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 1383/ 3/ 6  مصوب

 از  عبارت روستا  محدوده و ديجد شهر و  يمسكون شهرك ، شهر  ميحر و)  يقانون(  محدوده ، نامه  نييآ  نيا  ياجرا در ـ 1  ماده

  طرح و ديجد شهر و شهرك جاديا شهرها،  يهاد و  يليتفص و  جامع  مصوب  يطرحها در  كه باشند يم ييها ميحر و ها محدوده

 . باشند  دهيرس  ربط  يذ  يقانون  مراجع  بيتصو  به  ييروستا  يهاد

  طبق)  يقانون(  محدوده در  يمسكون  يكاربر از  يبرخوردار ، قانون) 1(  ماده  موضع  معارض  يكاربر  نداشتن از منظور ـ 2  ماده

 . باشد يم ديجد  يشهرها و شهركها  يطرحها و  يهاد و  يليتفص ، جامع  مصوب  يطرحها

 و  يقيحق  اشخاص  هيكل  يبرا ، نيزم از  يمسكون  استفاده در  آن رينظا و  استعالم  لزوم مانند  نامه  نييآ  نيا  مقررات  هيكل ـ 3  ماده

 .  است االجرا  الزم  اوقاف و  يانقالب  ينهادها و ادهايبن  نيهمچن و آنها  به  وابسته و  يدولت و  يعموم ، يخصوص از  اعم  يحقوق

  وابسته و  يعموم و  يدولت  يدستگاهها  تمام  توسط  مسكن امر  يبرا  يمسكون  يكاربر فاقد  ياراض وافراز كيتفك ، يواگذار ـ 4  ماده

 و  يانقالب  ينهادها و ادهايبن ، يدولت  يشركتها و ها يشهردار ،  يانتظام و  ينظام  يروهاين ، ها سازمان ، ها  ازوزارتخانه  اعم آنها  به

 كشور از  نقطه هر در و  عنوان هر  تحت كند، يم  اقدام  ياراض  يواگذار  به  كه  دولت  به  وابسته نهاد هر و  يدولت ريغ  يعموم  موسسات

 .  است  ممنوع مطلقا شهرها  خارج اي  داخل از  اعم

 .  است  ممنوع  ستيز  طيمح  حفاظت  سازمان  تيريمد  تحت  چهارگانه  مناطق  داخل در  ياراض  يواگذار  هرگونه ـ 5  ماده

  يرسم اسناد دفاتر در  انتقال سند  ضمن  يكتب  اقرارنامه  ميتسل  به  مشروط ،  يمسكون  يكاربر فاقد  ياراض  انتقال و  نقل  هرگونه ـ 6  ماده

 . بود خواهد  آن در  مسكن  ساختن  امكان  عدم و  نيزم  يرمسكونيغ  يكاربر از  اطالع بر ري،دا هيال  منتقل  توسط

 رييتغ  قابل رند،يگ يم قرار  انتقال و  نقل مورد  نامه  نييآ  نيا) 6(  ماده در مقرر  بيترت  به  كه  يمسكون ريغ  ياراض  يهايكاربر ـ 7  ماده

 و ـ 1359  مصوب ـ  رانيا  ياسالم  يجمهور  حكومت در  ياراض  ياياح و  يواگذار  يقانون  حهيال) 5( ماده  يها ونيسيكم  توسط

  يها  رخانهيدب  توسط آنها  يكاربر رييتغ  درخواست  متضمن  يتقاضا  قبول و  نبوده آنها  يبعد  راتييتغ و  يهاد  طرح  بيتصو  مراجع

 .  است  ممنوع مذكور  مراجع و ونهايسيكم  جلسات در تقاضا  نيا  طرح و اعضا ريسا و هايشهردار ،مربوط



 ، شماره موظفند باشند، يم  يحقوق و  يقيحق  اشخاص  به  مسكن امر  يبرا  نيزم  يواگذار  به مجاز قانونا  كه  ييدستگاهها  هيكل ـ 8  ماده

 و  يمسكون  يكاربر از  يواگذار مورد  نيزم  يبرخوردار بر ريدا را  قانون در مقرر  مراجع از  شده  افتيدر  استعالم  پاسخ  متن و  خيتار

 مدارك ريسا و ها  هيابالغ صورتجلسات، ها،  نامه  توافق در  يكتب طور  به كنندگان،  استفاده تعداد با  متناسب  مقررات و  ضوابط

 . ندينما ديق  نيزم  يواگذار  به  مربوط

 سند  طبق  مناسب  اسيمق در  نيزم  تيموقع  نقشه مكلفند  آن  يساختمان  مقررات و  ضوابط و  نيزم  يكاربر  كنندگان  استعالم ـ 9  ماده

  مربوط  استعالم مورد  مراجع  به د،ينما يم  ليتسه را  استعالم مورد  مرجع  توسط اظهارنظر  كه  يمشخصات ريسا و  نيزم  ينشان ، تيمالك

 . دهند  هيارا

  نسبت ،  نيزم  كننده واگذار  مراجع اي  يرسم اسناد  دفترخانه  نامه  وصول از  پس روز  ده  ظرف مكلفند  استعالم مورد  مراجع ـ 10  ماده

 . ندينما  اقدام  استعالم  پاسخ صدور  به

 را مدارك  يكسر استعالم،  وصول  خيتار از روز  پنج  ظرف مكلفند  شونده  استعالم  مراجع مدارك،  نبودن  كامل  صورت در ـ  تبصره

 . ندينما  اعالم  كننده  استعالم  دستگاه  به

 در هايشهردار و ديجد  يشهرها و شهركها  محدوده در  واقع امالك و نهايزم مورد در  يشهرساز و  مسكن  يسازمانها ـ 11  ماده

 آنها  يهاد و  يليتفص جامع،  يطرحها  يياجرا  يها نقشه و  مصوبات  اساس بر را  شده  افتيدر  يها استعالم شهر،  محدوده  داخل

  مجاورت در  نيزم  يبيتقر  وقوع و  يليتفص  يطرحها  فقدان  صورت در ، جامع  طرح يدارا  يشهرها مورد در. داد خواهند  پاسخ

  يعال  يشورا  مصوبات  اساس بر اند، دهيگرد  ينيب  شيپ شهرها  يخدمات و  يعموم  يهايكاربر  يبرا آنها  يكل  تيموقع  كه  يينهايزم

 . شد خواهد  عمل  رانيا  يمعمار و  يشهرساز

  استعالم  به  ييپاسخگو د،يجد شهر هر از  يبخش اي  تمام در اي و ها شهرك در  يشهردار  شدن ريدا اي وجود  صورت در ـ  تبصره

 . ديرس خواهد  انجام  به مزبور  يها يشهردار  توسط  ماده  نيا  موضوع

  ياريده از  استعالم  به  منوط روستاها  محدوده  داخل در  يعاد و  يرسم از  اعم  مسكن امر  يبرا  ياراض  انتقال و  نقل  نوع هر ـ 12  ماده

  مسكن اديبن از ، ياريده  ليتشك  عدم  صورت در و  ياسالم  انقالب  مسكن اديبن  يهمكار با ،  مصوب  يهاد  طرح  اساس بر  مربوط

  اساس بر  ييروستا  يهاد  طرح وجود  صورت در مورد،  حسب  شده ادي اديبن  يهمكار با ها ياريده.بود خواهد  محل  ياسالم  انقالب

  اعالم را  مربوط  يساختمان  ضوابط و  يكاربر ، محل  عرف  طبق ،  يهاد  يطرحها وجود  عدم  صورت در و مذكور  مصوب  طرح

 . نمود خواهند

  يها نقشه مورد در امالك و اسناد  ثبت  ادارات از  شده  افتيدر  ياستعالمها موظفند استانها  يشهرساز و  مسكن  يسازمانها ـ 13  ماده

 هيناح  جامع  يطرحها  ضوابط و  يكاربر  تيرعا نظر از را) روستاها جز  به( شهرها  ميحر از  خارج در  واقع وامالك  ياراض كيتفك

 و بنا  احداث و  ياراض از  استفاده  به  مربوط  نامه  نييآ  ضوابط  تيرعا نظر از نظر مورد  هيناح يبرا  طرح  هيته  عدم  صورت در و  يا 

 . دهند  پاسخ ، آن  يبعد  اصالحات و شهرها  ميحر و  يقانون  محدوده از  خارج در  ساتيتاس



  يها نقشه مورد در امالك و اسناد  ثبت  ادارات  يسو از  آمده  عمل  به  يها استعالم موظفند  استعالم  به  دهنده  پاسخ  مراجع ـ 14  ماده

  يبرا ازين مورد  مشخصات و  اطالعات ريسا و  مناسب  اسيمق در خوانا  يكيتفك  نقشه  به  منضم  ستيبا يم  كه را  ياراض كيتفك

 . دهند  پاسخ  استعالم  وصول  خيتار از  ماه دو  ظرف حداكثر باشد،  نيزم  تيموقع  صيتشخ

 ريسا ، كيتفك  ضوابط و  يكاربر نظر از  شده  افتيدر  يكيتفك  يها نقشه با الذكر  فوق  مراجع  موافقت  صورت در ـ 1  تبصره

 . شد خواهد  هيارا  يمتقاض  توسط  ربط  يذ  مقررات  طبق كيتفك  يبرا  الزم مدارك

  جهت ديجد  يشهرها و  يمسكون  يها شهرك در  واقع  ياراض مورد در  انيمتقاض  يسو از  يشنهاديپ  يكيتفك  يها نقشه ـ 2  تبصره

  به  بيترت  به مورد  حسب امالك و اسناد  ثبت  ادارات  طرف از كيتفك  ضوابط و  يكاربر  تيرعا و كيتفك  امكان  ثيح از دييتا

 و طرحها  اساس بر مذكور  مراجع. شد خواهد  ارسال  ربط  يذ ديجد شهر  عمران  شركت و  مربوط  استان  يشهرساز و  مسكن  سازمان

 . بود خواهند اظهارنظر ،  وصول  خيتار از  ماه دو  ظرف حداكثر مصوب،  مقررات و  ضوابط

  موضوع  خصوص در اظهارنظر د،يجد شهر از  يبخش اي  تمام در اي و شهركها در  يشهردار  شدن ريدا اي وجود  صورت در ـ 3  تبصره

 . بود خواهد مذكور  يها يشهردار  عهده  به  ماده  نيا

  هيارا  به  موكول)  آن رينظا و  ثابت  تلفن و گاز ، برق ، آب(  قانون) 8(  ماده  موضوع  ييربنايز  ساتيتاس  يواگذار و  نيتام ـ 15  ماده

 مجوز صدور  مراجع  هيدييتا اي) شهركها و ديجد  يشهرها شهرها، مورد در( كار  انيپا اي  خالف  عدم اي  يساختمان معتبر  يها  پروانه

 . بود خواهد  يمسكون  يكاربر  تيرعا بر ريدا روستا،  محدوده در  ساختمان

  تيقابل گريد  نيقوان  طبق  سينو  دست و  يعاد اسناد  اساس بر  كه امالك و  ياراض از  دسته  آن  يبرا  قانون) 6(  ماده مفاد ـ 16  ماده

 و اسناد  ثبت  قانون از  يمواد  حذف و  اصالح  قانون  موضوع) 148( و) 147( مواد  جمله از باشند  افتهي سند صدور اي و كيتفك

 ، مسكن و  نيزم  يمل  سازمان  جمله از  مسكن امر  يبرا  مختلف  مراجع  توسط  نيزم  يهايواگذار  هيكل در و ـ 1370  مصوب ـ امالك

  مصوب ـ  رانيا  ياسالم  يجمهور  حكومت در  ياراض  ياياح و  يواگذار  يقانون  حهيال) 32(  ماده  موضوع  يونهايسيكم و هايشهردار

  شناخته  نيزم  يواگذار  به مجاز  نيقوان  موجب  به  كه  يمراجع ريسا و  يعيطب  منابع و جنگلها از  يبردار بهره و  حفاظت  قانون و ـ1359

 . باشد يم االجرا  الزم زين اند شده

 و  يكاربر رييتغ  يمبنا  باغهاكه و  يزراع  ياراض  يكاربر  حفظ  قانون  يياجرا  نامه  نييآ) 4(  ماده  موضوع  شده دييتا  نقشه ـ  تبصره

 منحصرا رند،يگ يم قرار امالك و اسناد  ثبت  ادارات  توسط شهركها و شهرها  محدوده از  خارج  يباغها و  يزراع  ياراض كيتفك

  حال هر در و باشند يم كيتفك از بعد مذكور  يها  نقشه  موضوع  باغات و  يزراع  ياراض از  يباغدار و  يكشاورز  استفاده  به  مربوط

 .  است  ممنوع  يمسكون  به  ياراض  نيا  يكاربر رييتغ

  ميحر و ديجد  يشهرها و شهركها  داخل در ، شهرها  ميحر از  خارج اي  ميحر و)  يقانون(  محدوده در  كه  يمراجع  هيكل ـ 17  ماده

 اي  نموده  اقدام  يرقانونيغ  يسازها و  ساخت  به نحو هر  به اي و  كرده  يريگ  ميتصم  قانون  نيا مفاد  روستاها،برخالف  نيهمچن و آنها

 . شد خواهد رفتار آنها با  مقررات  طبق و  محسوب  متخلف باشند،  خالف  يبناها  احداث در موثر

  



 و  است  يالزام  قانون  نيا  موضوع  ياراض  فروش و كيتفك  يها  يآگه در مجوز  كننده صادر  نام و  خيتار ، شماره  درج ـ 18  ماده

  اماكن در  نصب و  يگروه  يها رسانه ريسا و مايس و صدا ، مطبوعات در  غيتبل و  چاپ  قابل ريغ مذكور،  مشخصات فاقد  يها  يآگه

  وزارت و آورد خواهد  عمل  به  موضوع  نيا  تحقق  جهت در را  الزم  اقدامات  يارشاداسالم و  فرهنگ  وزارت و باشند يم  يعموم

 . دينما  يريگيپ را  ماده  نيا از  تخلف  هرگونه  است  موظف زين  يشهرساز و  مسكن

  يتمام  به  يمقتض  يروشها  به مورد  حسب مكلفند  تعاون  وزارت و  يبازرگان  وزارت ، كشور امالك و اسناد  ثبت  سازمان ـ 19  ماده

 از ، قانون) 6(  ماده مفاد  ياجرا در  كه ندينما  ابالغ  يتعاون  يشركتها و  يرسم اسناد دفاتر ، مستغالت و امالك معامالت  يها بنگاه

 داياك است،  يقانون  مرجع  مصوب كيتفك  يها نقشه فاقد  كه  قانون  نيا  موضوع  ينهايزم  يبرا آنها رينظا و  نامه  عهيمبا  ميتنظ

 . ندينما  يخوددار

  يبنگاهها  توسط  نامه  نييآ  نيا و  قانون از  تخلف  مشاهده  صورت در مورد  حسب موظفند  تعاون  وزارت و  يبازرگان  وزارت ـ  تبصره

 را  الزم برخورد ، تخلف  وقوع بر  يمبن  يشهرساز و  مسكن  وزارت  يسو از  گزارش  افتيدر اي و  يتعاون  يوشركتها  يملك  معامالت

 . آورند  عمل  به  تعاون  قانون و  يصنف  نظام  قانون برابر  بيترت  به  متخلفان با

 از  پس  نامه  نييآ  نيا و  قانون از  تخلف  وقوع از  اطالع  محض  به  قانون  حيصح  ياجرا در  يشهرساز و  مسكن  وزارت ـ 20  ماده

  حصول تا و  يمعرف  ييقضا  صالح  مراجع  به  يمقتض  يرا صدور و  يدگيرس  جهت  مربوط مدارك و  ادله  همراه را  متخلفان ، آن احراز

  به  تيوضع  اعاده ،  خالف  اقدامات  ابطال توانند يم  ربط  يذ  مراجع ريسا و مذكور  وزارت  نيهمچن و  نموده  يريگيپ را  مراتب  جهينت

 . ندينما  درخواست  ييقضا  مقامات از ،  مربوط  مقررات  مطابق را  دولت  به  شده وارد  خسارات  جبران زين و  سابق  حالت

  عهده بر را  نامه  نييآ و  قانون  نيا  انجام  حسن بر  يعال  نظارت  تيمسئول  رانيا  يمعمار و  يشهرساز  يعال  يشورا  رخانهيدب ـ 21  ماده

 . داشت خواهد


