشند حداكثر

  .مقررات اقدام خواهد نموددر صورت عدم اعالم نظر در مهلت مقرر، دبيرخانه هيأت طبق . دنماين مي

ـ در كليه موارد كه هيأت پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمين رأي به انتقال ملك به متقاضي را صادر 4ماده 

ره حسـابي كـه از سـوي دسـتگاه     تمام شده زمين يا قيمت عادله روز بـه شـما   نمايد بهاي تعيين شده اعم از بهاي مي

جهت تنظيم سـند بـه سـازمان مسـكن و      گردد واريز خواهد شد و رأي هيأت و قبض پرداختي صاحب زمين اعالم مي

نگردد  گردد و چنانچه ظرف بيست روز پس از ثبت در دبيرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظيم شهرسازي ارسال مي

  .را به نام متقاضي امضاء نمايد م مقامي، سند انتقالتواند به قائ نماينده اداره ثبت مي
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نمايد مكلـف اسـت علـت را مسـتدل بـه       ـ در مواردي كه دستگاه صاحب زمين با انتقال زمين موافقت نمي5ماده 

  .هيأت رسيدگي كننده اعالم نمايد

اصـالحي قـانون ثبـت    ) 148(و ) 147(قانون اصالح مـواد  ) ز (هاي كارشناسي موضوع بند  ـ پرداخت هزينه6ماده 

  .هده متقاضي خواهد بودبر ع  )1376مصوب (اسناد و امالك كشور 

قانون ثبت كه مغـاير  ) 148(و ) 147(ـ از تاريخ تصويب اين آيين نامه آن قسمت از آيين نامه اجرايي مواد 7ماده 

  .شود اين آيين نامه است لغو مي با

هاي عمومي، عمرانـي و   براي اجراي برنامهاليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك  

  17/11/1358مصوب  نظامي دولت

ي دولتـي يـا   ها شركتها يا مؤسسات و  هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه هرگاه براي اجراي برنامه - 1ماده 

ون نسـبت بـه آنهـا    يي كه شمول قانها سازماني دولتي و ها دانشگاهو  ها بانكو  ها شهرداري وابسته به دولت، همچنين

شوند به ارضاي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسـات و سـاير    مي ناميده "دستگاه اجرايي "مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس 

دسـتگاه   "آن قبالً وسيله  حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار

تواند مورد نياز را مسـتقيماً يـا بـه     مي "دستگاه اجرايي "امه و بودجه تأمين شده باشد يا از طرف سازمان برن "اجرايي

  سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد وسيله هر

ر عمومي و امنيتـي  هاي است كه اجراي به موقع آن براي امو هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه برنامه - 2ماده 

دسـتگاه   "ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بـاالترين مقـام اجرايـي    . باشد الزم و ضروري "دستگاه اجرايي "

  . برسد "اجرايي

. المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتي - 1تبصره 

حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روسـتايي يـا سـازمان عمـران اراضـي       راضيعدم وجود اين قبيل ا

  .باشد رسيده ها استانشهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در 

اداره ثبت اسناد و امالك محل مكلف است محل وقوع وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائـه شـده    - 2تبصره 

  .استعالم پاسخ دهد  ز از تاريخرو 15حداكثر ظرف 

  "بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريـق توافـق بـين     - 3ماده 



 قوانين مرتبط با اراضي، مسكن و تملك

65  

 

  .گردد صاحبان حقوق تعيين مي و مالك يا مالكين و "دستگاه اجرايي

يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك  در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله - 1تبصره 

تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارات اقدام نمايد و هرگاه مبلغ  مي "اجرايي دستگاه "ميليون ريال نباشد 

ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميـزان خسـارت و انجـام     مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون

تصويب انجمـن شـهر    به ها شهرداريقانون محاسبات عمومي و در مورد  71به تصويب هيأت مقرر در ماده  معامله بايد

  .برسد

موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريـد ملـك و    "دستگاه اجرايي "در صورت حصول توافق  - 2تبصره 

به هر . كتباً به مالك يا مالكين اعالم نمايد و يا آن كه انصراف خود را از خريد و تملك پرداخت حقوق يا خسارات اقدام

  .انصراف است حال عدم اقدام به خريد يا اعالم انصراف در مدت مذكور به منزله

دسـتگاه   "هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقـوق و خسـارات وارده بـين     - 4ماده 

ه توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسـمي دادگسـتري تعيـين    بهاي عادل :و مالك توافق حاصل نشود "اجرايي

  .گردد مي

يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طـرفين   "دستگاه اجرايي "كارشناسان يك نفر از طرف 

أت مزبور شوند رأي اكثريت هي معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي و در صورت عدم توافق يا استنكاف به

  .االجرا است قطعي و الزم

قـانون   29در صورتي كه در محـل كارشـناس رسـمي دادگسـتري وجـود نداشـته باشـد طبـق مـاده           - 1تبصره 

  .شود مي عمل 1317كارشناسان رسمي مصوب 

ـ  "دستگاه اجرايي "هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعالم  - 2تبصره  ه كه ب

رسـد تعيـين    هاي كثيراالنتشار يا آگهي در محل به اطالع عمـوم مـي   يك از روزنامه يكي از صور ابالغ كتبي، انتشار در

عدم صدور سـند مالكيـت، اخـتالف در مالكيـت،      ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي،

موانعي از اين  اس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك وفوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشن

روز از تـاريخ مراجعـه    15قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حـداكثر ظـرف   

  .نمايد دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي به "دستگاه اجرايي "

بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسـارات   مالك تعيين قيمت عبارت است از - 5ماده 
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  .طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها  مشابه واقع در حوزه عمليات

در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد عالوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمـت   - 1تبصره 

  .ملك افزوده خواهد شد

اسـت و در صـورت    "دستگاه اجرايي "باشد با  خيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي ميتش

باشد كه به تقاضاي هر يـك از طـرفين اظهـار نظـر      صالحه محل وقوع ملك مي بروز اختالف تشخيص نهايي با دادگاه

  .خواهد كرد

ستايي محل، زارعين حقوقي در ملك مـورد بحـث   در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران رو - 2تبصره 

به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيـه در هنگـام    داشته باشند حقوق زارعين ذينفع

  .انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد

عياني و يا حقوق نظير حق چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه ا

زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده اسـت وجـود داشـته باشـد      ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير

طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا  بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و يا

  .گردد ز محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مياز سوي كارشناسان تعيين و ا

چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق  - 3تبصره 

  .محل كسب و پيشه بوده باشد "دستگاه اجرايي "قبل از اعالم تصميم  خواهد گرفت كه حداقل يك سال

اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز اسـت بـه    ه امالك موقوفهنسبت ب - 4تبصره 

المدت عمل خواهد شـد در مـورد    آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل طريق مذكور در اين قانون اقدام و

ايـن قـانون    - 5مـاده   3و  2هـاي   رهمندرج در تبصـ  امالك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق

االجـاره ملـك    مـال  حقوق فوق از سوي هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخـت و 

  .موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيأت كارشناسي تعيين خواهد شد

شناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در در كليه موارد مندرج در اين قانون هيأت كار - 5تبصره 

. و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه نظرات خود را دقيقـاً اعـالم نمايـد    1317قانون كارشناسي مصوب سال

اصالحات بعدي آن و در صورت اخـتالف طبـق نظـر     نامه دستمزد كارشناسان رسمي و دستمزد كارشناسان طبق آيين

پرداخت شده كـه   نصف هزينه كارشناسي. باشد ص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت ميدادگاه محل مشخ
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  .گردد باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي مالك مي هبه عهد

مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليـك شـده، از    "دستگاه اجرايي "در مواردي كه  - 6ماده 

به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قـوانين و مقـررات مربـوط، بـه مـالكين        شابه ملي يا دولتي متعلقاراضي م

هيـأت كارشناسـي منـدرج در ايـن قـانون        در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بـه عهـده  . نمايد واگذار مي

  .باشد مي

و پيشه در صورت رضايت صاحب حـق تعهـد    مجاز است به جاي پرداخت حق كسب "دستگاه اجرايي " - 7ماده 

  .كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد نمايد كه پس از انجام طرح، محل

تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمـت ملـك يـا حقـوق      - 8ماده 

استنكاف مالك از انجـام معاملـه، اختالفـات مالكيـت، مجهـول      اثر موانعي از قبيل  باشد مگر آن كه در مالك مجاز نمي

قطعي ممكـن نگـردد، در ايـن صـورت بـه منظـور         بودن مالك رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله

اعـالم   چنانچـه مالـك ظـرف يـك مـاه از تـاريخ      : شود جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي

براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي  4ماده  2به يكي از انحاء مقرر در تبصره  "تگاه اجراييدس "

روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت  15بار دوم اعالم و پس از انقضاء  استنكاف نمايد مراتب براي

به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محـل    ن شده استآن تعيي 2يا تبصره  4كارشناسي مندرج در ماده 

اقـدام خواهـد نمـود و      توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد

ذيحـق  گردد از سـوي اداره ثبـت بـه     بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي

قبلي مالك حسب مورد اصالح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسـترد    پرداخت و اسناد

سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يـا نماينـده وي سـند مالكيـت      اداره ثبت محل موظف است بر اساس. شود مي

  .صادر و تسليم نمايد "اجرايي دستگاه "تملك به نام جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد 

در صورتي كه فوريت اجراي طرح با ذكر دالئل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايـي ضـرورت داشـته     - 9ماده 

تواند قبل  مي "دستگاه اجرايي "ناپذيري گردد،  انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران باشد به نحوي كه عدم تسريع در

ملك بـا حضـور مالـك يـا نماينـده وي و در غيـاب او و         م معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجوداز انجا

مكلـف اسـت    "اجرايـي  دستگاه "نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن 

  .طبق مقررات اين قانون اقدام نمايدحداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله 
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تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور بـا مراجعـه بـه دادگـاه صـالحه       مالك يا صاحب حق مي -تبصره 

را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسـيدگي و    درخواست توقيف عمليات اجرايي

بالفاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد   در صورت پرداخت قيمت تعيين شده نمايد و حكم الزم صادر مي

  .آمد

چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي بـه تصـرف    - 10ماده 

ي دولتـي  ها دانشگاهو  ها بانك، ها ريشهرداي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين ها شركت ها، مؤسسات و وزارتخانه

باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قـرار گرفتـه     يي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نامها سازمانيا 

بوده ولي تعيين بهاي   باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه

ق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصالح نشده باشد و يا به تصرف مجري طـرح  آن و يا حقو

  :باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد  در نيامده

ارزش كليه اعياني اعم از هر گونه ساختمان، تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبـق مقـررات ايـن    : الف

  .شود انون تقويم و نقداً پرداخت ميق

ي مـوات،  هـا  زمـين ي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابـت  ها زمينبهاي : ب

  .اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد ، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانونها جنگل

ي مذكور در قانون مصـوب شـوراي انقـالب كـه     ها زمينحداكثر مجاز  ي داير را به آن قسمت كه اضافه برها زمين

  .گيرد گونه وجهي تعلق نمي توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچ

اين قانون بـا   4ارزش تقويم شده زمين در صورت اختالف نظر از طرف هيأت كارشناسان موضوع ماده  - 1تبصره 

  .ك تعيين خواهد شدمساحت هر مل  در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل

  .هر گونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود - 2تبصره 

ايـن قـانون را    10باشند اعتبار مورد نيـاز جهـت اجـراي مفـاد مـاده       مكلف مي "ي اجراييها دستگاه " - 3تبصره 

سـال   5مقدمات انجام معامله قطعـي حـداكثر ظـرف    به ترتيب فراهم شدن   بيني و پس از تأمين اعتبارنامه الزم پيش

امـالك مكلـف بـه صـدور سـند مالكيـت        ادارات ثبـت اسـناد و  . بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند

  .باشند مي

 هـا  شـهرداري ي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به ها طرح - 4تبصره 

و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشـابه   اع عوارض متعلق به زمينمثل انو
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  .آن معاف هستند

احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يـا تأسيسـات متعلـق بـه      "دستگاه اجرايي "هرگاه براي اجراي طرح  - 11ماده 

ي هـا  دانشـگاه و  هـا  بانك، ها شهرداريي يا وابسته به دولت و همچنين ي دولتها شركت ها يا مؤسسات و ساير وزارتخانه

داشـته باشـد واگـذاري حـق اسـتفاده بـه         يي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام استها سازماندولتي و 

  .موجب موافقت وزير يا رييس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود

وزيـر   باشد و در صورتي كه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخسـت  ه صورت بالعوض مياين واگذاري ب

  .عمل خواهد شد

در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسات دولتـي يـا    -تبصره 

مقدور نباشد، بهاي آن بر اساس ارزش تعيين شده بالعوض آن برابر اساسنامه شركت   وابسته به دولت بوده و واگذاري

  .منتقل خواهد شد "دستگاه اجرايي "در اين صورت ملك به صورت قطعي به  .در ترازنامه شركت قابل پرداخت است

كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد اليحه نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي  - 12ماده 

االثـر   تصويب شده و با اين قانون مغـايرت دارد از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون ملغـي       ي عمراني و نظامي دولتها برنامه

  .باشد مي

ها مصـوب   ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري 7تبصره 

28/8/1370   

اليحه قانوني نحـوه خريـد و تملـك    ( 5ت از ماده و آن قسم 4از تاريخ تصويب و الزم االجرا شدن اين قانون ماده 

شوراي انقالب اسـالمي   17/11/1358مصوب ) هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اراضي و امالك براي اجراي برنامه

  .گردد ها لغو مي باشد در مورد شهرداري كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك بـراي   )1(قانون الحاق يك تبصره به ماده 

  2/2/1388هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  اجراء برنامه

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك بـراي اجـراء   ) 1(ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده  

  :گردد الحاق مي 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  برنامه

اعم از اين كـه بـه اشـخاص    (مبني بر مالكيت قانوني  اجراييي ها دستگاهتبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات  
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گـردد، دسـتگاه    ي ابطال گرديده يا مـي ياالجراء قضا به موجب احكام الزم) حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد

به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مسـتحدثات يـا قرارگـرفتن    مربوطه موظف است امالك يادشده را 

 اجرايـي ي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صـادركننده حكـم متعـذر باشـد دسـتگاه      ها طرحاراضي مذكور در 

ر صـورتي كـه   د. تواند با تأمين اعتبار الزم نسبت به تملك اين قبيل امالك مطابق اين قـانون اقـدام نمايـد    مي ذيربط

دسـتور توقـف    اجرايـي قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه  و  يد يا قلع حكم دادگاه مبني بر خلع 

موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صـدور دسـتور موقـت     ذيربط اجرايياجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه 

  .اقدام نمايدنسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز امالك يادشده 

) 1390ـ   1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  171تبصره ماده 

  15/10/1389مصوب 

ـ  اليحـه قـانوني نحـوة خريـد و     «هاي عمومي و عمراني دولت موضوع  مشمول برنامه) 1( ي گروهطرح ها تبصره 

توانـد از   ه تمام يا بخشي از منـابع مـورد نيـاز آن مـي    باشد ك مي» شوراي انقالب 1358تملك اراضي و امالك مصوب 

قانون مـذكور قابـل اعتـراض در مراجـع صـالحه      ) 4(رأي صادره موضوع ماده . دولتي تأمين شود طريق بخشهاي غير

  .ي استيقضا

  1/4/1388مصوب نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان  آيين

  6/5/1388 : تاريخ                         ك42998ت /93267:  شماره

ساماندهي و حمايـت از   قانون) 17(به استناد تبصره ماده  1/4/1388وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 

 19/3/1387هــ مـورخ   40001ت/39238 نامـه شـماره   و بـا رعايـت تصـويب    )1387مصـوب  (توليد و عرضه مسكن 

  :به شرح زير تصويب نمودند را» ايف تفصيلي شوراي مسكن استانشرح وظ« نامه  آيين

  :شود استان به شرح زير تعيين مي ـ وظايف و اختيارات شوراي مسكن1ماده

  .كيك مناطق شهري و روستايي استانـ تنظيم برنامه اجرايي ابالغي به تف1

هام صددرصد سرمايه و س ي دولتي كهها شركتها، مؤسسات و  هـ تشخيص اراضي و امالك مازاد بر نياز وزارتخان2

هاي مسكن  و شهرسازي براي تسريع در اجراي برنامه ا به وزارت مسكنآنها متعلق به دولت است و پيشنهاد انتقال آنه
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  .و حمايت از توليد و عرضه مسكن قانون ساماندهي) 6(راستاي ماده  در

ات مـورد نيـاز در   اعتبـار  سـازي و پيگيـري تـأمين    ي آمادهها طرح ـ تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط به3

 مـورخ  143789/41188نامـه شـماره    مطـابق تصـميم   عتبارات اسـتاني و ملـي،  ي اجرايي مربوط و اها دستگاه بودجه

  .و توزيع شهرستاني آن 18/8/1387

  .سازي اراضي ي آمادهها طرحاجراي  ـ نظارت بر روند4

  .ش مسكنهاي بخ ني موردنياز پروژهگيري درخصوص تأمين مصالح ساختما ـ تصميم 5

  .هاي بخش مسكن ژهـ پيگيري تأمين و اعطاي تسهيالت بانكي پرو 6

) 16(آن طبـق مـاده    شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط ـ تعيين و اعالم عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر7

  .ها شهرداريقانون يادشده، توسط 

  .هاي بخش مسكن استان داخت يارانهـ هماهنگي در نحوه پر 8

بخش هاي  اطالعات برنامه مسكن و تدارك سامانهنگي در تهيه و به روزرساني سامانه اطالعات و معامالت ـ هماه9

  .مسكن منطبق با سامانه مركزي

  .اذ تدابير الزم براي كنترل قيمتـ پايش عوامل رشد قيمت مسكن در استان و اتخ10

  .درآمد كم يها گروهسكن سازي و ساخت م آماده هاي ـ نظارت بر روند تهيه و تأييد نقشه11

  .يئت وزيرانـ ساير وظايف محوله از طرف ه12

سـازان، ريـيس    انبـوه  ازمان بازرگاني، رييس انجمن صـنفي ـ عالوه بر اعضاي شوراي استان، حضور رييس س2ماده

و  نيـز در صـورت ضـرورت سـاير مـديران اسـتاني       و) ره(خميني  س كميته امداد امامي مسكن، رييها تعاونياتحاديه 

  .است جلسه بالمانع اسان و صاحبنظران بدون حق رأي دركارشن

انزده روز اسـتاندار هـر پـ    دار و با حضور معاون امور عمرانـي ـ جلسات شوراي مسكن استان به رياست استان3ماده

  .گردد بار تشكيل مي يك

كثريـت  ميمات بـا رأي ا تصـ  يابـد و  عالوه يك اعضاء رسميت مي ـ جلسات شورا با حضور استاندار و نصف به4ماده

  .گردد اعضاء حاضر اتخاذ مي

  .شهرسازي ارائه نمايد ارت مسكن وـ دبير شوراي مسكن موظف است گزارش عملكرد شورا را هر ماه به وز 5ماده
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ها و ميادين و امـوال   كشور در واگذاري قسمتي از پارك يها شهرداريقانون مستثني شدن 

 2/4/1389مصوب  قوانين مربوط به مالك و مستأجر عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول

خ تصويب اين قانون به شهرداري هاي كشور اجازه داده مي شود در واگذاري منافع قسـمتي از  ياز تار: ماده واحده

ها،ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمـومي و دريافـت    پارك

اين گونه قراردادها از شمول قوانين خـاص مربـوط بـه روابـط مـوجر و      .مناسب به عقد قرارداد اقدام كننداجاره بهاي 

ييع حـق كسـب و   ضـ حكم اين ماده واحده نميتواند موجب ت.مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدني است

  . پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد

 25/2/1387مصوب  يد و عرضه مسكنقانون ساماندهي و حمايت از تول

درآمد به خانـه مناسـب،    ي كمها گروهبه منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه  -1ماده 

گذاري در امرتوليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و  ارتقاء كيفي و كمي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه

سـازي واحـدهاي    ي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاومعتي مسكن، بهسازتوليد صن

مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي الزم از قبيل تأمين زمين مناسب و كـاهش يـا حـذف بهـاي     

أمين سـاير  ي ماليـاتي و تـ  هـا  معافيـت زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيالت بانكي ارزان قيمـت، اعمـال   

هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات ومقررات ملي سـاخت وسـاز و اعمـال     نهاده

گذاري دربخش توليد و عرضه مسـكن بـا هـدف تـأمين مسـكن بـراي        نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه

ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسـازي و   با رعايت مقررات ملي) بار جهت هرخانوار يك( فاقدين مسكن

  .معماري اقدام نمايد

شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خـود بـا اعمـال تخفيـف، تقسـيط يـا        به دولت اجازه داده مي -2ماده  

  :هاي ذيل اقدام نمايد الب برنامهاي ارزان قيمت در ق برداري به صورت اجاره واگذاري حق بهره

بـرداري از واحـد    اي توسط بخـش غيردولتـي متناسـب بـا مـدت بهـره       و عرضه مسكن اجارهز توليد حمايت ا -1 

  .اي مسكوني به صورت اجاره

درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحـت پوشـش نهادهـاي     ي كمها گروهحمايت از توليد و عرضه مسكن براي  -2 

  .يردولتي مرتبطهاي غ يا ساير تشكلساز  يا خيرين مسكن ها گروهمتولي اين 
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ي هـا  دسـتگاه از طريق نهادهـاي غيردولتـي،   ) اجاره و اجاره به شرط تمليك(حمايت از توليد و عرضه مسكن -3 

  .آمد و خيرين و واقفين مسكن سازدر ي كمها گروهمتولي 

لگـوي  ي نـوين و رعايـت ا  حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهـا  -4 

  .مصرف مسكن

  .ي توليد مسكنها طرحرجي در اجراء گذاريهاي داخلي و خا حمايت از سرمايه -5 

درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقالب اسـالمي و   هاي مسكوني خاص اقشار كم حمايت از احداث مجموعه -6 

  ).عرفي بنياد مسكن انقالب اسالميبا م(ساز خيرين مسكن

هـاي غيررسـمي    يد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاهو نوسازي و تولحمايت از بهسازي  -7 

  .توسط بخش غيردولتي

  .هاي بيمه كيفيت ت بخشي از هزينهحمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخ -8 

تناسب با سازي مكلف است ممسكن و شهر به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت -3ماده  

ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقـررات   رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي    اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه

  .ران اجراء نمايدايران تهيه و با تصويب هيأت وزي

سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسـعه   اسالمي موظف است با انجام مطالعات امكان بنياد مسكن انقالب -4ماده 

  .كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد

سرمايه و سهام آنها متعلق بـه دولـت    %)100(رصدي دولتي كه صددها شركتها، مؤسسات دولتي و  كليه وزارتخانه

باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضـه مسـكن    مي

  .روستايي به بنياد مسكن انقالب اسالمي واگذار نمايند

سـازي   فند تمهيداتي را فراهم آورند تا آمادهكننده زمين موظ وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار -5ماده 

در كوتـاهترين  ) هاي تأسيسات زيربنايي و احـداث مسـاجد   اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه(اراضي واگذاري شامل

ي هـا  طـرح باشـد و در   سـازي مجـاز مـي    شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجـام آمـاده  . زمان ممكن انجام گيرد

صورت گرفته و زمين ) هاي آموزشي، بهداشتي و غيره و پروژه ها طرحمانند (يي خدمات روبنايي شهرهاي مربوط جانما

ي مربـوط واگـذار   هـا  دسـتگاه به  -1380مصوب  –قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 100(آن براساس ماده
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  .خواهد شد

هاي سـنواتي   ودجهوع اين ماده را در بدولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موض –تبصره 

قانون تشكيل شـوراهاي  ) 18(از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده. بيني نمايد پيش

  .گردد مجلس شوراي اسالمي لغو مي 21/2/1379و مناطق كشور مصوب  ها شهرستان، ها استانآموزش و پرورش 

يابي جهت تـأمين اراضـي مـورد نيـاز در      شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكانوزارت مسكن و  -6ماده 

مسـكوني،   هـاي  ايجـاد مجتمـع  (، منفصـل )با اولويت توسعه دروني(ي توسعه شهري به صورت متصلها طرحقالب انواع 

و مقـررات  و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين بـا رعايـت ضـوابط    ) و شهرهاي جديد ها شهرك

سـرمايه و سـهام    %)100(ي دولتي كه صددرصـد ها شركتها، مؤسسات دولتي و  كليه وزارتخانه. شهرسازي اقدام نمايد

هـاي   يـابي  باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه درچهارچوب مكان آنها متعلق به دولت مي

اطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيسـت بـه وزارت   گردند به استثناء من موضوع اين قانون واقع مي

  . مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند

يابي قرار گيرنـد و مالكـان آنهـا     ي مكانها طرحدر صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون  -7ماده 

زمانبندي كـه بـه تأييـد وزارت     ع اين قانون باشند در اولويت بوده وطبق برنامههاي مسكن موضو متقاضي اجراء برنامه

وزارتخانه مذكور در صـورت تمايـل مـالكين    . رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد مسكن و شهرسازي مي

  .خواهد نمودنسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام 

سرمايه و سهام آنهـا متعلـق    %)100(ي دولتي كه صددرصدها شركتها، مؤسسات دولتي و  كليه وزارتخانه -8ماده 

خريد يـا   باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي به دولت مي

سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره اسـتفاده  هاي  ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه

از  9/7/1365هـاي سـازماني مصـوب     نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانـه  آيينكنندگان فعلي حسب 

كل كشور در بانك مركـزي   داري طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه

هاي سنواتي منظور و به  آن در بودجه  %)100( شود واريز نمايند تا معادل صددرصد مهوري اسالمي ايران افتتاح ميج

  :شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد

وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سـازماني بـه منظـور اسـتفاده كاركنـان      %) 20(درصد معادل بيست -1 

  .يص باالترين مقام دستگاهبه تشخ شاغل در مشاغل كليدي
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وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهـت تـأمين نيـاز فاقـدين     %) 80(معادل هشتاددرصد -2 

  .هاي اين قانون هزينه نمايد مسكن واجد شرايط در قالب برنامه

به پيشـنهاد وزارت مسـكن و   ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا اين ماده ظرف مدت يك اجرايينامه  آيين -تبصره  

  .رسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدشه

به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت  -9ماده  

  .رساند مزايده عمومي به فروش مي بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق

هاي مطروحه مرتبط با اجراء قـوانين مربـوط بـه     ر خصوص دعاوي احتمالي و پروندهرسيدگي قضائي د -10ماده  

اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شـهري و ايـن قـانون در شـعب تخصصـي و خـارج از نوبـت        

  .باشد ميرسيدگي خواهدشد ودولت ازپرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف 

لف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها ونوسازي مسكن روستايي از طريق تهيـه  دولت مك -11ماده  

و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيالت بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافـت بـا ارزش   

هـاي جديدسـاخت در پيونـد بـا      صالح بـا دوام و شـيوه  روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از م

فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و از محل اعتبارات موضوع ايـن  

اي حمايـت نمايـد كـه اهـداف كمـي برنامـه چهـارم         اي، بـه گونـه   قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سـرمايه 

اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     دي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و برنامـه پـنجم توسـعه   اقتصا توسعه

سـال   طـي ده (واحـد  )200.000(جمهوري اسالمي ايران در بخش مسـكن روسـتايي سـاالنه حـداقل دويسـت هـزار       

خـانوار    اهاي بـاالي بيسـت  كليه روست ) ي هاديها طرحتهيه واجراء  ( و بهسازي محيط اين روستاها)  دوميليون واحد

  .محقق گردد

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صرفاً جهـت احـداث واحـدهاي مسـكوني و بهسـازي و نوسـازي        -12ماده  

) جهـت اسـكان موقـت   ( الحسنه اجاره مسـكن  بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض

ت بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از نسبت به تأمين وپرداخت تسهيال ي عاملها بانكموضوع اين قانون از طريق 

اين تسهيالت پـس از سـاخت   . گردد، اقدام مي نمايد كل تسهيالت بانكي كه در ابتداء هرسال توسط دولت تعيين مي

رت تسـهيالت و بازپرداختهـا بـا پيشــنهاد وزا    واحـدهاي مسـكوني قابـل انتقـال بـه خريـداران بــوده و شـرايط اعطـاء        

  .وزيران خواهد رسيد اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت
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هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات الزم بـراي   وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه -13ماده 

  .تعيين صالحيت دفاتر امالك و مستغالت و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد

  -14ماده  

دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت مسكن و وزارت امور اقتصادي و  -1 

  :شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد

  .مشاركت به پشتوانه تسهيالت رهنيايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق  -

  .ي تأمين سرمايه در حوزه مسكنها شركتاندازي  هرا -

ورت اجـاره و اجـاره بـه شـرط     صـ  در تأمين منابع مالي توليدمسكن به) ليزينگ(ي واسپاريها شركتاستفاده از  -

  تمليك

  .ك و استصناع با سررسيدهاي مختلفانتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسالمي مانند صكو -

  .اران خارجي در توليد انبوه مسكنگذ ماية سرمايهجذب مشاركت و سر -

  .ب منابع براي توليد انبوه مسكنگذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذ استفاده از صندوقهاي سرمايه -

كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشـاركت از ماليـات    -تبصره

  .باشد معاف مي

  .دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد -2

  .به خزانه 1386و  1385در سالهاي اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك  -

  .ال اقساط وصولي وجوه اداره شدهانتق -

صادي و دارايـي و مسـكن و   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقت -تبصره

گذاري در توليد انبـوه مسـكن را پـس از تأييـد      ي حمايت نظام بانكي از سرمايهها روشماه  شهرسازي ظرف مدت سه

  .ابالغ نمايد ها بانكشوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به 

مـاه سـاز و    ي ظرف مدت سهوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرساز -3 

  .اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد خدمات بيمه كار توسعه

كـارگيري   مـاه، راهكارهـاي توليـد، واردات و بـه     وزارت مسكن و شهرسـازي موظـف اسـت ظـرف مـدت سـه       -4 

  .يأت وزيران پيشنهاد نمايدا به هآالت و ابزار توليد محصوالت صنعتي توليد مسكن انبوه ر ماشين
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آالت و مصالح توليـد مسـكن، دولـت مكلـف اسـت ارز       به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين -تبصره 

  .بيني و منظور نمايد هاي سنواتي پيش مورد نياز واردات اقالم فوق را در قالب بودجه

تصـادي و دارايـي،   غ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقاين ماده ظرف مدت دوماه پس از ابال اجرايينامه  آيين -5 

  .وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

كند ساالنه مشمول ماليات بـه   اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي -15ماده 

مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را . باشد بر مأخذ ارزش معامالتي مي%) 12(درصد  نرخ دوازده

هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم 

  .و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند

ني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشـند،  مالكي -1تبصره 

  .تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود

صالح با موانع قانوني سـاخت   ي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذيها زمينآن دسته از  -2تبصره 

  .باشند ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي و

ماه، اراضي بـاير بـا كـاربري مسـكوني      موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ها شهرداري -3تبصره 

مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه ماليـاتي محـل اعـالم    

  .نمايند

در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سـال سـن    -4صره تب

  .داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود

ه ي توليـد مسـكن در بافتهـاي فرسـود    هـا  طرحدرآمد و  ي كمها گروهي توليد مسكن ويژه ها طرحكليه  -16ماده  

وتـراكم سـاخت وتقسـيط بـدون كـارمزد       هاي عوارض ساخت هزينه %) 50(درصد شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه

  .باشد باقيمانده مي

ناشـي از اجـراء ايـن قـانون و      ها شهرداريتخفيف اعمال شده از سوي  %)100(دولت موظف است معادل صددرصد

  .خت نمايدساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پردا

هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جملـه زمـين، مصـالح     به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده -17ماده 

بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد ايـن قـانون    ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه،
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  .مي گردد در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل

  ).شورا رييس(استاندار -1 

  ).دبيرشورا(سازمان مسكن و شهرسازي رييس -2 

  .جهاد كشاورزيسازمان  رييس -3 

  .اي مديركل آموزش فني و حرفه -4 

  .مديركل تعاون -5 

  .مديركل ثبت اسناد و امالك -6 

  .ريزي استان مان مديريت و برنامهساز رييسمعاون استاندار و  -7 

  .عامل شركت توزيع برقمدير -8 

  .ت آب وفاضالب شهري و روستايي استانمديرعامل شرك -9 

  .مديرعامل شركت گاز -10 

  .مديرعامل شركت مخابرات -11 

  ).حسب مورد(شهردار شهر مربوط -12 

  ).حسب مورد(در استان ها بانكؤساي ر -13 

  .ديركل بنياد مسكن انقالب اسالميم -14 

  .و امور ايثارگران كل بنياد شهيدمدير -15 

  .جتماعيمديركل تأمين ا -16 

  .مهندسي ساختمانسازمان نظام  رييس -17 

  .شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد -تبصره

هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان ساالنه  دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه -18ماده 

 ريال جهت سالهاي باقيمانده از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه     )10.000.000.000.000(هزار ميليارد  داقل مبلغ دهح

 بينـي و  هاي سنواتي پيش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه 

قي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز اسـت از  تخصيص يافته تل%) 100(اعتبارات مذكور صددرصد. تأمين نمايد

محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيالت بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قـرارداد  
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 ها به منظور اجراء اين قـانون  ي عامل زمينه الزم را براي اعطاء تسهيالت ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانهها بانكبا 

  .فراهم نمايد

ي مختلـف توزيـع و شـوراي    هـا  اسـتان براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بـين  تسهيالت موضوع اين قانون  

كـارگيري تسـهيالت و    هاي ابالغي بـا بـه   مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه

  .بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعالم نمايد ر سه ماه يكاعتبارات مربوط به آن استان اقدام وگزارش عملكرد را ه

ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسـكن اقـدام و از توليـد     دولت مكلف است نسبت به برنامه -19ماده 

و از مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و درصورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كـرده  

  .توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هرشرايطي جلوگيري نمايد

، ها طرحاسالمي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت ، دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني -20ماده 

  .نمايد ماري و توليد مسكن صيانتمع ي شهرسازي،ها طرحاسالمي در كليه  ،توجه به مباني و رعايت هويت ايراني

منظور آموزش و تربيت كارگران مـاهر مـورد    ريزي الزم به وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه -21ماده 

را بـا  ) قانون نظام مهندسي و كنتـرل سـاختمان  » 4«موضوع ماده(هاي حرف ساختماني نياز اجراء اين قانون در زمينه

ز اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه مـاه  گيري ا هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره

سال از اجـراء ايـن قـانون كليـه كـارگران       اي كه حداكثر پس از پنج جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه

  .اي مجاز باشند ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه

هاي حمايتي ناشي از احكـام ايـن قـانون را از     ها و ديگر هزينه ها و يارانه لت مكلف است كليه تخفيفدو -22ماده 

  .بيني و پرداخت نمايد اين قانون در بودجه سنواتي پيش) 15(محل ماده

سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سـازندگان مسـكن بـه شـرح زيـر       -23ماده 

  .فاصا حساب مربوط را صادر نمايداقدام و م

  .كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي -

  .كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني -

ايـن قـانون توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازي، وزارت كشـور وسـازمان مـديريت          اجرايـي نامـه   آيـين  -24ماده 

  .أت وزيران خواهد رسيدريزي كشور تهيه وبه تصويب هي وبرنامه

مسـكن مصـوب    قـانون سـاماندهي و حمايـت از توليـد و عرضـه     ) 8(قانون اصالح مـاده  
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28/9/1389  

بـه شـرح ذيـل     25/2/1387عرضـه مسـكن مصـوب     قانون ساماندهي و حمايت از توليد و) 8(ماده واحده ـ ماده  

 :گردد اصالح مي

 فاقـدين زمـين يـا واحـد    (يا به ساكنين واجـد شـرايط   « ت عبار» از طريق مزايده عمومي » الف ـ بعد از عبارت 

قابل تفكيك بودن با قيمت  متر مربع به شرط 200تا ) مسكوني يا سابقه در بانك اطالعات وزارت مسكن و شهرسازي

اضافه قيمت كارشناسـي روز و مـازاد بـر    %) 10(درصد  متر مربع غيرقابل تفكيك با ده 200كارشناسي روز و مازاد بر 

 .گردد اضافه مي» روش مزايده عمومي متر مربع قابل تفكيك آن نيز به 200

 :شود الحاق مي) 8(به ماده  )4(و ) 3(ب ـ دو بند زير به عنوان بندهاي  

سازمان ثبت اسناد و امالك . صدور سند مالكيت به عهده خريدار است هاي تفكيك، افراز، نقل وانتقال و ج ـ هزينه 

 .به انجام رسانند الزم را اجراييفند كليه اقدامات موظ ها شهرداريكشور و 

شهرهاي زير  سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعالم وزارت كشور و نيز هاي د ـ خانه

 .باشند مقررات اين ماده مستثني مي بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعالم مركز آمار ايران از شمول

  2/12/88اق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب قانون الح

ـ به منظور صدور سند مالكيت امالك واقع در محدوده روستاهاي باالي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست 1ماده

حسـب  ) رهادر شـه (و وزارت مسكن و شهرسـازي  ) در روستاها(و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقالب اسالمي 

مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصـرفات  

مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالك محـل      

در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجـع   هاي مزبور كه براي امالك واقع نقشه. ارسال نمايند

محدوده شهر و روسـتا بـر اسـاس قـانون     . نمايند ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالك براساس آن به شرح زير اقدام مي

  .گردد تعيين مي 14/10/1384تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 

در صورتي كه محدوده مورد عمل قبالً تحديد حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محـل بـا   ـ 1

تفكيكي حـاوي حـدود قطعـات و مشخصـات متصـرفين توسـط نماينـده و         صورت جلسهتوجه به مدارك متصرفين، 

رسد تا  و شهرسازي حسب مورد مي بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن نقشه
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  .باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي

ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خـويش ارائـه نمايـد يـا در مالكيـت و تصـرف اشـخاص        2 

ورد عمل تحديد حدود نشده يا بـراي آن درخواسـت ثبـت نگرديـده     اختالف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده م

و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي  ها سازمانباشد يا عرصه آن از امالك متعلق به دولت، 

واقـع  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان براي امـالك   رييسمركب از 

مسكن و شهرسازي شهرستان براي امالك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضـي بـه    رييسدر محدوده روستاها و 

  .گردد قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي رييسانتخاب 

تواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شـهود رأي   هيأت مي

آراء صادره جهت امالك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتـي در مــحل، الصـاق و آراء صـادره     . ود را صـادر نمايدخ

در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلـي يـا كثيراالنتشـار بـراي يـك نوبـت منتشـر         براي شهـرهاي مذكور،

ق يـا انتشـار آگهـي، ادارات ثبـت اسـناد و امـالك و       گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصا مي

در صورت وصـول  . باشند سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقالب اسالمي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي

اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذيصـالح      

توانـد   در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي. اهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايدقضائي تقديم و گو

در اين صـورت اداره  . به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد

  .اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبودرسيدگي به . دهد ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي

ـ بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سـند  1تبصره

  .اعياني اقدام نمايد

ز ي براي تقديم دادخواست اعتراض بعـد ا ياين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضا) 2(ـ حكم بند 2تبصره

  .باشد صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي

هاي ثبتي مربوط به مشموالن ايـن قـانون بـراي اولـين مرحلـه صـدور سـند در قالـب هزينـه           ـ كليه هزينه2ماده

هاي مرتبط به شرح  هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه الزحمه هيأتها، هزينه تهيه نقشه كارشناسي و حق

سب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و امالك و سازمان مسكن و شهرسـازي و بنيـاد مسـكن انقـالب     ذيل تعيين و ح

اسالمي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعالمي از سوي بانـك مركـزي   
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  .جمهوري اسالمي ايران توسط مجريان قابل اعمال است

  :هاي مربوط هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه تهيه نقشه الف ـ هزينه تشكيل پرونده،

مترمربع براي هر پالك ) 400(ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد 1

  .ريال) 700،000(ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار 

مترمربع بـراي  ) 400(با مساحت بيش از چهارصد ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها 2

  .ريال) 3.000(هر پالك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار 

  :هاي مربوط هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينه ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه

ه بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجـاه مترمربـع در هـر پـالك     خدماتي در محدود ،ـ عرصه واحدهاي تجاري1

  .ريال) 750،000(ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار 

خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربـع در هـر    ،ـ عرصه واحدهاي تجاري2

  .ريال) 25.000(ت و پنج هزار پالك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيس

و نهادهـاي دولتـي و    ها سازمانهاي كلي و تفكيكي عرصه امالك متعلق به دولت،  ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه3

  .گردد محاسبه مي» الف« هاي بند  عمومي براساس تعرفه

اي كلي و تفكيكي معـادل  ه ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه 

  .شده براي شهرها خواهدبود هاي تعيين هزينه%) 50(پنجاه درصد 

ريـال  ) 120.000(هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيسـت و هـزار    د ـ هزينه 

  .گردد تعيين مي

ان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناس3ماده

اي خواهدبود كه توسط وزارت مسـكن و شهرسـازي،    نامه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آئين

اسالمي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيـأت   سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بنياد مسكن انقالب

  .رسد وزيران مي

  .االجراء است ـ اين قانون از تاريخ تصويب الزم4ماده

 20/8/1387مصوب  نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن آيين
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  7/2/1388 :تاريخ                      ك41527ت/24198: شماره

در جلسـه   19/3/1387هــ مـورخ   40001ت/29238نامـه شـماره    تصويب) الف(وزيران عضو كارگروه موضوع بند 

ريزي و نظارت  هاي مسـكن و شهرسازي و كشور و معاونت برنامه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 20/8/1387مورخ 

ــ و  1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب  ) 24(جمهور و به استناد ماده  راهبردي رييس

  :نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند نامه يادشده آيين تصويب) هـ(با رعايت بند 

  فصل اول ـ تعاريف

  :روند نامه در معاني مشروح زير به كار مي ـ اصطالحات مندرج در اين آيين1ماده

تـاريخ اجـراي   ( 1/1/1384افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنـان از تـاريخ   : ـ فاقدين مسكن1

از هيچ يك از امكانات  22/11/1357فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ) هارم توسعهقانون برنامه چ

دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شـامل زمـين، واحـد مسـكوني و يـا تسـهيالت       

  .اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند يارانه

  :متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند: ن واجد شرايطـ متقاضيا2

  .اين ماده) 1(الف ـ فاقدين مسكن طبقه تعريف مندرج در بند 

  .ب ـ متأهل و يا سرپرست خانوار

  .ج ـ داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا

خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست  ـ افراد زير مي1تبصره

  :قرار گيرند

  .سال سن) 35(ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج 1

  .ـ نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور2

  .سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور) 20(ـ معلول جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست 3

يابد، براي  ـ سابقـه سكونت براي مهاجرين از كالن شهـرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي2تبصره

اين سابقه مالك عمـل  )  به استثناء استان تهران (شوند  منتقل مي ذيربطكارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه 

  .بود نخواهد

ه آنان حسب مورد كمتر از دو برابـر حـداقل حقـوق موضـوع     خانوارهايي كه درآمد ماهيان: ي كم درآمدها گروهـ 3
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  .قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد

اي، اجـاره بـه شـرط     هاي توليد و عرضه مسـكن اجـاره   مسكني كه در قالب برنامه: ي كم درآمدها گروهـ مسكن 4

ين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين همچن. گردد برداري از زمين، احداث مي تمليك و واگذاري حق بهره

  .گردند ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي مسكن

هـاي اوليـه كـه حسـب مـورد شـامل جانمـايي         سازي عبارت است از تهيه نقشـه  طرح آماده: سازي ـ طرح آماده  5

ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معمـاري غنـي    ساختمان ها و واحدها، نماي مجموعه، روابط ميان بلوك

  .باشد ايران ـ اسالمي با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي

سـازي جهـت احـداث و     بـرداري از اراضـي خـام بـراي آمـاده      منظور بهره هايي كه به فعاليت: سازي زمين ـ آماده  6

هـاي   مل تسطيح زمين، اجراي جوي، جـدول، زيرسـازي و آسـفالت معـابر، شـبكه     باشد كه شا برداري ضروري مي بهره

  .تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد است

هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظـاير آن از   خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه: ـ تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي7

اث اماكن عمومي از قبيـل فضـاهاي آموزشـي، بهداشـتي،     مبداء تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احد

  .فرهنگي و فضاي سبز است

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسـالمي  ) 27(  هايي كه در اجراي ماده تعاوني: هاي تأمين مسكن ـ تعاوني  8

  .ـ تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضاء باشد1370ايران ـ مصوب 

هاي فرسوده شهري به صورت  فرآيند جابه جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت: ـ اسكان موقت9

  .اي و اسكان موقت اجاره

گذاري، تولـيد و عرضـه  نظامي كه براساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقـي به سـرمايه: اي اي حرفه ـ نظام اجاره10

  .نمايند ورت انبـوه مبادرت مياي به صـ واحـدهاي مسـكوني اجاره

نمايـد و بـا    شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران فعاليـت مـي  : ي واسپاريها شركتـ 11

تأمين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت 

  .كند يمبلغ مشخصي به ديگران منتقل م

مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كـه  : ـ تأييديه فني12

  .اندازي خط توليد بايد گواهينامه فني دريافت كند پس از راه
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قانون نظام مهندسي و ) 27(كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده : ـ كارشناس رسمي13

  .باشد ـ مي1384ساختمان ـ مصوب  كنترل

هايي كه به طور عمده مهـاجرين روسـتايي و محرومـان شـهري را در خـود جـاي        بافت: ـ سكونتگاه غيررسمي14

در درون يـا  ) ي جـامع و تفصـيلي  هـا  طرح(ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري  اند و بدون مجوز و خارج از برنامه داده

  .اند وجود آمده خارج از محدوده قانوني شهرها به

  19/3/1387هـ مورخ 40001ت/29238ه نامه شمار كارگروه موضوع تصويب: ـ كارگروه مسكن15

  )1387مصوب (قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن : ـ قانون16

  هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري فصل دوم ـ برنامه

  اي ن اجارهالف ـ برنامه ساخت و عرضه مسك

اي  گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه2ماده

ي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظـام  ها استانجديد، نياز 

  .ي كم درآمد پيگيري نمايدها گروهرد اي توسط بخش غيردولتي با رويك اي حرفه اجاره

نامـه كـه اقـدام بـه سـاخت و عرضـه مسـكن         اين آيين) 3(ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده 1تبصره

داري بخـش   اي راسـاً و يـا از طريـق نهادهـاي اجـاره      اي حرفه نمايند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي مي اجاره

  .نمايند اي واحدهاي احداث شده اقدام مي برداري اجاره غيردولتي، نسبت به بهره

داري، قراردادهاي اجـاره سـاالنه خـود را كـه در چـارچوب       ـ اشخاص يادشده موظفند در دوره تعهد اجاره2تبصره

گردد، در بانك اطالعات امالك و سـاختمان كشـور بـه ثبـت      اصول اعالمي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي

) زمـان پرداخـت  (هاي مقرر در اين برنامه بر مبنـاي قيمـت روز    غير اين صورت، تسهيالت و ساير حمايتدر . برسانند

  .محاسبه و از آنان دريافت خواهدشد

  :گردد اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي ـ تسهيالت مسكن اجاره3ماده

، بنيـاد  هـا  شـهرداري ي كم درآمد، سازمان بهزيستي، ها روهگو نهادهاي عمومي غيردولتي متولي  ها سازمانالف ـ  

  .مسكن انقالب اسالمي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد يادشده

  .اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوقهاي مالي و اعتباري تأمين  ب ـ صندوقهاي

  .وز از مراجع صالحي داراي مجها شركتج ـ مؤسسات مالي، اعتباري و 
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  .گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني د ـ سرمايه

  :گردند مند مي نامه از حمايتهاي زير بهره اين آيين) 3(ماده ) الف(ـ اشخاص موضوع بند 4ماده

ـ واگذاري زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اشخاص يادشده واحدهاي احـداثي را بـه مـدت حـداقل     1

  .ال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهندس) 10(

هزينه احداث واحدها در قالـب كمكهـاي   %) 20(ـ واگذاري زميـن به قيمت تمـام شده و تأمين تا بيست درصد 2

ط بـه ايـن كـه    نفـر بـه بـاال مشــرو    ) 000/250(اعتباري با اولويت در شـهرهاي با جـمعيت دويـست و پنـجاه هزار 

سـال به خـانوارهاي كـم درآمــد بـه صــورت اجـاري      ) 15(اشخاص يادشـده واحـدهاي احداثي را به مدت حـداقل 

  .واگذار نمايند

) 15(از ) 2(داري موضوع بنـد   تبصره ـ چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره 

  .يابد سال كاهش مي) 10(سال به 

نامه شامل واگذاري زمين بـه   اين آيين) 3(ماده ) د(و ) ج(، )ب(ـ حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند   5ماده

باشد مشروط به اينكه اشخاص يادشده واحدهاي احـداثي را   قيمت كارشناسي روز براساس اعالم كارشناس رسمي مي

و دوره واگــذاري  ) سـال ) 2(حداكثر (احـداث در طول مدت . سال به صورت اجاره واگذار نمايند) 5(به مدت حداقل 

بعد از اتمام دوره يادشـده و در صـورت   . گردد مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي) سال) 5(حداقل (به صورت اجاره 

  .خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهدشد

نامه، فروش انجـام   اين آيين) 5(و ) 4(اي موضوع مواد  برداري اجاره قبل از اتمام مدت بهرهـ در صورتي كه 1تبصره

هاي پرداختي تبديل بـه حـال شـده و از اشـخاص      به همراه كليه يارانه) زمان پرداخت(شود، قيمت زمين به نرخ روز 

  .موضوع اين ماده دريافت خواهدشد

نامه پروانه سـاختماني صـادر كننـد و در     اين آيين) 3(موضوع ماده  موظفند براي متقاضيان ها شهرداريـ 2تبصره

ادارات . را درج نماينـد » سال... ساختمان استيجاري به مدت « پروانه ساخت و گواهي عدم خالف و پايان كار عبارت 

ا بايد عبارت ه گونه ساختمان ثبت اسناد و امالك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين

  .يادشده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند

  ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك

) الـف (ـ واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفاً از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضـوع بنـد     6ماده
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ها كه در زمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده نامه به خانوارهاي تحت پوشش آن اين آيين) 3(ماده 

در اين برنامه واگذاري زمين به قيمـت كارشناسـي روز بـا اعمـال حـداكثر      . گردد باشند اعطا مي نامه مي اين آيين) 1(

نـد  برداري به اشخاص حقيقي و حقـوقي موضـوع ب   سال تقسيط از زمان بهره) 5(تخفيف و حداكثر %) 30(درصد  سي

چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احـداث مسـكن   . گيرد صورت مي) 3(ماده ) الف(

  .اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهدنمود

  )ساله 99اره ارزان قيمت به صورت اج(برداري از زمين  ج ـ برنامه واگذاري حق بهره

ي داراي كـاربري مسـكوني بـه    هـا  زمـين ـ اين برنامه ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگـذاري  7ماده

هاي مدني به صورت سه خانوار بـه   هاي مسكن و يا مشاركت متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني

  .گردد يباال سازماندهي شده باشند، اجرايي م

قيمـت  %) 20(ـ مبلغ اجاره بهاي ساالنه اراضي مشمول برنامـه يادشـده، حـداكثر معـادل بيسـت درصـد       1تبصره

درصد ارزش كارشناسي روز زمين در ) 1(اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا  منطقه

  .خواهدبود) هر كدام كمتر باشد(ابتداي هر سال 

باشـند موظفنـد    يي كه داراي اطالعات الزم جهـت پـااليش و تطبيـق شـرايط متقاضـيان مـي      ها اهدستگـ 2تبصره

  .همكاري الزم را با وزارت تعاون معمول نمايند

هـا و نظـارت    هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشكيل تعـاوني  ـ وزارتخانه3تبصره

  .ي موضوع اين ماده را بر عهده دارندها زمينعالي بر امر ساخت و ساز بر روي 

ي موضوع اين برنامـه و هزينـه مربـوط بـه آن برعهـده متقاضـيان و تـأمين خـدمات         ها زمينسازي  ـ آماده  8ماده

ي شهرسـازي مربـوط، جانمـايي خـدمات     هـا  طرحدر . باشد مي ذيربطي اجرايي ها دستگاهزيربنايي و روبنايي بر عهده 

قانون تنظيــم بخشــي از مقـررات مـالي دولـت ـ مصــوب        ) 100(آن براسـاس مـاده روبنايي صورت گرفته و زمين 

هاي خود اقدام  شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه ي مربوط واگذار ميها دستگاهـ به   1380

  .نمايند

ات روبنـايي از طريـق اعتبـارات    هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه يادشده، مشابه ساير خدم ـ هزينه1تبصره

هاي يادشده در شهرهاي جديد براساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجـام   تأمين هزينه. دولتي تأمين خواهدشد

  .گيرد مي
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سـازمان  (بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسـكن و شهرسـازي     قانون تنظيم) 100(ـ براساس ماده 2تبصره

آموزشي، ورزشي، بهداشتي و (نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي مجاز است ) ملي زمين و مسكن

به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتـي بـه قيمـت كارشناسـي روز بـه صـورت        ذيربطبه سازمان دولتي ) فرهنگي

  .اقدام نمايد) ساله 20حداكثر (قسطي و يا اجاره به شرط تمليك 

سازي موضوع برنامه يادشده  ي آمادهها طرحمجاز است اراضي تجاري واقع در ـ وزارت مسكن و شهرسازي 3تبصره

را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانـده و وجوه دريافتـي را در راستاي اهداف برنامـه مســكن   

  .ي كـم درآمد هزينه نمايدها گروه

درصـد كـل    95نامه نبايد از  اين آيين) ج(موضوع بند  ي دولتي اعطايي براي اجراي برنامهها زمينـ حداقل 9ماده

  .هاي ساالنه تأمين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد ي موضوع برنامهها زمين

بـا اسـتفاده از   ) نهادهـاي عمـومي، خصوصـي و تعـاوني    (د ـ برنامه توليد انبوه مسـكن توسـط بخـش غيردولتـي      

  :اخلي و يا خارجيهاي د هاي نوين و جذب سرمايه فناوري

  :ـ برنامه يادشده در سه محور زير قابل اجرا است10ماده

هاي مسكن و سـاختمان،   ـ برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوق1

  .ي تأمين سرمايه مسكنها شركت

  .سازي مسكن وهي انبها طرحهاي داخلي و خارجي در  گذاري ـ برنامه حمايت از سرمايه2

  .هاي نو در احداث و عرضه مسكن ـ برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري3

هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابالغي وزارت مسكن  واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه

رت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج و شهرسازي و براساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صو

  .و يا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت) از زمان واگذاري(سال 

هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانـه صـالحيت از وزارت مسـكن و شهرسـازي      تبصره ـ متقاضيان اجراي برنامه 

ط و اخـذ پروانـه صـالحيت از وزارت مسـكن و     گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شـراي  سرمايه. باشند

  .نمود شهرسازي اقدام خواهند

  فصل سوم ـ ضوابط معماري و شهرسازي

دسـتي و گردشـگري    ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع 11ماده
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ايراني ـ اسالمي كه قابليت اثرگذاري بـر   هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري  ها، آثار و گونه نسبت به شناسايي بافت

ي مختلفـي همچـون چـاپ    هـا  روشساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با اسـتفاده از  

ها و مسـابقات عكاسـي و درج در    هاي دانشجويي، برگزاري همايش نامه كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان

  .رساني اقدام نمايد به مستندسازي و اطالعها، نسبت  رسانه

ي هـا  طرحنامه شرح خدمات  ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهارماه پس از ابالغ اين آيين12ماده

هـايي را كـه در    ي هادي روستايي و همچنـين مـتن دسـتور نقشـه    ها طرحجامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، 

تاها توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمـران  ، در روسها شهرداريشهرها توسط 

شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معمـاري ايرانـي ـ اسـالمي،      شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي

  .بازنگري، اصالح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابالغ نمايد

 ،ور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجـراي ابنيـه متناسـب بـا فرهنـگ ايرانـي      ـ به منظ13ماده

هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و  خصوص در ساختمان ي معماري و شهرسازي بهها طرحاسالمي بر كليه 

متشـكل از وزيـر مسـكن و    اسـالمي   ،تأثيرگذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسـازي ايرانـي  

دسـتي و گردشـگري، وزارت كشـور، بنيـاد      ي ميراث فرهنگي، صنايعها سازمانو رؤساي ) به عنوان رييس(شهرسازي 

هـاي معمـاري و    مسكن انقالب اسالمي، سازمان نظام مهندسي سـاختمان، و حـداكثر سـه نفـر از رؤسـاي دانشـكده      

و سـه نفـر از   ) بـا انتخـاب وزيـر كشـور    (و دو نفر از شـهرداران  ) ريبا انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنĤو(شهرسازي 

در وزارت ) با انتخاب رييس كميسـيون (اسالمي  ،يهاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايران متخصصين رشته

  .شود مسكن و شهرسازي تشكيل مي

نامـه داخلـي آن توسـط     و آيـين ي اسـتاني و شـهري   هـا  گروهنامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاء كار تبصره ـ آيين 

ابـالغ   ذيـربط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجـع  

  .شود مي

ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظـف اسـت   14ماده

هاي فرهنگي و تاريخي مصوب  ، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافتنامه ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين

ها تنظيم و بـراي تصـويب بـه كـارگروه      را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت

  .مسكن كشور نمايد
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كننـد   ومي دولـت اسـتفاده مـي   ي دولتي كه به نوعي از بودجـه عمـ  ها شركتي اجرايي و ها دستگاهـ كليه 15ماده

هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحـاظ   اسالمي را در طراحي و ساخت پروژه ،موظفند الگوهاي معماري ايراني

) 12(ي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تأييـد كميسـيون موضـوع مـاده     ها طرح .نمايند

  .برسد

و نسـبت بـه مطالعـه،     هـا  شـهرداري شهرسازي موظف است با همكـاري وزارت كشـور و   ـ وزارت مسكن و 16ماده

با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ) فضاهاي شهري، ميادين و محورها(هاي طراحي شهري  طراحي و ساخت پروژه

  .ي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسالمي اقدام نمايدها ارزشترويج 

حقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسـكن و شهرسـازي و سـازمان ميـراث     ـ وزارت علوم، ت17ماده

هـاي آموزشـي شهرسـازي و معمـاري      هـاي دوره  فرهنگي، صـنايع دسـتي و گردشـگري نسـبت بـه اصـالح سرفصـل       

متناسـب بـا   ) هـاي مـرتبط   ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و سـاير رشـته   برنامه(

اسالمي اقدام نموده و تا پايان برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و       ،هاي شهرسازي و معماري ايراني ويژگي

هاي  اسالمي و مرمت بافت ،اسالمي، شهرسازي ايراني ،هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني فرهنگي كشور، رشته

  .فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد

هادي يا جامع آنهـا بـه پايـان      ازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرحـ وزارت مسكن و شهرس18ماده

باشند براساس اسناد توسعه و عمران باال دست نسبت بـه تهيـه طـرح جـامع بـا       رسيده است و يا اصوالً فاقد طرح مي

اي فرسـوده و  هـ  رويكردهاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي و خصوصي داخـل محـدوده، احيـاء بافـت    

هاي غير رسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شـهرها، عـدم تخريـب اراضـي مسـتعد       ساماندهي سكونتگاه

يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك و يا شهرهاي جديد در خارج از حـريم   كشاورزي و در صورت ضرورت، مكان

  .هاي داخل محدوده اقدام نمايد م ساختماني پهنهشهرها و توسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها و افزايش تراك

  سازي آن فصل چهارم ـ تأمين زمين و آماده

%) 100(يي كـه صـددرصــد   هـا  شـركت ي دولتـي و همچنـين   هـا  دستگاهها، مؤسسات و  ـ كليه وزارتخانه19ماده

ان اراضي در اختيار خود كه باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگ سرمـايه و سهـام آنها متعـلق به دولـت مي

به اسـتثناء منـاطق چهارگانـه تحـت مـديريت سـازمان       (گيرند  قانون قرار مي) 6(يابي موضوع ماده  در چارچوب مكان

ادارات ثبت اسناد و امالك . ، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند)حفاظت محيط زيست
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نه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر امالك و صـدور  نيز مكلفند پس از اعالم وزارتخا

  .سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند

ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل 1تبصره

و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد و امـالك موظفنـد بـه درخواسـت وزارت مسـكن و       زمين و تسليم اسناد

شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت بـا نماينـدگي وزارت مسـكن و    

  .شهرسازي صادر نمايند

قانون ) 12(محدوده و حريم شهرها كه براساس ماده واقع در  جهاد كشاورزيي متعلق به وزارت ها زمينـ 2تبصره

و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فـروش آنهـا    )1379مصوب (تشـكيل وزارت جهاد كـشاورزي 

گردد، الزم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مبنـي بـر عـدم     ميسر مي

  .برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد واگذاري حق بهره شمـول برنامه

در (ـ در مورد اراضي با مالكيت بخش غيردولتي واقع در داخل محدوده شهرها و يا خارج از حريم شهرها، 20ماده

ا در ، وزارت مسكن و شهرسازي طي دو نوبـت بـه فاصـله ده روز مراتـب ر    )قانون) 6(يابي موضوع ماده  چارچوب مكان

مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تـاريخ  . نمايد هاي كثيراالنتشار آگهي مي هاي جمعي يا روزنامه رسانه

هاي مسكن موضـوع قـانون بـه انضـمام تصـوير اسـناد        توانند تقاضاي خود را مبني بر اجراي برنامه آخريـن آگهي مي

بندي اجراي طـرح بـه وزارت مسـكن و شهرسـازي تسـليم       رنامه زمانمالكيت و مدارك متضمن توانايي مالي خود و ب

  .نمايند

سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضـوع ايـن مـاده بـه عهـده       هاي طراحي و اجراي آماده ـ كليه هزينه1تبصره

  .گردد نامه با اعطاي تسهيالت بانكي تامين مي باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آيين مالكان متقاضي مي

ـ در صورت تمايل مالكين بخش غيردولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبـال ارزش افـزوده   2تبصره

ي وابسته ها سازمانناشي از اجراي قانون و يا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي و امـالك، وزارت مسكـن و شهرسازي و 

اراضي ملكي خود يا خريد آنها، براساس قيمت كارشناسـي روز  و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه يا تهاتر با ساير 

، طبق دستورالعملي كه توسـط وزارتخانـه يادشـده    )كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهدشد(

  .گردد اقدام نمايند تهيه و ابالغ مي

زند نسـبت بـه تملـك اراضـي و     ي وابسته مجاها شركتي تابعه و ها سازمانـ وزارت مسكن و شهرسازي و 3تبصره
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شـوند،   نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مـي  هاي تامين مسكن قانون و اين آيين امالك مورد نياز اجراي برنامه

هـاي عمـومي، عمرانـي و نظـامي دولـت       براساس اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك مورد نيـاز برنامـه  

  .اقدام نمايندشوراي انقالب، ) 1358مصوب (

سازي باشد، دستگاه واگذاركننده رأسا قبل از واگذاري نسـبت   ـ در مواردي كه اراضي غيردولتي فاقد آماده21ماده

دهد تا از  قانون قرار مي) 2(نامه در اختيار موضوع ماده  سازي اراضي مربوطه اقدام و يا زمين را در قالب تفاهم به آماده

ذيصـالح مـورد تاييـد وزارت مسـكن و شهرسـازي نسـبت بـه طراحـي و انجـام          ) حقيقي يا حقـوقي (طريق اشخاص 

گردد و تحت نظـارت عاليـه وزارت مسـكن و شهرسـازي اقـدام       بندي كه به آنها ابالغ مي سازي طبق برنامه زمان آماده

  .نمايند

  .باشد سازي زمين بر عهده متقاضيان مي هاي آماده ـ هزينه1تبصره

هاي تأسيسات زيربنـايي از قبيـل آب، بـرق، گـاز و تلفـن و خـدمات        با شبكه ذيربطيي ي اجراها دستگاهـ 2تبصره

بندي اعالمي وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به تـأمين   ريزي زمان روبنايي موظفند حسب درخواست و طبق برنامه

ت و راهبردهـاي  هاي تاسيسات زيربنايي و ساخت تاسيسـات روبنـايي تحـت نظـار      اعتبار و تهيه طرح و اجراي شبكه

  .شوراي مسكن استان اقدام نمايد

ي هـا  طـرح سازي و معماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط و مقـررات   هاي آماده ـ كليه طراحي3تبصره

تصـويب   گرفتـه و بـه   اسـالمي صـورت   ،جامع و تفصيلي شـهر مربـوط و رعايـت اصـول شهرسـازي و معمـاري ايرانـي       

  .برسد ها استاني مسكن و شهرسازي ها سازماني ها رحطي تخصصي بررسي ها گروهكار

  فصل پنجم ـ ماليات بر اراضي باير

مكلفنـد بـراي تمـام اراضـي بـاير      ) اعم از عمومي غيردولتي و خصوصي(ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي 22ماده

هـزار نفـر،    تر از يكصدو شهرهاي با جمعيت باال ها استانداراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خود واقع در مراكز 

اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس موديان قرار خواهد گرفـت   اظهارنامه مالياتي طبق نمونه

تنظيم و به ضميمه تصوير مدارك مثبت مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملـك  

  .تسليم نمايند

ن دسته از شهرهاي كمتر از يكصدهزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، تبصره ـ در آ 

  .گردد اسامي آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعالم مي
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) 3(ـ اداره امور مالياتي محل وقوع ملك، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره 23ماده

در مـواردي كـه مـودي از تسـليم     . ن و به مودي ابالغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهـد نمـود  قانون تعيي) 15(ماده 

قانون، نسـبت  ) 15(ماده ) 3(اظهارنامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطالعات موضوع تبصره 

  .نامه عمل خواهد نمود تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر طبق اين آيين به

دهنـده در آن سـال بـه نسـبت      ـ چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هر يك از اشخاص انتقال24ماده

  .مدت مالكيت، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود

ي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير داراي كـاربري مسـكوني واقـع در محـدوده     ها شهرداريـ 25ماده

ي تعيين شـده از سـوي سـازمان امـور ماليـاتي      ها روشو مشخصات آن را از طريق فرم يا  شهرداري خود را شناسايي

  .كشور به سازمان يادشده اعالم نمايند

  هاي نوين فصل ششم ـ فناوري

هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش  ـ وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي تشويق فناوري26ماده

  :آورد ير را به عمل ميغيردولتي كشور اقدامات ز

هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دو مـاه از زمـان    الف ـ تسهيل و تسريع در بررسي و اظهارنظر درخصوص فناوري 

  .معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

توسـعه سـاخت صـنعتي و     گذاران، مديران و نخبگان فنـي و متعهـد بـه    ب ـ حمايت از واحدهاي توليدي، سرمايه 

  .هاي صنفي مربوط تشكل

در مواردي كه زمين با كاربري صنعتي در داخل محدوده و حريم شـهرها در  (ـ وزارت مسكن و شهرسازي 27ماده

ي صنعتي ايران مجازنـد نسـبت بـه واگـذاري زمـين بـراي احـداث        ها شهركو سازمان صنايع كوچك و ) اختيار دارد

نقد %) 20(ت صنعتي و فناوريهاي نوين به صورت بيست درصد واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخ

واگذاري زمين توسط وزارت مسـكن و شهرسـازي بـا قيمـت     . با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند%) 80(و هشتاددرصد 

  .گيرد شده صورت مي ي صنعتي ايران با قيمت تمامها شهرككارشناسي روز و توسط سازمان صنايع كوچك و 

مجاز است در راستاي احداث واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعـات و تجهيـزات    جهاد كشاورزيـ وزارت 1تبصره

  .هاي نوين براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد ساخت صنعتي و فناوري

ي واگـذار  سـاز  هـاي خانـه   مشـروط، جهـت ايجـاد كارخانـه      صورت مزايده غيرفعال دولتي، به  ـ كارخانجات2تبصره
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  .شود مي

ي عامل، ضمن كوتـاه نمـودن فرآينـد    ها بانكـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق 28ماده

ريالي، نسبت به تخصـيص تـا ميـزان هشتاددرصـد      ،نامه بانكي جهت استفاده از تسهيالت ارزي صدور مجوز و ضمانت

شود و با تاييد و معرفي  ي كه همه ساله توسط دولت تعيين ميگذاري مورد نياز تا سقف تسهيالت فرد سرمايه%) 80(

  .و مطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد ها استانشوراي مسكن 

هاي نوين صنعت ساختمان براي توليـد مسـكن كـه     آالت و مواداوليه مورد نياز براي توليد فناوري ـ ماشين29ماده

گردنـد، توسـط    مـي  1/8/1386ك مـورخ  580ت/122173نامـه شـماره    مشمول تعرفـه صفردرصـد موضـوع تصـويب    

  .شوند هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن معرفي مي وزارتخانه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري، كار و اموراجتماعي و مسكن و شهرسازي حسب مورد، موظفنـد   ـ وزارتخانه30ماده

  .ريهاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايندزمينه الزم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي ساخت صنعتي و فناو

اي و صـنفي شـاغل در    هاي حرفـه  ، مهندسان و تشكلها شهرداريتبصره ـ وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري  

نامه اجرايي  بخش مسكن، آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون را در حرف مربوط، در قالب آيين

گيري از اعتبارات موضوع اين قـانون اجـرا    و با بهره )1374مصوب (ام مهندسي و كنترل ساختمان قانون نظ) 4(ماده 

  .نمايد مي

ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با همكـاري وزارت مسـكن و شهرسـازي راهكارهـاي الزم     31ماده

يد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي تول  براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه

 جـويي انـرژي و   اسالمي، صـرفه  ،زيست و فرهنگ معماري ايراني هاي نوين، سازگار با محيط اقتصادي، مقاوم با فناوري

  .ساير موارد را به مورد اجرا گذارد

  فصل هفتم ـ اعطاي تسهيالت بانكي

ت بانكي براي توليـد و سـاخت مسـكن مشـتمل بـر      هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيال ـ برنامه32ماده

 هـا  بانـك . باشد نامه مي هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيين سازي زمين و كليه برنامه آماده

  .نامه را در اولويت قرار دهند فصل دوم اين آيين) ج(هاي موضوع بند  برنامه موظفند پرداخت تسهيالت به

سـازي   روستايي و آماده يالت فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت، مسكنـ سقف تسه33ماده

مركزي و بـا همكـاري وزارت مسـكن و شهرسـازي تعيـين و پـس از         بانك ماه توسط ساله تا پايان فروردين زمين همه
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  .گردد اعالم مي ذيربطدريافت مجوز از مراجع 

) 31(هاي مختلـف موضـوع مـاده     از، جدول توزيع تسهيالت برنامهـ وزارت مسكن و شهرسازي برحسب ني34ماده

ي عامل، بـه  ها بانكارديبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابالغ به  15ي كشور را حداكثر تا ها استاننامه بين  اين آيين

ابـالغ   بـه نمايد و بانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سـال نسـبت    بانك مركزي اعالم مي

در صورت عـدم جـذب تسـهيالت، حسـب اعـالم وزارت مسـكن و       . ي عامل اقدام نمايدها بانكهاي مربوط به  سهميه

  .اختصاص خواهد يافت ها استانشهرسازي سهميه مربوط به ساير 

) 200.000(هـزار   شدن احداث ساالنه دويسـت  اسالمي موظف است به منظور اجرايي ـ بنياد مسكن انقالب1تبصره

ي عامـل  ها بانكاحد مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيالت بانكي را به همراه پيشنهاد سهميه و

 ضمن تعيين سقف تسهيالت در هر استان تا نيمه ارديبهشت هر سال تهيه و از طريق وزارت مسكن و شهرسـازي بـه  

  .ز اعالم توزيع استاني اقدام نمايدبانك مركزي موظف است ظرف سه هفته ا. بانك مركزي اعالم نمايد 

، سـازمان مسـكن و   )هـزار نفـر   و پـنج  در شهرهاي بـاالي بيسـت  (ـ مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري 35ماده

، بنيـاد  )هزار نفـر و كمتـر   وپنج در شهرهاي با جمعيت بيست(شهرسازي استان و متقاضيان مسكن روستايي و شهري 

ي براي پرداخت تسهيالت ساخت و پذيرش مدارك از سـوي بانـك، بعـد از اخـذ     معرف. باشد اسالمي مي مسكن انقالب

  .گيرد پروانه صورت مي

بايست از طـرف اداره   هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي تبصره ـ در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني 

  .كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد

  :شود ت دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام ميـ پرداخت تسهيال36ماده

  ساختمان ) فونداسيون(تسهيالت بعد از اتمام پي %) 40(درصد  ـ قسط اول معادل چهل1

  تسهيالت بعد از تكميل سقف آخر%) 40(درصد  ـ قسط دوم معادل چهل2

  كاري پايان سفتتسهيالت بعد از %) 20(درصد  ـ قسط سوم معادل بيست3

شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هيجـده   ـ تسهيالت به صورت مشاركت مدني پرداخت مي1تبصره

  .باشد اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي  ماه است كه در صورت توافق) 18(

ر واحد را به خريـداران واجـد شـرايط در    الشركه خود در ه ـ پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم2تبصره

و مبتنـي بـر تـوان    ) از مجموع دوران فـروش اقسـاطي و مشـاركت مـدني    (قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده 
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در هر صورت مجموعه دوران مشاركت مدني و فروش . نمايد بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي

تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجـد شـرايط حـداكثر معـادل     سال ) 15(اقساطي، پانزده 

  .باشد سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول و اعتبار مي

سازي متناسب با پيشرفت كار  سازي پس از تجهيز كارگاه و شروع عمليات آماده ـ پرداخت تسهيالت آماده37ماده

برداري از واحدها و همراه با تسهيالت دوره ساخت، فروش  تسهيالت يادشده از زمان بهره. شود در دو مرحله انجام مي

  .گردد اقساطي مي

ي مشـمول يارانـه را در زمـان    هـا  طـرح ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابـت  38ماده

در دوره فـروش  (و سـهم متقاضـي   ) يدر دوره مشـاركت مـدن  (تسويه قرارداد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده 

بانك موظف است ميزان يارانـه فـروش اقسـاطي را از بـدهي     . ي عامل واريز نمايدها بانكتعيين و به حساب ) اقساطي

  .متقاضي به صورت يكجا كسر و مابقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيالت تقسيط نمايد

روز با تشـكيل پرونـده و پـس از تكميـل مـدارك نسـبت بـه        ) 15(ده ي عامل موظفند ظرف پانزها بانكـ 39ماده

  .پرداخت تسهيالت اقدام نمايند

ـ به منظور انجام هماهنگي الزم و نظارت بر روند پرداخت تسهيالت، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانـك  40ماده

زي و امـور اقتصـادي و دارايـي    هاي مسـكن و شهرسـا   تخانهرمركزي جمهوري اسالمي ايران و با حضور نمايندگان وزا

ي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيالت را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند ها بانك. گردد تشكيل مي

  .تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد

نيز عضو كارگروه يادشده هاي مسكن باشد، وزارت تعاون  تبصره ـ در مواردي كه تسهيالت بانكي مربوط به تعاوني 

  .خواهد بود

نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي بـراي   ـ تفاهم41ماده

توانند به اسـتناد قراردادهـاي يادشـده و در     ي عامل ميها بانكپرداخت تسهيالت بانكي در حكم سند رسمي تلقي و 

اعم از اعيـان و  (برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك  ز طرف بهرهصورت عدم ايفاي تعهدات ا

  .تبديل به حال و وصول نمايند) حقوق عرصه ملك

  هاي غيررسمي  شهري و سكونتگاه  هاي فرسوده فصل هشتم ـ بهسازي و نوسازي بافت

هـاي فرسـوده شـهري و     انمندسـازي بافـت  ي بهسـازي، نوسـازي و تو  ها طرحـ به منظور تسريع در اجراي 42ماده
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  :پذيرد هاي غيررسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ، اقدامات زير صورت مي سكونتگاه

تشـكيل   هـا  شهرداريها و محالت يادشده توسط بخش غيردولتي تحت نظارت  ـ دفاتر خدمات نوسازي محدوده1

هـاي   نامـه توسـط وزارتخانـه    ف دو ماه از ابالغ اين آيينساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظر. گردد مي

تواننـد   ي اجرايـي مـي  هـا  دسـتگاه در طـول دوران نوسـازي كليـه    . گردد مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و اعالم مي

  .اختيارات خود را به دفاتر يادشده تفويض نمايند

ـ   االمتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در محـدوده  ـ حق2 وط پـس از نوسـازي و بـدون دريافـت حـق      هـاي مرب

موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تـامين خـدمات مـورد نيـاز و      ذيربطي ها دستگاهنگهداري محفوظ بوده و 

  .مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند

بـه تجميـع، تفكيـك و    ـ ادارات ثبت اسناد و امالك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربـوط  3

  .نمايند افراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي

هاي بخش غيردولتي در جهت تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در منـاطق يادشـده    ـ هزينه4

  .هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهدبود به عنوان هزينه

هاي جديد حاصل از بهسـازي و   برداري از ظرفيت ين و بهرهوزارت مسكن و شهرسازي با هدف تامين زم  ـ43ماده

مسكن توسط بخش غيردولتي به ميزان هاي غيررسمي و توليد و عرضه  هاي فرسوده شهري و سكونتگاه نوسازي بافت

  :نمايد هاي يادشده به شرح زير حمايت مي بيني شده در بافت هاي پيش سهم برنامه

هـا،   هـاي غيررسـمي متعلـق بـه وزارتخانـه      هاي فرسوده شهري و سـكونتگاه  تـ كليه اراضي واقع در محدوده باف1

باشد، براي حمايـت از ايـن    سهام آنها متعلق به دولت مي%) 100(ي دولتي كه صددرصد ها شركتموسسات دولتي و 

  .يابد امر اختصاص مي

نامـه و   ايـن آيـين  ) 42(ده مـا ) 1(هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بنـد   ـ براي اجراي پروژه2

اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز براساس اعالم كارشناس رسمي بـا تقسـيط   

و متقاضيان واجـد   ها طرححداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلندمدت و يا به شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان 

  .پذيرد وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ خواهد شد، صورت مي شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط

  فصل نهم ـ عمران و مسكن روستايي

قانون موظفند بالفاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسـكن  ) 4(ي مشمول ماده ها دستگاهـ كليه   44ماده
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ه تفكيـك اراضـي، نسـبت بـه     سنجي كالبدي و تشخيص اراضي مستعد و انجام هرگون اسالمي در راستاي امكان انقالب

واگذاري قطعي اراضي و انتقال رسمي سند مالكيت و يا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيـت در محـدوده   

  .عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد يادشده نخواهد بود. روستاها به نهاد يادشده اقدام نمايند

التفاوت سود پنج واحد درصد سهم  جمهور موظف است مابه يزي و نظارت راهبردي رييسر ـ معاونت برنامه45ماده

متقاضي را تا سقف سود مصوب تسهيالت بخش مسكن هر سال براي مدت مشاركت مدني و فروش اقساطي محاسبه 

نمـوده و همـه   ي عامل منظـور  ها بانكاسالمي جهت توديع نزد  و در ابتداي همان سال در بودجه بنياد مسكن انقالب

  .ساله تضمين نامه مورد قبول بانك مركزي را ارايه نمايد

سـاله از   تسهيالت مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت و خدمات فني همه%) 5/2(ـ دو و نيم درصد 1تبصره

  .گردد اسالمي پرداخت مي ها تامين و به بنياد مسكن انقالب محل اعتبارات تملك دارايي

جويي در  دشده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه، حق نظارت، رعايت اصول صرفهـ بنياد يا2تبصره

  .مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد

اسـالمي و در چـارچوب قـانون     ـ نظارت فني بر ساخت وساز مسكن روستايي، زير نظر بنياد مسكن انقالب3تبصره

  .شود انجام مي) نظام فني روستايي(ـ 1374ترل ساختمان ـ مصوب نظام مهندسي و كن

  فصل دهم ـ ساير موارد 

ي كـم درآمـد و واحـدهاي مسـكوني احـداث شـده در       هـا  گـروه ـ كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه 46ماده

  :گردند هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي محدوده مصوب بافت

هـاي عـوارض صـدور پروانـه و تـراكم       هزينـه %) 50(درصـد   و دهيارهاي كشور موظفند حداقل پنجاه ها يشهردار

ي جامع و تفضيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت ها طرحساختماني مجاز منظور در 

  .اينداقدام نم%) 100(بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صددرصد  به تقسيط

هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي  هاي اعمال شده هزينه تخفيف%) 100(صد  در معادل صد

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور   از قانون و ساير قوانين با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي توسط معاونت برنامه

هـاي   و دهيـاري  هـا  شـهرداري وزارت كشور جهت پرداخـت بـه   در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور و در اختيار 

 جمهـور موظـف اسـت بـراي آن دسـته از      ريـزي و نظـارت راهبـردي ريـيس     معاونـت برنامـه  . گيـرد  مشمول قرار مي

هايي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هر سـال امكـان پرداخـت وجـود نـدارد،       تخفيف
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  .هـا در اليحـه بودجـه سـال بعـد در نظـر گيـرد        و دهيـاري  هـا  شهرداريا مستقيماً به عنوان مطالبات اعتبارات الزم ر

نامـه   گردشكار و فرآيند اجرايي مفاد اين ماده براساس دستورالعملي خواهدبود كه ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين

  .هدشدتوسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابالغ خوا

هـاي فرسـوده كليـه شـهرهايي كـه بافـت فرسـوده مصـوب دارنـد بـه ميـزان             ـ تراكم پايه مالي در بافـت 1تبصره

هاي فرسوده شهرها كه حـداقل   هايي از بافت  درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه%) 120(يكصدوبيست 

  .شود تعيين مي%) 180(درصد  هشتاد و نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد، به ميزان يكصد

  .شود درصد تعيين مي180نامه در كل كشور،  اين آيين 2هاي فصل  ـ تراكم پايه در برنامه2تبصره

قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد و حـق بيمـه كـارگران    ) 28(ـ حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده 47ماده

غال به كار در دوره اجراي عمليـات احـداث سـاختمان وصـول     فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشت

  .گردد مي

، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مـوارد  در جهت ارتقاء كيفيت ساخت وسازهاي شهري و روستايي  ـ48ماده

  :زير اقدام نمايد

درصـد  هاي مسكوني جديداالحـداث كشـور تـا سـقف سـي       نمودن ساختمان هاي الزم براي بيمه ـ اعمال تشويق1

  .هاي مربوط هزينه%) 30(

  .درآمد ي كمها گروهـ كمك به خدمات مهندسي 2

  .ـ اعمال نظارت عاليه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غيردولتي3

  .ـ آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان4

ر بهبـود عملكـرد، ارتقـا    منظو نامه، به اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين%) 5/2(تبصره ـ معادل دو و نيم درصد  

هاي تامين مسـكن   براي اجراي مطلوب برنامه ها استانو شوراهاي تامين مسكن  ها سازمانوري و ارزيابي عملكرد  بهره

  .يابد اختصاص مي

نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هـر دوره سـه    ي اجرايي موضوع اين آيينها دستگاهـ كليه 49ماده

  .رخانه كارگروه مسكن ارايه نمايندماهه به دبي

  .به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 5/2/1388نامه در تاريخ اين تصويب
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  24/1/88قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ) 8(نامه اجرايي ماده  آيين

منظـور    ليـد و عرضـه مسـكن، بـه    قانون ساماندهي و حمايت از تو) 8(ـ در اجراي ماده   2/12/88اصالحي  1ماده

هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنـان   وري عرضه خانه تبديل وضعيت و افزايش بهره

سرمايه و سهام آنهـا  %) 100(ي دولتي كه صددرصد ها شركتها، مؤسسات دولتي و  شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه

به اذن مقام معظم (ي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح ها شركت، اه بانكباشد،  متعلق به دولت مي

هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسـي روز كـه توسـط     موظفند نسبت به فروش خانه) رهبري

درخواسـت   گردد، از طريق مزايـده عمـومي اقـدام و وجـوه حاصـله را در حسـابي كـه بـا         كارشناس رسمي تعيين مي

گـردد، واريـز نماينـد تـا معـادل صـد در صـد         داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي خزانه

  .نامه به مصرف برسد آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين%) 100(

احداث شده باشند، پس از كسـب موافقـت متـولي موقوفـه،     هاي سازماني در اراضي موقوفه  تبصره ـ چنانچه خانه 

  .اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد

هاي سازماني خود را با درج مشخصات  نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه ي مشمول اين آيينها دستگاهـ 2ماده

كننده فعلـي بـه انضـمام تصـوير سـند مالكيـت و يـا         ادهاعالم مدت پايان قرارداد استف) مساحت عرصه و اعيان(ثبتي 

نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطالعات  هرگونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

   .مذكور در برنامه فروش ثبت گردد

نامه به عنوان خانه  ل اين آييني مشموها دستگاهـ مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط 1تبصره

  .باشد نامه مي گردد، مشمول مقررات اين آيين سازماني براي كاركنان استفاده مي

ـ چنانچه اطالعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بـا همكـاري   2تبصره

تخراج اطالعات مورد نياز و وصول اسناد و مـدارك  ي ذيربط نسبت به اسها دستگاهوزارت مسكن و شهرسازي و ساير 

  .هاي سازماني نمايد اقدام و مبادرت به فروش خانه

هاي سازماني در مالكيت  نامه كليه خانه موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابالغ اين آيين ذيربطي ها دستگاهـ 3ماده

  .تصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانندبندي اعالم شده توسط وزارت امور اق خود را بر اساس برنامه زمان

نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگـذاري زمـين بـه منظـور احـداث       ـ از تاريخ ابالغ اين آيين4ماده

  .باشد هاي سازماني ممنوع مي خانه
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قانون كه از طرف آنها ) 8(ماده  ي مذكور درها دستگاههاي سازماني متعلق و در اختيار  ـ آن قسمت از خانه  5ماده

هاي سـازماني واقـع در ايسـتگاههاي     براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه

ي مخابراتي، محوطـه سـدها و   ها دستگاهآهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه  راه

زماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به هاي سا نيروگاهها و خانه

رسـد،   حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئـت وزيـران مـي   

  .باشد نامه نمي مشمول مقررات اين آيين

خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خـانواده  هاي سازماني مورد استفاده  تبصره ـ خانه 

، در چـارچوب  )1368مصـوب  (انـد   هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقوداالثر شـده  افرادي كه ساكن خانه

  .شود نامه به ساكنين آنها فروخته مي مفاد اين آيين

) 1(نامـه، موضـوع مـاده     ي مشـمول ايـن آيـين   هـا  سـازمان و  هـا  دستگاه ـ كاركنان شاغل و بازنشسته كليه  6ماده

  .توانند در مزايده شركت نمايند مي

هـاي   نامه اجرايي قانون فروش خانـه  آيين) 6(ماده ) 2(هاي سازماني فرسوده كه قبالً بر اساس تبصره  ـ خانه7ماده

نامـه   باشد، از شمول اين آيـين  يا در دست اقدام مي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام

نامه و با رعايت قـانون   باشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين خارج مي

  .به فروش خواهد رسيد

دسـتگاه  (زماني ـ ادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند ظرف شش ماه از تـاريخ درخواسـت مالـك خانـه سـا       8ماده

  .هاي سازماني اقدام نمايد حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانه) بردار بهره

  .باشد هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي ـ كليه هزينه9ماده

صددرصـد  ي دولتي كـه  ها شركتهاي سازماني متعلق به  ـ در مواردي كه فروش خانه  2/12/88اصالحي  10ماده

 ذيـربط باشد موجب كاهش سـرمايه شـركت گـردد، شـركت دولتـي       سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي%) 100(

هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت بـه كـاهش سـرمايه خـود مطـابق مرجـع        موظف است پس از فروش خانه

  .تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد

هاي سازماني را كه در  وجوه حاصل از فروش خانه%) 100(كلف است معادل صد در صد داري كل م ـ خزانه11ماده

ي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و ها دستگاهشود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار  بودجه سنواتي منظور مي
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  .هزينه نمايند

گيـرد تـا بـراي پرداخـت      سازماني قرار مـي  وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه%) 20(الف ـ بيست درصد  

وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص باالترين مقـام دسـتگاه   

  .مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد

بـراي   وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسـازي بـراي خريـد و تملـك زمـين     %) 80(ب ـ هشتاد درصد  

هاي تأمين مسكن موضوع قـانون سـاماندهي و حمايـت از     تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه

هــ  40001ت/39238نامه شماره  اي كه به تصويب كارگـروه مسكن موضوع تصويب توليد و عرضه مسكن، طبق برنامه

  .گردد اين بند هزينه قطعي محسوب مي هاي موضوع گيرد، هزينه رسد، قرار مي مي 19/3/1387مورخ 

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 5/2/1388نامه در تاريخ  اين تصويب

قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمـد شـهري مصـوب    

12/10/1389  

و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمـد شـهري و    ـ به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء، بهسازي1ماده 

   .پذيرد هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي به شرح ذيل صورت مي تعيين محدوده

  :ـ اصطالحات و تعاريفي كه در اين قانون به كار رفته داراي معاني ذيل است2ماده 

طي ساليان گذشـته عناصـر متشـكله آن     الف ـ بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، مناطقي از شهر است كه در 

ها، دچار فرسودگي و ناكارآمـدي شـده و    اعم از تأسيسات روبنائي، زيربنائي، ابنيه، مستحدثات، خيابان ها و دسترسي

  .برند  ساكنان آن از مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي

اي است كه براساس شاخص هاي مصـوب شـوراي    هري، نقشهب ـ نقشه محدوده بافت هاي فرسوده و ناكارآمد ش 

و يـا  ) سـازمان عمـران و بهسـازي شـهري ايـران     (عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت مسكن و شهرسازي  

عـالي شهرسـازي و معمـاري      قانون تأسـيس شـوراي  ) 5(شهرداري ها تهيه و به تصويب كميسيون هاي موضوع ماده 

  .سدر ايران رسيده يا مي

اعـم از  (ج ـ طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي، طرح هايي هستند كه در چهارچوب طرح هـاي توسـعه شـهري     

هاي احياء، بهسازي و نوسـازي شـهري بـا رعايـت اصـول شهرسـازي، فنـي و         به منظور اجراء برنامه) جامع و تفصيلي
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ردنياز محدوده معيني از بافت هاي فرسـوده و  اين طرح ها دربرگيرنده كاربري هاي جديد و مو. شود معماري تهيه مي

هاي دسترسي،  هاي شهري از قبيل شبكه ناكارآمد شهري بوده و اجراء آنها متضمن تأمين خدمات عمومي و زيرساخت

هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيـره اسـت كـه متكـي بـر ضـوابط شهرسـازي و         معابر و بدنه آنها، پروژه

  .باشد مي و بومي هر منطقه ميمعماري ايراني ـ اسال

  .كند السهمي از ارزش كل پـروژه است كه سـهم دارنـده را مشخص مي د ـ سهـام پـروژه، حـق

سـازمان عمـران و بهسـازي    (توسط وزارت مسـكن و شهرسـازي   ) 2(ماده ) ج(ـ طرح هاي يادشده در بند 3ماده 

قانون تأسيس شـوراي  ) 5(صويب كميسيون هاي موضوع مادهتهيه و خارج از نوبت به ت ها شهرداريو يا ) شهري ايران

  .رسد عالي شهرسازي و معماري ايران مي 

تواننـد   مـي ) وزارت مسـكن و شهرسـازي و شـهرداري هـا    (ـ مجريان طرح هاي احياء، بهسازي و نوسـازي،  4ماده 

حقيقـي و حقـوقي غيردولتـي    قسمتي از اختيارات خود را به شركت ها و يا سازمان هاي وابسته به خود و يا اشخاص 

صالحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت مسكن و شهرسازي . واگذار نمايند اجراييصاحب صالحيت فني، مالي و 

  .نمايد تعيين مي) سازمان عمران و بهسازي شهري ايران(

ز حـوادث  مكلف است براي جلـوگيري از خسـارات ناشـي ا   ) سازمان مديريت بحران كشور(ـ وزارت كشور   5ماده 

  .عمل آورد غيرمترقبه در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد پيشگيري الزم را با اولويت بافت هاي مذكور به

ـ به منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب  6ماده 

لـوب و مناسـب بـه سـاكنان و مالكـان      طـرح هـاي مصـوب بـه نحـو مط      اجراييمورد از سوي مجري طرح، محدوده 

شود و با همكاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضـي، ابنيـه و ديگـر     رساني مي اطالع

از طريـق هيـأت سـه نفـره كارشناسـان رسـمي       ) %15(حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به عالوه پانزده درصـد  

اقـدام  ) الطـرفين  اب مالك يا صاحب حق، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضييك نفر به انتخ(دادگستري 

  .هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه هزينه. گردد مي

ـ    اجراييهاي  ـ در صورتي كه تعدادي از مالكان امالك واقع در پروژه7ماده  ه مشـاركت نداشـته   مصـوب تمـايلي ب

شده به عنوان قيمـت پايـه در صـورت وجـود      باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم

برنده مزايده به نسبت سـهام مالـك، در   . شود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي

در صورت استنكاف مالكان امالك مذكور از مشاركت و يا عـدم  . گردد ميمشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول 
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گـذاران   هـاي سـرمايه   واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأسـاً يـا از طريـق جلـب سـرمايه     

ز امـالك  بودن بعضـي ا  المالك در صورت مجهول. متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك امالك مزبور اقدام نمايد

فقيـه قـرار    شود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه از طريق مزايده اقدام مي فوق با اذن ولي اجراييهاي  واقع در پروژه

  .گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود مي

ـ اقدامات مربوط به تملك امالك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام ايـن قـانون و   1تبصره 

هاي عمومي، عمراني و نظامي  ين احكام غير مغاير در اليحه قانوني نحوه خريد امالك و اراضي براي اجراء برنامههمچن

شوراي انقالب و قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري هـا مصـوب    17/11/1358دولت مصوب 

ع از مراجعه ذينفع حـداكثر ظـرف بيسـت روز از ابـالغ     اين اقدام مان. پذيرد و اصالحات بعدي صورت مي 28/8/1370

  .واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود

انـدازي نهادهـاي تـأمين     ـ طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفـاد قـانون اعـم از راه   2تبصره 

گذاري  هاي توسعه سرمايه ذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوقگ سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، جلب مشاركت سرمايه

اي اسـت كـه توسـط     نامـه  اندازي شركت هاي سـهام پـروژه غيردولتـي و نظـاير آن بـه موجـب آيـين        غيردولتي و راه

هاي مسكن و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قـانون در   وزارتخانه

ايجاد صندوق هاي توسـعه  . رسد وزيران مي تصويب هيأت شود و به چوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم ميچهار

  .اندازي شركت هاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسالمي است گذاري دولتي و راه سرمايه

يع در فرآينـد احيـاء، بهسـازي و نوسـازي     گـذاران و سـازندگان و تسـر    ـ به منظور تشويق مالكان، سرمايه  8ماده 

طرح هاي يـاد شـده و همچنـين     اجراييهاي  ي مصوب موضوع اين قانون، كليه امالك و اراضي واقع در پروژهها طرح

ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافت هاي فرسوده و ناكارآمـد شـهري بـا كـاربري مسـكوني از حيـث       

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ) 16(تماني و تراكم، مشمول ماده عوارض صدور پروانه ساخ

هـا، بـه    مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه ها شهرداريها،  شود و درخصوص ساير كاربري مي 1387سال 

سـاز و دريافـت آن براسـاس     ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات سـاخت و 

تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسـبت بـه واگـذاري     مجري طرح مي. بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند

  .بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد

ت مربوط به امالك و اراضي واقع در طـرح هـاي مصـوب احيـاء،     ـ به منظور حل و فصل اختالفات و مشكال9ماده 
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گونـه   المالك و ساير اختالفات و تعيين تكليـف وضـعيت ايـن    بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بالصاحب و مجهول

قـوه   ريـيس امالك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هيأتي مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري بـه انتخـاب   

اداره ثبت اسناد و امالك محل يا نماينـده وي و يـك نفـر بـه نماينـدگي از سـوي سـازمان مسـكن و          رييسئيه، قضا

شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به  شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و امالك محل تشكيل مي

  . موضوع رسيدگي و با رأي قاضي عضو هيأت اتخاذ تصميم خواهد نمود

رأي صادره توسـط قاضي ظرف بيست روز پـس از ابالغ در محـاكم دادگســتري قابـل تجديـدنظر و رأي دادگـاه      

  .تجديد نظر قطعي است

ـ ادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند در محدوده طرح هاي احياء، بهسـازي و نوسـازي بـا رعايـت حقـوق      10ماده 

ر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و امالك و مستحدثات مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي الزم را جهت حذف معاب

واقع در طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام 

  .رسانند

ور پروانـه  توافق مالكين نسبت به صد صورت جلسههاي تجميعي صرفاً با  توانند در پروژه تبصره ـ شهرداري ها مي  

  .ارائه سند ثبتي است  ساخت اقدام نمايند، در هر صورت صدور پايان كار منوط به 

هـا و زيرسـاخت هـاي الزم در طـرح هـاي مصـوب احيـاء، بهسـازي و نوسـازي           ـ به منظور تأمين سـرانه 11ماده 

 ذيـربط سـت و دسـتگاه هـاي    ها پس از نوسازي، محفوظ ا االمتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده حق

  .موظفند نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز اقدام نمايند

هاي بخش هاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمـومي، فرهــنگي،    تواند هزينه ـ دولت مي12ماده 

اليـاتي مؤديـان محسـوب    هاي قابل قبـول م  گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در منـاطق يادشده را جـزء هزينه

  .نمايد

هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري   ـ دولت مجاز است ساالنه ده13ماده 

  .بيني و درج نمايد در بودجه سنواتي كل كشور پيش

ايـن قـانون   ) 13(ريزي و توسعه استان ها موظفند در چهارچوب اعتبـارات موضـوع مـاده     ـ شوراي برنامه14ماده 

هـاي فرسـوده از    هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان

  .با اولويت تأمين نمايند ذيربطي ها دستگاهمحل اعتبار 
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ي تسـهيالت بـانك  ) %25(ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است حداقل بيست و پنج درصـد  15ماده 

ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسـكن و احيـاء، بهسـازي و نوسـازي بافـت هـاي       

  .فرسوده شهري اختصاص دهد

مكلـف اسـت بـا همكـاري وزارت     ) سازمان عمران و بهسازي شـهري ايـران  (ـ وزارت مسكن و شهرسازي 16ماده 

عالي استان ها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليـه   اي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شور

در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمـد و در جهـت راهبـري و     ذيربط اجراييدستگاه هاي 

 مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجـود 

حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي 

اسالمي اقدام و براي  ،و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني

  .وزيران ارائه نمايد تصويب به هيأت

قانون اساسي و مـوازين شـرعي مربـوط بـه وقـف      ) 83(ء كليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل ـ در اجرا17ماده 

  .الزامي است

  31/2/1382مصوب   كاركنان دولت  نامه ايجاد تسهيالت براي تأمين مسكن آيين

  7/3/1382:   تاريخ                   هـ 27122 ت11497:   شماره

وزارت مسكن و  3/6/1381مورخ 02/100/3043بنا به پيشنهاد شماره  31/2/1382هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامه ايجاد تسهيالت براي  ،آيين شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  :تأمين مسكن كاركنان دولت را به شرح زير تصويب نمود

مناسـب بـراي    ي شهرسازي و معماري موظفند براي تأمين مسكنوزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عال -1ماده 

  .ريزي و هماهنگي الزم را انجام دهند ، برنامه كاركنان دولت ضمن ارايه سياستهاي مناسب

  . ، كاركنان كشوري و لشكري است منظور از كاركنان دولت -تبصره 

هـاي   پـروژه  ، تهيـه  يـابي  نسبت به مكاني سراسر كشور موظفند ها شهرداريوزارت مسكن و شهرسازي و  -2ماده 

شهرسـازي و معمـاري اقـدام     ، خريد زمين در محالت فرسوده و تجميع اراضي در چارچوب سياستهاي مصوب اجرايي

  .نمايند
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شـامل   بـه بخـش غيردولتـي    هـا  شـهرداري ها از طريق وزارت مسكن و شهرسـازي و   مراحل اجرايي پروژه -3ماده 

  .شود و تعاونيهاي مسكن واگذار ميي خصوصي و تعاوني ها شركت

  :شود منابع مالي طرح به شرح زير تعيين مي -4ماده 

اعتبـار  %) 30(ها سي درصد ريزي و ظرفيت اجرايي پروژه ريزي كشور متناسب با برنامه ـ سازمان مديريت و برنامه1

  .قرارخواهد دادموردنياز را از محل وجوه در اختيار به صورت تنخواه گردان در اختيار مجري طرح 

تسهيالت توسط  ريال) 70ر000ر000(ـ شوراي پول و اعتبار اقدامات الزم را براي اختصاص مبلغ هفتاد ميليون   2

  .دهد شبكه بانكي كشور براي هر واحد مسكوني انجام مي

گرفتن درصد ، قابل تبديل به فروش اقساطي و باز دريافت پلكاني و بدون در نظر تسهيالت مزبور با كارمزد مناسب

  .گيرد قرار مي ها و عمليات اجرايي در اختيار مجري طرح پيشرفت پروژه در جهت آزادسازي عرصه پروژه

نمايـد و   مـي  دولت پرداخت سود و كارمزد تسهيالت را در دوران مشاركت حداكثر تـا دو سـال تضـمين    -تبصره 

  .منظور نمايد در قوانين بودجه سنواتيريزي كشور موظف است باز پرداخت آن را  سازمان مديريت و برنامه

مجـري   شود توسط كاركنان متقاضي طبـق اعـالم   مابقي وجوه موردنياز كه متناسب با طرح اجرايي برآورد مي - 3

  .گردد طرح پرداخت مي

، براي بازپرداخت اقساط تسهيالت مسكن كاركنان خود،شـبكه بـانكي    در صورت تضمين دستگاه اجرايي -تبصره 

  . زي به وثيقه ديگر از جمله ترهين واحد مسكوني نخواهد داشتكشور نيا

، سـاخت و سـاز،تفكيك    و ادارات ثبت اسناد و امالك به منظور تسـريع در عمليـات تجميـع    ها شهرداري -5ماده 

  .نمايند اراضي و مستحدثات طرح و ارايه مجوزهاي الزم با فوريت تمهيدات الزم را فراهم مي

دولت استفاده  كه تاكنون از هيچ گونه امكانات در خصوص زمين يا واحد مسكوني با حمايتهايكارمنداني  - 6ماده 

  .نكرده باشند مشمول طرح خواهند بود

طـرح در   ي دولتي باشـند در اسـتفاده از مزايـاي   ها دستگاهكارمنداني كه داراي سابقه خدمت بيشتر در  -1تبصره 

  .اولويت خواهند بود

در اولويـت   د، كارمندان زن و مرد سرپرست خانوار در استفاده از امكانـات موضـوع طـرح   زوجهاي كارمن -2تبصره 

  .خواهند بود

وزارت  ي نـاظر بـا همكـاري   هـا  دستگاهي سراسر كشور به عنوان ها شهرداريوزارت مسكن و شهرسازي و  -7ماده 
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گاه اجرايـي وچگـونگي   مسكن و شهرسازي روش گزينش كاركنان و برنامـه زمـاني پرداخـت سـهم كاركنـان و دسـت      

  .هاي مسكوني را تعيين خواهند كرد مديريت مجموعه همكاري در احداث و

ريزي كشور با همكاري وزارت مسكن وشهرسازي و  ي الزم توسط سازمان مديريت و برنامهها دستورالعمل -8ماده 

  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و ابالغ خواهد شد

 اجراييبه شكايت از عمليات  االجراء و طرز رسيدگي اسناد رسمي الزمنامه اجراي مفاد  آيين

 11/6/1387مصوب 

  19/6/1387 : تاريخ                       5556/87/1شماره

سازمان ثبت اسـناد و   اجرايياالجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم آيين

  .است به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده 11/6/1387امالك كشور كه در تاريخ 

  فصل اول ـ تعاريف

  :شود نامه بشرح ذيل تعريف مي آيينها و اصطالحات بكار برده شده در اين  ـ واژه1ماده

  : االجرا الف ـ سند الزم

ه براي اجراء مدلول سند باشـد ماننـد سـند    اجراييكم از دادگاه قابل صدور سند رسمي يا عادي كه بدون صدور ح

  .رسمي طلب و چك

  : ب ـ سند ذمه

سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصـطالحات ثبتـي   

  .رود در معني مقابل اسناد مربوط به معامالت با حق استرداد بكار مي

  : ـ سند وثيقه ج

اعـم از  (سندي است كه داللت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجـب آن شخصـي   

عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهـد، خـواه آن عمـل، رد طلـب     ) اينكه مديون باشد يا نه

  .باشد يا عمل ديگر

  : چ ـ دستور اجرا

كه حسب مورد توسـط مراجـع صـالح    ) و يا در حكم سند رسمي مانند چك( ور به اجراي سند رسمي يعني دست
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  .شود كننده سند صادر مي ثبت يا سردفتر تنظيم

  :  اجراييح ـ سند انتقال 

شود، آن سند را سـند   بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل مي

  .نامند مي اجراييقال انت

  :  خ ـ بازداشت

  .توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند

  : د ـ حافظ 

  .نت گذارند تا حفظ و نگهداري كنداسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به اما  كسي كه ادارات اجراء

  :  صورت جلسهذ ـ 

  .كند ن ثبت ميسندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آ

  :  رـ كارشناس رسمي

تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند  كسي كه به مناسب خبره بودن در فني مي

  .صالح پروانه براي اين كار داشته باشد و از مراجع ذي

  : ز ـ خبره 

  .نظر باشد صاحب صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود

  :  س ـ مازاد

در اصطالحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چـون معلـوم نيسـت بـه     

ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشـد، آن را مـازاد   

  .اند احتمالي هم ناميده

  :  ش ـ اعتراض شخص ثالث

  .باشد نمي اجراييكه از طرفين پرونده  اجراييشكايت شخصي است نسبت به عمليات 

  :  ص ـ اعراض از رهن

تواند آن را يك جانبه فسخ كنـد   زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او مي. اش بگذرد يعني مرتهن از وثيقه

اي  شـود و سـند رهنـي او سـند ذمـه      وثيقه مـي  ا وثيقه او مبدل به دين بيپس دين ب. اش را ساقط نمايد و حق وثيقه
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  .شود اي بر آن مترتب مي گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه مي

  :  ض ـ فك رهن

  .آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن

  :  ط ـ فسخ سند

معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطـابق تشـريفات مقـرره در     يعني ثبت انحالل سند رسمي

  .قانون ثبت اسناد و امالك

  :  ظ ـ مزايده

كننده باالترين قيمـت واگـذار    شده و به پيشنهاد  صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروع

  .شود مي

  :  اجراييع ـ نيابت 

به اداره ثبت محـل ديگـر كـه اقامتگـاه      اجراييت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور نيابتي كه اجراي ثب

  .مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد

  : غ ـ هيأت نظارت 

هيأتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگـاه تجديـدنظر اسـتان بـه انتخـاب      

  .نمايد قضائيه كه به كليه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مي قوه رييس

  :  ف ـ شوراي عالي ثبت

ترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيأت نظارت كـه از دو شـعبه امـالك و     عالي

  .گردد اسناد تشكيل مي

  :  الخروج  ق ـ ممنوع

بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خـروج  

  .شود وي از كشور جلوگيري مي

  :  ك ـ حق استرداد

تواند با رد طلب بستانكار مـال مـورد وثيقـه را تحـت تصـرف كامـل خـود         حقي است كه به موجب آن مديون مي

  .درآورد
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  :  رااالج گ ـ حق

  .گيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست ه اسناد رسمي مياجراييحقي است به صورت پول كه دولت از بابت 

  :  الحفاظه ل ـ حق

  .گيرد اي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق مي الزحمه حق

  : ن ـ قبض اقساطي 

  .شود عهد صادر ميقبوضي است كه در معامالت اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد ت

  :  م ـ حق سكني

  .حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند

  هاجراييفصل دوم ـ صدور 

  :آيد ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل مي2ماده

موال منقول و امالك ثبت شده و نيز امالك مورد وثيقه االجراء نسبت به ديون و ا الف ـ در مورد اسناد رسمي الزم 

اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبـت شـده يـا در جريـان ثبـت      ) مستأجر مشمول قانون روابط موجر و(و اجاره 

در مورد ساير اسناد راجع به امالكي كه ثبت در دفتـر امـالك نشـده    . اي كه سند را ثبت كرده است باشد از دفترخانه

  .است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند

ب ـ در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مـورد بايـد اصـل و تصـوير گـواهي شـدة        

 در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي بـه اجـراء  . قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود

  .شود داده مي

اموال منقول و سـاير تعهـدات    ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت به 

است و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر امالك به ثبت  از دفتري كه سند را تنظيم كرده) به استثناي غيرمنقول(

  .ه سندكنند رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم

د ـ در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايـد بـه دفتـر اسـناد      

  .كننده سند مراجعه نمايد رسمي تنظيم

  :شود و بايد شامل نكات زير باشد ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم مي3ماده

كننده  ر آن، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت درخواستـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدو1



 آنچه يك شهردار بايد بداند         

112  
 

  .است اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده ه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانهاجرايي

در صـورت  ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت متعهد و 2

هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينـده  . فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او

قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در ايـن مـورد   

در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي . احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست

  .نخواهد داشت

است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواسـت توضـيحي دارد بايـد قيـد      ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده3

  .كند

  .افت آن را دارندو مراجعي كه قانوناً حق دري ها بانكـ تصريح به مطالبه خسارت تأخير تأديه در مورد 4

  .هاجراييـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور  5

تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله بـه   

متعهدله باشـد   عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با

عمـل آمـده پيوسـت     قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كـه طـي آن مطالبـه بـه     226با توجه به ماده 

  .درخواست نامه كند

  :ه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسداجراييـ بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه صدور 4ماده

  ـ ميزان اصل طلب1

  ـ ميزان سود2

  .بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد ـ حق3

  .ه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطهاجراييـ ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست 4

و مراجعي كه قانوناً حق  ها بانكدر مورد (تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخير تأديه فيمابين متعهد و متعهدله  

  .شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است ه انجام مياجراييتا تاريخ صدور ) را دارنددريافت آنها 

ه دارد اجراييـ كننـده و اينكـه صـالحيت بـراي درخواسـت صـدور        ـ سر دفتر پس از احراز هويت درخواست  5ماده

ر باشد و اگـر متعـدد   اگر متعهد يك نف(ساعت با خط خوانا در سه نسخه  24هاي ويژه ظرف  رونوشت سند را در برگ

تهيه كـرده و  ) شود تعلق به متعهد نباشد براي هريك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه ميم  باشد يا وثيقه
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ظـرف  ) در صـورتي كـه در صـدور آن اشـكالي نباشـد     (موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصـوص آن نوشـته   

رسانيده و بـراي اجـراء نـزد    ) اجراء شود(مهر ويژه  را امضا كرده و به هاجراييهاي  ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ48

  .شود بالفاصله آغاز مي اجراييكند، عمليات  فرستد و رسيد دريافت مي مسئول اجراء مي

  ).ه مفاد سند را بطور كامل تايپ كامپيوتري نمايداجراييتواند در برگهاي  سر دفتر مي(

ه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خـودداري كـرده و بـا طـرح     اجراييور تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صد  

صريح اشكال از ثبت محل استعالم و كسب تكليف نمايد و اداره مذكور مكلف است او را راهنمايي كند و هرگاه ثبـت  

  .محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكليف خواهد نمود

  .توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد ه را فقط نسبت به تعهداتي مياجراييتبصره دوم ـ ورقه 

هـاي مـذكور فـوق     ه اداره ثبت است نيز مدلول اين ماده و تبصرهاجراييتبصره سوم ـ در مواردي كه مرجع صدور  

  .شود رعايت مي

شود كه به وسيله مسـئول اجـراء    ادر ميه از دفترخانه اضافه صاجراييـ نسبت به معامالت امالك يك نسخه   6ماده

گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حـدود و مشخصـات آن را بـه     به ثبت محل ارسال مي

  .شود ه اقدامي نمياجرايياجراء اطالع دهد و تا وصول اين اطالع جز ابالغ 

كننـده بـه عنـوان     را پرداخت نمايـد، پرداخـت  ه دين مورث خود اجراييـ هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور 7ماده

  .ه نمايداجرايياالرث آنان مبادرت به صدور  تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم كار مي مقام طلب قائم

ه را در اجراييـ االجـراء صـدور    ه هـر نـوع سـند الزم   اجراييـ ـ دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور   8ماده

  .ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايندمالحظات ثبت مربوطه با 

تواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراثت خود را  ـ در صورتي كه متعهدله فوت كند، هريك از ورثه مي9ماده

ه وجه اجرايياالرث خود بكند ولي پس از اجراء  ه مورث خود را در سهماجرايياثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب 

شود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب  به اداره ثبت سپرده مي يا مال مورد تعهد

  .مالياتي خواهد بود

با قيد حق بستانكار و ذكـر  ) اليه اعم از بدهكار اصلي يا منتقل(ـ در اسناد وثيقه هرگاه دارنده حق استرداد 10ماده

اليـه   ه بايد عليه آخرين منتقلاجراييكار حق استرداد خود را واگذار كند تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستان

  .صادر و تعقيب گردد
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انجـام شـده باشـد و     اجراييه قبل از اعالم ورشكستگي متعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجراييـ هرگاه 11ماده

  .نوني انجام شده قبلي نيستتجديد عمليات قا حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود، نيازي به

  .ه صادر نخواهد شداجراييـ با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي 12ماده

  .مخصوص ثبت كند وصول در دفتر  هاي واصله را به ترتيب تاريخ هاجراييـ اجراي ثبت بايد 13ماده

  فصل سوم ـ ابالغ

نده بـراي  دفاتر الزمه وارد و پرو يد آن را درنامه با آييناين  13ه با رعايت ماده اجراييـ اجراء پس از وصول 14ماده

نام مأمور ابـالغ را در آن نوشـته و   . ه باشداجراييآن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور 

  .جهت ابالغ به مأمور تسليم كند

متعهـد مقـيم آنجـا    ساعت به ثبت محلي كه  24در ظرف  اجرايياگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگهاي 

گـردد   محل جهت ابالغ ارسال مي) نيروي انتظامي(در صورت نبودن مأمور ابالغ در اداره ثبت به . شود است ارسال مي

وزارت   و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به

  .ررات ابالغ نمايندشود كه طبق مق امور خارجه ارسال مي

ه ـ اخطاريه و ساير اوراق مربوطه از مـأمورين شـركت پسـت يـا      اجراييتواند در امر ابالغ  تبصره ـ سازمان ثبت مي 

  .ي غيردولتي از طريق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نمايدها شركت

ك نسـخه از آن را بـه شـخص    ه يـ اجراييـ ساعت از زمان دريافـت اوراق  48ـ مأمور اجرا مكلف است ظرف 15ماده

ه امتنـاع  اجراييـ اگر متعهد از رؤيت يا امضـاء  . متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد

كند مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهدكرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بسـتگان يـا   

كند؛ مشروط بر  ه كافي باشد ابالغ مياجراييمحل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ خادمان او كه در آن 

سواد باشند اثـر   اگر اشخاص نامبرده بي. دارد تعارض منفعت نباشد اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي

جهتي از جهات نتواننـد رسـيد بدهنـد،    و ساير اوراق منعكس شود و هرگاه به  اجراييها بايد در ذيل برگ  انگشت آن

مأمور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مأمور بايـد  

  .ه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسداجرايي

يا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل شركت به مـدير يـا    به مدير شركت اجرايياوراق  ها شركتالف ـ در مورد  

ه امتناع نمايند، مأمور مراتـب را شخصـاً و   اجراييشود چنانچه اشخاص مزبور از رويت يا امضاء  مديران تصفيه ابالغ مي
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ت يـا  حسب مورد به اقامتگـاه شـرك   اجراييكند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق  كتباً گواهي مي

  .نشاني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحالل شركت الصاق خواهد شد

و بنيـاد   ها شهرداريي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و ها سازمانها و ادارات دولتي و  ب ـ در مورد وزارتخانه 

يـا سـازمان يـا مؤسسـه، يـا       مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه يـا اداره  اجراييو نهادها، اوراق 

به پست با رعايت مـواد   اجراييدر اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق . شود شهرداري فرستاده مي

  .ه ابالغ شده محسوب استاجراييدادرسي مدني  آيينمقرر در 

ه اجراييـ داري معين شده باشد ي وابسته به آن و يا شهرها سازمانج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا   

  .شود در همان محل وفق مقررات ابالغ مي

ه وسيله پست سفارشـي بـه صـندوق پسـتي     اجراييد ـ در صورتي كه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ  

  .شود ه ابالغ شده محسوب مياجراييشود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز  ارسال مي

ه در اداراتـي كـه از سيسـتم    اجراييـ كه اقامتگاه متعهد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد، ابالغ هـ ـ در اسنادي  

ساعت  48در اين صورت پس از گذشت . گيرد نمايند از طريق ارسال به پست الكترونيك صورت مي رايانه استفاده مي

  .شود ه ابالغ شده محسوب مياجرايياز تاريخ ارسال 

شـود و يـا عمليـات     ها و اوراق به او ابالغ مـي  ه يا ساير اخطاريهاجراييايد با كسي كه اوراق ـ مأمور اجرا نب1تبصره

شود، قرابت سببي يا نسـبي تـا درجـه سـوم از طبقـه دوم داشـته و مـابين او و شـخص          له و عليه او انجام مي اجرايي

  .دو يا دعوي جزائي و مدني مطرح باش اجراييموردنظر تعارض منفعت و يا پرونده 

ه به او ابـالغ شـده و اينكـه چـه سـمتي بـا       اجراييـ مأمورين اجرا و ابالغ بايد نام و مشخصات كسي را كه 2تبصره

متعهد دارد و محل و تاريخ ابالغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جـوهر ثابـت و عبـارت    

  .سليم خواهند نمود بنويسند و امضاء كننداي كه به شعب اجراء ت خوانا و با تمام حروف در نسخه

اقامتگاه متعاملين همان . ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود16ماده

ه به دفترخانه و قبل از ابالغ بـه اجـرا   اجرايياست كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور 

شاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پالك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيـره  با ن

به محلي كه در سـند   اجراييهاي  ه ـ اخطاريه اجراييه را به آنجا ابالغ كرد، اطالع ندهند كليه برگهاي اجراييكه بتوان 

دفـاتر اسـناد رسـمي و ازدواج و طـالق     . عدم اطـالع، متعـذر گـردد    تواند به عذر شود و متعهد نمي قيد شده ابالغ مي
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هـاي   ه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطالع دهند و برگاجراييمكلفند پس از صدور 

بـه   اجرايـي ه و عمليات اجراييه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابالغ اجرايي

  .ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند

نمايـد بـه    ـ متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفـي مـي  17ماده

به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه داللت بـر  . دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند

ه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مأمورين سياسـي ايـران در   تغيير اقامتگا

  .خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد

ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشـد و يـا بـه    18ماده

هـاي   سـاعت در يكـي از روزنامـه    24ه يا اخطاريه ظـرف  اجراييين رفته و اساساً شناخته نشود جهاتي محل مزبور از ب

ترين محـل فقـط يـك مرتبـه آگهـي       كثيراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيراالنتشار نزديك

جريان خواهد يافت  اجراييمليات خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي ع

  .ه طبق مقررات ابالغ واقعي خواهد شداجراييو در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد 

ه اجراييـ ه عليه ورثه به عمل آيـد  اجراييه فوت شود و درخواست صدور اجراييـ هرگاه متعهد قبل از صدور 19ماده

در صورتي كه ابالغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد . رددگ در اقامتگاه مورث به آنان ابالغ واقعي مي

يا كسي كه به نحو مزبور ابالغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگـاه او  

الذكر وسيله درج در جرايـد   فوق 18ماده  ه با رعايتاجراييرا به ترتيبي كه ابالغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابالغ 

  .آيد به عمل مي

ه و قبل از ابالغ فوت كند طرز ابالغ به ورثـه بـه ترتيـب مزبـور     اجراييتبصره ـ در صورتي كه متعهد پس از صدور  

  .خواهدبود

و ابـالغ  حسب مورد به ولـي يـا قـيم ا    اجراييه و ساير عمليات اجراييـ هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد 20ماده

  .شود مي

  فصل چهارم ـ ترتيب اجراء

ه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخـت  اجراييـ از تاريخ ابالغ 21ماده

  .دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند
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ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسـئول اجـراء   ه نداند بايد اجرايياگر خود را قادر به اجراي مفاد 

بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبـوده مكلـف اسـت    . بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم كند

  . هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد

ه و اجراييـ دسـت آيـد بـه تعقيـب      شود كه بستانكار هر وقت مالي از مديون به نمي تبصره ـ مقررات اين ماده مانع 

  .استيفاي طلب خود اقدام كند

شود بايد متناسب با دين بـوده و نيـز بالمـانع بـودن آن جهـت       ـ قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي مي22ماده

  .االجراء از هر جهت محرز باشد استيفاي موضوع الزم

  .ي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات مؤجل باشدـ معرف23ماده

در اين صورت پس از بازداشت از طـرف اجـراء   . ه معرفي كنداجراييتواند مال خود را براي اجراء  ـ ثالث مي24ماده

  .كننده حق انصراف ندارد معرفي

از جانب مالك در صورت داللت صريح وكالتنامه رسمي بر ايـن امـر   معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً 

  .منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد

ـ معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مـانع از تقاضـاي بازداشـت امـوال ديگـر مـديون از طـرف متعهدلـه         25ماده

تر باشد، در اين صورت پس از بازداشـت، معـادل آن از امـوالي كـه قـبالً       اهدبود مشروط به اينكه فروش آن آساننخو

شود، اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تـا قبـل از انتشـار آگهـي      بازداشت شده است رفع بازداشت مي

  .مزايده پذيرفته خواهد شد

توان آن را به مال ديگر تبـديل كـرد مگـر بـه رضـاي       ي قابل فروش باشد نميـ در صورتي كه مال به آسان26ماده

  .ذينفع

نامه تقاضـاي تـأمين طلـب خـود را از      آييناين  21تواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده  ـ متعهدله مي27ماده

الجـراء را از امـوال متعهـد    ا ه معـادل موضـوع الزم  اجرايياموال متعهد بكند در اين صورت اجراء بالفاصله پس از ابالغ 

  .كند بازداشت مي

ه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پـس از ابـالغ متعهـد آن را تسـليم نكنـد      اجراييـ اگر 28ماده

به متعهدلـه تسـليم كـرده    ) باشد ه بر منافع نيز صادر شدهاجراييدر صورتي كه (مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را 

خواهدگرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كنـد   قبض رسيد
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  .تواند به دادگاه مراجعه كند شود و متعهدله مي كه در اين صورت مأمور اجرا متعرض آن نمي

ـ   ه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسـبت بـه  اجرايياگر  ه اسـتناد حكـم   منـافع آن ب

دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و ) كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد(دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك 

توانـد   شود متعهدله در صورتي كه معترض باشـد مـي   تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده مي

  .دادگاه مراجعه كند به

ه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهـد  اجراييـ هرگاه موضوع 29ماده

تواند بهاي روز اجـراء تعهـد را بخواهـد در ايـن      از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله مي

هد خواهدگرفت، مگر اينكـه در سـند   ثبت محل بهاي مزبور را به وسيله كارشناس رسمي تعيين و از متع رييسمورد 

  .شود ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل مي

ثبت محل مكلف است طبق مقررات  رييسشود،  اي به حوزه ديگر ارجاع مي ه كه از حوزهاجراييهاي  ـ برگ30ماده

  .نامه اقدام كند آييناين 

دهنـده مـادام كـه از     شود، ثبت نيابـت  نامه داده مي آييناين  30طبق ماده  اجراييـ در هر مورد كه نيابت 31ماده

را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابـت   اجرايينتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات 

نيابـت توسـط   دهنده احراز شود كـه موضـوع    باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابت

اليه مراتـب   شده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوع اليه انجام نگرديده توقيف مال معرفي ثبت مرجوع

  .را بالفاصله اطالع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت به عمل نياورد

ات دارائـي و اجـراي احكـام    اجراييـ يـا   از اداره تصفيه يا مديرتصفيه اجراييتوانند نيابت  ـ ادارات ثبت نمي32ماده

توانند توقيـف امـالك و مطالبـات و     دادگاه بپذيرند ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صالحيت خود مي

  .هاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند دريافت سپرده

ده آن برآيد در صورت خودداري، مسـئول  كند بايد از عه ـ شخصي كه در اجرا از بدهي متعهد، ضمانت مي33ماده

  .اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استيفاء خواهدكرد

ه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناي جديـد يـا   اجراييـ در موردي كه 34ماده

ه اقدام به انجام آن ننمايد، اداره ثبت متعهد را الزام به اجراييغرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابالغ 

تواند با اطـالع اداره   نمايد، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله مي هاي الزم براي انجام آن مي انجام تعهد يا پرداخت هزينه
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ينـه آن محتـاج بـه نظـر     ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كيفيت انجام تعهـد يـا تعيـين ميـزان هز    

كارشناس باشد، اداره ثبت يك نفر كارشناس رسمي براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهـدكرد، و  

گردد و متعهدلـه   ها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت مي الزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينه حق

  .هد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايدها را از متع حق دارد كليه هزينه

ـ در مواردي كه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي 35ماده

كه حاكي از تأديه بدهي به حساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهـد اداره  

يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فـيش بـانكي تأييديـه آن را از بانـك      ثبت

  .بخواهد

ـ هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجـراء  36ماده

توانـد يكـي از آن دو را    انجام تعهد مقرر شده باشـد متعهدلـه فقـط مـي     باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم تعهد نمي

  .مطالبه كند

تا مرحله وصول طبق قـرارداد منعقـده بـين     اجراييالوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات  ـ حق37ماده

ابـل مطالبـه و وصـول    نامه اصالحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع ق آيينطرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در 

  .الوكاله نيز خواهدبود است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حق

ه و ارزيابي و مزايده تمام مـورد  اجراييـ ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور 38ماده

ري مورد وثيقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مـديون  وثيقه نخواهدبود و در صورت عدم شركت خريدار در مزايده و واگذا

  .گردد مسترد يا به حساب سپرده ثبت توديع مي

كننده مـازاد   ـ در مورد مالي كه در مقابل مطالباتي وسيله اجراي ثبت توقيف شده باشد، بستانكار بازداشت39ماده

ق دولتي را در صندوق ثبـت توديـع و تقاضـاي    كنندگان مقدم و حقو هاي قانوني بازداشت تواند تمام ديون و هزينه مي

ها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي  در اين صورت از توقيف. توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد

  .رسد از طلب او و مجموع وجوه توديع شده بالفاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش مي

تواند تا قبل از تنظيم و  شود، بدهكار مي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي رايياجهاي  تبصره ـ در كليه پرونده

  .يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد اجراييامضاء سند انتقال 

االجـرا و حـق مزايـده نسـبت بـه امـوال منقـول و         الحفاظـه، حـق   ـ هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حق40ماده
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  .شود باشد و مانند اصل طلب وصول مي هاي قانوني بعهده متعهد مي قول و ساير هزينهغيرمن

ها را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا پرداخـت نمايـد در اينصـورت پـس از      در هر مورد كه نتوان اين هزينه

  .ه وصول و به متعهدله داده شوداجراييفروش مال يا وصول طلب، بموجب همان 

  ـ بازداشت اموال منقول فصل پنجم

گيرد و مأمور اجرا با حضور نماينـده دادسـتان و در    ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي41ماده

نمايـد و   صورت لزوم با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهـد مـي  

  .و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست حاضر نبودن متعهد يا بستگان

الظـاهر   شـده حسـب   ـ در صورتي كه دين و متفرعات تا سي ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفـي 42ماده

ازداشـت  بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مأمور اجـرا ارزش نداشـته باشـد، بـدون نظـر كارشـناس از امـوال مـديون ب        

در غيراينصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمي را جلب خواهـدكرد و از امـوال   . خواهدكرد

كند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيـه و بـيش از ميـزان     متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي

  .شود مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي

  .شود ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعيين نمايد از خبره محلي استفاده ميتبصره 

شـود در صــورت لــزوم بـه جـاي       ـ اموالي كه بايد بازداشت شود درهمان جايي كه هست بازداشـت مـي  43ماده

توافق متعهدله در در هر حال بايد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم . گـردد محـفوظي نقل مي

  .انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است

كند به اعتراض او بـه بازداشـت پـس از قبـول      ـ كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت مي44ماده

  .مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهدشد

باشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت بـه جـاي ديگـر     ـ حافظ بايد به قدر امكان دارائي داشته45ماده

  .تعهد حفاظت مال را بكند

تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شـرايط ديگر راجع به امين تقصير كند، با حافظ   

  .متضامناً مسئول خواهدبود

  :طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زير بسپارد توانـد بـدون تراضي كتبي ـ مأمور اجرا نمي46ماده

  .الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه دوم
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ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصي كه با متعهد و يا متعهدله قرابت نسبي يـا سـببي تـا درجـه      

نكه شخص ديگري براي حفـظ امـوال بازداشـت شـده پيـدا      سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اي

  .نشود

رسيد  صورت مجلساموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذيل  صورت مجلسـ مأمور اجرا يك نسخه از 47ماده

  .دهد صورت مجلس اموال را به آنان ميمأمور اجرا به تقاضاي متعهد يا متعهدله يك نسخه از . گيرد مي

. را متناسب با ارزش مال مورد بازداشـت دارد ) اعم از كرايه محل و غيره(مطالبة حق الحفاظه ـ حافظ حق 48ماده

باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخـت حـق    ثبت محل مي رييستشخيص تناسب با 

  .است الحفاظه به عهده معرفي كننده

  .ناس رسمي استفاده كردتوان از نظر كارش در مورد تعيين حق الحفاظه مي

پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضـي   اجراييـ اگر عمليات 49ماده

ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كـه خريـدار پيـدا     رييسبه ادامه حفاظت نباشد، 

شود ايـن   الحفاظه پرداخت مي در صندوق ثبت بنام مالك آن واريز و از آن محل حقكند، به فروش رسانيده و ثمن را 

  .موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابالغ شود

ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد، در صورت امتناع يا تقصير ضامن  50ماده

ي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ اسـتيفاء خواهـدكرد و در   است و در حكم مديون اصل

  .باشد ثبت مي رييسصورت ضرورت تغيير حافظ به نظر 

هرگـاه  . باشد، حافظ بايـد آن را حفـظ و حسـاب آن را هـم بدهـد      شده منافع داشته ـ هرگاه مال بازداشت  51ماده

تواند از مال خود داده و با تسليم مـدارك   سب اذن از اداره ثبت باشد حافظ ميحفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از ك

به اداره ثبت احتساب كند يا به تشخيص خود و اطالع و تأييد مسئول اجرا درصورت داشـتن منـافع از محـل منـافع     

  .اينصورت قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند موجود در غير

رتي كه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا بستگان او غايب باشند بايـد  ـ در صو  52ماده

از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال 

اي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي ديگر متعهد در آنجاست خارج كنند، بايد متعهدله شخص معتبري را بر

  .كند
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  .ـ بازداشت منافع جايز است 53ماده

ـ بازداشت حقوق مديـون نسبـت به سرقفلي جايز است لكن مزايـده آن به لحاظ رعايت منـافع اشـخاص     54ماده

فاتر بازداشتي و ابالغ ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع يا سرقفلي مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در د

  .گردد آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعالم مي

ـ بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و منافع مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافـت    55ماده

د از حقـوق  گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشـ  شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هر

  .رفع بازداشت خواهدشد

آنكه به نفـع او بازداشـت در تـاريخ مقـدم صـورت       ه صادر كنداجراييـ هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر   56ماده

  .گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد

ر يك روز درخواسـت بازداشـت امـوال    باشد و بستانكاران د هاي متعدد عليه متعهد صادر شده هاجراييتبصره ـ اگر  

  .شود مورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت مي متعهد را بنمايند، پس از بازداشت مال

نامه و تبصـره آن نسـبت بـه ثالـث اعتبـار       آييناين  56ـ قرارداد خصوصي برخالف ترتيب مذكور در ماده   57ماده

  .ندارد

باشد يا اجراء دادگـاه و   هاي متعدد از ثبت صادر شده هاجراييكند كه  كور تفاوتي نميمذ 56ـ در مورد ماده  58ماده

  .ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند

باشد بازداشت آن طلب نزد ثالـث مـذكور جـايز     اي، از ثالثي طلب با وثيقه داشته ـ هرگاه مديون سند ذمه  59ماده

مقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه  رت بازداشت كننده قائمدر اين صو. است

  .استفاده خواهدكرد

قـانون امـور حسـبي     226اي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايـت مـاده    ـ در اجراي اسناد ذمه  60ماده

قانون امـور حسـبي محـرز و     250و  249رد تركه با رعايت مادتين  باشد و جايز است مگراينكه وارث تركه را رد كرده

  .انجام شده باشد

  :شود ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي 61ماده

  .ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او1

  .النفقه او الزم است اجبـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص و2
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  .ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او3

  .ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان4

  .النفقه او ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب 5

  .باشد اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف ميـ ساير اموال و  6

  .شود ـ در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء مي1تبصره

 ريـيس الذكر،  ـ در صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق2تبصره

  .نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد آييناين  169ا توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ثبت محل ب

ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه  و وزارتخانه ها شهرداريـ بازداشت اموال متعلق به   62ماده

عدم تأمين توقيف امـوال دولتــي مصـوب     گردد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و كل كشور منظور مي

صورت  14/2/1361مصوب  ها شهرداريو قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به  15/8/1365

  .گيرد مي

كنـد، ممنـوع    ـ بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيـت مـي    63ماده

  .است

ز بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصـيف كليـه اشـياء بازداشـت شـده      ـ قبل ا  64ماده

نوشته شود و در صورت لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طال و نقره آالت هرگاه عيـار آنهـا معـين    

  .شود ها معين ميگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آن مجلس قيد مي باشد در صورت

هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عـرض آنهـا و اسـم     در تصوير و پرده ،در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع

  .شود مي التجاره تعداد عدل تصريح در نوع مال ،نقاش اگر معلوم باشد

چنين در صـورت  شود و هم در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين مي

  .ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد

بايد بـه امضـاء و مهـر مـأمور اجـرا       صورت مجلسـ عدد و كيـل و وزن بايـد با تمام حروف نوشته شود و 1تبصره

  .برسد

جـراء و  ـ اگر در صورت ريز اشياء، سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضـاء مـأمور ا  2تبصره

  .تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است. رسد حاضرين مي
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  .هاي چاپي تنظيم خواهدشد روي برگ صورت مجلسـ حتي المقدور 3تبصره

ـ مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسـبه مـازاد احتمـالي جمـع       65ماده

  :ارقام ذيل است

  .اصالحي قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه 34لب سود و خسارت تأخير با رعايت ماده الف ـ اصل ط

  ).حق حراج(ب ـ حق مزايده 

  .االجرا ج ـ حق

  .الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد هـ حق

) اسـت  شـده  و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف(هائي كه بستانكار با وثيقه  و ـ حق بيمه و ساير هزينه 

  .نامه حق وصول آن را از متعهد دارد آيينپرداخته و برابر مقررات اين 

شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجرا اسـم مـدعي و    ـ هرگاه نسبت به اشيائي كه بازداشت مي  66ماده

  .كند چگونگي اظهار را قيد مي

ا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشـياء بـه امضـاي    ـ در مواردي كه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسر  67ماده

  .گردد قيد مي صورت جلسهرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در  آنها نيز مي

تنظيم شده به مأمور اجراء  صورت مجلستوانند ايرادات خود را در باب  ـ اشخاص مذكور در ماده قبل مي  68ماده

  .نمايد قيد مي صورت مجلسارات را با جهات رد و قبول آن در اظهار نمايند مأمور اجراء آن اظه

نمايـد و   ـ هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مـي   69ماده

متعهد كند، متعهدله و  هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مي

  .توانند پهلوي مهر مأمور اجراء را مهر نمايند نيز مي

هـاي پشـمي و غيـره     ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء شود از قبيل فـرش و پارچـه  70ماده

  .اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود

متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شـكايت از   ـ هر يك از متعهدله و71ماده

  .اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت

البيت آنچه كـه عادتـاً مـورد     نمايند؛ از اثاث ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي72ماده

استعمال مردانه است، ملك شـوهر و مـابقي مشـترك بـين زوجـين       استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد
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  .محسوب خواهدشد مگر اينكه خالف ترتيب فوق ثابت شود

شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بـين آنـان بـه     ـ هرگاه مالي كه بازداشت مي73ماده

  .شود مگر اينكه خالف آن ثابت شود نحو تساوي فرض مي

  بازداشت اموال نزد شخص ثالثفصل ششم ـ 

ـ هرگاه متعهدله اظهارنمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا 74ماده

شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ  برابري كند بازداشت مي اجراييهاي  اي كه با دين متعهد و ساير هزينه اندازه

شود اعم از اينكه شخص ثالث شـخص حقيقـي يـا حقـوقي و اعـم از       هد هم طبق مقررات ابالغ ميواقعي و نيز به متع

  .اينكه دين او حال باشد يا مؤجل

باشد ارسال بازداشت نامه از طريق دفتر نظارت و  ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشته75ماده

  .هدگرفتهماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت صورت خوا

كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد  نامه به شخص ثالث او را ملزم مي ـ ابالغ بازداشت76ماده

  .و الّا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد اين نكته در بازداشت نامه بايد قيد شود

خص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را به صندوق ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد ش77ماده

  .ثبت سپرده و رسيد بگيرد

اسـت از تأديـه آن امتنـاع ورزد     ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهـد نـزد او بازداشـت شـده    78ماده

  .نامه خواهدبود آيينبازداشت اموال او مطابق مقررات اين 

ث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نـزد خـود باشـد بايـد     ـ هرگاه شخص ثال79ماده

الّا مسئول پرداخت وجه و ثبت اطالع دهد و رييسراتب را به ظرف پنج روز از تاريخ ابالغ بازداشت نامه به شخص او م

  .د گرفتيا تسليم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواه

ـ در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده   80ماده

تواند براي اثبـات   شود و متعهدله مي نسبت به او متوقف مي اجراييفوق بعد از ابالغ بازداشت نامه اطالع دهد عمليات 

آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از امـوال ديگـر متعهـد    وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر 

  .استيفاء طلب خود را بخواهد

تبصره ـ در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكـار شـخص    
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  .نسبت به او نيست اجراييثالث مانع از تعقيب عمليات 

الرعايه است كه مال االجاره اموال منقول يا غيرمنقـول متعلـق بـه     ورتي نيز الزمـ مقررات مواد فوق در ص  81ماده

شود تـا اسـتهالك طلـب متعهدلـه بـه       متعهد نزد مستأجر باشـد در اين صورت بايد وجـوهي كه به تدريج وصول مي

  .رددمشاراليه تأديه گردد و اگر نگهداري موقت وجوه مزبور الزم باشد بايد در صندوق ثبت ايداع گ

  .ـ بازداشت هزينه سفر مأمورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، ممنوع است 82ماده

ي هـا  شـركت و مـؤسسات دولتي يا وابسـته بـه دولـت و     ها سازمانـ از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات،    83ماده

هـاي خصوصـي و نظـاير آن در صـورتيكه داراي      بنگـاه و نهادها و بنيادها و  ها شركتو  ها بانكو  ها شهرداريدولتي و 

  .شود النفقه باشند ربع والّا ثلث توقيف مي  كسان واجب

تبصره ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكـه   

مسلح طبق قـوانين مربوطـه بـه آنـان اقـدام       دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي

  .شود باشد بشرح فوق اقدام مي بيني نشده شود، چنانچه موضوع پيش مي

اداره يـا   ريـيس ـ در مورد مـاده قبـل پـس از ابـالغ بازداشـت نامـه بـه اداره متبـوع مـديون يـا كارگـاه              84ماده

بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت ) دارد در مؤسساتي كه مسئول حسابداري(كارگاه و مسئول حسابداري  مسئول

  ).اين نكته بايد در بازداشت نامه نوشته شود(شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود 

تبصره ـ در مواردي كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجـودي حسـاب و سـپرده بـانكي      

المقدور  بايستي نام، نام خانوادگي و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتيكند  بدهكار را مي

  .شماره حساب را به نحوي كه اشكالي براي بانك ايجاد نشود، در تقاضانامه ذكركند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد

  فصل هفتم ـ بازداشت اموال غيرمنقول

نامه مقرر اسـت بـه    آييناين  42و 41رمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوي كه در مواد ـ بازداشت اموال غي  85ماده

آيد و مأمور اجراء صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چـاپي بـراي امـوال بازداشـت شـده ترتيـب        عمل مي

  :خواهد داد

  .هاجراييالف ـ تاريخ و مفاد 

  .باشد كوي و كوچه و شمارة ملك، اگر داشته ب ـ محل وقوع ملك درشهرستان و بلوك و بخش و

  .ج ـ حدود چهارگانه ملك وتوصيف اجمالي آن
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  .د ـ مساحت تخميني ملك

هـ ـ مشخصات ديگر از قبيل اين كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل  

وه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيـل گـاو و   در صورتي كه ملك مزروعي باشد عال. بر چند ابنيه و متعلقات است

  .آالت و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد شود ماشين

شود كه  قيد شده و تصريح مي صورت مجلسـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در   86ماده

  .گي استطرف منازعه كيست و دركجا تحت رسيد

اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صـورت وضـعيت و   مأمور ـ   87ماده

جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتي كه ملك ثبت شـده باشـد در دفتـر    

نمايد و اگر ملك  حظات دفتر ثبت امالك، بازداشت را يادداشت ميو در ستون مال) دفتر بازداشتي(امالك توقيف شده 

به موجب دفتر امالك و محتويات پرونده ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فـوراً  

  .كند دهد و اجراء از آن رفع بازداشت مي مراتب را به اجرا اطالع مي

  :باشد مطابق شقوق ذيل رفتار خواهدشد زداشت ثبت نشدهـ هرگاه ملك مورد با 88ماده

باشـد و يـا اينكـه      ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و طبق سند رسمي به غير منتقل نشده1

  .شود المالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پرونده ثبتي يادداشت مي  مجهول

باشد يا اينكـه اساسـاً    كسي ديگر تقاضاي ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف2

  .شود نباشد، مراتب به اجرا اطالع داده مي مورد بازداشت جزو نقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شده

شده  ـ پس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت  89ماده

هـر چنـد كـه    (شـود   ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقي است، داده نمي

مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه ) انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد

  .ملك يا رفع آن را معين كنند در اين صورت بايد اشخاص ذينفع تكليف ادامه بازداشت

ـ بازداشت مال غير منقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غيـر اسـت ولـو اينكـه متعهدلـه      90ماده

مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بـه موجـب حكـم نهـايي بـه اثبـات       

ي كه در دفتر امالك بـه ثبـت رسـيده و بـه موجـب آن ملـك متعهـد شـناخته         نرسيده ممنوع است و در مورد امالك

شود، ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شـده و بازداشـت    مي
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  .شود مي

شت منـافع  است مستلزم بازدا  ـ بازداشت مال غير منقولي كه نسبت به منافع آن تعهدي به نفع غير نشده91ماده

  .در اين صورت بايد مراتب در صورت مجلس منعكس شود. آن است مگر اينكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد

ـ در بازداشت محصول امالك مزروعي دخالت مأمور اجراء در محصول تـا موقـع برداشـت و تعيـين سـهم      92ماده

  .ارت و مراقبت كامل نمايدمتعهد ممنوع است ولي مأمور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط، نظ

تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقـول بازداشـت شـده را بـا      ـ در دو مورد زير متعهد مي93ماده

  .اطالع مأمور اجرا بفروشد يا وثيقه بدهد

است نقداً  دهالف ـ در مواردي كه قبالً و الاقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت ش 

  .تأديه كند در اين صورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد

  .ب ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد

لف است مال غيرمنقول را ماند و متعهد مك ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقي مي94ماده

  .موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد

ـ در صورت بازداشت منافع مال غيرمنقول يا بازداشت محصول درو شده از نظر تعيين حافظ و ساير موارد، 95ماده

  .نامه خواهدبود آيينتابع اين 

اظهارحقي نمايد در مـوارد  ) ل و يا غيرمنقولاعم از منقو(شده  ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت96ماده

  :شود زير از مزايده خودداري مي

  .ـ در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند1

ـ در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند مبني بر اينكه مال مورد بازداشت بـه  2

  .اوست او منتقل شده و يا رهن يا وثيقه طلب

ـ در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگـاه يـا اجـراي ثبـت بابـت      3

  .باشد طلب معترض توقيف شده

  .ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعي يا غيرقطعي بر حقانيت خود ارائه كند4

  .باشد اضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شدهـ در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تق 5

ـ در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طـرح در هيـأت نظـارت يـا شـوراي عـالي ثبـت تشـخيص           6
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  .باشد شده

شـود و در سـاير    در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مـي  4و نيز در مورد بند  2و 1درمورد بندهاي 

تواند  متعهدله مي .موكول به اتخاذ تصميم نهائي عليه معترض در مراجع مربوط خواهدبود اجرايي موارد ادامه عمليات

  .از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند

تقـال يـا   ـ در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صـدور سـند ان  1تبصره

مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقـرر در مـاده فـوق عمـل      صورت مجلستحويل مال منقول تحقق يابد اداره ثبت 

  .خواهدكرد

ـ در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض 2تبصره

  .دادگاه مراجعه نمايد د بهتوان نيست و شخص ثالث مي اجرايياو مانع عمليات 

تواند ملك درخواست ثبت نشده متعهد را براي اسـتيفاي طلـب خـود معرفـي كنـد در ايـن        ـ متعهدله مي97ماده

دهـد و در   صورت پس از مزايده و انقضاء مهلت قانوني برابر مقررات جاري اداره ثبت به برنده مزايده سند انتقـال مـي  

شود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكليفي براي  يد ميو سند انتقال ق صورت جلسهآگهي و 

تحويل مورد انتقال ندارد و نيز مسئوليتي از جهت اشكاالتي كه ممكن است در حين پذيرش تقاضاي ثبت و يا بعد از 

  .آن از جهت اعتراض و غيره پيش آيد، نخواهد داشت

هـاي مربـوط بـه     براي درخواست ثبت مراجعه كند و بايـد كليـه هزينـه   گيرنده برابر مقررات جاري بايستي  انتقال

قبلي برابر مقررات تعقيـب خواهـد    اجراييرا كه از جهت توقيف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده  اجرايياقدامات 

  .شد

  .شود متعهد قبول نمي ثبت از جانب  از پذيرش تقاضاي تبصره ـ معرفي ملك مجهول قبل

  ارزيابيفصل هشتم ـ 

اعم از بازداشت براي اسناد ذمه يا معرفي مورد وثيقه توسط هر يك (شود  ـ در هر مورد كه مالي معرفي مي98ماده

توانـد ضـمن امضـاء     كننده مال به مبلغ ارزيابي معترض باشد فقط مـي  هرگاه معرفي) از طرفين معامله، جهت ارزيابي

ديگر هم حاضر و به ارزيـابي معتـرض باشـد مكلـف اسـت بـه        هرگاه طرف. اعتراض خود را اظهار كند صورت مجلس

حضور مراتب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجـراي ثبـت بـه آنـان كـه       در صورت عدم. همين نحو عمل نمايد

  .شود حاضر نبودند، ابالغ مي
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  .خواهدبود عهده هر يك ـ هزينه ارزيابي به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به99ماده

توانـد تـا    ـ در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله مي100ماده

قبل از انتشار آگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط به اينكه وصول طلب از اين مال 

شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع  زداشت و ارزيابي ميتر باشد در اين صورت مال معرفي شده با آسان

  .هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است. آيد بازداشت به عمل مي

ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظـرف سـه روز بـه اجـراء     101ماده

ربوط را تسليم اجراء كـرده و رسـيد اخـذ    ن دستمزد كارشناس مجدد آن را ايداع و قبض ماطالع از ميزا  مراجعه و با

شـود بايـد در آن ميـزان دسـتمزد كارشـناس       نامه نتيجه ارزيابي ابالغ مي آييناين  98كند در موردي كه طبق ماده 

تباً اعتراض خود را با پيوست روز از تاريخ ابالغ بايد ك 5مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف 

در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي . كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسليم دارد

  .قطعي خواهدشد

  .ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مديون است1تبصره

قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، بـه درخواسـت هـر يـك از      سال از تاريخ ـ در صورتي كه يك2تبصره

  .گردد مزايده ارزيابي تجديد مي صورت مجلسطرفين تا قبل از تنظيم 

ثبت محل به قيد قرعه از بين سـه نفـر    رييسـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستين اعتراض شود 102ماده

ا به طرفين و كارشناس منتخب ابـالغ و بـا تعيـين مهلـت مناسـب بـه       كارشناس رسمي يك نفر را انتخاب و مراتب ر

  .شود كه اظهارنظر نمايد كارشناس اخطار مي

ـ دستمزد ارزيابي با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي كارشناس رسمي يا خبره محلي و محل ارزيابي 103ماده

  .شود ثبت محل معين مي رييسو نوع مال ارزيابي شده و ميزان كار توسط 

  فصل نهم ـ در وثيقه

ه درخواست بازداشـت  اجراييتواند بالفاصله بعد از ابالغ  ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار مي104ماده

  .آن را بكند

شود و عنوان رهن و معامالت با حق استرداد را نداشته  ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده 105ماده

  .اسناد رهني و معامالت با حق استرداد درباره آن مجري خواهدبود اجراييليه مقررات باشد نيز ك
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 اي كه بـراي وصـول اجـرت    هاجراييگيرنده به اجاره واگذار شده باشد   ـ هرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقه 106ماده

واست بازداشت ساير اموال متعهـد را  تواند درخ اي است و متعهدله مي ه اسناد ذمهاجراييگردد مانند  المسمي صادر مي 

  .بكند

بايـد بـه    اجرايـي ه و سـاير عمليـات   اجراييـ دهنده غير از مديون اصلي است ابالغ  ـ در مواردي كه وثيقه107ماده

  .طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد

تواند بـا قيـد حـق     مي كننده ـ در معامالت رهني و يا با حق استرداد و وثايق حسن انجام خدمات معامله108ماده

هاي ديگر وثيقه يا تأمين دهد در صـورت فـك    بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وام

گيرد، معامالت بعـدي بايـد در    معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار مي

ده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله مؤخر را با ذكر مشخصات كامـل  كنن همان دفترخانه تنظيم

اليه  بستانكار معامله مازاد در مالحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقل

استرداد خود را واگذار كنـد در ايـن صـورت    تواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق  مي

اليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يـا از   بايد عليه آخرين منتقل اجراييه و عمليات اجرايي

مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول 

اليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق  ه عليه راهن صادر كند نه منتقلجرايياطلب خود 

و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن مؤثر نبـوده و  

  .ادر و تعقيب خواهد شدمقام او ص ه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائماجرايي

تبصره ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد  

  .باشد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نمي

تواند پس از انقضاي مدت سند مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را قبل از  ـ بستانكار معامله مؤخر مي109ماده

ه سند مذكور پرداخت يا ايداع نمايد نحوه پرداخت يا سپردن وجه و صدور گـواهي و انعكـاس مراتـب در    اجراييصدور 

وثيقه بودن مال را در كننده سند،  باشد و دفتر تنظيم نامه مي آييناين  146پرونده ثبتي ملك به شرح مندرج در ماده 

نمايد در اين صـورت   ازاء طلب بستانكار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مي

  .ه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بوداجراييصدور 

نظـيم سـند انتقـال ملـك بـه      تواند قبل از فروش مال از طريـق مزايـده يـا ت    ـ بستانكار معامله مؤخر مي110ماده
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بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي اسـتيفاي حقـوق خـود را از اداره    

گيـرد و در صـورتي كـه مـدت سـند       در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند توأماً انجـام مـي  . ثبت بنمايد

انجام خواهـد   146به ترتيب مذكور در ماده  اجراييس از حال شدن موعد، عمليات بستانكار مؤخر، حال نشده باشد پ

  .شد

هاي صادره و اعاده آن، مميز يا كارشناس اجراء مكلف است بـا رسـيدگي الزم    هاجراييـ بعد از ابالغ كليه 111ماده

يـا معـاون    رييسهي و به تأييد ، صحت آن را روي نسخه ابالغ شده گوا ه وجود نداشته باشداجرايياگر نقصي در ابالغ 

  .يا مسئول اجرا برساند

تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صـدور   ـ مرتهن مي112ماده

ه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در مالحظات ثبت سند مراتب قيد اجرايي

ه رهنـي  اجرايياگر پس از صدور . ه صادر خواهد شداجراييبه امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض و 

اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع  رييساعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعالم و 

  .اي عمل بنمايد را به متعهد ابالغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه

  .گردد مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط مي صورت مجلستبصره ـ با تنظيم 

كننـده   باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظـيم  اجراييـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات 113ماده

آيد دفتر اسناد رسـمي   رسمي به عمل مي در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد. سند اعالم كند

اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مـورد   اطالعنامه فسخ مربوطه را به

ه براي وصول آن موكول بـه  اجراييگردد و مطالبه وجه و صدور  رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل مي

در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فـك رهـن و   . ر در سند معامله خواهد بودانقضاء مدت مذكو

فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهـن نسـبت بـه    

بـدهكاراني كـه از رهينـه آنهـا اعـراض      شود كه حق مطالبة ديـن   سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته مي

گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعـراض از  

  .گردد رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل مي

الح قانوني ديگر بازداشت شود بـه  ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع ص114ماده

مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مديون يا ثبت مفاد 
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اي كه مـازاد آن بازداشـت شـده فسـخ شـود خـود بـه خـود          آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معامله

كننـده سـند ابـالغ و     ديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بالفاصله به دفتر تنظـيم بازداشت مازاد به اصل تب

ه منتهي شده اجراييدفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور 

  . باشد مراتب را به اجراء مربوط اعالم دارد

ه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند اجراييقه قبل يا بعد از صدور ـ هرگاه مقداري از وثي115ماده

مانده به اعتبار خود باقي است و نسبت به مابقي طبـق اسـناد    سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه طبق ارزيابي باقي

  .ذمه عمل خواهد شد

آيد  به حكم قوانين خاص به تملك ثالث درمي ياجرايـ در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات 116ماده

تواند براي وصـول مانـده طلـب     رسد متعهدله مي و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدله به كل طلب خود نمي

  .اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند راجع به  اجراييطبق مقررات 

  .اي خواهد بود ود، سند تابع مقررات اسناد ذمهـ هرگاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف ش117ماده

مورد معامله يا مورد بازداشت بـه عهـده اجـراء    ) منقول و غيرمنقول(بودن مال  ـ تشخيص غيرقابل تجزيه118ماده

  .است

هرگاه قبل از صـدور  . ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود119ماده

ه از ناحيـه  اجراييـ االجرا در صورت صدور  كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرايييا قبل از خاتمه عمليات  هاجرايي

احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شـود، مـال مـورد معاملـه در     

االرث بدهي خود را به وارث مزبـور   وراث به نسبت سهم در اين مورد هرگاه هر يك از. گيرد وثيقه وارث مزبور قرار مي

  .بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد

ه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعالم شود اجـرا ضـمن   اجراييـ هرگاه بعد از ابالغ 120ماده

اي است به محل اقامت مـديون   ينكه عمليات اجرايي در چه مرحلهه و ااجرايياي حاوي صدور  اطالعيه اجراييعمليات 

ه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشـد اطالعيـه موصـوف    اجراييكند چنانچه ابالغ  متوفي الصاق مي

ايده مز صورت مجلسدر اين صورت تنظيم . شود يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محل يا نزديك به محل، آگهي مي

و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر امالك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائـه گـواهي حصـر    

وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول بـه ارائـه گـواهي    
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  .حصر وراثت و گواهي دارائي است

معرفي ورثـه از طـرف متعهدلـه     ادامه عمليات موكول به  اجراييرت فوت مديون در خالل عمليات تبصره ـ در صو 

  .خواهد بود

  فصل دهم ـ در مزايده

اي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايـت نكـات ذيـل آگهـي مزايـده       ـ در اجراي اسناد ذمه121ماده

  :گردد منتشر مي

  منقولالف ـ آگهي مزايده اموال غير

  : شود در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح مي

  .ـ نام و نام خانوادگي مالك1

  .ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك2

اي مستند به سند رسمي يا عـادي   ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمه3

االجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايـده منتشـره    يا نشده باشد مراتب با ذكر مال باشد خواه مدت آن منقضي شده

  .گردد هاي الصاقي قيد مي در روزنامه و آگهي

  .ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز4

  .ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه 5

گاز اعم از حق انشعاب و يا حـق اشـتراك و مصـرف در     هاي مربوط به آب، برق، ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهي  6

صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايـده اعـم از اينكـه    

  .رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است

  .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده7

  .شود ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي 8

  ب ـ آگهي مزايده اموال منقول

  :شود در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح مي

  .ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن1

  .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده2
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  .شود ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي3

ه در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيراالنتشـار  ـ آگهي مزايد122ماده

روز كمتر باشد و عـالوه بـر ايـن آگهـي، آگهـي       15ترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از  نزديك

داري، بخشـداري، فرمانـداري، نيـروي    الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيـه عمـومي از قبيـل شـهر    

  .شود انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق مي

  .شود، فقط آگهي الصاقي كافي است ميليون ريال به مزايده گذاشته مي در مورد اموالي كه به كمتر از ده

ده در همـه نقـاط   ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارنـد آگهـي مزايـ   123ماده

است .... گردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر  شود و در آگهي تصريح مي مذكور الصاق مي

  .تشكيل خواهد شد

ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد در آگهي مزايده اين نكته اعالم گردد و در صورتي كه مال مورد 124ماده

  .گر اعالم گردد شود بايد به بيمه ار ميمزايده به ديگري واگذ

بند الف مـاده   6تواند وجوه پرداختي موضوع فراز  ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برندة مزايده مي125ماده

شـود كليـه    در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي. نامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد آييناين  121

ه قابل وصـول  اجرايياي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان ه هزينه

  .است

مزايـده بـه    صـورت مجلـس  باشد قبل از تنظيم و امضاء  124الي  121تبصره ـ هرگاه آگهي مزايده برخالف ماده  

  .گردد ثبت آگهي تجديد مي رييسدستور 

شود در صورتي كه مال بازداشتي يـا   برگزار مي 12تا  9در يك جلسه از ساعت  ـ مزايده حضوري است و126ماده

االجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع  مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق

  .گردد ول ميشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وص شود به بستانكار واگذار مي مي

قادر به استرداد مازاد بر طلـب خـود نباشـد، در صـورت تقاضـا بـه       ) دارنده وثيقه(تبصره ـ درصورتي كه بستانكار  

  .شود نسبت طلب، از مال مورد مزايده به وي واگذار مي

  :ـ اجراء عالوه بر دفاتر اداري الزم داراي دفاتر زير خواهد بود127ماده

  .زايدهدفتر مختومه و دفتر اوقات م
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و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرين فروش و نماينده دادستان حق شركت در مزايده به  رييسـ 128ماده

  .عنوان مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم را نخواهد داشت

و  اداره يا مسـئول اجـراء   رييسـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور 129ماده

  .متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد

  .نمايد اداره شركت مي رييسدر مزايده اموال منقول مأمور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا 

نويس آگهي مزايده تعيـين، بـا قيـد روز و سـاعت در دفتـر       ـ مسئول مزايده بايد وقت مزايده را در پيش130ماده

  .كند اوقات مزايده يادداشت

شـدن مزايـده    نامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجـام  آيينطبق ) حق حراج(ـ حق مزايده 131ماده

  .شود داري كل تحويل مي دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانه

بانـك ملـي تحويـل داده قـبض      ـ مسئول يا متصدي مزايده بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه بـه    132ماده

  .آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيردرسيد 

  .ـ كتب و رساالت و مقاالت خطي صاحب اثر قابل بازداشت و مزايده نيست مگر با رضايت وي133ماده

شـود بـه دسـتور مسـئول اجـرا       شدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي مي ـ مزايده اموال ضايع134ماده

يفات در محل بوسيله مأمور اجرا و با حضور نماينده دادستان و نظر كارشناس رسـمي يـا خبـره    بالفاصله و بدون تشر

  .آيد محلي به عمل مي

مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مـديون و دائـن يـا     صورت مجلسـ 135ماده

  .نمايندگان آنان در صورت حضور برسد

به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مـازاد را نقـداً   ـ فروش مال 136ماده

دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقـداً  

  .شود دريافت مي

االجـرا و حـق    زايده برنده شـده اسـت و وصـول حـق    ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در م137ماده

نـويس سـند انتقـال و     مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيش

  .باشد ثبت محل مي رييسثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با 

  :در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شودـ 138ماده
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  .ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد1

  .ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا باالترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند2

  .صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيدـ در 3

  .ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند4

االجرا و حق مزايده بالفاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك  ـ اموال منقول پس از وصول حق139ماده

بـراي مـال منقـول الزم باشـد      اجرايـي شود و اگر قانوناً سند انتقـال   ي تسليم ميمزايده به و صورت مجلسنسخه از 

  .شود نويس سند انتقال تهيه مي پيش

ساعت پرونده را فهرست و منگنه كـرده   48ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف 140ماده

  .دثبت بفرست رييسپيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد 

درخواست خريدار يـا بسـتانكار    در دفتر اسناد رسمي اداره ثبت محل به اجراييتبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال  

  .مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود

بـا  ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبـت  141ماده

براساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسـناد رسـمي    اجراييوصول حقوق 

  .نمايد مربوطه اعالم مي

ه به آنان متفاوت باشد اجراييـ در مورد معامالت رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابالغ 142ماده

  .باشد روز مي 10بالغ مؤخر مبداء احتساب براي هر يك از آنها تاريخ ا

  :ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد143ماده

  .اجراييـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات 1

  .ثبت تا صدور رأي هيأت نظارت رييسـ اعتراض به نظريه 2

  .رايياجـ رأي هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات 3

  .اجراييـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق 4

ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريـدار جداگانـه پيـدا شـود و جمـع      144ماده

خواهـد شـد و در صـورتيكه حاصـل      صورت مجلسمبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم 

مزايـده نسـبت بـه بقيـه خـودداري       صورت مجلـس از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم  فروش بعضي
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تواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضـا كنـد خريـد در ايـن      شود و در اين مورد بدهكار مي مي

معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند  قبيل موارد كالً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار

  .كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود

  .شود تبصره ـ چنانچه مورد مزايده اموال منقول باشد، درخواست مديون براي تقدم و تأخر فروش پذيرفته مي

تواند با توديع كليه بدهي خود اعم  مي اصالحي قانون ثبت بدهكار 34ـ در كليه معامالت مذكور در ماده 145ماده

كننـده سـند    از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسـليم مـدارك تـوديعي بـه دفترخانـه تنظـيم      

ه گواهي اداره اجراء مبني بر بالمانع بودن فك و فسخ اجراييدر صورت صدور . موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند

تواند كليه بدهي موضوع سـند   هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي. دمعامله ضروري خواهد بو

  .را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد اجراييو حقوق 

اصالحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت امـوال   34ـ در كليه معامالت مذكور در ماده 146ماده

بپردازد مـورد معاملـه   ) هاجراييدر صورت صدور (را  اجراييدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق ب

در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بـود و مراتـب در دفتـر بازداشـتي     

  :شود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود منعكس مي

را تعيين و سـپس   اجراييه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجراييـ در صورت صدور 1

  .با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد

شـد مراتـب را بـراي    پرداخـت شـده با   اجراييـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق 2

كننده سند اعالم و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطالع بدهد كـه رقبـه مـورد     فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم

كننـده مـذكور در همـان     توديـع  اجرايـي كننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده  معامله به سود توديع

ازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كنـد و اگـر پرونـده در آنجـا نباشـد بايـد       اجراء در جريان باشد بالفاصله مراتب ب

اي كـه   كننـده و شـماره نامـه    گواهي الزم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداخـت 

  .ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعالم شده صادر و به متقاضي تسليم دارد

كننـده   ه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيماجراييورد معامله ـ هرگاه نسبت به م3

سند و با اطالع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسـمي  

اقدام و گواهي الزم داير به ايداع وجـه و  مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق 
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  .كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد فسخ معامله با ذكر نام پرداخت

ه نشـده،  اجراييدر دايرة ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور  اجراييـ در موردي كه پرونده 4

كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك  ياجرايذينفع بايد گواهي مربوط را به دايرة 

  .دايرة اخيرالذكر مكلف است بالفاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند. را بكند

مجلس قطعي مزايده و يا صـدور سـند     باشد و منتهي به صورت اجراييـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات   5

كننده مقدم مـازاد مـورد وثيقـه، سـند، فسـخ و       با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشت. باشدنشده  اجراييانتقال 

گـردد كـه موضـوع را در مالحظـات      كننده سند اعالم مي گردد و مراتب به دفترخانه تنظيم مختومه مي اجراييپرونده 

  .ثبت سند قيد نمايد

فع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل هرگاه منا 145ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده   6

  .شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود

  اجراييفصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات 

ه تخليه صادر گردد و ثالث بـه موجـب سندرسـمي اجـاره در ملـك      اجراييـ در انتقال قطعي ملك هرگاه 147ماده

  .نمايد اكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري ميموردتخليه س

نامه غيررسمي از جهت تخليه در حكم  شود اجاره هائي كه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا مي ـ در محل1تبصره

  .سند رسمي است

ـ در موارديكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشـد اجـراي ثبـت مكلـف بـه      2تبصره

  .خليه استت

ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسـمت مفـروز از ملـك    148ماده

  .رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود

خلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، ت149ماده

  .برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد

ـ هرگاه وثيقه پالك معين و بناي واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور 150ماده

قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پالك مذكور به خارج تجـاوز كـرده اسـت     كه متعلق به غير است

  .مدلول سند نبوده و از صالحيت ادارات ثبت خارج است
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انـد   ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احـداث اعيـان كـرده   151ماده

  .ثبت با وضع موجود اشكال ندارد تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا

  .ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است152ماده

ـ مأمور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضـور نماينـده دادسـتان و در صـورت لـزوم بـا حضـور مـأمور         153ماده

ادمينش مانع تخليه نخواهـد بـود و اگـر امـوالي در     حضور متعهد و بستگان و خ نمايد عدم انتظامي طبق مقررات اقدام

االمكان در همان محـل در مكـان محفـوظي     محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتي

  .كند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد گذارده و درب آن را مهر و موم مي

  .الحفاظه را دارد بستانكار يا امين حق مطالبه حقـ در مورد فوق 1تبصره

نمايـد كـه    ـ پس از اينكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مي2تبصره

ظرف مدت يك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرد واالّ طبق مقررات، اموال ارزيابي و به مزايده گذاشـته  

، وجه بـه مالـك   اجراييهاي  خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينه 

  .در صورت عدم وجود خريدار در مزايده، حفاظت كماكان ادامه خواهد يافت. اموال مسترد گردد

بايد مراتب تخليـه و   اجراييي ها ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پرونده154ماده

ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعالم دارند كه در ستون مالحظات ثبت دفتر قيـد و اقـدام الزم معمـول    

  .گردد

  :حسب مورد عبارت است از اجراييـ ختم عمليات 155ماده

  .هاي قانوني الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه

  .ويل مال منقول به برنده مزايدهب ـ تح

  .اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي اجراييج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال 

  .ه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشداجراييد ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه 

  .و ـ اجراي تعهد متعهد

 تاريخ تنظيم صـورت  اجراييروخته شود ختم عمليات تبصره ـ در صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث ف 

  .مجلس مزايده خواهد بود

  اجراييهاي  فصل دوازدهم ـ هزينه
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 ريـيس االجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و  ـ وصول حق156ماده

  .ول مناسب بداند اختيار كنداالجرا هر طريق ديگري را كه براي وص تواند نظر به مبلغ حق ثبت مي

شود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از  االجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول مي ـ حق157ماده

  .شود ه ارسال مياجراييقبض صادر شده به اداره صادركننده 

پس ) حسب مورد(قررات مربوطه قانون ثبت و تبصره آن و ساير م 131برابر ماده  اجراييـ در هر پرونده 158ماده

االجرا به عهده اوست به موجـب مقـررات    شود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حق االجرا وصول مي ه حقاجرايياز ابالغ 

  .خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد

رداخـت  روز مفـاد آن را بموقـع اجـرا بگـذارد از پ     10ه ظرف مـدت  اجراييـ چنانچه بدهكار از تاريخ ابالغ 1تبصره

  .االجرا معاف خواهد بود حق

مزايده نسبت به پرداخـت تمـام بـدهي خـود اقـدام       صورت مجلسـ هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء 2تبصره

  .شود االجرا وصول مي نمايد نصف حق

بـر   ه و ابالغ شده باشد مادام كه حكم قطعياجراييـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور 159ماده

  .گيرد االجرا تعلق نمي اعتبار سند صادر نشده است حق

متوقـف يـا توقيـف شـود      اجرايـي ه و ابالغ به جهت قانوني عمليات اجراييـ در هر مورد كه پس از صدور 160ماده

ين قانون ثبت از ا 131گيرد موارد مذكور در تبصره ماده  االجرا تعلق نمي مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حق

  .حكم مستثني است

ه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احـراز ورشكسـتگي بـه اداره تصـفيه ارجـاع      اجراييـ در مواردي كه 161ماده

  .در ثبت به انجام برسد اجراييگيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات  االجرا تعلق نمي شود، حق مي

  .الوكاله اگر جـزو مـدلول سـند باشـد     رد و همين طور است حقگي االجرا تعلق مي ـ به خسارت تأخير حق162ماده

شـود و برابـر    االجرا نمـي  ه موجب سقوط ذمه متعهد از حقاجراييـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كالً پس از ابالغ 163ماده

  .قانون ثبت بايد وصول شود 131تبصره ماده 

االجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره  زمـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع ال164ماده

ه و قبل از تخليـه طـرفين سـازش نماينـد و يـا      اجرايياالجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابالغ  از ميزان مال

االجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علـت پرداخـت شـدن اجـور از      موجر از تخليه منصرف شود حق
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شـود مـادام كـه عمـل      موكول به صدور حكم قطعي دادگاه مـي  اجراييخليه عين مستأجر خودداري و ختم عمليات ت

  .االجراي تخليه مورد نخواهد داشت تخليه انجام نگرديده مطالبه حق

در  االجـرا مقـرر   االجراء تحويل يا تخليه عين مورد تعهد باشد حـق  تبصره ـ در غير موارد اجاره هرگاه موضوع الزم 

شود و ميزان اجاره نسبت به بهاي ملك كه در  قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت مي

شود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشـده مـالك    سند تعيين شده از قرار صدي دوازده در سال معين مي

اهد بود و در صورت نبـودن قيمـت معـامالتي طبـق نظـر      هاي مستقيم خو عمل ارزش معامالتي موضوع قانون ماليات

  .كارشناس ارزيابي خواهد شد

االجـرا تعلـق    ه ورشكسته يا محجور بـوده اسـت حـق   اجراييـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابالغ 165ماده

  .گيرد نمي

ورتي كـه محـرز باشـد    ه خودداري شـود، فقـط در صـ   اجراييـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابالغ 166ماده

  .گيرد االجرا تعلق مي دار ابالغ شده است حق ه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صالحيتاجرايي

االجرا باشد  مقام او بر عدم تعلق حق ثبت يا قائم رييسـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه رأي 167ماده

اي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده مكلف است به رأي به مسئول حسابداري و در واحده

قـانون   25مـاده   8مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيأت نظارت مطرح و رسيدگي شود رأي هيأت به اسـتناد بنـد   

  .قطعي است 1351ثبت اصالحي سال 

  .گيرد تعلق نميـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده 168ماده

  و طرز رسيدگي به شكايات اجراييفصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات 

اعـم از متعهـد سـند و هـر     (شروع و هر كس ) مهر اجرا شود(بعد از صدور دستور اجرا  اجراييـ عمليات 169ماده

 رييسرائه مدارك به تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ا شكايت داشته باشد مي اجراييكه از عمليات ) شخص ذينفع

ثبـت   ريـيس نظر . ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند رييسثبت محل تسليم كند و 

ثبـت داشـته    ريـيس شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم  به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابالغ مي

دار تسليم نماينـد   غ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صالحيتتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابال باشند مي

  .اصالحي قانون ثبت در هيأت نظارت طرح و رسيدگي شود 25ماده  8تا قضيه برابر بند 

ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضـميمه گـزارش    رييسـ در مورد اعتراض به نظر 170ماده
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ح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشـد بـه   جامع و صريح و مشرو

  :هيأت نظارت فرستاده شود

  .اجراييـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات 1

  .تثبت بوده اس رييسيا مميز اجرا كه مستند نظر  رييسـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش 2

  .ثبت رييسـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر 3

  .ثبت رييسنامه ذينفع و ضمائم آن از نظر  ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت4

  .كه مربوط به موضوع شكايت است اجراييهائي از پرونده  ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ 5

توانـد توضـيحات الزم را    رفين قضـيه باشـد، مـي   ـ هرگاه هيأت نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طـ 171ماده

  .بخواهد

اين امر مانع . مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست صورت مجلسـ پس از تنظيم و امضاء 172ماده

ثبت محـل عمـل اجـراء را مخـالف      رييسشود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال،  از آن نمي

نامه بـه اشـخاص ذينفـع     آييناين  169داده و رأي صادره برابر ماده  اجراييخيص دهد رأي بر تجديد عمل قانون تش

  .ابالغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيأت نظارت است

  فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

ي بـه  ثبت را در امور مربوط بـه اجـراي مفـاد اسـناد رسـم      رييستواند وظايف  ـ مديركل ثبت استان مي173ماده

ثبـت سـلب صـالحيت     ريـيس معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابالغ مخصوص واگذار كنـد و ايـن واگـذاري از    

  .كند نمي

ثبت در كليه امور مربوطه  رييسثبت، معاون او تكاليف  رييستبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعالجي  

دار خواهد بـود و   را عهده اجراييامور مربوطه به ساير عمليات به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و 

نيازي به صدور ابالغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابالغ كفالت صادر 

  .شود

ور اسـت و  ي و سازمان تأمين اجتماعي صـالحيت اقـدام بـا مراجـع مـذك     يـ در مورد مطالبات وزارت دارا174ماده

  .خودداري كنند اجراييادارات ثبت بايد از اقدام 

باشد با  تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب مي ها بانكـ در مورد مطالبات 175ماده
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دار خواهـد   بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختالف دادگـاه صـالحيت  

  .بود

نامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين  آيينـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين 176ماده

  .آيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نمي

مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مأمورين اجـراي   در حضور اجراييـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده 177ماده

  .نمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است ها منعقد مي پرونده در حدود صالحيت قانوني آن

عنه را پرداختـه اسـت    قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمون 709ـ در اجراي ماده 178ماده

ه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن بـه مـديون   اجرايي) پرونده اجرايي مستند(تواند به استناد سند ضمان  وقتي مي

  .اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد

نامه انبارهـاي عمـومي اصـالحي در تـاريخ      تصويب 10ه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده اجراييـ 179ماده

و نيـز   اجرايـي و ضـمائم درخواسـت نامـه     گـردد  اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مـي  اجراييروي اوراق  2/10/1340

  .تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود اجراييعمليات 

هـا مصـوب    تبصره به قانون تملـك آپارتمـان   2مكرر و  10هاي راجع به قانون الحاق ماده  هاجراييـ براي 180ماده

به اجراي ثبت محل تسليم شـود و در تقاضـانامه   و اصالحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي  1351

  :قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است

  .هاجراييـ تقاضانامه مخصوص صدور 1

  .كننده ـ رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالك يا استفاده2

  .هاي مشترك مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت3

اي از مـواد و   قـانون اصـالح پـاره    77ه بابت عوارض شهرداري موضوع مـاده  اجراييـ براي تقاضاي صدور 181ماده 

  :بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود 27/11/1345الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 

  .هاجراييور ـ درخواست نامه مخصوص صد1

  .ـ رونوشت مصدق رأي كميسيون حل اختالف2

  .شده رأي مذكور به مؤدي ـ اخطاريه ابالغ3

قانون نوسازي  13 و 8و مواد  1334قانون شهرداري مصوب  77ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده182ماده
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ه اجراييـ داره ثبت درخواسـت صـدور   آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از ا 1و تبصره  1347و عمران شهري مصوب 

  .نمايد بايد دليل قطعيت رأي مذكور در مواد يادشده را نيز اعالم دارد مي

ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به 183ماده

  :ليم شوده درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تساجراييآيد براي صدور  عمل مي

  .هاجراييـ تقاضانامه مخصوص صدور 1

  .ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن2

ي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمـل  ها بانكهاي صادره از شعب  تبصره ـ درخواست اجراي چك 

  .آيد مي

مانده حق صـدور   به باقي ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت184ماده

  .ه دارداجرايي

ه موكـول بـه رفـع تعـارض از     اجراييـ هاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور  ـ هرگاه گواهينامه185ماده

  .همان بانك است

شـود و   در مـتن چـك نوشـته مـي    ... ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنـوان بابـت  186ماده

باشد و فقط وجه مرقـوم در   ور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نميهمچنين مطالب مذك

  .باشد ه در اداره ثبت مياجراييچك قابل صدور 

ه بـراي  اجراييـ دار مانع درخواست صدور  محل به مقامات صالحيت ـ اعالم جرم عليه صادركننده چك بي187ماده

  .بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد

ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك با امضاي كسي كه حق صدور چـك  188ماده

  .ه صادر نخواهد شداجراييچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت  را دارد و هم

ه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يـا  اجراييكه حق تقاضاي صدور  ـ دارنده چك189ماده

  ).هاي در وجه حامل مورد چك در(به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك 

ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صـادركننده چـك و صـاحب    190ماده

ه عليـه آنهـا براسـاس تضـامن صـادر      اجراييـ ت وجه چك بوده و به تقاضـاي بسـتانكار   حساب متضامناً مسئول پرداخ

  .شود مي
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عليه امضـاءكننده    هاجراييـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد 191ماده

  .گردد نسبت به مبلغ چك صادر مي

  .ررسيد صادر خواهد شده پس از ساجراييدار  هاي وعده ـ درمورد چك192ماده

مطالبـه   اجرايـي تواند ضمن اعالم انصراف از تعقيب عمليات  ه چك دارنده چك مياجراييـ پس از صدور 193ماده

االجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونـده   ه ابالغ شده باشد، حقاجرايياسترداد الشه چك را بكند دراين صورت اگر 

  .مختومه محسوب است

قانون تأسيس بـورس اوراق بهـادار    18ه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده اجراييدور ـ ص194ماده

  .آيد آن بعمل مي اجرايينامه  آيين 10و ماده  1345تهران مصوب 

ي تعاوني كشاورزي و ها شركتي و يهاي تعاوني روستا ي و اتحاديهيي تعاوني روستاها شركتـ هر يك از 195ماده

 11گيرندگان بر طبـق مـاده   ه به استناد اسناد تنظيمي با واماجراييهاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور   اتحاديه

ماده واحده قـانون بودجـه اصـالحي سـال      63و تبصره  1348قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال 

شده طبق فرم مخصوص  ه از سند تنظيمكل كشور و اصالحات بعدي دارند بايد يك نسخ 1353و بودجه سال  1352

  .را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند

اداره ثبت پس از مالحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصـل سـند را مسـترد    

  .خواهد نمود

ايند، اگر قراردادي بـين آنهـا و   كنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نم ـ درصورتي كه استفاده196ماده 

ي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبـق همـان   ها شركتو  ها سازمان

قـانون   1346ق برابر رأي كميسيون مذكور در ماده واحده مصـوب سـال   فقرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم توا

نامـه بـه    آييني تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين ها كتشرو  ها سازمانوصول بهاي آب 

ه صادر خواهد نمود و مرجـع متقاضـي بايـد يـك نسـخه از قـرارداد يـا رأي        اجراييبها  كننده آب تقاضاي مرجع وصول

ه بـه اداره ثبـت محـل    يـ اجرايكميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صـدور  

  .شود اصل رأي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد مي. ارسال دارد

شدن آن مصـوب   قانون آب و نحوه ملي 53بها طبق ماده  ه براي وصول آباجراييـ درمورد تقاضاي صدور 197ماده

و اصالحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجـراي   1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  34و  33و مواد  1347سال 
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ماده مـذكور را   6شده موضوع تبصره قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابالغ

  .ه به اداره ثبت محل خواهد فرستاداجرايينمايد جهت صدور  اي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مي به انضمام تقاضانامه

ي توزيـع نيـروي بـرق در    هـا  شركتقانون استقالل  اجرايينامه  آيين 17ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده 198ماده

درمورد وصول بهاء  1339قانون آب و برق خوزستان مصوب  اجرايينامه  آيين 18و ماده  13/3/1386مصوب  ها استان

  .ه نماينداجراييه صدور برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت ب

قانون عمليات بانكي بدون ربا مصـوب   15و مشتريان در اجراي ماده  ها بانكـ قراردادهاي عادي كه بين 199ماده 

گردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه  مبادله مي 1376و  1365و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي  1362

ه و ادامـه عمليـات   اجراييـ باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صـدور  طرفين در مفاد آن اختالفي نداشته 

  .باشند نامه اجراي اسناد رسمي مي آيينطبق  اجرايي

هـاي خـدمات رفـاهي     ها و مجتمع هاي احداثي در پايانه ها و غرفه ه جهت تخليه فروشگاهاجراييـ صدور 200ماده 

نقليـه   هـاي عمـومي وسـيله    ي سهامي خاص پايانـه ها شركتح قانون تأسيس قانون اصال 4بين راهي به استناد تبصره 

با اجراي ثبت  26/1/1375الذكر مصوب  قانون فوق 4نامه موضوع تبصره  آيين 4ماده  2و تبصره  1367باربري مصوب 

  .ه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بوداجراييمحل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور 

الخروج گرديـده باشـد    ممنوع 1351قانون گذرنامه مصوب سال  17ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده 201ماده 

ماه از كشور خارج شود خود يا  6الخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت  چنانچه شخص ممنوع

ر معرفـي و درصـورتيكه ملـك در رهـن و يـا      بايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشو اشخاص ثالث مي

و  ريـيس ثبـت،   رييسي با حضور صورت مجلسبازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن 

گـردد و   يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعالم مـي 

 شـده و ممنـوع    متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملـك مـذكور رفـع توقيـف     بديهي است درصورت مراجعت

شود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فـروش ملـك    الخروجي برقرار مي 

  .مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد

ثبت محل واگذار شده اسـت در واحـدهاي ثبتـي اسـتان      سريينامه به عهده  آيينـ وظايفي كه در اين 202ماده 

  .گردد باشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول مي تهران كه فاقد اجرا مي

  .شود هاي قبلي لغو مي نامه آييننامه،  آيينـ با تصويب اين 203ماده 
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 24/9/1387مصوب  اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

  4/7/1388:  تاريخ                            ه40593ت/132061:رهشما

ريزي و  بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد معاونت برنامه 24/9/1387هيئت وزيران در جلسه مورخ 

هنگــي  قانون برنامـه چهــارم توسـعه اقتصـادي، اجتماعــي و فر     ) 7(جمهور و به استناد ماده  رييسنظارت راهبردي 

  :ـ اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن را به شرح زير تصويب نمود1383جمهـوري اسالمي ايران ـ مصوب 

  :فصل اول ـ كليات و سرمايه

ـ سازمان ملي زمين و مسكن، شركتي دولتي و وابسـته بـه وزارت مسـكن و شهرسـازي اسـت كـه در ايـن        1ماده

  .شود ناميده مي» سازمان« اختصار اساسنامه به 

تواند  و برحسب نياز در شهرهاي مختلف هر استان مي ها استانـ مركز اصلي سازمان، تهران است و در مراكز 2ماده

شـعبه عبـارت از   . هايي داشـته باشـد   با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي، شعب يا نمايندگي

  .باشد تقر در شهر تابعه استان ميد عملياتي مسواحد عملياتي سازمان در مركز هر استان و نمايندگي واح

خاص بـراي مـدت نامحـدود اداره     صورت شركت سهامي ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به3ماده

  .باشد ي دولتي ميها شركتمربوط به سازمان داراي استقالل مالي بوده و تابع اين اساسنامه و ساير قوانين . شود مي

زمان مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد ـ سرمايه سا4ماده

 نهصـد و پـنج هـزار و هشتصـد و هفتـاد     هشتاد و دو ميليـون و   ريال و منقسم به) 829.058.707.559(و پنجاه و نه 

  .باشد متعلق به دولت مي %)100(سهم ده هزار ريالي است كه تماماً تأديه گرديده و صددرصد ) 82.905.870(

رسـازي در  ريـزي و سـاماندهي فعاليتهـاي تصـدي وزارت مسـكن و شه      ـ هدف از تشكيل سـازمان، برنامـه    5ماده

  :باشد هاي زير مي زمينه

  برداري از زمين؛ ن، اداره و بهرهالف ـ تأمي

ت و وزارت مسـكن و  غي دولب ـ فعاليت در زمينه تأمين مسكن در چارچوب طرح جامع مسكن و سياستهاي ابال 

  شهرسازي؛

  ير الزم براي كنترل بهاي آن؛ج ـ نظارت و كنترل بر بازار زمين و مسكن و اعمال تداب

  :ـ موضوع فعاليت و وظايف سازمان فصل دوم

  :باشد اليت سازمان به شرح زير ميـ موضوع فع 6ماده
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و مسكن در محدوده و حريم شهرها  ـ اجراي امور و وظايف مندرج در قوانين و مقررات مربوط درخصوص زمين1

ي مـوات، دولتـي، اراضـي و    ها زميندر راستاي حفظ حقوق و نمايندگي و اعمال مالكيت دولت نسبت به  ها شهركو 

ي هـا  زمـين مراتع ملي، حريم و مستحدث و ساحلي، اراضي و باغات و مستغالت خالصـه و عرصـه اعيـان احـداثي در     

تمام متوقف و ديگر اراضي و امالكي كه اجراي امـور آنهـا در محـدوده و حـريم      هاي نيمه و مجتمع ها شهركخالصه، 

به سازمان مسكن، سازمان زمين شهري و سازمان ملي زمين و مسكن محول گرديده و انجام ساير  ها شهركشهرها و 

يرد در چهارچوب گ وظايف اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته يا مي

  .ي دولت و قوانين و مقررات مربوطسياستها

هاي ميان مدت و كوتاه مدت، ضـوابط، مقـررات و    ها، برنامه ـ ارايه پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها، سياست2

 ي الزم مرتبط با اهداف و موضوعات فعاليت و وظايف سازمان به وزارت مسكن و شهرسازي بـه منظـور  ها دستورالعمل

  .صالح ر مراحل تصويب در مراجع ذيسي

، هـا  شـهرك درآمـد، ايجـاد مجتمعهـاي مسـكوني و      ي كـم  هـا  گـروه هاي حمايتي تأمين مسـكن   ـ اجراي برنامه3

براسـاس سياسـتهاي ابالغـي از طـرف      هـا  شهركگذاري و مشاركت در امر تأمين مسكن در محدوده شهرها و  سرمايه

  .ين و مقررات مربوطبا رعايت قوانوزارت مسكن و شهرسازي 

هاي طراحي شهري، طراحي و اجراي واحدهاي مسكوني و جزييات شهري از طريق اجراي  ـ الگوسازي در زمينه4

ــرح ــا ط ــروژه ه ــوزه    و پ ــاهنگي ح ــا هم ــژه، ب ــاي وي ــازي    ه ــكن و شهرس ــل وزارت مس ــي در داخ ــاي تخصص   .ه

وض يا در قبال مطالبات اشخاص از سـازمان  ـ واگذاري اراضي، امالك و مستحدثات ملكي مورد تصدي به عنوان مع  5

از طريق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضي، امالك، مستحدثات ملكي مورد تصدي با رعايت مقررات 

  .ي توسعه عمرانها طرحط شهرسازي و مربوط و ضواب

  .با رعايت قوانين و مقررات مربوط ـ تمليك و تملك، خريد توافقي، اجاره كردن، تهاتر، معاوضه اراضي و امالك 6

وزارت مسـكن و  (نمايندگي از دولـت   به اراضي و امالك دولتي در اختيار به ـ اعمال تصدي حقوق مالكيت نسبت7

برداري، تجميع، تفكيك و افراز آنهـا و طـرح تعقيـب و دفـاع از      از قبيل شناسايي، حفاظت و نظارت، نقشه) شهرسازي

  .با رعايت قوانين و مقررات مربوطتهاي ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي دعاوي مربوط براساس سياس

ـ جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتـي و همچنـين اخـذ كمكهـاي دولتـي از طريـق مشـاركت بـا           8

عام و نظاير آن، انتشار اوراق مشاركت، تحصيل وام از  ي سهاميها شركتاشخاص حقيقي و حقوقي، حمايت از تشكيل 
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  .با رعايت قوانين و مقررات مربوطمؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي 

ي خارجي بـراي فعـاالن   ها شركتريزي و ايجاد زمينه براي استفاده از خدمات و منابع مالي مؤسسات و  ـ برنامه  9

با رعايت قـوانين  مان امر مسكن در كشور و در صورت لزوم عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع آنها براي ساز

  .و مقررات مربوط

هاي نـوين در توليـد مصـالح، قطعـات سـاختماني و       ـ ارائه خدمات فني و مهندسي و دانش استفاده از فناوري10

  .ي تأمين مسكن كشورها طرحها و  مهساخت در اجرا و عملياتي كردن برنا

هـا و   خصوصي يا غيردولتـي بـا اعمـال برنامـه    سازي به بخش  واگذاري كارخانجات خانه ـ تنظيم امور مربوط به11

  .وطسياستهاي تشويقي و حمايتي با رعايت قوانين و مقررات مرب

ي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در جهت تأسيس، ايجاد و ها بخشـ حمايت، تشويق، ترغيب و هدايت 12

ح يا تغيير خط توليـد كارخانجـات بـه    سازي يا قطعات و مصالح ساختماني و همچنين اصال بازسازي كارخانجات خانه

  .سرعت، كيفيت و توليد صنعتي مسكنمنظور افزايش 

هـاي   ـ طراحي، احداث، خريد، اجاره كردن، تعمير و نگهـداري، تخريـب و نوسـازي، اجـاره دادن و اداره خانـه     13

  .گيرد مان قرار ميدر اختيار ساز اين منظور سازماني در حدود قوانيـن و مقررات مربوط و اعتباراتـي كه به

ي هـا  گـروه ي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتـي در زمينـه تـأمين مسـكن     ها بخشـ حمايت از فعاليتهاي 14

سازي از طريق واگذاري زمين، ايجاد تسهيالت، تخفيفات ارايه كمكهـاي فنـي    سازي، انبوه درآمد و نيازمند، كوچك كم

  .اي ابالغي وزارت مسكن و شهرسازيبراساس سياسته

ور مـرتبط  ـ حمايت از تحقيقات، فعاليتهاي علمي، توسعه منابع انساني و ساير عوامل موثر در بهبود مديريت ام15

  .با اهداف سازمان

ي خصوصي، تعاوني و عمـومي  ها بخشهاي مسكوني احداثي توسط  ـ تضمين الزم جهت خريد توليدات و واحد16

  .شهرسازي و مقدورات مالي سازمان كن وغيردولتي در چارچوب سياستهاي ابالغي وزارت مس

و پايگاههـاي   هـا  بانـك ـ گردآوري اطالعات، ايجاد نظامهاي اطالعاتي مـرتبط بـا نيازهـاي سـازمان و تشـكيل      17

  .ح ساختماني و ساير وظايف سازماني ساخت، قطعات و مصالها روشهاي زمين و مسكن،  اطالعاتي در زمينه

  .با وظايف سازمان كاربردي مرتبط ـ انجام مطالعات18

ن و امور شهرسـازي و  هاي اجرايي زمين و مسك ي ذيربط در مورد تهيه برنامهها دستگاهـ هماهنگي با مراجع و 19
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  .معماري

  فصل سوم ـ اركان سازمان

  :اركان سازمان به شرح زير است   ـ 7ماده

  ـ مجمع عمومي1

  عامل مديره و مدير ـ هيئت2

  )حسابرس(ـ بازرس 3

نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصـادي و دارايـي، نيـرو و      ـ  8ماده 

  .باشد جمهور مي ارت راهبردي رييسريزي و نظ صنايع و معادن و معاون برنامه

مجامع عمومي سازمان عبارتند از مجمع عمومي عـادي و  . رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است

يابد و تصميمات آنها بـا سـه رأي موافـق كـه      العاده كه جلسات آنها با حضور سه عضو رسميت مي عمومي فوقمجمع 

  .مسكن و شهرسازي باشد، معتبر استمشتمل بر رأي وزير 

مـديره و   ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار بـه دعـوت ريـيس مجمـع عمـومي يـا ريـيس هيئـت          9ماده

قانوني شـركت بـراي بررسـي    ) حسابرس(قدام ايشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس عامل و در صورت عدم ا مدير

و تصـويب برنامـه و بودجـه سـال بعـد و همچنـين       ) حسـابرس (صورتهاي مالي و عملكرد سال قبل و انتخاب بازرس 

در   مجمـع عمـومي عـادي   . شود رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه مجمع عمومي عادي تشكيل مي

  .شود العاده نيز تشكيل مي ور فوقصورت لزوم به ط

العاده به تقاضاي هر يك از اعضـاي مجمـع    العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق ـ مجمع عمومي فوق  10ماده

و بـه دعـوت ريـيس مجمـع عمـومي يـا ريـيس        ) حسـابرس  (عامـل و يـا بـازرس     مديره و مدير عمومي، رييس هيئت

دعوت از مجمع عمومي، به صورت كتبي با ذكـر تـاريخ،   . گردد رييس مجمع عمومي تشكيل مي مديره با حضور هيئت

  .سه به عمل خواهد آمدمحل تشكيل و دستور جل

  :ارات مجمع عمومي به شرح زير استـ وظايف و اختي 11ماده

  :ايف و اختيارات مجمع عمومي عاديالف ـ وظ

  .انمشي و سياستهاي كلي سازم ب خطـ بررسي و تصوي1

  .زارش بازرس و صورتهاي مالي شركتـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد ساالنه، گ2
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بـا رعايـت قـوانين و    ها و نحوه تقسيم سود ويـژه شـركت    ـ اتخاذ تصميم نسبت به حساب سود و زيان، اندوخته3

  .مقررات مربوط

  .دجه تلفيقي سازمان و تغييرات آنـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه ساالنه و برنامه و بو4

  .بوطـ بررسي و تأييد ساختار كالن سازمان با رعايت قوانين و مقررات مر 5

بـا رعايـت قـوانين و مقـررات مربـوط و       ها شركتـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شركت يا مشاركت در ساير   6

  .س شعب يا نمايندگي در داخل كشورتجويز تأسي

ربـوط بـه هيئـت وزيـران بـراي      هاي مالي و معامالتي سازمان با رعايت ضـوابط و مقـررات م   نامه ـ تصويب آيين  7

  .تصويب

الزحمه  مديره جهت تصويب توسط شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت  8

  .وط در چارچوب سياستهاي كلي دولتوفق قوانين و مقررات مرب) حسابرس(بازرس 

هاي اداري و استخدامي و ساختار سازماني به معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني       نامه نهاد آيينـ پيش  9

  .جمهور رييس

ـ تصويب سياستهاي حمايتي و شرايط كلي ايجاد تسهيالت و اعطاي تخفيفات بنا به پيشـنهاد ريـيس مجمـع    10

  .زمان وفق قوانين و مقررات مربوطمديره سا عمومي يا هيئت

  .سازمان) حسابرس(مديره و بازرس  انتخاب اعضاي هيئتـ  11

  .وصول وفق قوانين و مقررات مربوطالوصول و ال ـ اتخاذ تصميم راجع به مطالبات مشكوك12

ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختالف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آنها بـا  13

  .ن و ساير قوانين و مقررات مربوطساسي جمهوري اسالمي ايراقانون ا) 139(رعايت اصل 

، مجمـع عمـومي نسـبت بـه     ها استانسازي در  هاي وزارت مسكن و شهر تبصره ـ در جهت پيشبرد اهداف و برنامه 

بررسي و تصويب سياستهاي حمايتي و راهبـردي بـه منظـور وحـدت مـديريت، تحكـيم و اقتـدار عمليـاتي رؤسـاي          

  .اد رييس مجمع عمومي اقدام نمايدبه پيشنه ها استانو شهرسازي  ي مسكنها سازمان

  :دهالعا ب ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق

وزيـران   شنهاد بـه هيئـت  ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان در چارچوب قانون و ارايه پي1

  .جهت تصويب
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شنهاد به هيئت وزيران جهـت  يير مواد اساسنامه سازمان و ارايه پيـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصالح يا تغ2

  .تصويب

  .شنهاد به هيئت وزيران جهت تصويبـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحالل سازمان و ارايه پي3

عامـل كـه عنـوان     مـديره و مـدير   رييس هيئت. عضو اصلي است) 5(مديره سازمان متشكل از پنج  ـ هيئت12ماده

ير مسكن و شهرسازي را خواهد داشت به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع ياد شـده و تأييـد   معاون وز

مديره بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور به مـدت سـه سـال     هيئت وزيران و اعضاي هيئت

مقـام خـود بـاقي خواهنـد بـود و       گردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده است در انتخاب و منصوب مي

در صورت بازنشستگي، استعفاء، عزل، فوت و يا هر دليل ديگـري كـه ادامـه فعاليـت     . انتخاب مجدد آنان بالمانع است

قــبول استــعفاي   . شـود  مديره غيرممـكن گردد، جانشين آنان به ترتيب يادشـده تعيـين مـي   هريك از اعضاي هيئت

  .باشد از اختيارات مجمع عمومي ميمان با رييس مجمع و عزل هريك از آنان مديره ساز هريك از اعضاي هيئت

عـامل و حداقل ســه نفـر از اعــضاء رسـميت      مديره و مدير مديره با حضور رييـس هيئت ـ جلـسات هيئت13ماده

ص ثبـت و بـه   تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصو. باشد يابد و تصـميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر مي مي

  . رسد ضاي اعضاء حاضر در جلسه ميام

مديره در حدود مقررات اين اساسنامه جز درباره موضوعاتي كه اخذ تصميم و اقدام دوباره آنهـا در   ـ هيئت14ماده

صالحيت خاص مجامع عمومي است، داراي اختيـارات كامـل بـراي اداره امـور شـركت و اجـراي وظـايف مصـرح در         

  :باشد ز جمله داراي وظايف زير ميا باشد و اساسنامه مي

  .مشي و سياستهاي كلي سازمان براي تصويب در مجمع عمومي ـ پيشنهاد خط1

  .هاي اجرايي سازمان و اصالح شيوهـ بررسي، تصويب، نظارت 2

 سازمان براي ارايـه   ـ بررسي و تأييد گزارش عملكرد ساالنه، حساب سود و زيان، صورتهاي مالي و بودجه ساالنه3

روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاي مجمع و ) 20(به مجمع عمومي، به نحوي كه حداقل بيست 

  .قرارگيرد) حسابرس(بازرس 

و طرح و تصـويب  هاي مالي، معامالتي، اداري و استخدامي سازمان براي تأييد مجمع عمومي  نامه ـ پيشنهاد آيين4

  .وزيران توسط هيئت

قـانون  ) 139(لح دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور بـه مجمـع عمـومي بـا رعايـت اصـل       ـ پيشنهاد ص  5
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  .ن و ساير قوانين و مقررات مربوطاساسي جمهوري اسالمي ايرا

  .م نسبت به سازش و استرداد دعاويـ اتخاذ تصمي 6

ين و مقررات مربوط و بودجه وانـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت تسهيالت اعتباري با رعايت ق7

  .مصوب

شـرط تمليـك،     كـردن، اجـاره بـه    ، اجاره دادن، اجاره)نقدي يا اقساطي(ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش   8

مشاركت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و داراييهاي جاري غيرمنقول، حقـوق و خـدماتي كـه بـراي اجــراي     

  .يت قوانين و مقررات مربوطبا رعاوظايف محوله باشد 

بـراي رفـع   ) دارايي ثابت(ـ اتخاذ تصميم در مورد واگذاري، فروش يا معاوضه اموال، اراضي و ساختمانهاي ملكي 9

هاي مصوب و در صورت لزوم ارايه پيشنهاد الزم به مجمع عمومي با  نامه نياز اداري و تأسيساتي سازمان در حدود آيين

  .مربوطرعايت قوانين و مقررات 

ـ تصويب قيمت اراضي و مستحدثات مورد خريد يا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختياراتي كه طبق قـوانين  10

  .در وظيفه سازمان قرارگرفته است و مقررات مربوط و اين اساسنامه

بردهاي ـ پيشنهاد ضوابط و شرايط كلي ايجاد تسهيالت، سياستهاي حمايتي و اعطاي تخفيفات و نيز ارايه راه11

الوصول به مجمع عمومي و همچنين اتخاذ تصـميم نسـبت بـه تقسـيط، اعطـاي       اجرايي درخصوص مطالبات مشكوك

  .ضوابط و شرايط مصوب مجمع عمومي ،ها روشتسهيالت با تعيين مصاديق آن در چارچوب سياستها، 

ه عنوان معوض و يـا در  ـ اتخاذ تصميم درخصوص واگذاري اراضي، امالك و مستحدثات ملكي و مورد تصدي ب12

  .مقررات قبال مطالبات اشخاص حقيقي وحقوقي سازمان يا ناشي از وظايف محوله با رعايت قوانين و

مسـئوليت بـه اشـخاص    الزحمه كارگزاري امور اجرايي و پشـتيباني سـازمان بـا حفـظ      ـ واگذاري و تعيين حق13

  .حقيقي و حقوقي

ط جهت ب تشكيالت كالن سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوـ تهيه تشكيالت تفصيلي سازمان در چارچو14

  .صالح تأييد توسط مراجع ذي

هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي دانش مـديران و كاركنـان سـازمان در سـقف      ها و برنامه ـ تصويب دوره15

  .با رعايت قوانين و مقررات مربوطبودجه مصوب 

  .ت الزم در چارچوب مقررات مربوطن و تأمين تسهيالـ اتخاذ تصميم درخصوص رفاه كاركنا16
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تواند قسـمتي از اختيـارات و وظـايف اجرايـي خـود را بـا حفـظ مسـئوليت بـه رؤسـاي            مديره مي ـ هيئت1تبصره

  .منفرداً يا مشتركاً تفويض نمايدمديره  يا بعضي از اعضاي هيئت ها استاني مسكن و شهرسازي ها سازمان

ان بـراي همـان   و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مـدير  ـ تصويب ترازنامه2تبصره

  .باشد دوره مالي مي

ايـن مـاده بـه    ) 5(قانون اساسي موضوع بنـد  ) 139(ـ اختيار ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع اصل 3تبصره

ايـن  ) 6(به سازش موضـوع بنـد   همچنين اجراي تصميمات راجع . شود وزراي عضو مجمع عمومي سازمان تفويض مي

تصميمات وزراي يادشده پس از تأييد رييس جمهـور بـا رعايـت مـاده     . باشد ماده منوط به تصويب وزراي يادشده مي

  .داخلي هيئت دولت ابالغ خواهد شدنامه  آيين) 19(

بر كليه ادارات تابعه  مديره و مديرعامل سازمان باالترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و ـ رييس هيئت15ماده

باشـد و   سازمان رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سـرمايه سـازمان مـي   

باشـد و   مديره داراي هرگونه حقوق و اختيـارات قـانوني مـي    براي اداره امور سازمان و اجراي مصوبات عمومي و هيئت

و مؤسسـات و   هـا  سـازمان ابل كليه مراجع و مقامات قضايي، كشوري و لشـكري و  نمايندگي سازمان و دولت را در مق

  .ل به عهده داردنهادها و بنيادها و اشخاص با حق توكي

  :باشد و مديرعامل به شرح زير مي مديره ـ وظايف و اختيارات رييس هيئت16ماده

  .مديره مصوبات مجمع عمومي و هيئتـ اجراي 1

زارش عملكرد، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سازمان به نحوي كـه حـداقل يـك    ـ تهيه بودجه ساالنه و گ2

  .ختيار هيئت مديره قرار گيردماه قبل از تشكيل مجمع عمومي در ا

  .مه اجرايي سازمان به هيئت مديرهـ پيشنهاد برنا3

  .ئت مديرهاستخدامي سازمان به هي هاي مالي، معامالتي، اداري و نامه ـ تهـيه و پيشنهاد آيين4

  .ت تفصيلي سازمان به هيئت مديرهـ پيشنهاد تشكيال 5

بـا رعايـت قـوانين و      مـديره  ي اجرايي مصوبات مجمع عمومي و هيئـت ها روشو  ها دستورالعملـ تهيه و ابالغ   6

  .مقررات مربوط

ره كليـه امـور   ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايـا و اضـافه كـار و اخـذ تصـميم دربـا      7

  .اركنان سازمان طبق مقررات مربوطاستخدامي ك
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ي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امـور سـازمان و بازرسـي كليـه قسـمتها شـعب و       ها نظارتـ اعمال   8

  .ايندگيها و ادارات تابعه سازماننم

  .در تأمين رفاه و آموزش كاركنان ـ اهتمام9

  .يندگيهاو انتصاب مديرشعب و نما ـ انتخاب10

تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضـاي خـود را بـا     تبصره ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مي 

حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره، رؤساي قسمتها، متصديان امور و كاركنان سازمان، رؤساي شعب و 

به تشخيص خود تفويض كند تا انجام اموري را كه به اين  ها استاني مسكن و شهرسازي ها سازماننمايندگي، رؤساي 

  .ردد، زير نظر وي بر عهده بگيرندگ طريق به آنها محول مي

و امضاي اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي  ها بانكـ افتتاح حساب در 17ماده

يكي از اعضاي هيئت مديره برسد و در شعب و نماينـدگيها و ادارات  رييس هيئت مديره و مديرعامل يا نماينده وي و 

مـديره و مـديرعامل و تصـويب     سازمان صاحبان امضاهاي مجاز و حـدود اختيـارات آنـان بـا پيشـنهاد ريـيس هيئـت       

نيـز  امضاي مقامات مـذكور بـه امضـاي ذيحسـاب يـا نماينـده وي         كليه چكها عالوه بر. گردد مديره تعيين مي هيئت

  .پذيرد مل يا نماينده وي صورت ميمكاتبات اداري با امضاي مديرعا. رسد مي

شركت، سازمان حسابرسي يا از حسـابداران رسـمي و مؤسسـات حسابرسـي موضـوع      ) حسابرس(ـ بازرس 18ماده

باشد كه با تصويب مجمع عمـومي بـراي    مي )1372مصوب (اي حسابداران  قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه

كسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است بـه وظـايف خـود ادامـه خواهـد داد و      مدت ي

  .المانع استانتخاب مجدد وي ب

اي از گزارشات خود را حداقل پـانزده روز قبـل از تشـكيل مجمـع      مكلف است نسخه) حسابرس(ـ بازرس 1تبصره

  .م نمايدعمومي و هيئت مديره تسليعمومي به اعضاي مجمع 

 در عمليات اجرايي يا سبب وقفه يادر انجام وظايف خود نبايد موجب دخالت ) حسابرس(ـ اقدامات بازرس 2تبصره

  .جريان كارهاي عادي سازمان گردد مانع

  :م ـ ترازنامه و حساب سود و زيانفصل چهار

  .يابد همان سال پايان مي ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه19ماده

ر بـازرس  عمـومي عـادي در اختيـا    ـ صورتهاي مالي سازمان بايد طبق ضوابط مربوط قبل از تشكيل مجمع20ماده
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  .قرار داده شود) حسابرس(

  :فصل پنجم ـ ساير مقررات

ت وزارت مسكن قرراهاي بخشي و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و م ـ سازمان از نظر سياستها، برنامه21ماده

  .و شهرسازي است

سـازي، افـراز و تفكيـك و     هاي ثبتي و معامالتي بابت آماده ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزينه22ماده

  .باشد به اراضي و امالك معاف مي فروش راجع

اضـي و احـداث   سـازي ار  گذاري از منابع داخلي سازمان براي ايجاد تأسيسـات روبنـايي در آمـاده    تبصره ـ سرمايه 

  .گردد پرداخت مالياتي سازمان منظور مي مساجد و فضاهاي آموزشي، خدماتي و فرهنگي به عنوان پيش

از بودجـه سـاالنه   %) 1(ي مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشـي سـازمان، يـك درصـد     ها طرحـ عالوه بر بودجه 23ماده

اي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تأييد قرار  امهسازمان براي امر مطالعه، تحقيق و آموزش، براساس ترتيبات و برن

  .خواهدشد دهد، در چارچوب قوانين و مقررات توسط هيئت مديره سازمان هزينه مي

ي مسـكن و  هـا  سـازمان ـ در مواردي كه اختيـارات و وظايــف اجرايـي هيئـت مديــره و مديرعامــل بـه       24ماده

از بودجـه سـاالنه شـركت را براسـاس     %) 1(تواند تا يك درصد  گردد، هيئت مديره مي تفويض مي ها استانشهرسازي 

ي ي مسـكن و شهرسـاز  هـا  سـازمان دهد، بـراي كاركنـان    ترتيباتي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تأييد قرار مي

  .تأمين و هزينه نمايد  ها استان

  .وط عمل خواهد شداند طبق قوانين و مقررات مرب بيني نشده ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش25ماده

شوراي نگهبان به تأييد شوراي يـاد شـده    24/4/1388مورخ  33729/30/88اين اساسنامه به موجب نامه شماره 

  .سيده استر

  24/3/1377مصوب  قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري 

كوني، شهري منظـور شـده در   تعداد واحدهاي مس%) 10(دولت مكلف است همه ساله حداقل ده درصد  - 1ماده 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم كردن تسهيالت الزم براي سـاخت    هاي پنج ساله توسعه برنامه

استيجاري يا اجاره به شرط تمليك بـه متقاضـيان واجـد      مسكن توسط وزارت مسكن و شهرسازي و عرضه به صورت

  .شرايط تأمين نمايد
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اعتبار الزم جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون همه ساله در بودجـه  %) 50(درصد پنجاه  - 2ماده 

  .شود طريق تسهيالت بانكي تأمين مي عمومي منظور و بقيه اعتبار از

مبالغ دريافتي بابت اجاره بها، اجاره به شرط تمليك و يا فروش، به حسابي كه به وسيله خزانه نزد بانـك   - 3ماده 

وجـوه مـذكور در   %) 100(گردد و هر ساله معادل صـد درصـد    شود واريز مي افتتاح مي مهوري اسالمي ايرانمركزي ج

تسهيالت بانكي و نگهداري و تعمير واحدهاي سـاخته    گيرد تا به منظور باز پرداخت اختيار دستگاه بهره بردار قرار مي

  .نمايدشده و احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه 

  .باشند از شمول اين ماده مستثني هستند ها شهرداريدر صورتي كه دستگاه بهره بردار، 

االجاره و بـاز پرداخـت وام بـانكي مربـوط،      شود به منظور بهره برداري و اخذ مال به دولت اجازه داده مي - 4ماده 

ا زير نظر شوراي شهر به افراد واجد شرايط ي مربوط واگذار نمايد تها شهرداريبه   واحدهاي استيجاري احداث شده را

  .واگذار نمايند

شرايط متقاضيان اجاره يا اجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضـيان جـوان متأهـل و افـراد      - 5ماده 

الزم ميزان اجاره بهاي ماهانه، ضريب افزايش ساالنه آن، مدت اجاره و ساير شـرايط   درآمد و زنان سرپرست خانوار، كم

رسد، تعيـين   كشور به تصويب هيأت وزيران مي هاي مسكن و شهرسازي و اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه نامه آييندر 

  .شود مي

به سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري در محدوده شهرهايي كه هر سه سال يكبار به وسـيله وزارت   - 6ماده  

ي زيـر تعلـق   هـا  معافيتايت ضوابط مندرج در اين قانون تسهيالت و شد، به شرط رع مسكن و شهرسازي اعالم خواهد

  :گيرد مي

واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن سـاخته شـود،   ) 3(هاي مسكوني داراي بيش از  مجتمع –الف 

حمايتي، در  تمام به اجاره واگذار شود، عالوه بر استفاده از مزاياي مسكن اجتماعي و سال) 5(چنانچه حداقل به مدت 

الثبـت مربـوط بـه     ماليات بر درآمد امالك اجاري معاف و از بابـت هزينـه حـق   %) 100(طول مدت اجاره از صددرصد 

 -مصرف آن در موارد معين  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و) 1(اعطاي تسهيالت بانكي، مشمول تبصره ماده 

  .گردند مي -1373مصوب 

واحد اسـتيجاري و بيشـتر را از طريـق اعطـاي     ) 6(ان مجتمعهاي مسكوني داراي دولت موظف است سازندگ -ب 

اعطاي تخفيف در بهاي واگذاري اراضي، تقسيط بهاي اراضـي، اعطـاي تسـهيالت بـانكي و      اولويت در واگذاري اراضي،
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ر مجوزهـاي  ، صدو)فروش اقساطي (الشركه بانك  فروش سهم  تقبل بخشي از سود تسهيالت در دوره مشاركت مدني و

  .قانوني و ساير اقدامات ضروري حمايت نمايد

اين قانون، پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ) 6(موظفند براي متقاضيان موضوع ماده  ها شهرداري - 7ماده 

ادارات ثبـت   .را درج نماينـد  "ساختمان استيجاري بـا مـدت معلـوم    "پايان كار عبارت   ساخت و گواهي عدم خالف و

  .گونه ساختمانها، بايد عبارت ياد شده را قيد كنند مجلس تفكيكي اين اسناد و امالك نيز در صورت

  .شود اين قانون تعيين مي اجرايينامه  آيينمدت ياد شده، در  -تبصره 

در صورتي كه پيش از انقضاي مدت مذكور در گواهي پايان كار، مالك، قصد فروش، صلح، هبه، ترهين يا  - 8ماده 

ديگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اوليه به ايادي بعدي و لزوم بهره برداري از ملك   عمال هر نوع حقوق مالكانها

  .سند مربوط قيد شود به صورت استيجاري تا پايان مدت مذكور و قبول منتقل اليه در

ن قـانون جـز سـند اجـاره،     تنظيم هر نوع سند رسمي در مورد واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع ايـ  -تبصره 

  .خواهد بود موكول به رعايت مفاد اين قانون

اسـت، بـه   » سـاختمان اسـتيجاري بـا مـدت معلـوم      «چنانچه از ملكي كه داراي پروانه ساختماني با قيد  - 9ماده 

تاييـد وزارت امـور اقتصـادي و دارائـي، كمتـر از مـدت قيـد شـده بـه صـورت            تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي و

و تسـهيالت منظـور شـده در ايـن      هـا  معافيتجاري مسكوني بهره برداري شود، مالك ملك موظف است دو برابر استي

هاي مربوط، به عنوان جريمه عدم اجراي تعهـد، بـه دسـتگاه ذيـربط بپـردازد و در صـورت        قانون را به نرخ روز هزينه

سي روز وصول جريمـه، دريافـت و ديـن حاصـل از     االختالف بهاي زمين به قيمت كارشنا از زمين دولتي، مابه استفاده

  فروش اقساطي متخلف، حال خواهد شد

در صورت انتقال قهري ملك، ورثه يا قائم مقام مالك مختارند حالت استيجاري ملك را تا پايان مـدت   - 1تبصره 

و تسـهيالت، حـذف    هـا  تمعافيـ التفـاوت   يا با پرداخت مابـه ) توافق شده با مستأجر با رعايت مفاد (تعهد حفظ كنند و 

  .باقيمانده مدت اجاره را اخذ نمايند

اي يـا قبـوض مفاصـا     جهت احراز بهـره بـرداري اسـتيجاري مسـكوني از ملـك، اسـناد رسـمي اجـاره         - 2تبصره 

  .ي مالياتي، مالك خواهد بودها حساب

  .گيرد تسهيالت مندرج در اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق مي - 10ماده 

براي اين منظور نيز مجازند اعطاي تسهيالت نمايند و اعطاي تسهيالت بانكي مانع از انعقاد قرارداد اجـاره   ها كبان
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  .بانك به سازنده بالمانع است الشركهْ  نبوده و فروش اقساطي كل سهم

نظـور  متـر مربـع و كمتـر كـه بـه م     ) 120(كليه واحدهاي مسكوني داراي زيربناي مفيد صد و بيست  - 11ماده 

  .باشند ماليات بر درآمد اجاري معاف مي%) 100(پرداخت صد درصد  گردد از سكونت به اجاره واگذار مي

اين قانون ظرف دو ماه بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بـه تصـويب هيـأت     اجرايينامه  آيين - 12ماده 

  .وزيران خواهد رسيد

ر گـزارش عملكـرد ايـن قـانون را بـه كميسـيون مسـكن و        ماه يكبـا  6وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است هر 

  .اسالمي تقديم نمايد شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي

  8/4/1376مصوب  آيين نامه ساماندهي، بهسازي و عمران مساجد كشور 

  8/4/1376: تاريخ                 ه 17785ت56836: شماره

سـازمان برنامـه و    1/12/1375مـورخ   7962/102شنهاد شـماره  بنا به پي8/4/1376هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامه سـاماندهي، بهسـازي و    و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آيين  بودجه و به استناد اصل يكصد و سي

  :عمران مساجد كشور را به شرح زير تصويب نمود

ي مصوب در دست اجـراي  ها طرحمكلفند، در قالب ي تابعه آن ها شركتو  ها سازمانـ وزارت راه و ترابري،   1ماده 

ي راه آهـن، احـداث مسـجد يـا     هـا  ايستگاههاي مرزي، فرودگاهها، بنادر و  پايانه  ها، ، پايانهها راهخود، مشتمل بر كليه 

كه تأمين فصل راه و ترابري و ساير اعتباراتي   ي موجود با استفاده از اعتباراتها راهبيني و در  نمازخانه مناسب را پيش

  .اقدام نمايند هاي خدمات رفاهي، نسبت به احداث مسجد يا نمازخانه مناسب خواهد شد، ترجيحاً در قالب مجتمع

هاي بين راهـي   هاي كشور موظف است، طرح جامع احداث مساجد يا نمازخانه ـ سازمان حمل و نقل پايانه  2ماده 

  .تهيه نمايد) صندوق عمران مساجد ( ان تبليغات اسالميبا هماهنگي سازم  اعم از مكانيابي، طراحي و ساخت را

ي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي، در صورت تمايل به ساخت مسـاجد  ها دستگاهـ كليه   1تبصره 

  .باشند رعايت طرح مذكور مي يا نمازخانه بين راهي، موظف به

ي ها شركتو  ها سازمانبه عهده وزارت راه و ترابري و ـ اداره، تعمير و نگهداري مساجد موضوع اين ماده   2تبصره 

  .باشد تابعه آن مي

ي جامع و هادي شهرها، فضاهاي ها طرحهاي مسكن و شهرسازي و كشور مكلفند، به ترتيب در  ـ وزارتخانه  3ماده 
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 ز طريـق ي واگـذاري ا هـا  زمـين . ي كننـد بينـ  نمازخانه و امكانات جنبـي آن پـيش    مناسب را جهت احداث مساجد يا

  .رايگان خواهد بود با اجازه دولت ها شهرداريهاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي و  وزارتخانه

با اجازه شوراهاي شهر يا وزارت كشور به  ها شهرداريـ واگذاري زمين رايگان براي احداث مسجد توسط   1تبصره 

  .مقامي از شوراي شهر خواهد بود قائم

ي هـادي روسـتاها، زمـين    هـا  طـرح دگي و بنياد مسكن انقالب اسـالمي موظفنـد در   ـ وزارت جهاد سازن  2تبصره 

  .بيني نمايند پيش  مناسب را براي احداث مسجد يا نمازخانه

اندازي آن قسمت از واحـدهاي   ي ارايه دهنده خدمات شهري موظفند، مجوز احداث و راهها دستگاهـ كليه   4ماده 

را كه درآمدهاي آن به طور مستقيم ) كز فرهنگي هنري، كتابخانه، خانه روحانيمر ( خدماتي متعلق به مساجد از قبيل

عـدم دريافـت    هـا  شـهرداري در مـورد  . صادر نمايند  شود، بدون اخذ وجه هاي جاري و عمراني مسجد مي صرف هزينه

  .بود هاي صدور مجوز به تشخيص شوراي شهر خواهد  هزينه

، هـا  دانشگاهموظفند، نسبت به احداث و نگهداري مساجد يا نمازخانه در  طذيربي اجرايي ها دستگاهـ كليه   5ماده 

هـاي   هـاي رفـاهي، مجموعـه    صنعتي، كشاورزي و توليدي، خدماتي، مجموعه هاي بزرگ و مجتمع ها شهرك، ها پادگان

  .اقدام نمايند )حسب مورد(ورزشي و پاركها 

ديد از طريق شركت عمران شـهرهاي جديـد و در   ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است، در شهرهاي ج  6ماده 

گيري از شيوه مشاركت و تـأمين بخشـي از    سازمان ملي زمين و مسكن و با بهره سازي بزرگ از طريق هاي آماده پروژه

  .به احداث مسجد اقدام نمايد نسبت) شود بيني مي كه در بودجه سنواتي آن پيش (منابع ريالي مورد نياز 

ي انجام شده از درآمدهاي مشمول ماليات شركت عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين ها ـ هزينه  1تبصره 

  .شود و مسكن كسر مي

صـندوق عمـران    (هـاي امنـا، سـازمان تبليغـات اسـالمي       ـ تجهيز و نگهداري اين مساجد بر عهده هيأت  2تبصره 

  .باشد ه ـ حسب مورد ـ ميسازمان اوقاف و امور خيري  و  ) مساجد، مراكز رسيدگي به امور مساجد

ي تابعه آنها موظفند حق انشعاب آب، برق، ها شركتهاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن و  ـ وزارتخانه  7ماده 

استثناي مراكز تجاري مربـوط بـه صـورت رايگـان و هزينـه مصـرف مسـاجد را بـا          گاز و هزينه مراسالت مساجد را به

  .نازلترين تعرفه محاسبه كنند

ـ وزارت جهاد سازندگي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند، با اسـتفاده از    8ه ماد

هاي سنواتي و امكانات فني و تجهيزات خود و كمكهاي مردمي با هماهنگي سازمان  بودجه بيني شده در اعتبارات پيش
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زسازي و زيباسازي مساجد در مناطق مرزي و روسـتايي  ساخت، با نسبت به) صندوق عمران مساجد (تبليغات اسالمي 

  .حسب مورد اقدام كنند

اي مركب از نمايندگان وزارت جهاد سـازندگي و   تبصره ـ تعيين نقاط مورد نياز ساخت مسجد به تشخيص كميته 

  .بود انقالب اسالمي و امام جمعه و فرماندار خواهد  سازمان تبليغات اسالمي و بنياد مسكن

بيني شده در بودجه ساالنه خود،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است، با استفاده از اعتبارات پيش ـ 9ماده 

  .مساجد كمك نمايد  براي تكميل و تعمير و تجهيز

سـازمان زمـين و    (و وزارت مسـكن و شهرسـازي   ) صـندوق عمـران مسـاجد    (ـ سازمان تبليغات اسالمي   10ماده 

مكانيابي، طراحي و بطوركلي الگوي ساخت، تعمير و زيباسازي مساجد را تهيه  الرعايه در موظفند، ضوابط الزم) مسكن

ي ها دستگاهي مذكور دراين تصويبنامه و ساير ها دستگاه  كليه. و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسانند

  .باشند صادر كننده مجوز ساخت مساجد، ملزم به رعايت مفاد آن مي

مـابين صـندوق عمـران     مات تحقيق و مطالعه فني مورد نياز جهت اجراي بند فوق براساس توافق فيتبصره ـ خد 

  .انجام خواهد شد مساجد و سازمان ملي زمين و مسكن

ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف است، نسبت به حفظ، احيا و مرمت مساجد قديمي ثبت شده كه   11ماده 

بيني شده در رديف خاصي به اين منظـور، بـا اولويـت ويـژه      محل اعتبارات پيش جزو ميراث فرهنگي كشور هستند، از

  .اقدام نمايد

موظف است، با همكـاري سـازمان تـأمين اجتمـاعي     ) صندوق عمران مساجد (ـ سازمان تبليغات اسالمي   12ماده 

  .رايه كندخادمان مساجد اقدام و براي بررسيهاي بعدي به دولت ا نسبت به تهيه طرح تأمين اجتماعي

هاي سـنواتي كشـور بـه     بيني اعتبار الزم در بودجه ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است، نسبت به پيش  13ماده 

ي هـا  دستگاههاي مبادله شده با  ياد شده در اين تصويبنامه را در موافقتنامه منظور كمك به مساجد اقدام كند و موارد

   .اجرايي منظور كند

مصـوب   ي كـم درآمـد در شـهرهاي كوچـك    هـا  گـروه أمين مسكن آيين نامه حمايت از ت

18/4/1385  

اسـتناد اصـل يكصـد و      بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به 18/4/1385هيئت وزيران در جلسه مورخ 

ي كـم درآمـد در   هـا  گـروه سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، آيين نامه حمايـت از تـأمين مسـكن    
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  : وچك را به شرح زير تصويب نمودكشهرهاي 

شـهرهاي بـا   (ي كم درآمد سـاكن در شـهرهاي كوچـك كشـور     ها گروهـ به منظور كمك به تأمين مسكن   1ماده

  . رح اين آيين نامه صورت مي گيرداقدامات حمايتي به ش) جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر

نامه مي باشند كـه   ساكن در شهرهاي موضوع اين آيين ي مشمول اين آيين نامه كليه خانوارهايها گروهـ   2ماده 

اسـاس مـدارك رسـمي صـادر شـده از سـوي ادارات و       قه سكونت دائمـي آنـان حسـب مـورد بر    حداقل پنج سال ساب

همچنـين خانوارهـايي كـه از    . سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و اتحاديه هاي صـنفي تأييـد شـده باشـد    

كنند، در صورت سكونت حداقل يك سال مي تواننـد   هرها به اين شهرها مهاجرت دائمي ميش شهرهاي بزرگ و كالن

داقل سـكونت  كارمنداني كه به موجب احكام اداري منتقـل مـي شـوند، از حـ     .نامه بهره مند شوند از مزاياي اين آيين

  . مزبور مستثني هستند

شوند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبالً از هيچ يك از  تبصره ـ كساني مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند 

سـاخت مسـكن اسـتفاده     امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و يا تسهيالت خريد يا

  .نكرده باشند

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است ضمن رعايت اصول و ضوابط شهرسازي نسبت به مطالعه، مكـان   – 3ماده 

و ايجاد سكونتگاههاي جديد در قالب توسعه هاي متصل يا دروني شهرها و روستاهاي موجود و يا توسعه منفصل  يابي

  .نياز اجـراي ايـن آيـين نامـه اقـدام كنـد       ها، شهركها و شهرهاي جديد با هدف تأمين اراضي مورد و يا ايجاد مجتمع

و سـاير  ) يـزداري كشـور ـ سـازمان امـور اراضـي      ، مراتـع و آبخ هـا  جنگـل سازمان (وزارت جهادكشاورزي  – 1تبصره 

  ابي موضوع اين ماده قرار مي گيردي دولتي مكلفند زمينهايي را كه در اختيار دارند و در چهارچوب مكان يها دستگاه

  .وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند، به صورت رايگان در اختيار )به استثناي مناطق حفاظت شده(

زمينهاي واقع در اين طرحها متعلق بـه بخـش غيـر دولتـي باشـد، وزارت مسـكن و        چنانچه بخشي از –2تبصره 

ي موضوع تبصـره  ها دستگاهشهرسازي مي تواند از طريق توافق با مالكان و تهاتر، آنها را با اراضي ديگري كه از طريق 

  .قيمت كارشناسي اراضي معاوضه كنداين ماده در اختيار مي گيرد بر مبناي ) 1(

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به اجراي آماده سازي اراضي موضوع اين آيين نامه قبـل   – 4ماده 

  .دولتي اقدام كند از شروع به احداث مسكن از طريق مشاركت يا واگذاري مديريت اجرا به بخش غير

به هنگام صدور  ها داريشهرهاي خدماتي در اين طرحها و آماده سازي آنها،  با توجه به تأمين تمام سرانه –تبصره 
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  .اي عوارض قانوني را دريافت كنندمجوز ساخت و پايان كار صرفاً هزينه ه

وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط موضوع اين آيـين نامـه در    – 5ماده 

ر اجراي اين فرايند شامل تشكيل تعاونيها قالب تعاونيهاي پس انداز و تأمين مسكن اقدام نموده و تا پايان مراحل كار ب

صالح مسكن تا قرارداد تعاونيها با سازندگان ذيو تطبيق شرايط اعضا، برنامه ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد 

  .ظارت كندمرحله تحويل و تسويه حساب ن

به صورت اجـاره طـوالني   زمينهاي مسكوني موضوع اين آيين نامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي  – 1تبصره 

شـده واگـذار    قالب واگذاري حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شـرايط تعاونيهـاي يـاد    مدت نود و نه ساله در

زمـان بـا اقسـاط تسـهيالت بـانكي از       خواهد شد و هزينه هاي آماده سازي مربوط به صورت اقساط پانزده سـاله هـم  

  .مالك اصلي به ديگران وجود دارد امكان واگذاري اعياني ملك توسط بديهي است. متقاضيان دريافت خواهد شد

تعاونيهاي پس انداز و تأمين مسكن موضوع اين ماده بايد از طريق انعقـاد قـرارداد سـاخت واحـدهاي      – 2تبصره 

ز ا%) 20(مسكوني با سازندگان داراي پروانه و صالحيت از وزارت مسكن و شهرسازي و تأمين حـداقل بيسـت درصـد    

متوسط زير بناي مفيـد احـداثي هـر مجموعـه حـداكثر      . هزينه احداث مسكن نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كند

  . متر مربع خواهد بود) 75(و پنج هفتاد 

اين ساخت و ـ رعايت مقررات ملي ساختمان و به كارگيري شيوه هاي معماري ايراني ـ اسالمي در كليه    3تبصره 

  .سازها ضروري مي باشد

ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت عالي بر تحقق صحيح اجراي   4بصره ت

  .ين ماده را به عهده خواهند داشتمفاد ا

ـ وزارتخانه هاي متولي تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي موظفند تأمين خدمات اين مناطق را در اولويـت    6ماده 

  . رار دهندنامه هاي اجرايي خود قبر

داخلي از طريـق واردات تـأمين   وزارت بازرگاني موظف است مصالح اصلي مورد نياز را در صورت كمبود  – 7ماده 

  .كند

از هزينـه  %) 80(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت بـه تـأمين تـا هشـتاد درصـد       - 8ماده 

اعتبـار و پرداخـت آن طبـق ضـوابط مربـوط در وجـه       احداث واحدهاي مسكوني بر اساس نرخ مصوب شوراي پـول و  

سازندگان در قالب مشاركت مدني و سپس فروش اقساطي آن در اقساط پانزده ساله به صورت پلكاني در وجه اعضاي 
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  . واجد شرايط تعاونيها اقدام كند

مورد نيـاز هزينـه   سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به تأمين و پرداخت اعتبارات  – 9ماده 

از %) 50(طبق اعالم وزارت مسكن و شهرسـازي و همچنـين پنجـاه درصـد     ) 4(هاي آماده سازي زمين موضوع ماده 

  .دبه صورت يارانه اقدام كن) 8(سود و كارمزد تسهيالت بانكي موضوع ماده 

مسـكن و شهرسـازي بـا     دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف يك ماه پس از ابالغ از سوي وزارت – 10ماده 

  ..همكاري وزارت تعاون و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و ابالغ خواهد شد

ي كم درآمد در شهرهاي كوچـك مصـوب   ها گروهاصالح آيين نامه حمايت از تأمين مسكن 

15/11/1385   

وزارت  29/7/1385مـورخ   02/100/33941بنا بـه پيشـنهاد شـماره     15/11/1385هيئت وزيران درجلسه مورخ 

  :مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

ي كم درآمد در شهرهاي كوچك موضوع تصويب نامه ها گروهآيين نامه حمايت از تأمين مسكن ) 10(شماره ماده 

نامـه   بـه آيـين  ) 10(ح و متن زير بـه عنـوان مـاده    اصال) 11(به شماره  7/6/1385هـ مورخ 35455ت/66062شماره 

  :شود يادشده الحاق مي

به منظور هماهنگي و نظارت بر كار آماده سازي اراضي و تأمين خـدمات زيربنـايي و روبنـايي الزم در     -11ماده ”

و ضمن  ي كم درآمد، كارگروهي مستقل، با تركيب زير تشكيلها گروهطرح هاي آماده سازي، همچنين تأمين مسكن 

اين آيين نامه در جهت تعيين اراضي مورد نياز، از حسن اجـراي تـأمين خـدمات    ) 4( و )3(هماهنگي در اجراي مواد 

ي اجرايي ذي ربط اطمينـان حاصـل نمـوده و گـزارش     ها دستگاهمربوط در طي يك برنامه زمان بندي معين از طرف 

  :ي ارايه نمايدپيشرفت كار را به صورت ماهيانه به وزارت مسكن و شهرساز

  :اعضاي كارگروه عبارتند از 

  )رييس(ـ استاندار و در غياب وي معاون عمراني  1

  )دبير(ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي  2

  ـ رييس سازمان جهادكشاورزي 3

  ـ مديركل تعاون 4
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  ـ مديرعامل شركت توزيع برق استان 5

  ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 6

  كت گاز استانـ مديرعامل شر 7

  ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 8

  )حسب مورد(ـ شهردار شهر مربوط  9

  )حسب مورد(ـ رؤساي بانكها در استان  10

  ـ معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 11

  ـ مديركل ثبت اسناد و امالك استان 12

  ـ رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي استان 13

نامه حمايت از تـامين مسـكن    الحاقي آيين) 11(به ماده ) 14(نامه در مورد الحاق بند  صويبت

  24/5/1386ي كم درآمد در شهرهاي كوچك مصوب ها گروه

  28/5/1386: تاريخ                                        هـ37077ت /84663:  شماره

شـوراي   22/12/1385الـف مـورخ   /ع/ش/7350هاد شـماره  بنابه پيشن 24/5/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  :عالي استانها و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

ي كـم درآمـد در   هـا  گـروه نامه حمايـت از تـامين مسـكن     الحاقي آيين) 11(به ماده ) 14(متن زير به عنوان بند 

  گردد الحاق مي 28/11/1385هـ مورخ 156690/36328نامه شماره  شهرهاي كوچك، موضوع تصويب

 ).حسب مورد(ـ رييس شوراي اسالمي شهر 14

  24/5/1385مصوب  قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت داليل مالكيت و پاسـخ اسـتعالم از اداره    -1ماده 

و عدم بازداشت نسبت بـه تنظـيم    )حسب مورد(بت محل به منظور تطبيق سند با دفتر امالك و اعالم وضعيت ثبتي ث

  :عين اراضي و امالك اقدام نمايندسند رسمي انتقال 

در مـورد  اصـالحي قـانون شـهرداري     ) 100(مـاده ) 8(گواهي پايان ساختمان يا عدم خالف موضوع تبصـره  –الف 
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  .مذكور امالك مشمول قانون

و مراتـع و آبخيـزداري    هـا  جنگلحسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان (اعالم نظر وزارت جهاد كشاورزي  -ب

قانون حفاظـت و  ) 56(مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده )كشور

  . ر خارج از محدوده قانوني شهرهادو مراتع، در مورد امالك واقع  ها جنگلبرداري از  بهره

دفاتر اسـناد رسـمي مكلفنـد هنگـام نقـل و انتقـال عـين امـالك، مفاصاحسـاب ماليـاتي و بـدهي موضـوع              –ج 

سند تنظيمـي قيـد نماينـد    دهنده مطالبه و شماره آن را در  را از انتقال 1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  )37(ماده

صـورت متعـاملين    د تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمـالي گـردد كـه در ايـن    گيرنده ضمن سن انتقالمگر اينكه 

  .ت آن مسؤوليت تضامني خواهندداشتنسبت به پرداخ

كنندگان گـواهي وصـول    به مراجعه مكلفند در تاريخ مراجعه، ذيربطدر موارد مذكور در ماده فوق مراجع  –تبصره 

اعالم نظر مراجع مذكور . ر گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايندتقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدو

ر سـند  صـورت ثبـت سـند بـا تصـريح موضـوع د       بايد روشن و با ذكر علت و مستند به داليل قانوني باشد در غير اين

  .تنظيمي بالمانع خواهدبود

اليه را از آثار و تبعـات سـند    دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات، منتقل – 2ماده 

صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول  ، مطلع سازند در اين )1(تنظيمي موضوع تبصره ماده

مسلم بوده طبق قوانين محقق و  هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند،  و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي

  .باشند مي

باشند و در صورت تخلف  مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي ذيربطردفتران دفاتر اسناد رسمي س – 3ماده 

  .شود رات قانوني با آنان عمل ميمطابق مقر

توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و  دفاتر اسناد رسمي مي – 4ماده 

شركت مخابرات ايران مكلف است پاسـخ اسـتعالم دفـاتر در مـوارد مربـوط را      . نمايندانتقال تلفن ثابت و همراه اقدام 

  .روز پس از صدور است استعالم يكاعتبار پاسخ . حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد

هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   نقل و انتقال ماشين – 5ماده 

بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقاالت مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونـه آن توسـط    مالك،  توسط

  .شود گردد منعكس مي مي تهيه ميسازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسال
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و اخذ هرگونه گواهي بـه اسـتثناء    از پرداخت عوارض ها شهرداريهرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و  – 6ماده 

  .باشد محل، معاف مي پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك

ماه پس از ابالغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و  نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش آئين – 7ماده 

  .به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيدوزارت دادگستري تهيه و 

  .گردد مي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو - 8ماده 

شنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار   قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه

  .اي نگهبان رسيدبه تأييد شور 1/6/1385و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  30/10/1386مصوب  نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي آيين

بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگسـتري و سـازمان    30/10/1386وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 

قانون تسـهيل  ) 7(به استناد ماده و  25/4/1386مورخ  7788/02/111ثبت اسناد و امالك كشور موضوع نامه شماره 

هــ مـورخ   373ت/164082نامـه شـماره    ـ و بـا رعايـت تصـويب     1385تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصـوب   

  : نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند ، آيين10/10/1386

  تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمينامه اجرايي قانون تسهيل  آيين

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و امالك اعم از قطعـي، شـرطي،     ـ1ماده

بـا دفتـر امـالك و    ) منـدرج در سـند مالكيـت   (هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالـك  

م و پس از اخذ پاسخ، با رعايـت سـاير مـواد    بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع آن استعال

  .نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعالم را در سـند تنظيمـي قيـد كننـد     اين آيين

پاسخ استعالم ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پالك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر امـالك، شـماره   

چنانچه ملـك در دفتـر امـالك ثبـت     . كيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعالم باشدچاپي سند مال

  .است وضعيت ثبتي را اعالم نمايد نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف

ـ استعالم يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطالعات موصوف بـوده و توسـط سـازمان ثبـت     1تبصره

  . شود دفاتر اسناد رسمي تحويل مي ر به صورت اوراق بهادار تهيه و بهاسناد و امالك كشو

ـ اعتبار پاسخ استعالم، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در 2تبصره
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  .روز از تاريخ صدور خواهد بود 45غير اين صورت 

ستعالم ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديـده اسـت،   توانند پاسخ ا ـ دفاتر اسناد رسمي نمي3تبصره

  .ند و رأساً بايد استعالم نمايندمستند ثبت معامله قرار ده

ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعالم به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبـار پاسـخ مـذكور، دسـتور مرجـع      2ماده

ريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهـاد كشـاورزي   قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظ ذيصالح

و مراتع، به اداره ثبـت   ها جنگلبرداري از  قانون حفاظت و بهره) 56(حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده 

دفترخانه  محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار

  .به دفتر يادشده كتباً ابالغ نمايد

اصـالحي  ) 8(ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خالف، ملزم به رعايـت تبصـره   3ماده

الك موضـوع تبصـره   انقالب ـ قبل از تنظيم سند انتقال ام   شوراي 27/6/1358قانون شهرداري ـ مصوب  ) 100(ماده 

  .باشند مذكور مي

ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و امالك واقـع در خـارج از محـدوده و    4دهما

حريم شهر، اعالم نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شـمول مقـررات قـانون مرجـع تشـخيص      

و مراتـع را اخـذ و    هـا  جنگلبرداري از  بهرهقانون حفاظت و ) 56(اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده 

قانون ) 1(ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده . شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند

 ذيـربط هـاي   نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سـازمان  اين آئين) 7(تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده 

بسته اقدام و اعالم نظـر  و يا ادارات وا) ، مراتع و آبخيزداري كشورها جنگلمورد سازمان امور اراضي يا سازمان  حسب(

  .نمايند

ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پالك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخـل از  1تبصره

  . ن و شهرسازي استعالم نمايندمسكمحدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان 

يا در صـورتي كـه    ذيربطـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعالم نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع 2تبصره

براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شـده و يـا مسـتندات و    

  .ظر مجدد در اين خصوص نخواهد بودشد، نياز به اخذ نپاسخ استعالم قبلي مؤيد آن با

ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري     5ماده
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قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقـع در خـارج از محـدوده و حـريم     ) 68(ماده ) ج(اسالمي ايران و به شرح بند 

و مراتع را بـه اداره ثبـت اسـناد و     ها جنگلبرداري از  قانون حفاظت و بهره) 56(همچنين اراضي مشمول ماده  شهر و

  .ا تقاضاي صدور سند مالكيت نمايدامالك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنه

مفاصا حساب مالياتي و ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و امالك،   6ماده

ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را 1354قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب ) 37(حسب مورد بدهي موضوع ماده 

گيرنـده ضـمن سـند تنظيمـي متعهـد بـه پرداخـت بـدهي احتمـالي           در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقـال 

در صـورت  . لين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضـامني خواهنـد داشـت   دهنده گردد كه در اين صورت متعام انتقال

اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايـان مـاه بعـد بـه ادارات     

  .اجتماعي محل مربوط ارسال نمايندامور مالياتي و تأمين 

تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معاملـه   تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از 

داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تـاريخ ثبـت سـند رسـمي بـه      

  . ر يك از متعاملين ابالغ نمايندنشاني مندرج در سند تنظيمي به ه

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفـاتر اسـناد رسـمي    ) 1(ماده  هاي مذكور در بندهاي ذيل ـ ادارات و سازمان7ماده

نفع و يا ارايه استعالم دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعالم، حاوي پالك ثبتي  مكلفند هنگام تقاضاي ذي

روز از  20ارسـال و حـداكثر ظـرف     ذيـربط كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي  مراجعه ملك مورد استعالم را به

نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر . تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعالم، پاسخ آن را اعالم نمايند

در غير ايـن صـورت يـا در    . علت و مستند به داليل قانوني و اعالم نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد

  .ر سند تنظيمي بالمانع خواهد بودبت سند با تصريح موضوع دصورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ث

كننده مدعي عدم صدور پاسخ الزم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشـد، دفتـر    تبصره ـ در صورتي كه مراجعه 

  .داره ذيربط استعالم خواهد نموداسناد رسمي موضوع را از ا

در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات و يـا ارايـه پاسـخ    ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند   8ماده

اليـه را از آثـار و تبعـات سـند تنظيمـي مطلـع و مسـئوليت تضـامني متعـاملين در           مشروط و مبهم يا مقيد، منتقـل 

هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظـيم سـند طبـق قـوانين محقـق و       پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي

  .صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند مسلم بوده را
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و نيز تنظيم اسنادي كـه موجـب تغييـر     ها شهرداريـ هرگونه انتقال بالعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و 9ماده

، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونـه گـواهي و   )غير از حبس(نامه  گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم مالكيت عين نمي

باشـد، لكـن دفـاتر اسـناد      پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملك معاف مي اعالم نظر به استثناي

رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعـد  

  .ماعي شهر مربوط ارسال نمايندتصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجت

اصالحي قانون ثبت موضـوع مـاده   ) 123(ماده ) 1(ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره 10ماده

ـ ، ارزش معامالتي ملك مـورد  1384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب  ) 10(

  .استعالم كننده اعالم نمايد رسميمعامله را به دفتر اسناد 

ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفـاتر اسـناد رسـمي تنظـيم و     11ماده

  .به تغيير نام مالك مبادرت نمايدثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت 

هـاي چـاپ، ليتـوگرافي و صـحافي      بل از تنظيم سند نقل و انتقـال ماشـين  ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند ق12ماده

موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را اخذ و پس از انجام معامله، خالصه نقـل و انتقـال را در شناسـنامه مالكيـت     

اي  طبق نمونه شناسنامه مذكور. مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارسال نمايند

است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور حداكثر ظرف سه ماه از 

  .گيرد هاي يادشده قرار مي ماشين نامه، تهيه و در اختيار مالكان تاريخ ابالغ اين آئين

اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند  تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در 

  .ارشاد اسالمي بالمانع خواهد بودنامه وزارت فرهنگ و  با ارايه موافقت

  .به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 26/12/1386نامه در تاريخ  اين تصويب

مصـوب   ناد رسمينامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اس آيين) 9(اصالح ماده 

3/9/1387  

وزارت  20/4/1387مـورخ   58969بنا به پيشنهاد شماره  3/9/1387وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 

ــ و بـا   1385قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصـوب  ) 7(امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 

  :تصويب نمودند 10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082شماره نامه  رعايت تصويب
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نامـه شـماره    ناد رسـمي موضـوع تصـويب   نامه اجرايي قـانون تسـهيل تنظـيم اسـناد در دفـاتر اسـ       آيين) 9(ماده 

  :گردد به شرح زير اصالح مي 27/12/1386ك مورخ 37899ت/212962

ذ هرگونه گـواهي بـه اسـتثناي    از پرداخت عوارض و اخ ها شهرداريـ هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و 9ماده

  .باشد پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك محل معاف مي

مشخص شده در قالـب   تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص واگذاري زمينهاي

  24/6/1388طرح مسكن مهر مصوب 

  24/6/1388:  تاريخ                    ن43165ت/126560شماره

و هفتم قانون اساسي   ان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيستتصمـيم نمايندگ

اسـت،    اتخـاذ شـده   19/3/1387هــ مـورخ   40001ت/29238نامه شماره  جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب

  :شود شرح زير براي اجرا ابالغ مي به

بـرداري   حـق بهـره  (ينهاي مشخص شده در قالب طرح مسـكن مهـر   نامه واگذاري زم ـ از تاريخ ابالغ اين تصميم1

وزارت مسـكن و  . شـود  جهت ساخت واحدهاي مسكوني اين طرح بـه صـورت گروهـي انجـام مـي     ) ساله 99زمينهاي 

شهرسازي موظف است متقاضيان اين طرح را كه واجد شرايط چهارگانه بوده و اسامي آنها به تأييد رسـيده اسـت، در   

نفره ساماندهي كـرده و زمينهـاي بـا كـاربري مسـكوني و بالمعـارض را در حـين مراحـل         ) 5(تا ) 3( يها گروهقالب 

  .تحويل دهد ها گروهسازي به طور مشخص به اين  آماده

تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت كمبود زمين و متناسب با وضعيت زمين  ـ شوراي مسكن استان مي1تبصره

  .نفر افزايش دهد) 10(يژگيهاي افراد متقاضي تا حدود در استان و شهرستان يا و

ـ در صورتي كه متقاضيان خريد مايل به اقدام تحت پوشش تعاوني خاصـي باشـند، حسـب نظـر شـوراي      2تبصره

نامه پروانه ساخت واحـدهاي مسـكوني در زمـين واگـذار      هايي كه تا تاريخ ابالغ اين تصميم مسكن استان و نيز تعاوني

وزارت تعاون موظـف اسـت نسـبت بـه نظـارت كامـل بـر        . اند از شمول اين بند مستثني هستند ت كردهشده را درياف

اعمال نظارت عاليه بر روند اجرايـي و فنـي تعـاوني و    . هاي مزبور تا پايان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نمايد تعاوني

  .پاسخگويي در قبال وضعيت كار با وزارت مسكن و شهرسازي است

اي كه به هر دليل با تأخير يـا   شوراي مسكن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاريهاي اجارهـ 3تبصره
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  .عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نمايد

واحـد  ) 80(ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازي بـه اسـتعداد تـا    2

) بنـدي اراضـي   طرحهاي تفكيكي و قطعه(سازي  ه مسكوني ضمن تهيه طرحهاي آمادهطبق) 4(مسكوني در هكتار و تا 

اي  واگذاريها در قالـب قـرارداد اجـاره   . قرار دهد) 1(حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختيار متقاضيان موضوع بند 

سخ قـرارداد در صـورت   ، ف)حداكثر ظرف دو سال(و اتمام بنا ) حداكثر سه ماه(بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت 

  .باشد هاي تعيين شده و عدم رعايت مشخصات فني و تحويل آن به متقاضيان بعدي مي اتمام مهلت

بنديها و عرضـه آن   هاي تيپ مناسب با قطعه تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه نقشه 

  .به متقاضيان اقدام نمايد

  :ري به يكي از اشكال زير قابل انجام استسازي اراضي واگذا  ـ انجام آماده3

در ايـن  . هـا  شـهرداري و يـا   ذيصـالح  الف ـ از طريق شركتهاي پيمانكاري ذيصالح يا نهادهاي عمومي غيردولتي   

و يا شركتهاي مذكور نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مسكن اقدام و آورده سهم متقاضي به حساب  ها دستگاهحالت، 

هاي پيمانكار مطابق با قرارداد و متناسب با پيشرفت كار در چند مرحلـه و بـا درصـدهاي     هزينه. شود مذكور واريز مي

مشخص فيزيكي ـ ريالي با نظارت سازمان مسكن و شهرسازي و با تأييد شوراي مسكن استان قابل پرداخـت خواهـد    

  .بود

نامـه   اضاي متقاضيان و طبق تفـاهم در مواردي كه ساخت واحدهاي مسكوني براساس تق: سازان ب ـ از طريق انبوه 

سازي زمين نيز جزيـي از اجـراي كـار محاسـبه و      شود، آماده بين وزارت مسكن و شهرسازي و سازندگان آن انجام مي

  .لحاظ خواهد شد

 توانـد تـا مرحلـه اخـذ پروانـه      ان مينظر متقاضيان و تأييد شوراي مسكن است  سازي حسب ـ مراحل آماده1تبصره

  .ريزي واحدهاي مذكور و موارد مشابه ادامه پيدا كند ساختماني و پي

سازي از طريـق تعـاوني مربـوط و بـا همـاهنگي شـوراي        ـ در صورت تمايل متقاضيان گروهي، انجام آماده2تبصره

  .مسكن استان مجاز است

د طراحـي و  سازي و غيره و نحوه نظارت بر رون ـ دستورالعمل شيوه پرداخت سهم متقاضيان از هزينه آماده3تبصره

نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و با تأييد كارگروه مسكن ابـالغ خواهـد    اجراي آن پس از ابالغ اين تصميم

  .شد



 آنچه يك شهردار بايد بداند         

174  
 

كشور موظف است اقدامات الزم را به منظور عملياتي شدن موارد زير در طرحهاي مسكن مهر به انجـام   ـ وزارت4

  :رساند

هرداري از جمله هزينه صدور پروانه ساختماني بـه ميـزان هـر مترمربـع     هاي ش كردن مجموع هزينه الف ـ محدود 

  .حداكثر يكصدهزار ريال

ب ـ تعيين نصاب تفكيك قطعات متناسب با شرايط اقتصادي متقاضيان و نحوه ساخت با تصويب كميسيون مـاده   

  .پنج

  .همه شهرها فزايش تراكم مجاز متناسب با آن درو ا%) 180(تراكم پايه حداقل به  ج ـ افزايش

ـ شوراي مسكن استان موظف است اقدامات الزم را جهت تسريع در صدور پروانه ساخت واحدهاي مزبور و 1تبصره

  .هاي آن توسط شهرداري انجام دهد همچنين كاهش و تقسيط هزينه

هـاي اعمـال قـانون نظـام      ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ترتيبي اتخاذ كند تـا مجمـوع هزينـه   2تبصره

  .هزار تومان براي هر مترمربع باشد مهندسي حداكثر سي

هاي نفت و نيرو مكلفند هزينه انشعابات گاز، آب، برق و فاضالب واحـدهاي مسـكوني در طـرح     ـ وزارتخانه3تبصره

سازمانها و ادارات مربوط حق . برداري از واحدها با تقسيط دو ساله از متقاضي دريافت كنند مسكن مهر را پس از بهره

  .غير از هزينه انشعابات نخواهند داشت  دريافت هيچ مبلغي را به

سوم هزينه نيرورساني برق و گاز و تأمين و انتقال آب را تا ابتداي   هاي نفت و نيرو مكلفند يك ـ وزارتخانه4تبصره

حل منابع استاني و سوم از م هاي فوق به نسبت يك مابقي هزينه. خانه فاضالب را تأمين نمايند زمينها و احداث تصفيه

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است سهم  معاونت برنامه. شود سوم از محل اعتبارات ملي تأمين مي يك

  .بيني نمايند سوم بودجه استاني را در بودجه ساالنه پيش سوم ملي و استانداريها موظفند سهم يك يك

يان كار واحدهاي مزبور از شهرداري، همكاري الزم جهت ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است پس از اخذ پا 5

صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهين اين اسناد نـزد بانـك مسـكن اقـدام     

نسبت  سكن و شهرسازي در صدور سند، رأساتواند در صورت عدم همكاري متقاضي با وزارت م بانك مسكن مي. نمايد

  .رهين واحدهاي مزبور اقدام نمايدت  به

 هـا  شـهرداري كـارگروه مسـكن    3/5/1387ك مـورخ  316ت/87214نامـه شـماره    تصويب) 2(ـ طبق بند  1تبصره

كار با حداقل پيشرفت كار واحدهاي مسكوني مهر شامل  صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايان موظفند در
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  .و ساختمانها اقدام نمايند) هاي رطوبتي ات و عايقسازه، كارهاي زيربنايي تأسيس(كاري  سفت

ـ بانك مسكن موظف است با ارايه قرارداد واگذاري زمين و با معرفي سازمان مسكن و شهرسازي استان به  2تبصره

  .سازي را انجام دهد بالفاصله پرداخت تسهيالت آماده) 1(ي موضوع بند ها گروه

ري وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت يك هفته پس از ابالغ اين ـ بانـك مسكن موظف است با همـكا3تبصره

ي مذكور و نحوه ترهين زمين را تهيه و به ها گروهسازي و ساخت به  نامه دستورالعمل پرداخت تسهيالت آماده تصميم

  .شعب خود ابالغ نمايد

و عرضـه مسـكن، بـه منظـور      نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليـد  آيين) 41(ـ در اجراي ماده 4تبصره

بـا نماينـدگي دسـتگاه    (تسريع اعطاي تسهيالت بانكي، در طول دوره ساخت زمين بـا حفـظ مالكيـت دائمـي دولـت      

گيرد و با صـدور سند اعيان، رهن زميـن منفسخ و منفـك و نسـبت بـه ترهــين      در رهن بانك قرار مي) واگذاركننده

بـردار در قـرارداد بـا دسـتگاه      بردار، بانك جانشين بهـره  فاي تعهدات بهرهدر صورت عدم اي. گردد سند اعيان اقدام مي

  .خواهد بود) موجر(واگذاركننده 

كـه خـود مالـك زمـين     ) به صورت انفرادي(و نيز افراد غيرتعاوني ) در قالب تعاوني(هاي مسكن  ـ اعضاي تعاوني6

باشـند بـراي    مـي ) مربوط به مالكيـت زمـين  به جز شرط (مسكوني در داخل محدوده بوده و واجد شرايط مسكن مهر 

  .گردند ساخت واحدهاي خود مشمول پرداخت تسهيالت مي

كننده از اين تسهيالت در هر استان با توجـه بـه ميـزان اعتبـارات تخصيصـي توسـط        تبصره ـ تعداد افراد استفاده 

  .گردد شوراي مسكن استان تعيين مي

نماينـد مشـمول تسـهيالت     ر ساخت و ساز نمـوده و واگـذار مـي   ـ مالكيني كه زمين خود را در قالب مسكن مه7

  .باشند مسكن مهر مي

  .نامه جز الينفك قرارداد منظور خواهد شد خصوص مسكن مهر اين تصميم ـ در كليه قراردادهاي منعقده در 8

اي و ملي  اي منطقه آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه

  12/10/1378مصوب  معماري كشور شهرسازي وو مقررات 

 14/9/1378مـورخ   10002/4965بنا به پيشـنهاد مشـترك شـماره     12/10/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ  

كشور و تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به اسـتناد اصـل يكصـد و     هاي مسكن و شهرسازي و وزارتخانه
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بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلـي،   ي اسالمي ايران، آيين نامه نحوهسي و هشتم قانون اساسي جمهور

  :  اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور را به شرح زير تصويب نمود اي، منطقه ناحيه

  ـ تعاريف و طبقه بندي طرحها، اختصارها و مراجع بررسي و تصويب 1فصل 

  :ـ انواع طرحها1ماده 

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسـكن و  ) 1(ماده ) 1(اين طرح در بند : زمينـ طرح جامع سر1

  .تعريف شده است  1353مصوب  شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ

با هدف مكانيابي براي گسترش آينده شـهرهاي موجـود و ايجـاد شـهرها و     : اي ـ طرحهاي كالبدي ملي و منطقه2

آينده كشور يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله  شبكه شهري شهركهاي جديد، پيشنهاد

رساني بـه مـردم و پيشـنهاد چـارچوب مقـررات       مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل مديريت سرزمين و امر خدمات

  .ساخت و ساز در كاربريهاي مجاز زمينهاي سراسر كشور 

اين طرح در اجراي وظـايف محـول شـده در قـانون تغييـر نـام وزارت       : اي ناحيه )جامع (ـ طرح توسعه و عمران 3

ت .  70971ـ و تصويبنامه شـماره    1353شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب   آباداني و مسكن به وزارت مسكن و

و كنترل توسعه  و ارايه راهبردها در زمينه هدايت  هيأت وزيران، به منظور تدوين سياستها 5/11/1373هـ مورخ  407

شهرها و روستاها در  و استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي وهمچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان

يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگيهاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصـادي، اجتمـاعي و كالبـدي    

  .شود يفعال متقابل باشند، تهيه م داراي ارتباطات

هيأت وزيران  13/8/1374هـ مورخ  15311ت  9860.اين طرح براساس مصوبه شماره : ـ طرح مجموعه شهري4

  .شود اطراف آنها تهيه مي  براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي

طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهـاي  : ـ طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي5

طريق توزيع مناسـب جمعيـت و اسـتقرار بهينـه خـدمات در محيطهـاي روسـتايي و         تي و خدماتي ازكشاورزي، صنع

  .شود اي مربوط تعيين مي طرح ناحيه محدوده هر يك از اين طرحها در. شود حمايت از اجراي آن تهيه مي

مسـكن و شهرسـازي و    قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت) 1(ماده ) 2(در بند : ـ طرح جامع شهر6

  .تعريف شده است   1353تعيين وظايف آن ـ مصوب 

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به ) 1(ماده ) 4(اين طرح طبق تعريف مندرج در بند : ـ طرح هادي شهر7
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ـ عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتـي    1353وظايف آن ـ مصوب   وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين

منظور حل مشكالت حاد و فوري شهر و ارايـه راه   شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به

  .شود باشند، تهيه مي حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي

وزارت مسـكن و شهرسـازي و   قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسـكن بـه   ) 1(ماده ) 3(در بند : ـ طرح تفصيلي8

  .باشد تعريف شده است و از جمله شامل طرحهاي زير ميـ  1353تعيين وظايف آن ـ مصوب 

طرحهايي هستند كه بـراي بهسـازي، نوسـازي و بازسـازي     : ـ طرح بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافتها1ـ8

  .شوند لي بخشي از بافت موجود شهر تهيه ميمسأله دار به عنوان طرح تفصي محالت شهر اعم از قديم، جديد و يا

اين طرحها شامل مجموعه عمليات الزم بـراي مهيـا نمـودن    : هاي جديد در شهرها ـ طرح آماده سازي توسعه2ـ8

هاي اجرايـي آن اسـت و بـه     نامه ربوط مطابق قانون زمين شهري و آيينمالزم   زمين جهت احداث مسكن و تأسيسات

  .گردد هاي جديد شهري تهيه مي عنوان طرح تفصيلي توسعه

عبارت از طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ميـزان و مكـان گسـترش    : ـ طرح هادي روستا9

عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجـاري و كشـاورزي و تأسيسـات و     آتي و نحوه استفاده از زمين براي

مصوبات طرحهاي سـاماندهي فضـا و سـكونتگاههاي     را حسب مورد در قالبتجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستايي 

  .نمايد اي تعيين مي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه

عبارت از طرحهايي است براي بخشهايي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي يـا سـاخته   : ـ طرحهاي ويژه10

در منطقه حوزه نفوذ خـود خواهنـد گذاشـت واجـد ويژگـي       عمران و تأثيراتي كه هاي جديد توسعه و شده و يا برنامه

  .شود نفوذ عوامل مذكور دارند، تهيه مي خاصي بوده و نياز به تهيه طرح براي توسعه هماهنگ در محدوده حوزه

عنوان و محدوده اين طرحها همزمان با تصـويب ضـرورت تهيـه طـرح، حسـب مـورد بـه تصـويب شـوراي عـالي            

  .رسد مي شهرسازي و معماري ايران

تصـويبنامه  ) 1(عبارتست از طرحهايي كه براي ايجاد شهرهاي جديد طبق تعريف ماده : ـ طرح شهرهاي جديد11

اي ضرورت  اي و جامع ناحيه در قالب طرحهاي كالبدي ملي و منطقه 25/6/1371  هـ مورخ 276ت .  23240شماره 

شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران خواهـد       صويبو مكان ايجاد آنها با سقف جمعيتي و نوع فعاليت معين به ت

  .رسيد و متعاقب آن و مانند ساير شهرها بايستي براي آنها طرح جامع و تفصيلي تهيه شود

طرحي كه براي ايجاد يك مركز جمعيتـي جديـد در خـارج از محـدوده قـانوني و      : ـ طرح شهركهاي مسكوني12
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آيين نامه مربوط به اسـتفاده از اراضـي و احـداث بنـا و     ) 2(ماده ) الف ( بند حريم شهرها با شرايط و ضوابط مندرج در

  .شود مي  ـ تهيه 1355تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 

طرحهايي كه براي ايجاد شهرك غير مسكوني با عملكرد خاص نظير صنعتي، توريسـتي،  : ـ طرح ساير شهركها13

  .شوند مربوط به آنها تهيه مي  ت و قوانينطبق مقررا... تفريحي و

عبارتست از مجموعه ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي و معماري كـه در  : ـ مقررات شهرسازي و معماري2ماده  

الرعايه بوده و به منظور فراهم نمودن موازين طراحـي، اجرايـي و قـانوني توسـعه      سطح كشور يا مناطقي از كشور الزم

  .رسد مي البدي از مقياس كالن تا تك بنا تهيه و تصويبموزون و هماهنگ ك

  :ـ مراجع مسؤول بررسي و تصويب طرحها3ماده  

 "شـوراي عـالي   "كه از اين پس در اين آيين نامه به طـور اختصـار    "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران "ـ 1

وزراي كشـور، كشـاورزي، فرهنـگ و    وزير مسكن و شهرسـازي و عضـويت    خوانده خواهد شد، شورايي است به رياست

نيروهاي مسـلح، ريـيس سـازمان برنامـه و      ارشاد اسالمي، صنايع، نيرو، جهادسازندگي، راه و ترابري، دفاع و پشتيباني

مجلس  بودجه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري

و تغييـرات   1351يسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، كه به موجب قانون مصـوب  شوراي اسالمي به پيشنهاد كم

  .است  قانوني بعدي تأسيس شده

بـدو حـق    (ـ از رييس سازمان نظام مهندسي كشور و يا نماينده وي براي شركت در جلسات شوراي عالي 1تبصره  

  .دعوت به عمل خواهد آمد) رأي

اي و تغييـرات آنهـا در شـوراي عـالي، از      اي و منطقـه  توسعه شهري، ناحيـه  ـ در هنگام بررسي طرحهاي2تبصره  

رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانهاي مربوط جهت شركت در جلسـه   استانداران يا معاونان عمراني ايشان و

  .و يا ارسال نظرات، دعوت به عمل خواهد آمد) بدون حق رأي (

ي از شهردار مربوط نيز براي شركت در جلسه شـوراي عـالي در معيـت    ـ در بررسي طرحهاي جامع شهر3تبصره  

) بدون حـق رأي  (از نماينده شوراي شهر مربوط حسب درخواست يا ضرورت  استاندار يا معاون عمراني وي و همچنين

 عدم امكان شركت شـهردار، معرفـي نماينـده،    در صورت. دعوت به عمل خواهد آمد تا شخصاً در جلسه شركت نمايند

  .مجاز نخواهد بود

كــه از ايــن پــس در ايــن آيــين نامــه بــه طــور   "دبيرخانــه شــوراي عــالي شهرســازي و معمــاري ايــران  "ـــ 2
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عبارتست از واحدي كه تحت نظـر معـاون شهرسـازي و معمـاري      خوانده خواهد شد، "دبيرخانه شوراي عالي  "اختصار

قانون ) 4(وظايف مقرر در ماده   باشد، يز عهده دار ميوزارت مسكن و شهرسازي كه مسؤوليت دبيري شوراي عالي را ن

  .دهد تأسيس شوراي عالي را انجام مي

هـاي شـوراي عـالي و شـوراهاي      ـ شرح وظايف تفصيلي، تشكيالت و تعداد پسـتهاي سـازماني دبيرخانـه   1تبصره  

تأييـد سـازمان امـور اداري و     دبير شوراي عالي و تصويب شوراي عالي به  شهرسازي و معماري استانها بنا به پيشنهاد

  .استخدامي كشور خواهد رسيد

ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تنظيم بودجه جـاري سـنواتي، اعتبـار مـورد نيـاز دبيرخانـه       2تبصره  

سازمان برنامه و بودجـه همكـاري و اقـدام الزم بـه     . ملحوظ و پيشنهاد نمايد شوراي عالي و دبيرخانه شوراي استانها را

  .ل خواهد آوردعم

 "كميتـه فنـي شـوراي عـالي      "كه در اين آيـين نامـه    "كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران "ـ 3

  .شود قانون تأسيس شوراي عالي تشكيل مي) 4(ماده) 1(و بند ) 3(ماده) 1(خوانده خواهد شد، در اجراي تبصره 

واهد بود كه به طور كتبي به دبيرخانه شوراي عالي معرفي اين كميته متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي عالي خ 

  .شوند كميته فني منصوب مي سال به عضويت) 2(و براي مدت دو 

در صورتي كه تعداد نمايندگان معرفي شده توسط هر يك از دستگاهها براي عضويت در كميته فني بيش از يـك   

  .ضروري خواهد بود  بررسي هر طرح نفر باشند، شركت ثابت يك نفر از آنها در

دبير كميتـه فنـي را دبيـر شـوراي عـالي      . دبيري و اداره جلسات كميته فني به عهده دبيرخانه شوراي عالي است 

  .شوراي عالي حضور خواهد داشت  دبيركميته فني در جلسات. نمايد منصوب مي

ر كميته فني، كميته فني ديگـري  تبصره ـ در صورت نياز و بنا به تشخيص دبير شوراي عالي و باتوجه به حجم كا  

  .خواهد شد به ترتيب مذكور در اين بند تشكيل

الزم را در  "ي تخصصـي ها گروه "ـ براي انجام ساير وظايف و نيل به اهداف شوراي عالي، دبيرخانه شوراي عالي 4

  .مربوط تشكيل خواهد داد  هاي مختلف از بين متخصصان زمينه

شـود، بـه    ناميـده مـي   "شوراي استان "ستان كه از اين پس در اين آيين نامه شوراي شهرسازي و معماري ا "ـ 5

هيأت وزيران به رياست استاندار و عضويت رييس سازمان مسـكن   18/2/1357 مورخ 3920موجب تصويبنامه شماره 

 زيست، ريـيس سـازمان كشـاورزي، مـدير كـل      و شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه، مدير كل حفاظت محيط
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راه و  ميراث فرهنگي، مدير عامل شركت آب و فاضالب، رييس سازمان جهاد سازندگي، مدير كـل صـنايع، مـدير كـل    

  .شود ترابري و نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هر استان تشكيل مي

يجه را به شوراي عـالي  گيري نموده و نت اين شورا در مورد اموري كه شرح آن در بندهاي آتي خواهد آمد، تصميم 

  .استاندار در غياب استاندار رياست جلسه را به عهده خواهد داشت  معاون عمراني. گزارش خواهد نمود

ـ بنابه تشخيص رييس شوراي استان حسب مورد از رييس شوراي اسالمي شهر و شهردار مربوط دعـوت  1تبصره  

  .در جلسات شركت كنند به عمل خواهد آمد تا بدون حق رأي

دعـوت  ) بدون حق رأي (ـ از رييس سازمان نظام مهندسي استان جهت شركت در جلسات شوراي استان 2تبصره  

  . به عمل خواهد آمد

 "دبيرخانـه شـوراي اسـتان    "كه از اين پس در اين آيين نامه  "دبيرخانه شوراي شهرسازي و معماري استان "ـ 6

ازي و معماري سازمان مسـكن و شهرسـازي اسـتان اسـت كـه بـه       شهرس شود، بخشي از معاونت يا مديريت ناميده مي

به عهده دارد و مسؤوليت اداره آن بـا   عنوان واحد استاني دبيرخانه شوراي عالي، اداره امور بررسي و تصويب طرحها را

درغيـاب وي، مـدير   . خواهـد بـود  ) كه سمت دبيري شورا را بـه عهـده دارد   (رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان

  .شهرسازي و معماري سازمان مذكور عهده دار اين مسؤوليت خواهد بود) معاون يا (

شـود، مـدير كـل دفتـر فنـي       تبصره ـ دبير جلساتي كه براي بررسي و تصويب طرحهاي هادي شهري تشكيل مي  

دفتـر فنـي   شوراي استان در مورد بررسـي و تصـويب ايـن طرحهـا، بـه عهـده        اي باشد و اداره امور دبيرخانه استان مي

  .استانداري خواهد بود

اي متشـكل   شود، كميته ناميده مي "كميته فني استان "كه به اختصار  "كميته فني شوراي شهرسازي استان "ـ 7

استاندار از دفتر فني استانداري است كه در سطح كارشناسان مجرب بـه   از نمايندگان اعضاي شوراي استان و نماينده

شوراي استان معرفـي و بـراي مـدت     ل و رؤساي سازمانهاي عضو به طور كتبي به دبيرخانهعنوان نمايندگان مديران ك

صورت  نمايندگان شوراهاي اسالمي شهر وشهرستان و استان در. شوند سال به عضويت كميته مذكور تعيين مي) 2(دو 

ذكور حسـب مـورد   دبير كميتـه مـ  . تشكيل و شهرداري مربوط نيز حسب مورد دركميته فني عضويت خواهند داشت

دبير كميته فني استان در جلسات شـوراي  . شود پيشنهاد و با حكم استاندار منصوب مي توسط دبيرخانه شوراي استان

  .استان حضور خواهد داشت 

  "، كه در اين آيين نامـه  "قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) 5(كميسيون موضوع ماده  "ـ 8
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در هر اسـتان بـه رياسـت اسـتاندار و عضـويت ريـيس سـازمان مسـكن و           ، شود ناميده مي "يكميسيون طرح تفصيل

هـاي متبـوع    نماينـدگي وزارتخانـه    كه سمت (، مدير كل ميراث فرهنگي و رييس سازمان كشاورزي استان  شهرسازي

اط واقـع در قلمـرو   ، رييس شوراي شهرستاني كه طرح تفصيلي مربوط به شهر يـا نقـ  )خود را به عهده خواهند داشت

شهرستان در دستور كار كميسيون قرار دارد، شهردار شهري كه طرح تفصيلي مربوط به آن در كميسـيون مطـرح    آن

باشـد، در   ديگري كه عهده دار تهيه طرح تفصيلي مورد بحث در كميسيون مـي  است، نماينده مهندس مشاور يا ارگان

  .شود بعدي آن تشكيل مي شهري و تغييرات هر استان، براي بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي

تهـران و  ) 5(ـ از نماينده سازمان نظام مهندسي اسـتان جهـت شـركت در جلسـات كميسـيونهاي مـاده       1تبصره  

  .خواهد آمد دعوت به عمل) بدون حق رأي (استانها 

ه آن زير نظر معـاون  ـ محل دبيرخانه اين كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان و امور دبيرخان2تبصره  

  .شود شهرسازي استان كه دبير كميسيون را به عهده دارد، انجام مي يا مدير شهرسازي سازمان مسكن و

مجلس شـوراي   25/9/1365به موجب اصالحيه مورخ  "كميسيون طرح تفصيلي شهر تهران  "ـ تركيب 3تبصره  

، سرپرسـت سـازمان   ) در حد معاونت مربوط (كشاورزي شهرسازي، كشور، نيرو،   اسالمي از نمايندگان وزراي مسكن و

محـل   .شـود  شوراي شهر تهران تشكيل مـي   حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام االختيار او و رييس

  .دبيرخانه كميسيون فوق الذكر در شهرداري تهران و دبير آن شهردار تهـران يانماينـده تـام االختيـار او خواهـد بـود      

  .ـ تا تشكيل شوراي اسالمي شهرستان، رييس شوراي اسالمي شهر مربوط عضو كميسيون خواهد بود4 تبصره 

ـ از مدير عامل آب و فاضالب استان و مدير كل حفاظت محيط زيسـت اسـتان و مـدير كـل دفتـر فنـي       5تبصره  

  .كميسيون، بودن حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد استانداري مربوط براي شركت در جلسات

حسب مورد به تشخيص رييس كميسيون يا كميسيون دعوت بـه عمـل خواهـد     ذيربطاز ساير رؤساي سازمانهاي  

  .آمد

آيين نامه مربوط به اسـتفاده از اراضـي و احـداث بنـا و تأسيسـات در خـارج از       ) 13(كميسيون موضوع ماده  "ـ 9

شود، عبارتسـت از كميسـيوني    ناميده مي ")13(كميسيون ماده  "اختصار كه به طور "محدوده قانوني و حريم شهرها 

مقام او خواهد بـود، ريـيس سـازمان     به رياست استاندار و متشكل از معاون عمراني استاندار كه در غياب استاندار قايم

مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را نيز به عهده خواهد داشت، رييس سازمان كشاورزي اسـتان، مـدير   

استانداري، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير كل راه و ترابري استان و ريـيس سـازمان جهـاد    دفتر فني  كل
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اتخاذ تصميم در مـورد پيشـنهادهاي مربـوط بـه احـداث و تأسيسـات و سـاير         سازندگي استان كه به منظور بررسي و

  .شود وظايف مقرر در آيين نامه مذكور در مركز هر استان تشكيل مي

ب اين تصويبنامه، مدير كل حفاظت محيط زيست و رييس بنياد مسكن استان نيز عضو كميسيون خواهند به موج 

  .بود

در استان تهران به جاي رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان، نماينده حوزه معاونـت شهرسـازي و معمـاري     

اونت عمراني وزارت كشور عضـويت  رييس دفتر مهندسي استان، نماينده حوزه مع وزارت مسكن و شهرسازي و به جاي

  .كميسيون را خواهند داشت 

تبصره ـ در استانهايي كه به موجب ساير قوانين شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجود داشته يا بعداً ايجـاد    

  .عضويت كميسيون را خواهند داشت  شود، دبيران شوراهاي مذكور نيز

  مقررات شهرسازي و معماري فصل دوم ـ نحوه بررسي و تصويب طرحها و 

اي پس از بررسي در كميته فني شوراي عالي، بـه تصـويب شـوراي عـالي      ـ طرحهاي كالبدي ملي و منطقه4ماده  

كميته فرعي شوراي عالي، در صـورت لـزوم از كارشناسـان و متخصصـان و      در هنگام بررسي اين طرحها در. رسند مي

  .ت به عمل خواهد آمدنيز دعو ذيربطنمايندگان ساير سازمانهاي 

هاي شهري و طرحهاي جامع شهري به ترتيب زيـر مـورد بررسـي و تصـويب      اي، مجموعه ـ طرحهاي ناحيه5ماده 

  : گيرند قرار مي

  ـ بررسي در شوراي استان و گزارش تصميمات اتخاذ شده به دبيرخانه شوراي عالي ؛1

  ـ بررسي كارشناسي دركميته فني شوراي عالي ؛2

زارش بررسي طرح در شوراي استان و نظريه كميته فني شوراي عالي بـه شـوراي عـالي بـراي تصـويب      ـ ارايه گ3

  .نهايي 

نفر كه مركز استان نباشند و همچنين طرحهاي ) 200.000(ـ طرحهاي جامع شهرهاي زير دويست هزار 1تبصره  

استان و شهر با بيش از دويسـت هـزار    نفر كه فاقد شهر مركز) 400.000(هزار  اي با جمعيت كمتر از چهار صد ناحيه

باشند و به صورت زير مورد بررسـي و تصـويب    مي نفر جمعيت باشند، از شمول نحوه بررسي فوق مستثنا) 200.000(

  :قرار خواهند گرفت 

ـ بررسي در كميته فني استان با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي و نمايندگان ساير اعضاي شوراي عالي كه 1
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  جلسات بررسي فني طرح در استان شركت خواهند نمود؛ به ضرورت و تشخيص ايشان در بنا

  ـ بررسي و تصويب در شوراي استان با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي ؛2

  .گيري و تصويب نهايي طرح ـ ارايه گزارش شوراي استان به شوراي عالي براي رأي3

اين ماده، جمعيت آخرين سرشماري عمومي كشور مالك عمل ) 1( ـ براي تشخيص موارد موضوع تبصره2تبصره  

  .خواهد بود

اي كه ضرورت تهيه آنهـا در چـارچوب وظـايف قـانوني بـه تصـويب        ـ نحوه بررسي و تصويب طرحهاي ويژه6ماده  

  .عالي مذكور تعيين خواهد شد رسد، توسط شوراي شوراي عالي مي

اي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي پـس از بررسـي در   ـ طرحهاي هادي شهري و همچنين طرحه7ماده  

  .استان خواهند رسيد كميته فني استان به تصويب شوراي

هـاي فنـي و    حضور نمايندگان وزارت كشور در بررسي و تصويب طرحهاي هادي شهري و تغييرات آنها در كميتـه  

  .شوراي استان الزامي است 

تغييـرات  . ي شهري در كميته فني استان بررسي و تصـويب خواهنـد شـد   ـ تغييرات بعدي طرحهاي هاد1تبصره  

تعريـف تغييـرات   . هادي مؤثر باشد، به تصويب شوراي استان خواهـد رسـيد   مذكور در صورتي كه در اساس طرحهاي

مسكن و شهرسازي تهيه و به مورد اجـرا   هاي كشور و اساسي طرحهاي هادي شهري به طور مشترك توسط وزارتخانه

  .ته خواهد شدگذاش

  .شوند ي مندرج در مقررات قانوني مربوط بررسي و تصويب ميها روشـ طرحهاي هادي روستايي طبق 2تبصره  

قـانون  ) 5(به موجب مـاده   "كميته كار "ـ طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آنها پس از بررسي در8ماده  

  .شوند صويب ميتفصيلي بررسي و ت تأسيس شوراي عالي در كميسيونهاي طرح

طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها در صورتي كه با طرحهاي جامع شهري مغايرت اساسي داشته باشند، پس  

مغايرتهـاي  . گيري و تصويب نهايي به شوراي عـالي ارايـه خواهندشـد    جهت رأي از بررسي و تصويب در شوراي استان

  .شوند عالي تعيين مي ات شوراياساسي طرحهاي تفصيلي با طرح جامع شهر براساس مصوب

به عنوان قسمتي از طرحهاي تفصـيلي   "طرحهاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافتهاي شهري  "ـ 9ماده  

بـه   "هـاي شـهري    حـي اطر "هاي جديد شـهرها و   عنوان طرح تفصيلي توسعه به "طرحهاي آماده سازي  "و  شهرها

واجد ارزش خاص تاريخي يـا طراحـي    طرحهاي فوق الذكر كه. د رسيدتصويب كميسيون طرح تفصيلي مربوط خواهن
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تخصصي   گروه "شهري باشند بنابه تشخيص دبير شوراي عالي، قبل از تصويب در كميسيون طرح تفصيلي مربوط در 

  .مورد بررسي قرار خواهند گرفت  "طراحي و بهسازي بافتهاي شهري

) 8(ع شهر مغايريت داشته باشند، بايد به ترتيب مندرج در مـاده  آن دسته از طرحهاي فوق كه با اساس طرح جام 

  .به تأييد نهايي شوراي عالي برسند

براسـاس طرحهـاي كالبـدي ملـي ـ       "تصويب مكانيابي، عملكـرد و سـقف جمعيتـي شـهرهاي جديـد      "ـ 10ماده  

بررسـي و تصـويب   . باشـد  مـي بررسي در كميته فني به عهده شوراي عالي  اي پس از اي و طرحهاي جامع ناحيه منطقه

، ماننـد بررسـي و   "شـهرهاي جديـد   گروه تخصصي "طرحهاي جامع و تفصيلي و طراحي شهري آنها پس از طرح در 

  .تصويب ساير طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي خواهد بود

ت بعـدي  استانها، در هنگام بررسي طرحهاي تفصيلي شهرهاي جديد و تغييـرا ) 5(تبصره ـ در كميسيونهاي ماده   

  .جديد مربوط به جاي شهردار خواهد بود آنها، مدير عامل شركت عمران شهر

  :گيرند به ترتيب زير مورد بررسي و تصويب قرار مي "طرحهاي شهركهاي مسكوني "ـ 11ماده  

  ـ بررسي و تصويب در شوراي استان ؛1

  يي ؛گيري و تصويب نها ـ ارايه گزارش شوراي استان به شوراي عالي براي رأي2

ـ تغييرات اساسي بعدي شهركهاي موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازي استان به تصويب 3

  .شوراي استان خواهد رسيد

ـ طرحهاي مربوط به مكانيابي و اصول كلي طراحي ساير شهركها در مواردي كه محل پيشنهادي آنهـا در  12ماده  

تصويب شوراي عالي نرسيده باشـد، پـس از تصـويب در شـوراي اسـتان بـه        و به اي تعيين اي و منطقه طرحهاي ناحيه

رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري  هاي اجرايي اين شهركها از نظر نقشه. تصويب شوراي عالي خواهند رسيد

ان مسـكن و  سـازم   به تأييـد ) خواهند رسيد ذيربطبه جز شهركهاي صنعتي كه طبق مقررات خود به تصويب مراجع  (

  .رسد شهرسازي استان مي

به تصويب ) شهرسازي يا معماري ( ذيربطـ مقررات شهرسازي و معماري پس از بررسي در گروه تخصصي 13ماده  

  .شوراي عالي خواهند رسيد

شوراي عالي مواردي را كه الزم تشخيص دهد، براي تصويب هيأت وزيران و يا ساير مراجع قانوني پيشنهاد خواهد  

  .دنمو
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  فصل سوم ـ نحوه تشكيل شوراي استان و بررسي و تصويب طرحها در شوراي مذكور و كميته فني آن  

  :شود ـ وظايف شوراي استان به شرح زير تعيين مي14ماده  

و ارسـال گـزارش   ) 5(مـاده  ) 1(اي موضـوع تبصـره    ـ بررسي و تصويب مقدماتي طرحهاي جامع شهري و ناحيه1

  و تصويب نهايي در شوراي عالي ؛ گيري راي رأيومصوبه طرحهاي مذكور ب

هاي شهري و ارسـال   اي، و طرحهاي مجموعه ـ بررسي و اظهار نظر در مورد ساير طرحهاي جامع شهري و ناحيه2

  نهايي در شوراي عالي ؛  گزارش اين بررسي جهت تصويب

در سطح  "تگاههاي روستاييطرحهاي ساماندهي فضا و سكون "و  "طرحهاي هادي شهري  "ـ بررسي و تصويب 3

  استان ؛

طرحهاي ساماندهي سكونتگاههاي روستايي نيز كه در اجراي برنامه دوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     (

در جلسات بررسي اين طرحها از ريـيس دسـتگاه تهيـه كننـده     . رسد شوراي استان مي شود، به تصويب كشور تهيه مي

  )طرح نيز دعوت به عمل خواهد آمد

ـ بررسي و تصويب مغايرتهاي اساسي طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آن با طرحهاي جامع مصوب و گزارش 4

  تصويب نهايي؛ گيري و آن به شوراي عالي براي رأي

ـ بررسي و تصويب يا اتخاذ تصميم يا اعالم نظر مشورتي نسبت به اموري كه از طرف شوراي عالي يـا دبيرخانـه   5

  شود؛ مي استان محول آن به عهده شوراي

هاي مصوب توسعه و عمـران   ـ ايجاد هماهنگي الزم بين بخشهاي مؤثر در اجراي طرحهاي جامع شهرها و برنامه6

همچنين ارايه پيشنهادات الزم بـه كميتـه برنامـه ريـزي اسـتان بـراي تـأمين و         اي در طرحهاي جامع مذكور و ناحيه

اجرايي آنهـا براسـاس گـزارش و پيشـنهاد      رفع موانع اداري، مالي وتخصيص اعتبارات در چارچوب طرحهاي مصوب و 

  دبيرخانه شوراي استان؛

استان در خصوص انجام اصالحات و تغييـرات درطرحهـاي   ) 13(ـ بررسي و تصويب پيشنهادات كميسيون ماده 7

  .اي  اي و منطقه ناحيه

مغايرت اساسي داشته باشد، موارد بـا ذكـر   ـ چنانچه تغييرات پيشنهادي با اهداف اصلي طرحهاي مذكور 1تبصره  

  .شوراي عالي ارجاع خواهد شد داليل توجيهي جهت تصويب نهايي به

ماه توسـط دبيرخانـه شـوراي    ) 3(ـ دستورالعمل موارد مغاير با اساس طرحهاي مذكور حداكثر ظرف سه 2تبصره  
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  .جهت اجرا ابالغ خواهد شد عالي تهيه و پس از تصويب شوراي عالي

روز قبـل  ) 15(ـ جلسات شوراي شهر سازي استان براساس دعوت دبيرخانه شورا و با اعالم حداقل پانزده 15ده ما 

روز قبل از تشكيل جلسه بـه اعضـاي شـوراي شهرسـازي     ) 10(طرحها نيز حداقل ده  خالصه گزارش. گردد برگزار مي

  .استان تحويل خواهد شد

اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه شوراي  مصوبات طرح طبق نمونه تبصره ـ محتواي خالصه گزارش و نحوه تنظيم 

  .شود عالي تهيه و ابالغ مي عالي با كسب نظر اعضاي شوراي

بـا  ) 3(مـاده  ) 5(عضو اصـلي موضـوع بنـد    ) 6(ـ جلسات شوراي شهرسازي استان با شركت حداقل شش 16ماده  

. رأي موافـق معتبـر خواهـد بـود    ) 6(آن نيز با شش  يافت و تصميمات و مصوبات حضور رييس و دبير رسميت خواهد

  .صورتجلسات شوراي استان بايد به امضاي اعضاي اصلي برسد

تـوان   تبصره ـ حسب نياز و بنا به تشخيص رييس شوراي استان و با هماهنگي قبلي با دبيرخانه شوراي استان، مي  

افـرادي كـه بـدين    . ه و اظهار نظر دعـوت بـه عمـل آورد   كارشناسان آزاد براي مشاور از نمايندگان ساير دستگاهها و يا

  .كنند، در رأگيري مشاركت نخواهند داشت  ترتيب در جلسه شركت مي

ـ مدت بررسي و اظهار نظر نسبت به هر طرح در شوراي استان حداكثر يك مـاه پـس از تحويـل مـدارك     17ماده  

  .باشد توسط دستگاه تهيه كننده طرح مي

ه شوراي استان انجام تغييرات و اصالحاتي را پيشنهاد نمايد، مهلت انجـام آن را نيـز تعيـين    تبصره ـ در صورتي ك  

شود، ولي به هر حال بررسي طـرح در اسـتان    شده به مدت بررسي اضافه مي در اين صورت مهلت تعيين. خواهد نمود

  .لي گزارش خواهد شدعا تغييرات مذكور به دبيرخانه شوراي. ماه تجاوز نمايد) 2(جمعاً نبايد از دو 

چنانچه به عللي بررسي طرح در استان بيش از مدت پيش بيني شده در اين ماده بـه طـول انجامـد، داليـل ايـن       

  .شود تأخير بايد به دبيرخانه شوراي عالي گزارش

اخذ و به ـ دبيرخانه شوراي استان، قبل از ارايه طرحها به شوراي استان، نظر كميته فني شوراي مذكور را 18ماده  

  .شوراي استان گزارش خواهد داد

ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات و جمعبندي و ارايه نظرات كميته فني شوراي استان نيز مانند موارد مشابه 19ماده  

  .باشد مي در مورد كميته فني شوراي عالي

موظـف اسـت در حـين     ـ به منظور جلب مشاركت بيشتر مردم و نهادهاي محلي، دبيرخانه شوراي استان20ماده  
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اي حسب مورد، نظرات مردم و شوراي شهر و شهرداري  جامع شهري و ناحيه تهيه و پس از تكميل مطالعات طرحهاي

دستورالعمل نحوه انجـام نظـر   . كارشناسي قرار دهد و يا فرمانداران و شوراهاي شهرستان مربوط را اخذ و مورد بررسي

عالي تهيه و ابـالغ   ماه از تصويب اين آيين نامه توسط دبيرخانه شوراي) 3(خواهيهاي موضوع اين بند ظرف مدت سه 

  .خواهد شد

ـ دبيرخانه شوراي استان موظف است در مقاطع مختلف نتيجه مطالعات در دست انجام طرحهـاي جـامع   21ماده 

ر در شـوراي  شهري را هر سه ماه يك بار از طريق تهيـه كننـدگان طرحهـاي مـذكو     هاي اي و مجموعه شهري و ناحيه

ها و كسب نظر در روند تهيـه طـرح    و برنامه استان به آگاهي اعضا رسانده و هماهنگي الزم را در زمينه تبادل اطالعات

در  فراهم نمايد و پس از تصويب طرحهاي مذكور نيز با نظارت دقيق بر اجراي آنهـا، برنامـه پيشـرفت اجرايـي كـار را     

ارش و براي رفع مشكالت اجرايي چاره جويي نموده و يك نسخه از گزارش ماهه به شوراي استان گز) 6(مقاطع شش 

  .شده را به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد مذكور و تصميمات اتخاذ

تبصره ـ براي شركت در جلسات شوراي استان كه به منظور اسـتماع گـزارش مربـوط بـه پيشـرفت مطالعـات يـا          

شود، از نماينده شوراي شهر و شهردار مربوط نيز دعـوت بـه عمـل     مي تشكيل مشكالت اجراي طرحهاي جامع شهري

  .خواهد آمد

ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به كاربري، تفكيك زمين و احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در خارج از 22ماده  

منظـور تطبيـق بـا     شهرها به استثناي اراضي داخل محدوده روستاها به) استحفاظي محدوده (محدوده قانوني و حريم 

دبيرخانه كميسيون موظف است پس از . شود مي استان محول) 13(اي مربوط به كميسيون ماده  طرحهاي جامع ناحيه

  .تكميل مدارك و اخذ استعالمهاي الزم، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح واعالم نظر نمايد

يين نامه مربوط به استفاده از اراضـي و احـداث   ـ احداث هر نوع ساختمان و تأسيسات در اراضي موضوع آ23ماده  

اي و ضوابط و مقررات مربوط ممنـوع   حريم شهرها، بدون رعايت طرحهاي ناحيه بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و

  .است

تقاضـاهايي را كـه   ) 13(نباشد، كميسـيون مـاده    اي تهيه نشده باشد و يا در دست تهيه در مواردي كه طرح ناحيه

در   )سـازمان مسـكن و شهرسـازي اسـتان     (نجام بررسيهاي كارشناسي از طريق دبيرخانه كميسـيون مـذكور   پس از ا

شود، با لحاظ ضوابط و مقررات عمومي مصوب شوراي عالي و آيين نامـه مربـوط بـه اسـتفاده از      كميسيون مطرح مي

  .و تصويب قرار خواهد داد در خارج از محدوده و حريم شهرها مورد بررسي اراضي و احداث بنا و تأسيسات
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در ارتباط با بررسي و تصـويب شـهركهاي مسـكوني و تغييـرات بعـدي آن بـه       ) 13(كليه وظايف كميسيون ماده  

  .گردد شوراي استان محول مي

رسـيده باشـند و    ذيـربط تبصره ـ اراضي داخل شهركها اعم از مسكوني يا صنعتي كه به تصـويب مراجـع قـانوني      

اند، تابع ضوابط و مقررات قانوني مربوط  موجب قوانين موضوعه تعيين شده اي كه به يمهاي ويژههمچنين مناطق و حر

  .خواهند بود

اي قابل اجرا نبوده يا اجراي آن ايجاد اشكال نمايد و يـا   در مواردي كه طرح ناحيه) 13(ـ كميسيون ماده 24ماده  

ت مورد نظر را جهت بررسي و تصـويب شـوراي اسـتان بـه     ضروري بداند، تغييرا به هر دليل اصالح طرحهاي مذكور را

  .نمايد دبيرخانه شوراي استان پيشنهاد مي

ـ چنانچه در شوراي استان اختالف نظر در مورد برخـي پيشـنهادات طـرح وجـود داشـته باشـد، نظـرات        25ماده  

  .زارش خواهد شدو جهت اتخاذ تصميم نهايي به شوراي عالي گ  مختلف اعضا عيناً در متن ضورتجلسه درج

ها و ضـوابط و مقـررات طرحهـا اعمـال      در گزارشها و نقشه "ـ اصالحات مورد نظر شوراي استان بايد قبال26ماده  

  .شوراي استان بدون قيد و شرط باشد شده و صورتجلسات بررسي طرحها در

ر شـوراي عـالي مطـرح    اعمال اصالحات موضوع اين ماده بايد در مورد آن دسته از مصوبات شـوراي اسـتان كـه د    

بـه   28و  27مسكن و شهرسازي استان گواهي شـده و همـراه مـدارك مـواد      خواهد شد، به طور كتبي توسط سازمان

  .دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود

تبصره ـ در مواردي كه اصالحات پيشنهادي استان با نظر كارشناسي تهيه كنندگان طرح مغـايرت داشـته باشـد،      

  .مربوط به دبيرخانه شوراي عالي ارايه خواهد شد داگانه همراه با مداركموضوع به صورت ج

ـ در صورتجلسات شوراي استان كه پس از بررسـي و اظهـار نظـر نسـبت بـه طرحهـاي جـامع شـهري و         27ماده  

  :بايد  شود اي و يا قسمتهايي از آنها تنظيم مي ناحيه

  .آيد، تصريح شده باشد ستناد به آنها در موقع اجرا الزم ميها و جدولها و اوراق و گزارشهايي كه ا ـ كليه نقشه1

نفـر از  ) 6(ها و اوراق و جدولهاي پيوست مصوبه بـه امضـاي حـداقل شـش      ـ كليه صفحات صورتجلسات و نقشه2

  .رسيده باشد اعضاي حاضر در جلسه شوراي استان

ا رسـيده ونتيجـه بررسـي طـرح در     ها و جدولهاي فوق به مهـر و امضـاي دبيرخانـه شـور     ـ صورتجلسات و نقشه3

  .دفترهاي ويژه ثبت شود



 قوانين مرتبط با اراضي، مسكن و تملك

189  

 

ـ بعد از بررسي و تصويب هر طرح جامع در شوراي استان و كامل شدن صورتجلسات الزم مبني بر تأييـد  28ماده  

همراه با گزارش گردش كار و يـك نسـخه از صورتجلسـات مربـوط و حـداقل دو       طرح يا اظهار نظر درباره آنها، مراتب

دبيرخانه شوراي استان رسيده باشـد، حـداكثر    ها و مدارك مربوط كه به امضاي دبير و مهر اصل طرح و نقشهنسخه از 

مـداركي كـه بـه     هـا و  نقشه. روز براي طي مراحل بعدي به دبيرخانه شوراي عالي ارسال خواهد شد) 20(ظرف بيست 

استان برسد، در مورد طرحهاي جامع شهري  موجب اين ماده بايد حسب مورد به امضاي دبير و مهر دبيرخانه شوراي

  :عبارتند از 

  هاي وضع موجود  ـ نقشه1

  :ـ سه سند طرح جامع شهر شامل 2

  ـ نقشه كاربريهاي مصوب؛1ـ2

  هاي طرح؛ ـ محدوده2ـ2

  .ـ ضوابط و مقررات اجرايي طرح 3ـ2

  :برسد عبارتند از  اي كه بايد به تأييد دبيرخانه شوراي استان ها و مدارك طرح جامع ناحيه نقشه 

  هاي وضع موجود ـ نقشه1

  :ـ چهار سند طرح جامع شهرستان شامل 2

  ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي؛1ـ2

  ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي ؛2ـ2

  ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي ؛3ـ2

  .ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات 4ـ2

ها و اوراق مصوب موضوع ماده فوق به عنـوان سـند بررسـي طـرح در      ز صورتجلسات و نقشهـ يك نسخه ا29ماده  

نامه، اوراق و گزارشها و نقشه هايي كه  از تاريخ تصويب اين آيين. نگهداري خواهد شد استان در دبيرخانه شوراي استان

  .ته نخواهد شدمراحل بعدي پذيرف ترتيب فوق الذكر در مورد آنها اعمال نشده باشد، براي طرح

ـ آن دسته از مصوبات و تصميمات شوراي استان كه نياز به تصويب نهايي در شوراي عالي نداشته باشـد،  30ماده  

مربوط اعالم و رونوشت آن براي اعضاي شورا ارسال خواهـد شـد و مـدارك طـرح      بالفاصله توسط دبير شورا به مراجع

  .ادارات و سازمانهاي مسؤول ابالغ خواهد شد رييس شوراي استان بهماه با امضاي ) 2(متعاقباً پس از حداكثر دو 



 آنچه يك شهردار بايد بداند         

190  
 

  ي تخصصي شوراي عالي و بررسي و تصويب در آنهاها گروهفصل چهارم ـ نحوه تشكيل كميته فني و 

  :ـ كميته فني شوراي عالي 31ماده 

  .يابد مي نفر از اعضا و دبير آن رسميت) 6(ـ جلسات كميته فني شوراي عالي با حضور حداقل شش 1

ـ تعداد جلسات مورد نياز براي بررسي و اظهار نظر در مورد هر يك از طرحها به تشخيص دبيرخانه شوراي عالي 2

وگزارش گردش كار و نظر شوراي استان توسط دبيرخانه مذكور به كميته فني شـوراي   با هماهنگي كميته فني تعيين

  .بررسي را اعالم نمايد عيين شده، نتيجهعالي ارايه خواهد شد تا طبق برنامه كار و زمان ت

ـ برنامه كار كميته فني شوراي عالي متناسب با تعداد طرحهاي آماده بـراي بررسـي در كميتـه مـذكور توسـط      3

تهيه و به صورت تقويم زماني تشكيل جلسات بـه اعضـاي كميتـه فنـي      هاي شش ماهه دبيرخانه شوراي عالي در دوره

جلسـات  . شود ضروري است تشكيل مي شركت اعضا در جلساتي كه براساس اين برنامه. شوراي عالي اعالم خواهد شد

) 4(چهار  غيبت اعضا بيش از. فوق العاده و خارج از اين برنامه با هماهنگي قبلي اعضاي كميته فني تشكيل خواهد شد

، به سازمان يا وزارتخانه جلسه متناوت در جلسات پيش بيني شده در هر برنامه شش ماهه) 8(هشت  جلسه متوالي يا

در صورت تكرار غيبت غير موجه، از دستگاههاي مربوط درخواست خواهد شد تـا نماينـده     .شد  مربوط گزارش خواهد

  .جديد معرفي نمايند

ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است مدارك الزم را براي بررسي موضوعاتي كه در كميته فنـي مطـرح خواهنـد    4

  .اعضا قرار دهد قبل در اختيارشد، حداقل يك هفته 

توانند در صورت نياز و با هماهنگي قبلي دبيرخانه شوراي عالي حداكثر دو  ـ اعضاي كميته فني شوراي عالي مي5

كارشناسان همراه تنها در صورت در . منظور مشورت همراه خود به جلسه بياورند نفر را بدون داشتن حق رأي و به) 2(

  .خواهند داشت  استفاده از وقت ايشان اجازه اظهار نظر خواست عضور مربوط و با

ـ در هر يك از جلسات كميته فني، نتيجه بررسيهاي آن جلسه براساس نظر اكثريت اعضاي حاضر در جلسـه بـا   6

متن صورتجلسه توسط دبير تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و  ذكر نظرات موردي و داليل مربوط در

  .شوراي عالي ارايه خواهد گرديدعيناً به 

فرم صورتجلسه موضوع اين بند توسط دبيرخانه و با هماهنگي اعضاي كميته فني شوراي عالي طراحي و به مـورد   

  .اجرا گذاشته خواهد شد

  ):3(ماده ) 4(ي تخصصي موضوع بند ها گروهـ 32ماده  
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خود را در زمان تعيـين شـده مـورد بررسـي      ي تخصصي موارد خاص مرتبط با حدود فعاليتها گروهـ هر يك از 1

  .قرار داده و اعالم نظر خواهند نمود

را دبيـر   هـا  گـروه دبيـر  . ي فوق الذكر به عهده دبيرخانه شوراي عالي خواهد بـود ها گروهاي  ـ انجام امور دبيرخانه2

  .كند شوراي عالي تعيين مي

برنامه زماني تشـكيل جلسـات، نحـوه    . اهند يافتبا حضور نصف به عالوه يك اعضا رسميت خو ها گروهـ جلسات 3

امور محول شده توسط دبيرخانه شوراي عالي تدوين و حسب مورد به گروه مربوط  جمعبندي نظرات و زمانبندي انجام

  .ابالغ خواهد گرديد

ر به دبيرخانـه مـذكور، حسـب مـورد و ضـرورت، موضـوع را د       ها گروهـ دبيرخانه شوراي عالي پس از اعالم نظر 4

  .دستور كار شوراي عالي قرار خواهد داد

ماه از تشكيل هر يك از آنها، توسط ) 3(ي فوق الذكر، ظرف سه ها گروهي كار ها روشـ شرح خدمات تفصيلي و 5

  .ي تخصصي تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شدها گروهتأييد هر يك از  دبيرخانه شوراي عالي و با هماهنگي و

هـاي مربـوط از    ي تخصصي با رعايت مقررات و دستورالعملها گروهدر جلسات كميته فني و  ـ حق حضور33ماده  

اي وزارت  اي و منطقه هاي مالي طرحهاي توسعه شهري، ناحيه قالب موافقت نامه محل اعتباري كه به همين منظور در

با سازمان برنامه و بودجه مبادله  عالي پيش بيني و مسكن و شهرسازي يا به طور جداگانه و در بودجه دبيرخانه شوراي

  .خواهد شد، قابل پرداخت خواهد بود

  فصل پنجم ـ نحوه تشكيل جلسات شوراي عالي و چگونگي بررسي و تصويب طرحها در آن  

ها و دستور كارهاي از پيش تعيين شده، بـا دعـوت دبيرخانـه شـوراي      ـ جلسات شوراي عالي طبق برنامه34ماده  

  .شهرسازي و حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل خواهد شد وزير مسكن وعالي در محل دفتر 

تبصره ـ تقويم زماني تشكيل جلسات در اولين جلسه تشكيل شده در اول هر فصل از سال به اعضاي شوراي عالي  

روز قبـل از  ) 10(مربوط كه حاوي دسـتور جلسـات شـوراي عـالي اسـت، حـداقل ده        هاي داده خواهد شد و دعوتنامه

  .ارسال خواهد شد شكيل هر جلسه به همراه يك نسخه خالصه گزارش طرح براي اعضات

ـ در صورتي كه امكان حضور وزير مربوط يا رؤساي سازمانهاي عضو در شوراي عالي ميسر نباشـد، طبقـه   35ماده 

خـود را جهـت    ذيـربط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران، يكـي از معاونـان     قانون تأسيس) 3(ماده ) 3(تبصره 

معاون مربوط موظف اسـت شخصـاً در   . خواهند نمود شركت در جلسات شوراي عالي به طور كتبي به دبيرخانه معرفي
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همراه ايشان در  ذيربط در مواردي كه بنا به ضرورت يكي از مسئوالن يا كارشناسان. جلسات شوراي عالي شركت نمايد

در . خانه مربوط صرفاً از طريق معاون مربـوط پذيرفتـه خواهـد شـد    جلسه شوراي عالي شركت نمايد، اعالم نظر وزارت

امكان شركت وزير يا معاون وي، حضور مدير ياكارشناس ايشان در جلسـه بـا همـاهنگي قبلـي دبيرخانـه       صورت عدم

  .پذير خواهد بود امكان شوراي عالي صرفاً جهت اطالع از مباحث جلسه

رأي موافـق معتبـر   ) 6(ا رسميت يافته و مصوبات آن با حداقل شش ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعض36ماده 

  .خواهد بود

ـ در صورتي كه هر يك از معاونان وزير عضو بدون عذر موجه و بـدون اطـالع قبلـي بـيش از سـه جلسـه       37ماده 

اينـده  رييس شوراي عالي به وزير مربوط اعـالم و شـركت فعـال و مـنظم نم     متوالي غيبت داشته باشند، مراتب توسط

  .مذكور در جلسات از ايشان درخواست خواهد شد

هـاي   اي، طرحهـاي مجموعـه   اي، طرحهاي ناحيـه  ـ براي بررسي و تصويب نهايي طرحهاي كالبدي منطقه38ماده 

مقدماتي و تأييد طرح در شوراي استان، گزارش گـردش كـار و شـرح مصـوبه      شهري و طرحهاي جامع پس از تصويب

بايد به تصويب  و تصميمات طرح كه مي ظر كميته فني شوراي عالي به همراه چكيده مطالعاتشوراي مذكور و اظهار ن

نتيجـه   در شوراي استان به "برسد با ذكر نكاتي از پيشنهادات طرح كه هماهنگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن احتماال

گيري به عمل  لي گزارش شده و رأيگيري در مورد آن به شوراي عالي احاله شده است، به شوراي عا نرسيده و تصميم

  .رأي موافق به تصويب نهايي خواهد رسيد) 6(كسب شش  خواهد آمد و در صورت

و مغايرتهاي اساسي طرحهـاي تفصـيلي و تغييـرات بعـدي آنهـا      ) 5(ماده ) 1(ـ طرحهاي موضوع تبصره 1تبصره 

فاً با ارايه گزارش گردش كار در استان، مورد در كميته فني شوراي عالي صر اين آيين نامه بدون طرح) 8(موضوع ماده 

  .گيري قرار خواهد گرفت  رأي

ـ نحوه ارايه گزارش طرحهاي موضوع اين ماده توسط دستگاه تهيه كننده طرح و سايرين به شوراي عالي 2تبصره 

مـورد اجـرا   توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و پس از تصـويب شـوراي عـالي بـه      و همچنين نمونه چكيده مطالعات،

  .گذاشته خواهد شد

ـ در مواردي كه شوراي عالي انجام تغييرات و اصالحاتي را الزم بداند، موضـوعات مـورد نظـر بـه صـورت      39ماده 

  .شود مدت زمان الزم براي انجام اصالحات مذكور تعيين مي مشخص و روشن در صورتجلسه درج و

در مواردي كـه شـوراي   . باشد ت مورد نظر شوراي عالي ميدبيرخانه شوراي عالي مسئول اعمال اصالحات و تغييرا
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  .صورتجلسه اعالم نموده باشد، مورد دوباره در شوراي عالي مطرح خواهدشد عالي طرح مجدد آن را در

ـ چنانچه اكثريت آراي الزم براي تصويب نهايي طرح حاصل نشود، طرح مذكور يا آن بخـش از مطالعـات   40ماده 

است، همراه با داليل مخالفت كه توسط اعضاي مخالف در جلسه مربوط اعـالم و در   ار نگرفتهطرح كه مورد تصويب قر

الزم و قرار گرفتن مجدد در دستور كار شوراي عالي  صورتجلسه درج خواهد شد، براي بررسي بيشتر و تجديد نظرهاي

  .به دبيرخانه شوراي عالي برگشت داده خواهد شد

و ) بـه جـز طرحهـاي مـاده فـوق      (مطرح شده در شوراي عالي به تصويب نرسـد  ـ در مواردي كه موضوع 41ماده 

شوراي عالي موكول به پيشنهاد كتبي و ارايه داليل توجيهي الزم توسط يكـي   موضوعاً رد شود، طرح مجدد موضوع در

  .از دستگاههاي عضو و قبول شوراي عالي خواهد بود

يس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران، تصـميمات شـوراي    قانون تأس) 4(ماده ) 5(ـ در اجراي بند 42ماده 

توسط دبير شوراي عالي به مراجع مربوط اعالم شده و رونوشت آن بـراي اعضـاي    عالي و مراتب تصويب طرح بالفاصله

متعاقباً مدارك طـرح  . اسالمي ايران ارسال خواهد شد شوراي عالي و همچنين جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري

مسئول ابـالغ خواهـد    ها و سازمانهاي ماه با امضاي رييس شوراي عالي حسب مورد به وزارتخانه) 2(ز حداكثر دو پس ا

  .شد

بـه   (ي مربـوط  هـا  شـهرداري ابالغ طرحهاي جامع شهري از طريق استاندار و رييس شوراي شهرسازي اسـتان بـه    

  .گرفت صورت خواهد) استثناي شهرداري تهران

وراي عالي در مورد پيشنهادات مربوط به مغايرتهاي اساسي طرحهاي جامع با رعايت ايـن  تصميمات و مصوبات ش

  .خواهد شد بند توسط دبير شوراي عالي ابالغ

در صورت لزوم، راهنماييهاي الزم براي اجراي مصوبات از طريق دبيرخانه شوراي عالي به عمل خواهـد آمـد و يـا    

ابهامي در كيفيت اجراي ايـن   ذيربطو سازمانهاي  ها شهردارير صورتي كه د. گرديد دستورالعملهاي الزم صادر خواهد

قانون تأسيس شوراي عالي به منظور تعيين تكليف و  )7(ها و مصوبات داشته باشند، مراتب به استناد تبصره ماده  طرح

  .رفع ابهام در شوراي عالي مطرح خواهد شد

  .خواهد بودمصوبات شوراي عالي از تاريخ ابالغ الزم االجرا 

  فصل ششم ـ نحوه تشكيل كميسيون طرحهاي تفصيلي و گردش كار بررسي و تصويب طرحها

نفر ديگـر از اعضـا رسـميت خواهـد     ) 2(ـ جلسات كميسيونهاي طرح تفصيلي با حضور رييس، دبير و دو 43ماده 
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  .رأي موافق مناط اعتبار خواهد بود) 4(يافت و تصميمات و مصوبات آن با چهار

  .ـ در صورت عدم حضور استاندار، معاون عمراني استاندار رياست جلسه را به عهده خواهد داشت 1تبصره 

ـ جلسات كميسيون طرحهـاي تفصـيلي طبـق نظـر اسـتاندار در اسـتانداري و يـا در سـازمان مسـكن و          2تبصره 

  .شود شهرسازي استان تشكيل مي

مل آنها صرفاً در داخل محدوده طرح جـامع مصـوب   ـ طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها كه حوزه ع44ماده 

تصويب شوند كه با اهداف اصلي و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضي  باشد، بايد طوري تهيه و شهر مي

رهنمودهاي عمده طرح جامع كه در مصـوبات شـوراي    نداشته باشند و در صورتي كه مفاد طرحهاي مذكور با اهداف و

  .اعتبار خواهد داشت  ده است، تناقض داشته باشد پس از تصويب شوراي استان و تأييد شوراي عاليعالي تعيين ش

ـ دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي و شوراي استان موظف است يك نسخه از مصوبات كميسيون مـذكور  45ماده 

اولين فرصت در شوراي اسـتان   شوراي عالي با اساس طرح جامع مغاير باشد، در را با ذكر مواردي كه براساس مصوبات

تاريخ تصويب به دبيرخانه شـوراي عـالي ارسـال     روز از) 15(مطرح نموده و صورتجلسه مربوط را حداكثر ظرف پانزده 

  .نمايد

روز از تاريخ وصول صورتجلسات فوق الذكر نظـر خـود را در   ) 15(دبيرخانه شوراي عالي موظف است ظرف پانزده  

مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعالم و در صـورت تشـخيص مغـاير     صورت عدم مغايرت اساسي

نوبت نسبت به ساير طرحها در دستور كار شوراي عـالي   بودن مصوبات مذكور با اساس طرح جامع شهر، آن را خارج از

شـوند قبـل از    اده مـي د بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص. قرار دهد

  .تصويب شوراي استان و تأييد نهايي شوراي عالي مجاز نخواهد بود

ـ دبيرخانه كميسيون طرحهاي تفصيلي موظف است قبل از بررسي طرحهاي تفصـيلي و تغييـرات آن در   46ماده 

دگان دسـتگاههاي  به عضويت نماين "كميته كار "كارشناسي و تخصصي از طريق  كميسيون، عالوه بر انجام بررسيهاي

كميسيون، نظر تهيـه كننـدگان طـرح را نيـز در مـورد       به انتخاب ذيصالحنفر از كارشناسان ) 2(عضو كميسيون و دو 

  .پيشنهاد تغييرات طرحهاي مذكور به طوركتبي اخذ و به جلسه ارايه نمايد

گـزارش كارشناسـي دبيرخانـه     ـ پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي توجيه كافي باشد و همراه با47ماده 

اجراي طرح اصلي و راه حل جايگزين خواهد بود، توسـط دبيـر كميسـيون و     كميسيون كه حاوي مشكالت موجود در

  .پس از طرح در كميته كار جهت بررسي و تصويب به كميسيون ارايه شود
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شخصـات ترسـيمي نقشـه    ـ در صورت تصويب تغييرات پيشنهادي، نقشه جديد تفصيلي عيناً بـا همـان م  48ماده 

جايگزين نقشه قبلي شده و يك نسخه از آن براي اجـرا بـه شـهرداري ارسـال      اصلي توسط دبيرخانه كميسيون تهيه و

  .خواهد شد

ـ در بررسي تغييرات طرح تفصيلي بايد كليه ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قـرار گرفتـه   49ماده 

  :موارد زير به جلسه توضيح داده شود ايدبراي اثبات كفايت بررسيها ب. باشد

  ـ احراز ضرورت تغيير در طرح ؛1

ـ پيشنهاد زمين مناسب براي جايگزين از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع، چنانچه تغيير 2

  مربوط به كاربريهاي عمومي باشد؛

  ـ رعايت حقوق مكتسب اشخاص ؛3

  .هاي موجود بنايي شهري و امكان اصالح و جابجايي شبكه ـ نحوه تأمين خدمات و تأسيسات زير4

هاي طرحهاي تفصيلي خارج از بررسيهاي كارشناسـي از نظـر رعايـت مقـررات قـانوني و       ـ تغيير در نقشه50ماده  

تثبيت شده است يا بـراي آن براسـاس طـرح     "حق استفاده مجاز از آنها قبال اصول فني به ويژه در مورد زمينهايي كه

احداث بنا شده باشد، بـه هـيچ وجـه مجـاز      لي پروانه ساختماني صادر گرديده، يا بر اساس كاربري مصوب در آنتفصي

  .نيست 

مغاير با اساس طرح جـامع شـهر   ) 45(به جز مواردي كه به موجب ماده ) 5(ـ تصميمات كميسيون ماده 51ماده  

ط اعالم شده و رونوشت آن براي اعضا ارسال خواهد كميسيون به مراجع مربو تشخيص داده شود، بالفاصله توسط دبير

امضـاي ريـيس كميسـيون بـه سـازمانها و       ها و مدارك مربوط متعاقباً حداكثر ظرف يك ماه بـا  شد و مصوبات و نقشه

  .ي مجري طرح ابالغ خواهد شدها ارگان

ون بايـد بـه امضـاي    ها و اوراق و جدولهاي پيوسـت مصـوبات كميسـي    تبصره ـ كليه صفحات صورتجلسات و نقشه  

  .جلسه كميسيون طرح تفصيلي رسيده باشد نفر از اعضاي حاضر در) 4(حداقل چهار 

ـ دستورالعمل نحوه ارايه طرحهاي توسعه و عمران موضوع اين آيـين نامـه در مراجـع بررسـي و تصـويب      52ماده  

سط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و به كنترلي الزم در اجراي اين آيين نامه تو طرحهاي مذكور و همچنين كليه فرمهاي

  .مورد اجرا گذارده خواهد شد

ـ هيأت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي انجام هر گونه اصـالحيه در ايـن آيـين    53ماده  
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ر اجراي هاي مربوط به تهيه، بررسي، تصويب، اجرا و نظارت ب نامه ضوابط و آيين نامه و همچنين بررسي و تصويب ساير

تصـويب هيـأت وزيـران برسـد، بـه شـوراي عـالي         كليه طرحهاي توسعه و عمران موضوع اين آيين نامه را كه بايد بـه 

  .نمايد شهرسازي و معماري ايران واگذار مي

در اجراي اين ماده هرگونه پيشنهاد به طور مشترك توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازي و وزارت كشـور تهيـه و       

  .شد ي عالي ارائه خواهدجهت تصويب به شورا

ـ آيين نامه نحوه تهيه طرحهاي توسعه و عمران موضوع اين آيين نامه و چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي 54ماده  

هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيـه و بـه تصـويب     طور مشترك توسط وزارتخانه ماه به) 6(آنها حداكثر ظرف شش 

  .شوراي عالي خواهد رسيد

هاي مغاير با مفاد اين آيين نامه از تاريخ ابالغ ايـن تصـويبنامه ملغـي     نامه و مقررات و آيين ها روشليه ـ ك55ماده  

 .است 

قـانون حفـظ كـاربري      10دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 

  اسالمي مجلس شوراي 1/8/1385اراضي زراعي و باغها مصوب 

در اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون اصالح قانون حفـظ كـاربري اراضـي زراعـي و      اقدامات ذيل در صورتي كه

باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك مـاده يـك و يـا موافقـت سـازمان      

  ز تـداوم توليـد و  الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مـانع ا  4هاي تبصره  جهاد كشاورزي در قالب طرح

 :گردد برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي بهره

 برداشت يا افزايش شن و ماسه

 ايجاد بنا و تاسيسات

 خاكبرداري و خاكريزي

 گودبرداري

  پزي هاي آجر و گچ احداث كوره

 كني پي

 ديواركشي اراضي



 قوانين مرتبط با اراضي، مسكن و تملك

197  

 

 اختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزيدپوي زباله، نخاله و مصالح س

 ايجاد سكونتگاههاي موقت

 استقرار كانكس و آالچيق

 احداث جاده و راه

 هاي واحدهاي صنعتي دفن زباله

 هاي شهري، ضايعات كارخانجات هاي واحدهاي صنعتي، فاضالب رها كردن پساب

 گذاري لوله

 هاي برق عبور شبكه

 اغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غيركشاورزيانتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و ب

 كني و خشك كردن باغات به هر طريق سوزاندن، قطع و ريشه

 ريزي ريزي و شن مخلوط

 آهن و فرودگاه احداث راه

 احداث پارك و فضاي سبز

 هاي ورزشي پيست

 استخرهاي ذخيره آب غيركشاورزي

 احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف

  )ريزي و موارد مشابه گذاري، سنگ كاري، جدول ش و آسفالتشامل سنگفر(سازي  محوطه

 الذكر فوق 4هاي موضوع تبصره  صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح

 صنايع دستي

 هاي خدمات عمومي طرح

 )ـ استاني ملي (اي مصوب مجلس شوراي اسالمي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي طـرح

اربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بـوده و سـازمان جهـاد    تشخيص ساير مصاديق تغيير ك: تبصره 

 .كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعالم و بر اساس آن عمل نمايد

الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصـاديق و ضـوابط    4هاي موضوع تبصره  تغيير هريك از فعاليتها و طرح -2
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 .گردد قانون تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي 1ماده  1بصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره ت

هاي مندرج در تبصره  الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرح 4هاي موضوع تبصره  تغيير فعاليتها و طرح: تبصره  

 .باشد فقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي ميمذكور مستلزم اخذ گواهي الزم از اداره كل محيط زيست استان و موا

 هاي سازماندهي، حمايت و نظارت بـر بـازار توليـد و عرضـه مسـكن      سياستها و خط مشي 

  26/10/1375مصوب 

   1/11/1375 :تاريخ                          ه 15511ت123038: شماره 

وزارت مسـكن و   7/6/1374مـورخ   7868/100بنا به پيشنهاد شماره  26/10/1375هيأت وزيران در جلسه مورخ  

چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و جـز    شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و

مسـكن و شهرسـازي و تعيـين      قانون تغيير نام وزارت آبـاداني و مسـكن بـه وزارت   ) 8(و ماده ) 3(ماده ) 3(بند  "ج"

سياستها و خـط مشـيهاي    - 1374مصوب  -و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  - 1353مصوب  -وظايف آن 

  :ر تصويب نموديحمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن را به شرح ز  سازماندهي،

  تعاريف –فصل اول 

 نامـه كـه در امـور مربـوط بـه توسـعه و عمـران        اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين تصـويب  - 1ماده 

  :نمايند، عبارتند از تقاضاي مسكن فعاليت مي  هاي شهري، مديريت توليد، عرضه، تأمين و زمين

شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، بنيادها و نهادهاي انقالبي و مؤسسات عمومي غير دولتـي و شـركتهاي    -الف 

  وابسته به آنها،

قانون بخش تعـاوني اقتصـاد جمهـوري اسـالمي     ) 8(ماده ) 1(شركتهاي تعاوني توليد مسكن موضوع تبصره  -ب 

  ،1370مصوب  -ايران 

قانون بخش تعاوني اقتصـاد جمهـوري اسـالمي    ) 27(انداز و تأمين مسكن موضوع ماده  شركتهاي تعاوني پس -پ 

  ،1370مصوب  -ايران 

  گذاري مسكن و توسعه شهري، شركتهاي سرمايه -ت 

رت تأسيس شده يا بشوند و وضعيت خود را با مقررات موضوع فصل شركتها و مؤسساتي كه مطابق قانون تجا -ث 

ساير اشخاص حقيقي و حقـوقي اعـم از دولتـي و غيـر دولتـي در مـوارد         نامه تطبيق دهند همچنين دوم اين تصويب
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  .مذكور در اين ماده فعاليت نموده يا بنمايند

  سازماندهي مديريت توليد و عرضه مسكن -فصل دوم 

نامه مكلفند قبل از آغاز فعاليت، نسـبت بـه    اين تصويب) 1(اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده كليه  - 2ماده 

هاي الزم را براي تشخيص صالحيت  مسكن و شهرسازي موظف است اقدام  وزارت. دريافت پروانه اشتغال اقدام نمايند

  .ايدنامه فراهم نم و تعيين رتبه و صدور پروانه اشتغال اشخاص موضوع اين تصويب

ي اجرايي موظفند در چهارچوب وظايف و اختيارات خود همكـاري الزم را بـراي   ها دستگاههاي دولتي و  كليه مقام

  .اجرايي الزم را ايجاد نمايند  هاي تحقق اين امر انجام دهند و ضمانت

الزم را بـراي  ي اجرايي موظفند در چهارچوب وظايف و اختيارات خود همكـاري  ها دستگاههاي دولتي و  كليه مقام

  .اجرايي الزم را ايجاد نمايند  هاي تحقق اين امر انجام دهند و ضمانت

انداز و تأمين مسكن كه هـدف و فعاليـت آنهـا منحصـر بـه تـأمين مسـكن اعضاسـت،          هاي پس تعاوني - 1تبصره 

  .ماده نيستند  مشمول تكليف دريافت پروانه اشتغال موضوع اين

نماينـد، بـه تشـخيص وزارت مسـكن و شهرسـازي       ساخت مسكن براي خود مي اشخاصي كه اقدام به - 2تبصره 

  .نيستند  مشمول تكليف دريافت پروانه موضوع اين ماده

وزارت مسكن و شهرسازي در جهت تحقق اهداف زير در مجامع و واحدها و افـراد صـنفي و بـه اسـتناد      - 3ماده 

نامه نظام صنفي مجامع و واحدها و افراد صنفي مشمول ماده  ساختمان، آيين قانون نظام مهندسي و كنترل) 29(ماده 

  :نامه را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد داد اين تصويب) 1(

  گذاري و توليد مسكن و مشاغل مرتبط با آن، هاي سرمايه ريزي به منظور رشد و اعتالي حرفه برنامه -الف 

هاي مسـكن و   ريزي، مديريت و اجراي طرح محلي، در امور برنامه -جع ملي همكاري، مذاكره و مشاوره با مرا -ب 

  پاگير و تدوين مقررات تسهيل كننده،  شهرسازي، اصالح قوانين و مقررات دست و

  ترويج سياستهاي ملي در بخش مسكن و شهرسازي، -پ 

ت ملـي سـاختمان و   ترويج اصول صحيح مهندسـي و معمـاري و همكـاري در زمينـه اجـرا و كنتـرل مقـررا        -ت 

  استانداردها و معيارها،

  هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات، ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضا از طريق ايجاد پايگاه -ث 

اي و حقوق افراد و واحدهاي صنفي و همچنين دفاع از حقوق متقابل  دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه -ج 
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  توليدات و خدمات اعضا،  محصوالت،كنندگان  جامعه به عنوان مصرف

هاي قرارداد آنها و كمك به مراجع مسئول در بخـش   ايجاد روابط صحيح بين افراد و واحدهاي صنفي و طرف -چ 

كارها به صاحبان صالحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صـالحيت   مسكن و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب

  در امور فني،

  جع ملي و محلي در هنگام بروز سوانح و بالياي طبيعي،همكاري با مرا -ح 

هـاي   گذاري اشـخاص و مؤسسـات داخلـي و خـارجي در طـرح      تالش در جهت مشاركت و تشويق به سرمايه -خ 

  سازي اراضي، آماده مسكن و توسعه شهري و مستحدثات و

اران بخـش مسـكن و توسـعه    گذ جلب سياستهاي حمايتي دولت به سوي تشكلهاي معتبر سازندگان و سرمايه -د 

  شهري،

ارتقاي اعتبار فني، اجرايي، اجتماعي و مالي اعضا مانند تأسيس شركت تضمين خدمات صنفي و مشاركت در  -ذ 

  مسكن،  گذاران تأسيس صندوق تضمين سرمايه

جلب مشاركت واحدها و افراد صنفي در جهت تأمين منابع مالي بخش مسكن و توسعه شـهري و تشـويق بـه     -ر 

  .اوراق مشاركت و ساير اقدامات قانون در جهت تجهيز منابع مالي  گذاري مسكن، انتشار تأسيس شركتهاي سرمايه

ي زيـر از فعاليـت   هـا  روشدولت از طريق وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، به  - 4ماده 

  :نمايد حمايت مي نامه اين تصويب) 2( سازندگان داراي پروانه اشتغال موضوع ماده

هايي كه سازمان ملي زمين و مسكن با مشـاركت بخـش خصوصـي     شهري و پروژه اولويت در واگذاري زمين -الف 

  نمايد، اجرا مي

  هاي متناسب با حجم فعاليت، در تأمين مواد و مصالح داراي نظام كنترلي توزيع، تخصيص سهميه -ب 

  هاي مسكوني، بخش مسكن به سازندگان مسكن و شهركتخصيص بخشي از مانده تسهيالت اعطايي به  -پ 

  .كمك به صدور خدمات فني و مهندسي -ت 

نامـه   هاي فني به سازندگان مشمول اين تصويب وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي ارائه كمك - 5ماده 

  .آورد هاي زير اقدامهاي الزم را به عمل در زمينه

هاي علمي و فنـي و اجرايـي و انتشـار نتـايج بـه       نامه ور تدوين ضوابط و آيينانجام تحقيق و مطالعه به منظ -الف 

  ي مقتضي،ها روشدست آمده به 
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  هاي آموزشي براي مديران و نيروهاي شاغل در تشكلهاي سازندگان مسكن، تشكيل كنفرانس، سمينار و دوره -ب 

د و مصـالح و ملزومـات مـورد اسـتفاده در     هاي پايه موا وضع ضوابط و مقررات براي اجزاي ساختمان و اندازه -پ 

  و مصرف انبوه آنها در جهت كاهش ضايعات و قيمت تمام شده،  صنعت مسكن و ساختمان و ايجاد امكان توليد

  .هاي به هنگام بازار مسكن كشور تأسيس مركز اطالعات ساختمان و مسكن، مشتمل بر اطالعات و داده -ت 

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن بـه وزارت مسـكن و   براساس تواند  وزارت مسكن و شهرسازي مي - 6ماده 

هـاي   قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ساير مقررات مربوط از راه  )35(شهرسازي و تعيين وظايف آن و ماده 

  :زير بر فعاليت سازندگان مسكن نظارت نمايد

ل اطمينان از انطباق سطح فعاليت سازندگان با رتبـه و حـد   بازرسي كارهاي در دست اجرا، به منظور حصو -الف 

  هاي اشتعال، مجاز فعاليت مقيد در پروانه

  .نامه گيري از فعاليت اشخاص موضوع اين تصويب هاي گزارش و اطالع تنظيم فرم -ب 

ه موجـود،  ي به عمل آمده از مقررات و استانداردهاي وضع شدها نظارتبراساس در صورتي كه سازنده  - 1تبصره 

) 35(مـاده  براسـاس  توانـد   عدول نمايد، وزارت مسكن و شهرسـازي مـي    تخلف كند و از اهداف موضوع فعاليت اصلي

در . برخورد با وي، اتخاذ نمايد  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ساير مقررات مربوط، تدابير متناسب را براي

  باشند، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف به همكاري مياجراي اين تبصره كليه مراجع ذيربط از جمله 

هاي عمراني منظور در بودجه عمومي، تابع مقررات قانون برنامه و بودجه و  تهيه، اجرا و نظارت بر طرح - 2تبصره 

  .ضوابط مبتني بر آن خواهد بود

ارت كشور، در شـهرهايي كـه اتحـادي    موظفند پس از ابالغ وزارت مسكن و شهرسازي و وز ها شهرداري - 7ماده 

واحـد مسـكوني را   ) 10(هـاي بـيش از ده    پروانه ساختمان مجموعه  شود، صنفي سازندگان مسكن در آنها تشكيل مي

باشـند يـا قـرارداد      نامـه  ايـن تصـويب  ) 2(براي متقاضياني صادر نمايند كه يا خود داراي پروانه اشتغال موضوع مـاده  

  سازندگان داراي پروانه فعاليت، منعقد نموده باشند، مديريت توليد با يكي از

  .ها بايد با رتبه سازنده يا مدير توليد متناسب باشد مشخصات كمي، فني و اجرايي پروژه

  گذاري مسكن هاي سرمايه شرايط حمايت از فعاليت شركت -فصل سوم 

ايـن  ) 16(تـا  ) 9(وع مـواد  گذاري مسكن و توسـعه شـهري كـه واجـد شـرايط موضـ       هاي سرمايه شركت - 8ماده 

  .نامه برخوردار خواهند شد اين تصويب  )19(هاي موضوع ماده  نامه باشند از حمايت تصويب
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  .تجاوز كند%) 49(ميزان مالكيت بخش غير خصوصي نبايد حداكثر از چهل و نه درصد  - 9ماده 

و در %) 10(ز ده درصـد  و شخص حقيقـي بـه تنهـايي بـيش ا    %) 20(شخصي حقوقي تا بيست درصد  - 10ماده 

عضو هيأت مديره يا اجرايي اشخاص حقـوقي نبايـد بـيش از بيسـت       مجموع با خانواده درجه يك يا اشخاص حقيقي

  .سهام شركت را در اختيار داشته باشد%) 20(درصد 

  :نمايد گذاري مسكن منابع مالي خود را به شرح زير تأمين مي شركت سرمايه - 11ماده 

  فروش سهام،انتشار و  -الف 

  هاي مورد مشاركت، فروش سهم واحدهاي مسكوني از طرح  پيش -ب 

  سود انباشته، -پ 

  انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن با رعايت مقررات مربوط، -ت 

  .هاي مازاد بر نياز شركت فروش دارايي -ث 

هـاي   كل دارايي%) 65(د گذاري مسكن نبايد در هيچ حال از شصت و پنج درص كل بدهي شركت سرمايه -تبصره 

  .آن تجاوز كند

  :نمايد هاي خود حد نصابهاي زير را رعايت مي گذاري مسكن در دارايي شركت سرمايه - 12ماده 

كـل  %) 15(هاي جاري و ثابت عملياتي براي اداره امور خود در حد متعارف كه بيش از پانزده درصد  دارايي -الف 

  هاي شركت نباشد، دارايي

  ها، كل دارايي%) 30(مستغالت حداكثر تا سي درصد زمين و  -ب 

گـذاري   هاي مالي و سرمايه هاي شركت از اوراق بهادار مربوط به شركت از دارايي%) 20(حداقل بيست درصد  -پ 

كننـده، مشـاور و    هـاي سـازنده و عمـران    مصـالح سـاختماني، شـركت     آالت و ابزار و تأسيسات و و توليدكننده ماشين

نماينـد، تشـكيل شـده     مي  به طور كلي شركتها و مؤسساتي كه در بخش مسكن و توسعه شهري فعاليت پيمانكاري و

  .باشد

  .سازي و توسعه شهري شود هاي مسكن ها صرف مشاركت در طرح مانده دارايي -ت 

و گذاري نبايد به طور مستقيم نسبت به ساخت و ساز مسكن و ساختمان اقـدام نمـوده    شركت سرمايه - 13ماده 

  .دار مديريت پروژه باشد عهده

سهام يك شركت سهامي عـام و بـيش از سـي و    %) 10(گذاري نبايد بيشتر از ده درصد  شركت سرمايه - 14ماده 
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  .را دارا باشد سهام يك شركت سهامي خاص%) 35(پنج درصد 

د را به خريد دارايي هاي خو كل دارايي%) 20(گذاري نبايد حداكثر بيش از بيست درصد  شركت سرمايه - 15ماده 

  .دهد اي خاص اختصاص خاص يا مشاركت در پروژه

 شـده ضـرورت نـدارد، مشـروط بـر آن كـه      شهري، رعايت حد نصاب يـاد   هاي درون سازي و بافت در مورد شهرك

  .ها صورت گيرد طرح  هاي مختلف مربوط به آن گذاري در پروژه سرمايه

دو سال فرصت خواهد داشت كه به حد نصاب موضوع ايـن مـاده    گذاري از تاريخ تأسيس، شركت سرمايه -تبصره 

  .دست يابد

نامه مكلف است قبـل از تأسـيس و    گذاري مسكن براي استفاده از تسهيالت اين تصويب شركت سرمايه - 16ماده 

ر غير اين د .تغييرات بعدي آن را به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برساند  گونهاليت در اين زمينه اساسنامه و هرفع

  .نامه به شركت مذكور تعلق نخواهد گرفت صورت تسهيالت مقرر در اين تصويب

اند و بانكهايي كـه قـبالً اقـدام بـه تأسـيس       گذاري بخش مسكن كه قبالً تأسيس شده هاي سرمايه شركت -تبصره 

نامـه و   ت موضوع اين تصويبشدن و استفاده از امكانات و تسهيال مند اند، براي بهره گذاري مسكن نموده شركت سرمايه

دارند اقدامات الزم را به عمل  نامه فرصت تطبيق وضع خود با اين مقررات، ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين تصويب

  .آورند

نويسـي بـه عامـه مـردم يـا       تواند سهام شركتهاي ديگر را جهت پذيره گذاري مسكن مي شركت سرمايه - 17ماده 

  .نامه سهام باقيمانده را خريداري كند اين تصويب) 14(د و با رعايت مادهگذاران خاص عرضه كن سرمايه

نامـه در جهـت    ايـن تصـويب  ) 14(و ) 13(تواند با رعايت مفـاد مـواد    گذاري مسكن مي شركت سرمايه - 18ماده 

رعايـت  تأسيس شركتهاي فرعي يا مؤسسات مالي و اعتباري بـا    پيشبرد هدفها و فعاليتهاي خود در بخش مسكن، در

  .مقررات مربوط مشاركت داشته باشد

گـذاري حمايـت    هاي سرمايه ي زير از فعاليت شركتها روشوزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به  - 19ماده 

  :كند

  اولويت در اختصاص زمين، -الف 

  اولويت در استفاده از يارانه تسهيالت اعتباري بخش مسكن، -ب 

  مستقيم دولت به بخش مسكن و توسعه شهري،هاي  اولويت در استفاده از كمك -پ 



 آنچه يك شهردار بايد بداند         

204  
 

اولويت در خريد سهام شركتهاي دولتي به طور كلي و بخش عمومي در رشته ساختمان و مصالح سـاختماني   -ت 

  تسهيل در شرايط خريد، با رعايت قوانين و مقررات،  شود و كه به بخش خصوصي واگذار مي

  خش مسكن،اولويت در استفاده از تسهيالت بانكها در ب -ث 

  هاي الزم از بانكها و ساير مراجع ذيربط جهت فروش يا انتشار اوراق مشاركت، ايجاد تسهيالت در اخذ تضمين -ج 

برداري از واحدهاي ساخته شده توسط بخش عمومي كه به بخـش خصوصـي واگـذار     اولويت در خريد يا بهره -چ 

  شود، مي

ارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن به منظور ساخت و ساز و اولويت در مشاركت با شركتهاي وابسته به وز -ح 

  مشاركت،  سازي و انتشار اوراق هاي انبوه انجام پروژه

  مساعدت در پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران بدون رعايت دوره انتظار اوليه، -خ 

 گـذاران  ايت از سازندگان و سرمايههاي مربوط به حم نامه استفاده از كليه مزاياي ديگر مقرر در مقررات و آيين -د 

  .بخش مسكن و توسعه شهري

  .انداز و تأمين مسكن تعاوني پس شرايط حمايت از شركتهاي تعاوني توليد مسكن و شركتهاي -فصل چهارم 

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهـوري اسـالمي   ) 26(شركتهاي تعاوني توليد مسكن كه طبق مفاد ماده  - 20ماده 

تأسيس شده يا بشوند، به شرط دريافت پروانه اشتغال موضوع مـاده    قانون مزبور) 8(ماده ) 1(عايت تبصره ايران و با ر

  :نامه، مشمول حمايتهاي زير خواهند بود اين تصويب) 2(

هاي فني و موضـوع   نامه و تبصره آن و نيز كمك اين تصويب) 4(برخورداري از كليه حمايتهاي موضوع ماده  -الف 

  نامه، اين تصويب) 5(ماده 

انـداز و تـأمين مسـكن و     انداز مسكن و منابع شركتهاي تعاوني پـس  اولويت در استفاده از منابع صندوق پس -ب 

  تكميل پروژه، طبق مقررات مربوط،  منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت در ساخت و

  هاي آن، مي ايران و تبصرهقانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسال) 18(استفاده از تسهيالت ماده  -پ 

هاي  قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران و تبصره) 24(استفاده از تسهيالت مالي موضوع ماده  -ت 

  آن،

قـانون بخـش تعـاوني    ) 28(اولويت در معامالت شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در اجراي ماده  -ث 

  .اقتصاد جمهوري اسالمي ايران
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هاي توليدكننده مسكن اجتماعي تحت حمايـت   انداز و تأمين مسكن و ساير تعاوني شركتهاي تعاوني پس -بصره ت

  .كه براي توليد مسكن با شركتهاي تعاوني توليد قرارداد منعقد نمايند هايي است خواهند بود، لكن اولويت با تعاوني

  .نامه است اين تصويب) 6(مسكن، تابع مفاد ماده  چگونگي نظارت بر فعاليت شركتهاي تعاوني توليد - 21ماده 

قـانون بخـش تعـاوني اقتصـاد     ) 27(انداز و تـأمين مسـكن كـه در اجـراي مـاده       شركتهاي تعاوني پس - 22ماده 

نامه  ويبهاي موضوع اين تص زير تشكيل شده باشند از حمايت  جمهوري اسالمي ايران و به منظور دنبال نمودن اهداف

  ند بودبرخوردار خواه

اي و اطالعات به روز بازار مسكن و كمك به اعضا براي انتخاب الگوي مسكن با توجه به  ارائه خدمات مشاوره -الف 

  تعداد افراد خانوار آنها،  وضعيت اشتغال و درآمد و توان مالي و

مالي مسكن مناسـب  انداز و كمك به آنها براي تنظيم برنامه  هدايت و راهنمايي اعضا براي افتتاح حساب پس -ب 

  و دستيابي به آن در مدت مناسب،

به اعضاي خود در مرحله پيش خريـد واحـد مسـكوني منطبـق بـا الگـوي       ) اجتماعي (اي  عرضه مسكن اجاره -پ 

  تكميل و تحويل واحد مسكوني مزبور،  مصرف مسكن، به منظور اسكان موقت تا زمان

  .عدم دخالت مستقيم در احداث مسكن -ت 

( ، )الـف  (انداز و تأمين مسكن كه به منظور دستيابي به اهداف موضـوع بنـدهاي    شركتهاي تعاوني پس - 23ماده 

حمايتهـاي زيـر   ماده مذكور را رعايـت نماينـد از   ) ت(شوند و مفاد بند  نامه تأسيس اين تصويب) 22(ماده ) پ(و ) ب

  برخوردار خواهند شد

هاي دولتي و وابسته بـه دولـت و    ها، سازمانها، شركت سط وزارتخانهتأمين سرمايه اوليه يا افزايش سرمايه تو -الف 

مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و ساير نهادهاي عمومي، از طريق   ، نبايدها شهرداريتحت پوشش دولت، بانكها، 

يـع شـرط، فـروش    تمليـك، ب   هاي ديگر از قبيل مشاركت، مضاره، اجاره، اجاره بـه شـرط   اعطاي وام بودن بهره، يا راه

  قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران و تبصره آن،) 17(اقساطي، صلح حقوق در اجراي ماده 

فروش اقساطي مسكن اجتماعي موضوع قانون برنامه دوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري      -ب 

  اي اعضا، مسكن اجاره اسالمي ايران در بخش مسكن، به منظور تأمين

  الشركه سازنده دولتي و وابسته به دولت، اولويت در واگذاري سهم -پ 

  .اولويت در استفاده از تسهيالت ويژه كاركنان دولت در خصوص اعضاي واجد شرايط -ث 
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هاي زيـر و طبـق    نامه، همچنين از راه اين تصويب) 6(ماده براساس تواند  وزارت مسكن و شهرسازي مي - 24ماده 

  :انداز و تأمين مسكن نظارت نمايد نمايد، بر فعاليت شركتهاي پس مي  به همين منور صادر دستورالعملي كه

دريافت يك نسخه از فرم تقاضا و الگوي مسكن مورد انتخاب اعضـاي شـركت بـه منظـور بـرآورد تقاضـا و        -الف 

  ريزي الزم، برنامه

اي  و متقاضي سكونت در مسـكن اجـاره  انداز و توان مالي اعضاي خواهان  بررسي آخرين وضعيت حساب پس -ب 

  ،)اجتماع (

انداز و تأمين مسكن، قبل از اعمـال حمايتهـاي موضـوع مـاده      مطالبه پروانه اشتغال از شركتهاي تعاوني پس -پ 

  نامه، اين تصويب) 23(

ايف نظارت مستمر بر فعاليتهاي شركت به منظور حصول اطمينان از عدم مداخله شركت در امور خارج از وظ -ت 

  مستقيم براي توليد مسكن،  و اهداف موضوع تأسيس آن، از جمله فعاليت

توانند منـابع خـود را در جهـت ايجـاد پايگـاه اطالعـاتي،        انداز و تأمين مسكن تنها مي شركتهاي تعاوني پس -ث 

ركت در اي اعضـا، مشـا   مسكن اجتماعي بـراي تـأمين مسـكن اجـاره      انداز مسكن، خريد گذاري در صندوق پس سپرده

اموري كه به طور مسـتقيم   گذاري مسكن، اعطاي تسهيالت قراردادي به شركتهاي تعاوني توليد مسكن و ساير سرمايه

  .دارد، به مصرف برساند تبا موضوع فعاليت آنها مطابق

وزارت تعـاون   .وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون بر رعايت مفاد ايـن بنـد نظـارت خواهـد كـرد     

  .واند به وسيله بازرسان مخصوص خود به رسيدگي و حسابرسي عمليات شركت بپردازدت مي

انـداز و تـأمين مسـكن تخلـف نمايـد،       در صورتي كه شركت از مقررات وضع شده در امور مربوط به پـس  -تبصره 

طح مجـاز و  مورد، جلوگيري موقت از توسعه عمليات شركت، تغيير سـ  تواند، متناسب با وزارت مسكن و شهرسازي مي

شـركت را بـه مراجـع ذيصـالح       محدوده فعاليت يا ابطال پروانه اشتغال شركت اقدام كند يا عزل اعضاي هيأت مديره

ايـن  ) 23(توصيه و شركت را تا زمان اصالح عمليـات و تطبيـق بـا شـرايط مـورد نظـر، از حمايتهـاي موضـوع مـاده          

  .سازد  نامه محروم تصويب

هاي مندرج  مشي رسازي مكلف است اقدامات زير را به منظور تحقق سياستها و خطوزارت مسكن و شه - 25ماده 

  :نامه انجام دهد در اين تصويب

  تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز به هيأت وزيران جهت تصويب و ارائه به مجلس شوراي اسالمي، -الف 
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  هاي اجرايي براي تصويب هيأت وزيران، نامه تهيه و پيشنهاد آيين -ب 

نامه  بندي ياد شده در قالب اصول كلي تصويب نامه طبق برنامه زمان هاي اين تصويب تهيه و ابالغ دستورالعمل -پ 

  .هاي اجرايي آن نامه و آيين

 هاي اجرايـي خـود را در   دستورالعملي اجرايي و مراجع ذيربط مكلفند در موارد مربوط ها دستگاهكليه  - 26ماده 

هاي جديد را نيز بـا هـدف يـاد شـده      تجديد نظر قرار دهند و دستورالعمل  نامه مورد ويبجهت تطبيق با مفاد اين تص

  .تهيه و ابالغ نمايند

 نامـه، ضـوابط موجـود مـورد عمـل و      ايـن تصـويب  ) 26(و ) 25(تا تصويب و ابالغ ضوابط موضوع مواد  - 27ماده 

  .استا االجر الزم

و اقتصـادي   اد قطعـات مناسـب فنـي   قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايج

مجمع تشخيص مصلحت  21/11/1383مجلس شوراي اسالمي و مصوب  25/1/1383مصوب 

  نظام

وري عوامـل توليـد، تخصـيص بهينـه منـابع و       ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظـور ارتقـاء بهـره   1ماده

ضي زيركشت، آبي، ديم و آيش ها، ارا ها، نهالستان اعم از باغ(جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي 

 ي اراضي كشاورزي را براساس شـرايط حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصاد )آنها

ويب بـه هيـأت   اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خـاك تعيـين و جهـت تصـ    

يشـنهادي را  هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصـادي پ  .وزيران ارائه نمايد

  .بررسي و تصويب نمايد

تواند با پيشـنهاد وزارت جهـاد    تبصره ـ در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت مي 

  .يير دهدهاي تعيين شده را تغ صابكشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، ن

ارائه هرگونه خدمات ثبتي . ـ تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است2ماده

گونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشـاعي   براي اين. بود از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهد

  .نع استاسناد به طور مشاعي بالماصادر و نقل و انتقال 

كه ميـزان مالكيـت   (ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشـاورزي هاي ذي ـ دولت و ساير دستگاه3ماده
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هـاي در حـد    سـازي آن اراضـي بـه مسـاحت      به تجميع و يكپارچـه ) باشد تر از حد نصـاب فني، اقتصادي مي آنان كم

مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، : ت و تسهيالت ويژه از قبيلاعطاء امتيازا  هاي تعيين شده و باالتـر، نسبت به نصـاب

  .ي حمايتي مورد نياز اقدام نمايدها فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه

مالك يا مالكين اراضـي  (برداران كشاورزي  ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است براي اراضي بهره4ماده

كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالـك  ) اقتصادي كمتر از حد نصاب فني،

ماليـات،  ( خذ هرگونـه وجهـي   ابت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون تجميعي و مقررات ث  يا مالكين، با ترسيم نقشه

  .سند مالكيت صادر نمايد) ق دولتيعوارض و حقو

هاي دولت در امـر توليـد از قبيـل كـاهش مصـرف آب، انـرژي،        كاهش هزينهتقليل درآمد متصوره در اين ماده با 

سـازي   هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشـي از يكپارچـه   آالت و نهاده نيروي انساني، ماشين

  .گردد انجامد، جبران مي عمومي ميهاي  اراضي كه مĤالً به كاهش هزينه

سناد و امالك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه بـه صـورت   ـ سازمان ثبت ا  5ماده

مجلـس   گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مـالكين، ترسـيم و صـورت    برداري قرار مي پراكنده مورد بهره

كشاورزي تنظيم كند ت جهادتأييد آنها و نماينده وزارحاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با 

مجلس تنظيمـي و بـا رعايـت     هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورت و بدون پرداخت ماليات و هزينه

  .وق اشخاص سند مالكيت صادر نمايدمقررات ثبتي از جهت حفظ حق

مصـرف آب، انـرژي،    هاي دولت در امـر توليـد از قبيـل كـاهش     تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه

سـازي   هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشـي از يكپارچـه   آالت و نهاده نيروي انساني، ماشين

  .گردد بران ميانجامد، ج هاي عمومي مي اراضي كه مĤالً به كاهش هزينه

اين قانون با همكـاري سـازمان    ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب   6ماده

نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب  ريزي كشور، آئين ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان مديريت و برنامه

  .يأت وزيران به مورد اجراء گذارده
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نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني  آيين

  20/2/1388مصوب  ديو اقتصا

  14/7/1388 :تاريخ                            ك40780ت/140723:  شماره

بنـا بـه پيشـنهاد     20/2/1388وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيسـت در جلــسه مـورخ    

ون جلــوگيري از قــان) 6(و ) 1(كشــاورزي و بــه اســتناد مــواد وزارت جهاد 13/6/1387مــورخ  19899/020شــماره 

نامـه شـماره    و بـا رعايـت تصـويب    )1385مصـوب  (زي و قطعـات مناسـب فنـي و اقتصـادي     خردشدن اراضي كشاور

 :شده را به شرح زير تصويب نمودند نامه اجرايي قانون ياد آيين 10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082

  :روند كار مي در معاني مربوط به ها و اصطالحات زير نامه واژه ـ در اين آيين1ماده

ناســب فنــي، اقتصــادي ـ   قــانون جلــوگيري از خردشــدن اراضــي كشــاورزي و ايجــاد قطعــات م: الــف ـ قــانون  

  .ـ 1385مصوب

  .قانون) 1(زمينهاي موضوع ماده :  ب ـ اراضي كشاورزي

 بخشي از اراضي كشاورزي برحسب هكتار كه مطابق جـداول پيوسـت كـه تأييـد    :  ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي 

باشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشـت منطقـه، ضـوابط     مي» نامه هيئت وزيران پيوست تصويب«ده به مهر ش

وري مناسـب از عوامـل توليـد ميسـر باشـد و درآمـد ناشـي از         مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهره

يي هاي يك خانوار روستا گذاري، هزينه و سرمايه هاي توليد سال زراعي بتواند ضمن تأمين هزينه توليدات آن طي يك

  .را در حد متعارف تأمين نمايد

اورزي از تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شـدن اراضـي كشـ   :  د ـ خردشدن اراضي كشاورزي 

  .حد نصاب تعيين شده شود

  .م مال غيرمنقول به قطعات كوچكترعبارت است از تقسي:  هـ ـ تفكيك

شاع بين شـركاء بـه   عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول م:  ـ افرازو  

  .نسبت سهم آنها

  .تفكيك و افراز و غير آن: تقسيم ز ـ 

ساماندهي قطعـات پراكنـده خـرد و كمتـر از حـد نصـاب فنـي، اقتصـادي اراضـي          :  سازي ح ـ تجميع و يكپارچه 
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بـرداري بـه منظـور     ريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغييـر شـيوه نظـام بهـره    كشاورزي از طريق خ

  .دنظر قانون توسط مالك يا مالكينرساندن آنها به حد نصاب مور

) 1(مـاده  » ج«نصـاب موضـوع بنـد     طعـات كمتـر از حـد   ـ تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به ق2ماده

ارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسـناد رسـمي و سـاير مراجـع مربـوط موظفنـد در هنگـام        اد. نامه ممنوع است آيين

نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشـه دقيـق    تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حد

ملـي و دولتـي نبـودن     از مديريت جهـاد كشـاورزي و درخصـوص   ) به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم(زمين 

كه اراضي ملي و  صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اين. اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعالم نمايند

  .ني و اقتصادي نباشد بالمانع استنصاب ف دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حد

وضوع قانون گسـترش كشاورزي در قطبهـاي كشـاورزي ـ    ـ تفكـيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، م 1تبصره

  .بود نامه اجرايي آن خواهد و آيينـ براساس قانون يادشده 1354مصوب

ـ در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صـورت  2تبصره

  .بالمانع است) دون تفكيك و افرازب(مشاعي 

و بـرخالف  ) 1(مـاده  » ج«نصابهاي تعيين شده موضـوع بنـد    سناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حدـ ا3تبصره

كشاورزي به محض اطالع موظف است مراتـب را  مديريت جهاد. بود قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهد) 2(ماده 

ر چارچوب قوانين و مقـررات مربـوط   متخلفين د. براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعالم نمايد

  .گيرند انوني قرار ميتحت پيگرد ق

هـاي حمـايتي و تسـهيالت و     نياز به منظور اعطاي يارانه كشاورزي موظف است اعتبارات موردـ وزارت جهاد3ماده

رسـي بـين   هـاي دست  ه جمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جاد قانون از) 3( امتيازات موضوع ماده

گيري و شـبكه آبيـاري نـوين بـه مـالكين       ، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه)4(و ) 3(مزارع، كانالهاي 

 نامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين

امكـان   جـه در صـورت  قـانون برنامـه و بود  ) 30(كميته موضوع مـاده  . ايدشده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نم 

  .ده را به وزارت مذكور تخصيص دهدصددرصد اعتبارات يادش

تجهيز و نوسازي (هاي حمايتي و اعطاي تسهيالت مربوط به اجراي عمليات زيربنايي  تبصره ـ نحوه پرداخت يارانه 

 سازي شده و اراضي آنهـا بـه حـد    كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچهبرداراني  موضوع قانون به بهره) و مانند آن
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  .گردد ارت جهاد كشاورزي ابالغ ميبود كه توسط وز نصابهاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهد

قانون، وزارت نيرو موظف است با همـاهنگي وزارت جهـاد كشـاورزي در منـاطقي كـه      ) 3(ـ در اجراي ماده 4ماده

كننـد اعتبـارات    نامـه مـي   سازي اراضي موضوع اين آيين راي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقـدام به يكپارچهدا

. دجـه سـنواتي پيشـنهاد نمايـد    بيني و در بو هاي آبياري و زهكشي پيش نياز را جهت تأمين آب و احداث شبكه مورد

شـده را بـه وزارت مـذكور     ن صددرصـد اعتبـارات يـاد   قانون برنامه و بودجه در صورت امكا) 30(موضوع ماده  كميته

 ـ از1351قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ) 1(ماده ) 1(طرحهاي مذكور با عنايت به مالك مقرر در بند . تخصيص دهد

  .گردد رحهاي غيرانتفاعي محسوب ميجمله ط

ت آب بهـا و حقابـه معـاف    اخـ برداران مشمول اين ماده بـه مـدت حـداكثر ده سـال از پرد     تبصره ـ مالكين و بهره 

  ريـزي و نظـارت راهبـردي ريـيس     هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه وزارتخانه .باشند مي

كميتـه تخصـيص اعتبـار    . بيني نماينـد  هاي سنواتي وزارت نيرو پيش جمهور اعتبارات الزم را به اين منظور در بودجه

بـه وزارت مـذكور تخصـيص    شده را  مه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادقانون برنا) 30(موضوع ماده 

  .دهد

گذاراني كه پـس   ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه  5ماده

نماينـد، نسـبت    ام مينصابهاي فني، اقتصادي اقد سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حد از تجميع و يكپارچه

ايـن  ) 4(به بيمه محصوالت مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده 

  .سال از تاريخ تجميع اقدام نمايدنامه براي حداكثر پنج  آيين

يت جهـاد كشـاورزي   بايد بـه مـدير   سازي اراضي خود را دارند  ـ كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه  6ماده

شـده ظـرف يـك مـاه      مديريت يـاد . ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايندذي

بررسي الزم را معمول و در صورت وجود شرايط الزم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و امالك محل اعـالم نمايـد تـا    

  .قانون اقدام شود) 4(رعايت ماده  حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با

ـ به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در 7ماده

حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و مؤسسـات اعتبـاري   

ه و يا تسهيالت ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسـهيالت و بـه   الحسن مالي، تسهيالت قرض

  .گردد اراضي مورد معامله اعطا ميميزان قيمت كارشناسي روز 
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هاي سنواتي بـه منظـور    بيني اعتبارات الزم در بودجه ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش1تبصره

ربط نيز در صورت امكان موظف بـه تـأمين مبـالغ    مراجع ذي. كهاي عامل اقدام نمايدبان پرداخت مبالغ مذكور از طريق

  .باشند شده مي ياد

سـازي و تعهـد اشـخاص      هـاي يكپارچـه   الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل ـ پرداخت تسهيالت قرض2تبصره

و تأييد مديريت جهاد كشـاورزي   سال با تشخيص) 10(نياز منطقه به مدت  ربط مبني بر رعايت الگوي كشت مورديذ

  .شد هاي مربوط تدوين خواهد ضمانت اجراهاي الزم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل. باشد شهرستان مي

ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به ايجـاد بانـك   3تبصره

و ثبت و ضبط آمار و اطالعات اراضي مالكين كه در راسـتاي قـانون، قطعـات     اطالعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه

  .نصاب مقرر رسيده اقدام نمايد نمايند و اراضي آنها به حد سازي مي تجميع و اقدام به يكپارچه پراكنده خود را

ضي كشاورزي به ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي ارا  8ماده

عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند 

رهين در دفـاتر ثبـت اقـدام    بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع بـراي ضـمانت و تـ   

  .نمايند

رسـاني از    با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و امـالك كشـور بـا اطـالع    ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است 9ماده

و ايـن  هـاي كثيراالنتشـار، زمينـه اجـراي صـحيح و مطلـوب قـانون         هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه طريق رسانه

  .نامه را فراهم نمايد آيين

كشاورزي حسب مورد با همكاري نامه توسط وزارت جهاد د اين آيينـ دستورالعملهاي الزم براي اجراي موا10ماده

  .شد هاي اجرايي تهيه و ابالغ خواهد دستگاهسازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ساير 

  .به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 11/7/1388نامه در تاريخ  اين تصـويب

ـ   هاي زميني مربوط به نقشه قانون تعيين و حفاظت عالئم و نشانه د حـدود و  برداري و تحدي

  19/9/1351مصوب  حريم

  :شوند هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم مي عالئم و نشانه - 1ماده 

برداري كه موقعيت يـك نقطـه را از لحـاظ مختصـات يـا طـول و عـرض         هاي مربوط به نقشه عالئم و نشانه -الف 
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  .كند مبداء معين و مشخص مي جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك

  ).كاداستر (هاي مربوط به تحديد حدود امالك و حريم  عالئم و نشانه - ب

  :باشد از نظر مشخصات بر چهار نوع مي 1عالئم مذكور در ماده  - 2ماده 

  .شود عالئمي كه بر روي سنگهاي طبيعي حك مي -الف 

  .شود عالئمي كه در روي زمين مستقالً احداث مي -ب 

  .گردد بدنه ساختمانها نصب ميهايي كه در  عالئم و نشانه -ج 

  .شود برداري تعيين و اعالم مي نقاطي كه به عنوان عالمت نقشه -د 

هاي مذكور از حيث شكل و ابعاد و طـرز نصـب و انتخـاب محـل و      مشخصات ساختماني عالئم و نشانه - 1تبصره 

  .رسد ه و به تصويب هيأت وزيران ميكه توسط شوراي عالي جغرافيايي كشور تهي اي خواهد بود نامه تعداد برابر آيين

اقدام به نصب هر گونه نشانه و عالئم در مناطق ممنوعه و حفاظت شده نيروهاي مسـلح شاهنشـاهي و    - 2تبصره 

  .كسب موافقت قبلي از مقامات مربوط خواهد بود سازمانهاي ارتشي كشور مستلزم

كـه بـه منظـور     ها شهردارييايي كشور و همچنين قانون سازمان جغراف 5كليه مؤسسات مذكور در ماده  - 3ماده 

هايي دارند بايد با اطالع قبلي بـه   يا تعيين حريم احتياج به نصب عالئم و نشانه برداري يا تحديد حدود و عمليات نقشه

فـه  اعم از خصوصي يا دولتي يا ملي يـا موقو  مالك يا نماينده او و مستأجر عالئم مذكور را در هر نوع زمين و ساختمان

  .نصب نمايند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب عالئم اقدام خواهد شد

ها و عالئم در اراضي و ساختمانها وارد شود در صورتي كه  هر گونه ضرر و زياني كه در نتيجه نصب نشانه - 4ماده 

شـود   له دادسـتان شهرسـتان معرفـي مـي    طريق رجوع به كارشناس رسمي كه به وسي با توافق طرفين جبران نشود از

  .نظر كارشناس در اين مورد قطعي است. تعيين خواهد شد

برداري عالئـم و   كننده موظف است پس از اتمام كار نقشه هاي موقت سازمان نصب در مورد عالئم و نشانه -تبصره 

زياني وارد شود خسارت وارده به نحـو   از محل خارج نمايد در اين مورد هرگاه ضرر و هاي مزبور را به هزينه خود نشانه

  .فوق جبران خواهد شد

توانند برج يا گنبد يا نقاطي از يـك سـاختمان را    مي ها شهرداريمؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت و  - 5ماده 

يه موقوفه به بگيرند و در اين صورت بايد مراتب را به مالك و در مورد امالك و ابن برداري در نظر به عنوان عالمت نقشه

  .عالوه بر مالك يا متولي به آنان نيز كتباً اطالع دهند متولي و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدي يا مستأجر
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مالك يا اداره اوقاف يا متولي يا متصدي يا مستأجر ساختمان حـق ندارنـد بـدون اطـالع اداره و مؤسسـه مربـوط        

  .تعيين شده تغيير داده و يا خراب نمايند ريبردا نقاطي را كه به عنوان عالمت نقشه

در صورتي كه مالك ملك و يا متولي و يا متصدي موقوفه بخواهند هر گونه تغييري در ساختمان و زمين  - 6ماده 

و يا مؤسسـات دولتـي بـراي     ها شهرداريعالمت نصب شده يا نقطه اعالم شده بشود و يا  بدهند كه موجب تغيير محل

بشوند بايد مراتـب را يـك مـاه قبـل بـه اطـالع سـازمان          ها اني مجبور به تخريب يكي از عالئم و نشانهانجام امور عمر

اقـدامات ضـروري    كننده برسانند و سازمان مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اطالع متقاضي رأساً نصب

در صورتي كه سـازمان اقـدام ننمـود مالـك     مربوط به تغيير محل عالمت را انجام دهد و پس از انقضاي مدت مذكور 

و يا مؤسسات دولتي مجازند نسبت به تجديد بنا و برداشـت عالمـت    ها شهرداريمتصدي موقوفه يا  ملك يا متولي و يا

در ابنيه تاريخي نصـب و برداشـتن   . نخواهند بود 7مندرج در ماده  اقدام نمايند در اين صورت مشمول پرداخت هزينه

  .ها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت عالئم و نشانه

هاي دائمي يا موقت را برداشته و يا خراب نمايد ملزم به پرداخت هزينـه برقـراري    هر كس عالئم و نشانه - 7ماده 

  .باشد تعيين موقعيت مجدد آن نقطه مي هاي مربوط به نصب مجدد و هزينه

  .بين طبق مقررات مربوط نخواهد بوداجراي اين ماده مانع از تعقيب كيفري مرتك

نمايند بايد صورت كامل آنها را با  هاي مذكور در اين قانون مي مؤسساتي كه اقدام به نصب عالئم و نشانه - 8ماده 

-بخشـدار   -ذكر نام مالكين يا مسـتأجرين يـا متوليـان حسـب مـورد بـه كدخـدا         تعيين مشخصات و موقعيت آنها با

موظفند كه در حوزه مأموريت خود در حفـظ و   مأمورين مذكور. فرمانداري مربوط اطالع دهند ژاندارمري و شهرباني و

مـذكور را بـه    كننده عالمت يك نسـخه از صـورت   نگهداري عالئم نظارت و مراقبت كامل بنمايند همچنين اداره نصب

  .سازمان جغرافيايي كشور ارسال خواهد داشت

  1/3/1359مصوب   در شهرهااليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز  

رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر،  به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي - 1ماده 

محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بـودن   ها و پاركها، باغات و ميادين، بزرگراه

  .اجازه شهرداري ممنوع است

  .بط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا استضوا
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در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند طرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع  ها شهرداري - 2ماده 

سـال يـك بـار قابـل      5ن شناسنامه هر محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اي و محيط و سن تقريبي درختان

  .باشد تجديد، و سند اجراي اين قانون مي

هـا و پاركهـا را پـس از تنظـيم مشخصـات آنـان        مكلفند درختـان معـابر، ميـادين، بزرگـراه     ها شهرداري -تبصره 

  .كوبي كنند پالك

ناسايي درختان با در دسـت  توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ ش بر حسب مورد مي ها شهرداريمأموران  - 3ماده 

  .دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند  نامه و نمايندگي داشتن معرفي

تنظيم و ابالغ شده باشـد يـا نـه قطـع      2از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اين كه شناسنامه موضوع ماده  - 4ماده 

  .اري طبق مقررات و ضوابط مربوطبا تحصيل اجازه از شهرد  درختان مشمول قانون ممنوع است مگر

اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متـر مربـع    - 1تبصره 

  .مستثني است  تجاوز نكند از شمول اين قانون

ـ  ي قطـع  تفكيك قطعات ارضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ول

  .مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است  درخت در قطعات تفكيك شده به هر

شـود   صادر مي ها شهرداريهاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف  در پروانه - 2تبصره 

واهد شد، در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع بايد قطع شود تعيين و قيد خ  تعداد درختي كه در اثر ساختمان

ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين   درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به

  .قانون خواهد شد

قطـع  مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهـايي كـه اجـازه     - 3تبصره 

به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر  شود آنان از طرف شهرداري صادر مي

  .هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند طبق ضوابط و دستورالعمل

ايف كاشت و حفاظت و آبيـاري درختـان معـابر، ميـادين، بزرگراههـا و پاركهـاي عمـومي از اهـم وظـ          - 4تبصره 

  .باشد مي ها شهرداري

بـرداري از   جانشين ساختن و قطع درختان كه مالزمـه بـا بهـره    -ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن  - 5ماده 

  .هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد نامه ديگر دارد به موجب آيين نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد
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داً و بر خالف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يـا موجبـات از بـين رفـتن درختـان      هر كس عالماً و عام - 6ماده 

حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط سن درخت  مشمول اين قانون را فراهم سازد به

  .شد و موقعيت آن از يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد

درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه بـاغي را از بـين ببـرد و از زمـين آن بـه       در صورتي كه قطع - 1تبصره 

شود و به مصرف خدمات عمومي شـهر   كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي سازي استفاده صورت تفكيك و خانه

  .رسد و محرومين مي

دي نبوده و احكام صادره فقـط قابـل   مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نق - 2تبصره 

  .پژوهش خواهد بود

ي مأمور اجراي اين قانون كـه قـبالً بـا وظـايف ضـابطين دادگسـتري آشـنا        ها شهرداريگزارش مأموران  - 7ماده 

  .است  اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري شده

جرايم مذكور در اين قانون را به خالف  هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً - 8ماده 

شـود مگـر    گزارش خالف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مـي  حقيقت به كسي نسبت دهد و يا

. در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد بيني شده باشد كه اين كه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش

  .الرعايه است در اين مورد نيز الزم 6مقررات تبصره ذيل ماده 

 14/12/1387قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضـاي سـبز در شـهرها مصـوب     

  مجمع تشخيص مصلحت نظام 20/4/1388مجلس و مصوب 

رويـه درختـان، قطـع هـر نـوع درخـت و يـا         ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي1ماده

هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي  نابودكردن آن به

اسالمي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شـهرداري و رعايـت ضـوابط مربوطـه ممنـوع      

رعايت شرايط متنوع مناطق مختلـف كشـور   نامه مربوط با  ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين. است

توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشـاورزي و  

  .رسد شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي

اين ماده نيست و طبق ضـوابط  ـ اصالح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول 1تبصره
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  .شود مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي

قـانون  ) 138(ـ مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشـتم  2تبصره

اساسي جمهوري اسالمي ايران به اطالع رئيس مجلس شوراي اسالمي خواهدرسيد تا در صورتي كه بـرخالف قـوانين   

  .بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصالح به شوراي عالي استانها ارسال گردد

  :شود به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي) 4(ماده ) 1(ـ تبصره2ماده

ايـن قـانون و بـا رعايـت سـاير مقـررات       ) 1(ـ تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط براسـاس ضـوابط مـاده    1تبصره

د صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هـر مسـاحت بـدون كسـب     شهرسازي و درج عنوان باغ در اسنا

  .اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است

  :شود به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي) 4(ماده ) 3(ـ تبصره 3ماده

قطع آنها شوند مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه  ـ مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته مي3تبصره

شده در همان محل و يا هر محلي كه  شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع از سوي شهرداري صادر مي

هـاي موجـود در    متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل سانتي 10شهرداري تعيين خواهدكرد درخت با محيط بن حداقل 

  .فصل مناسب غرس نمايند

  :گردد قانون مجازات اسالمي به شرح ذيل اصالح مي) 686(با توجه به ماده ـ اليحه قانوني مذكور 4ماده

قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخالف قانون مذكور قطـع  ) 1(ـ هركس درختان موضوع ماده 4ماده

ي از يـك ميليـون   يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقد

ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كـه قطـع درخـت بـيش از     ) 10،000،000(ريال تا ده ميليون ) 1،000،000(

  .سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد

  .شود حذف مي) 6(ماده ) 2(ـ تبصره  5ماده

  .گردد ن قانون لغو ميـ كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اي 6ماده

 15/2/1389اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شـهرها مصـوب   « نامه قانون  آئين

  ها شوراي عالي استان

قـانون اصـالح قـانون    ) 1(نامه اجرايي مـاده   آئين 15/2/1389شوراي عالي استانها در سي و دومين اجالس مورخ 
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مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه بـا همـاهنگي وزارت    20/4/1388حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

، سازمان حفاظت محيط زيست و شـهرداري تهـران تهيـه و    جهاد كشاورزيكشور، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت 

  :قانون مذكور به شرح زير تصويب نمود 1تنظيم گرديده مستند به ماده

  : ـ تعاريف1ماده 

  :شوند ه شرح بندهاي ذيل تعريف مينامه ب به كاربرده شده در اين آئين 

  .سانتيمتر باشد) 15(چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از پانزده ) تنه(گياه داراي ساقه : الف ـ نهال

غير (و ساير درختان ) مثمر(داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه ماكول ) چوبي(گياه خشبي : ب ـ درخت 

  .سانتيمتر كمتر نباشد كه محيط بن آنها از پانزده) مثمر

  .باشد هاي چاي مشمول اين تعريف مي تبصره ـ درخت مو با هر بن و بوته

در صورتي كه درخت در سطح زمين به چنـد  . محل تالقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است: ج ـ بن درخت 

  .شوند محسوب ميها شاخه  ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه مالك عمل خواهد بود و بقيه ساقه

  :شود كه حداقل يكي از مشخصات ذيل داشته باشد نامه به محلي اتالق مي از نظر اين آيين: د ـ باغ

در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمـين بـه طـور متوسـط در هـر      . متر مربع مساحت 500ـ داشتن حداقل 1

در صورت عـدم سـابقه احـداث بنـا بـه طـور       مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و ) 16(شانزده 

قطع . مترمربع يك اصله درخت مثمر و يا غيرمثمر و يا تركيبي از آنها غرس شده باشد) 25(متوسط هر بيست و پنج 

  .نخواهد بود) لحاظ شده در اين بند(و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار 

  .يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت ـ دارا بودن سند مالكيت و2

  .قانون زمين شهري) 12(ـ دارا بودن سابقه راي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم 3

  .اند ـ محلهايي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شده4

  .شوند به تشخيص شوراي اسالمي شهر باغ شناخته ميـ محلهايي كه  5

هاي مشجر و داراي پوشش گياهي در محدوده و حريم شـهرها كـه داراي مالكيـت     عرصه: هـ ـ فضاي سبز شهري 

  .عمومي، دولتي و خصوصي باشند

ها مصـوب  اصالح قانون حفظ و گسترش فضـاي سـبز در شـهر   « نامه قانون  منظور از قانون در اين آئين: و ـ قانون 

  .به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است 13/5/1388باشد كه در تاريخ  مي» شوراي انقالب 1359سال 
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مترمربع و در حريم شهرها براساس حدنصاب مشخص  2000ـ حدنصاب تفكيك باغات در محدوده شهرها 2ماده 

نامـه مصـوب هيـأت وزيـران آن      و آئين) اغاتصرفاً در مورد ب(شده در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي 

  .باشد مي

ـ شهرداري مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي بررسي هر نوع تغيير وضعيت و تعداد درختـان  3ماده 

كار آن دسته از امالكي كه پس از صدور پروانـه سـاختماني    نامه و صدور پايان اين آئين 1امالك و اراضي موضوع ماده

نامـه و   آيـين  7هاي ماده  و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغيير شده است، موضوع را از كميسيونوضعيت 

در مورد باغات واقع در حريم شهرها قبل از صدور پروانه ساختماني، مراتب را از دبيرخانه كميسيون تبصره يك مـاده  

  .ن جهاد كشاورزي استان استعالم نمايديك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مستقر در سازما

ـ كاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگراهها و بوستانهاي عمـومي واقـع در   4ماده 

قانون حفاظت  3زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده  هاي محيط داخل محدوده شهرها به استثناي بوستان

  .ز وظايف شهرداري استزيست ا و بهسازي محيط

هـاي مشـمول قـانون بـه عهـده مـالكين، سـاكنين         ـ حفظ، نگهداري و آبيـاري درختـان در سـاير محـل    1تبصره 

  .و متصرفين آنها است) برداران بهره(

بـرداران و متصـرفين    ـ در مورد موقوفات؛ متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستأجرين، بهره2تبصره 

  .آبياري و نگهداري درختان هستندمسئول 

ـ در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجـوز از دادسـتان،   3تبصره 

اضافي بـه عنـوان كـارمزد از    %) 15(هاي متعلقه را با پانزده درصد  راساً نسبت به آبياري و نگهداري آنها اقدام و هزينه

كن در صورت اعالم مالك مبني بر عدم توانـايي در نگهـداري درختـان شـهرداري مجـاز اسـت       مالك دريافت نمايد ال

در . هـاي مترتبـه را از وي دريافـت نمايـد     درخصوص حفظ و نگهداري درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزينه

محل با دسـتور دادسـتان   الذكر، اداره اجراي احكام ثبت  هاي فوق صورت استنكاف مالك يا متصدي از پرداخت هزينه

  .االجرا اقدام نمايد مكلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شهرداري طبق اجراي اسناد الزم

ـ براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومي، دولتـي و خصوصـي واقـع در محـدوده و       5ماده 

خاص مسـئول ايـن امـاكن، در مـوارد زيـر پـس از تصـويب        حريم شهر، با درخواست مالكين، متوليان، متصديان و اش

  :باشد نامه، شهرداري مكلف به صدور مجوز مي اين آيين 7كميسيون موضوع ماده 
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وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شـده   الف ـ درخت غير مثمري كه به سن بهره 

چنانچه شهرداري مايل بـه  . لك يا متقاضي مجدداً درخت غرس شودباشد كه در اين صورت بايد به جاي آن توسط ما

نمايد و در صورت اختالف بهاي آن طبق نظر  حفظ درخت باشد، بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي

  .كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد

و يا علل غيرعمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت آفـت و   ب ـ درختي كه به علت آفت زدگي، بيماري، انگل 

بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود كه در اين صورت بايد به جاي 

  .)انجام شود 2مطابق تبصره. (آنها نهال به ميزان دو برابر محيط بن درخت غرس شود

كشي نفت، گـاز،   ساختمان و يا مسير راه، كانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، لوله ج ـ درخت در محل احداث 

  .هاي عمراني و عمومي باشد تلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح

و سـاكنين   د ـ درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مـرور طبيعـي باشـد و يـا وجـود آن بـراي مـالكين        

  .مزاحمت ايجاد كرده باشد

از قبيل آب، فاضالب، گاز، برق، مخابرات، شـركت پخـش   (ي ارائه دهنده خدمات شهري ها دستگاهـ كليه 1تبصره 

موظفنـد قبـل از انجـام هرگونـه عمليـات عمرانـي كـه        ...) هاي وابسته به آن  هاي نفتي و شهرداري و سازمان فرآورده

كميسـيون موضـوع   (تخريب فضاي سبز باشد، عالوه بر ساير مجوزهـاي الزم، از شـهرداري   مستلزم قطع درختان و يا 

  .مجوز اخذ نمايند) نامه آيين 7ماده 

اولويت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظـارت شـهرداري و بـا رعايـت     ) د(و ) ج(ـ در مورد بندهاي 2تبصره 

بايد با رعايت اصول  واكاري مي  بودن قطع درخت و عدم امكان باشد و در صورت اجتناب ناپذير اصول علمي و فني مي

شود بـه تعـداد دو برابـر     نامه صادر مي اين آئين 7ايمني به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آن از طرف كميسيون ماده 

  .كند غرس نمايد ها در محل تعيين شده كه شهرداري معين مي مجموع محيط بن

اي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسالمي  ضوع اين ماده طبق تعرفهـ عوارض قطع درخت مو3تبصره 

  .رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد شهر مي

برداري از خزانه، قلمستان يا عمده فعاليت آنها براساس مجـوز و دسـتورالعمل شـهرداري     ـ فعاليت و بهره4تبصره 

  .بالمانع است

اعم از حقيقي يا حقوقي موجبات اتالف و امحاي درختان موضوع قـانون  ـ در صورتي كه شخص يا اشخاص   6ماده
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نامه موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ جريمـه از طريـق    اين آئين 3را فراهم آورند شهرداري در اجراي ماده 

  .مراجع قضايي و پيگيري جبران خسارت وارده اقدام نمايد

انون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلـف  اين ق 5مامورين شهرداري كه در اجراي ماده 

  .شناخته شده و مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت

نامه اجرايـي آن و تشـخيص باغـات كميسـيوني مركـب از       ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين7ماده 

  :شود اعضاي زير در هر شهرداري تشكيل مي

  .ز اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شوراالف ـ يكي ا

  .ب ـ يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحاً معاون شهرسازي و يا معاون خدمات شهري شهرداري

ج ـ مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و در صورت عدم وجود سـازمان پاركهـا و فضـاي سـبز در شـهرداري،       

  .مسئول فضاي سبز شهرداري

مترمربع كـه   500هاي با مساحت بيش از  موظف است براي صدور پروانه ساختماني در عرصه ـ شهرداري1تبصره 

  .باشد نظر كميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد در محدوده شهر واقع مي

 2000تـا   500هاي بـين   ـ شهرداري موظف است در كالن شهرها براي صدور پروانه ساختماني در عرصه2تبصره 

ربع واقع در محدوده شهر كميسيوني مركب از اعضاي زير را در هـر يـك از منـاطق شـهرداري تشـكيل داده و      متر م

  :نظريه كميسيون را اخذ و مطابق آن اقدام كند

  .الف ـ نماينده شوراي اسالمي شهر به انتخاب رييس شورا

  .ر آن شهرب ـ مدير منطقه شهرداري و در صورتي كه شهرداري منطقه نداشته باشد، شهردا

ج ـ نماينده مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري، در صورت عدم وجود سازمان پاركها و فضـاي سـبز    

  .در شهرداري نماينده خدمات شهري شهرداري

ـ جهت تشخيص باغات توسط شوراي اسالمي شهر، شهرداري موظف است درخواست مالك و ذينفـع يـا   3تبصره 

ارسـال   7نامه مذكور آمده است به كميسيون ماده  آيين 1ماده » د« بق و مداركي كه در بند درخواست خود را با سوا

در صورتيكه ذينفع دو . نمايد و نظر كميسيون را كه حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر خواهد شد، به ذينفع ابالغ كند

ض خود را به شـهرداري تقـديم خواهـد    ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداري به نظريه كميسيون اعتراض داشته باشد، اعترا

نظر شوراي اسالمي شـهر در مـورد تشـخيص بـاغ     . شهرداري آن را به شوراي اسالمي شهر ارسال خواهد داشت. كرد
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در غير اينصورت چنانچه مالك يا ذينفع پس از دو ماه به نظر كميسيون مزبـور اعتـراض ننمايـد مصـوبه     . قطعي است

  .ر شوراي اسالمي شهر تلقي خواهد شدكميسيون بعنوان رأي قطعي و نظ

ـ متقاضيان قطع، جابجايي يا سربرداري درختان بايد درخواست خود را بـه شـهرداري محـل ارايـه و فـرم        8ماده 

  .شود تكميل و تحويل نمايند مخصوصي كه در اين زمينه توسط شهرداري در اختيار آنان قرار داده مي

هفته از تاريخ تسليم و ثبت، درخواست متقاضـي را بـه كميسـيون    شهرداري ملكف است حداكثر ظرف مدت يك 

كميسيون مزبور مكلـف اسـت حـداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه درخصـوص         . نامه ارجاع نمايد موضوع اين آئين 7ماده 

درخواست متقاضي اتخاذ تصميم نمايد و شهرداري حداكثر ظرف مدت يـك هفتـه از تـاريخ ابـالغ نظـر كميسـيون،       

در صورت عدم اتخاذ تصميم توسط كميسـيون يـا تـأخير در ابـالغ پـس از موعـد       . قاضي اعالم نمايدموضوع را به مت

   .مذكور، شهرداري مكلف است حسب تقاضاي متقاضي مجوز صادر كند

ـ شهرداري و متقاضي تحت هيچ شرايط قبل از دريافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت يا سربرداري يـا  1تبصره 

  .بود جابجايي آن نخواهد

ـ شهرداري موظف است در صورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سربرداري درخت رعايت ضـوابط  2تبصره 

هـاي مترتبـه در    و اصول علمي و ايمني را نموده و امكانات و تسهيالت مورد نياز را در قبـال دريافـت اجـور و هزينـه    

  .اختيار متقاضي قرار دهد

ت ضوابط مربوط به رعايت اصول فني و ايمني و همچنين نحـوه اسـتفاده از   موظف اس 7ـ كميسيون ماده 9ماده  

تجهيزات و امكانات شهرداري براي سربرداري و جابجايي درختان و فضاهاي سبز را تدوين نمـوده و پـس از تصـويب    

  .شوراي اسالمي شهر اعالم عمومي نمايد

فعان و شهرداري در محدوده و حريم شـهر و در  تبصره ـ هرگونه جابجايي درختان توسط مالكين، متصديان و ذين 

در غيـر ايـن صـورت    . امكـان پـذير اسـت    7معابر و اماكن عمومي و خصوصي با اخذ مجوز از كميسيون موضوع ماده 

سربرداري و هرس طبق دستورالعملي كه توسط شهرداري تهيـه و ابـالغ خواهـد    . شهرداري موظف به جلوگيري است

  .رشد درختان و جلوگيري از خشك شدن آنها گردد پذيرد تا موجب شد صورت مي

هاي آن شـهرداري موظـف    قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصالحيه 7و1ـ در اجراي مواد 10ماده 

  :است شناسنامه باغات مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه كرده و به روز نگهداري نمايد

  .اره نوسازي پالك مشمولالف ـ شماره پالك ثبتي يا شم
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  ب ـ مساحت ملك

  .شهر، منطقه، ناحيه، خيابان، كوچه، شماره، نام مالك يا ذينفع: ج ـ نشاني دقيق محل شامل

  .د ـ تعداد و مشخصات هر يك از درختان مشمول قانون به تفكيك نوع مثمر و غيرمثمر

سـنامه كـه بـه عنـوان ضـابط دادگسـتري       هـ ـ نام، مشخصات، سمت و امضاي مأمور تنظيم كننده اطالعـات شنا  

  .شود شناخته مي

هاي واقع در محـدوده و حـريم شـهر آنهـا را روي نقشـه و       ـ شهرداري موظف است پس از شناسايي، باغ1تبصره 

ها به هيچ وجه، حتي در صـورت قطـع تمـام درختـان،      اين باغ. مشخص و اعالم نمايد...) و  GIS(هاي مربوطه  سامانه

  .هاي قانوني از عنوان باغ خارج نخواهند شدبدون اخذ مجوز

اي از شناسنامه تنظيمي محل مزبور را به مالك يـا ذينفـع يـا قـائم مقـام       ـ شهرداري موظف است نسخه2تبصره 

  .قانوني وي ابالغ نمايد

  .ـ شهرداري موظف است هر سال نسبت به پالك كوبي حداقل بيست درصد فضاي سبز خود اقدام نمايند3تبصره 

هـاي عمـومي    هـا و بوسـتان   ـ شهرداري مكلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگـراه 11ده ما

كـوبي   فهرستي شامل نوع درخت، محيط بن، محل كاشت و تاريخ گزارش، تهيه و تنظيم نموده و مراتـب را بـا پـالك   

  .منعكس نمايد...) و  GIS(هاي مربوط  روي درختان و روي سامانه

هاي مشجر، شوراي اسالمي شهر موظف است به منظور  ـ به منظور حفظ، نگهداري و احياي باغات و زمين12ماده 

حفظ و نگهداري باغات خصوصي، دستورالعملهاي تشويقي براي ساخت و ساز محدود در اين امـالك را در چـارچوب   

  .قوانين و ضوابط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تصويب نمايند

موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهايي كه سرانه  ها شهرداريـ وزارت مسكن و شهرسازي و 13ماده 

االمكان باغات را در كاربري فضـاي سـبز    فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي

  .بيني نمايند پيش

شرايطي فراهم نمايند تا با خريد باغات محدوده شـهر، بوسـتانهاي   و شوراهاي اسالمي شهر  ها شهرداريـ 1تبصره 

  .شهري در آنها احداث و در اختيار عموم قرار گيرد

هاي الزم را از مالكان آنها به  االمكان حمايت موظفنـد براي حفظ باغات بزرگ شهـري حتي ها شهرداريـ 2تبصره 

  .عمل آورند
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كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است، برنامـه پـنج سـاله     موظفند در شهرهايي ها شهرداريـ 3تبصره 

  .ادواري براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهر را تهيه و به تصويب شوراي اسالمي شهر برسانند
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