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

 شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

  
نامه، محدوده (قانونی) و حریم شھر، شھرک مسکونی و شھر جدید و محدوده روستا  در اجرای این آیین -۱ماده

باشند که در طرحھای مصوب جامع و تفصیلی و ھادی شھرھا، ایجاد شھرک و  ھایی می ھا و حریم عبارت از محدوده
 ند.ربط رسیده باش ھادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی  شھر جدید و طرح

) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) ۱منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده ( -۲ماده
 باشد. طبق طرحھای مصوب جامع، تفصیلی و ھادی و طرحھای شھرکھا و شھرھای جدید می

مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص  نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده کلیه مقررات این آیین -۳ماده
حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنھا و ھمچنین بنیادھا و نھادھای انقالبی و اوقاف 

 االجرا است. الزم
مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاھھای دولتی و   واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری -٤ماده

ھا، سازمانھا، نیروھای نظامی و انتظامی، شھرداریھا و شرکتھای دولتی،  عمومی و وابسته به آنھا اعم از وزارتخانه
بنیادھا و نھادھای انقالبی و موسسات عمومی غیردولتی و ھر نھاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام 

 کند، تحت ھر عنوان و در ھر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شھرھا مطلقا ممنوع است. می
 ھرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چھارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است. -٥ماده

امه کتبی ضمن سند انتقال در ھرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارن -٦ماده 
الیه، دایر براطالع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن  دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل

 خواھد بود.
گیرند،  نامه مورد نقل و انتقال قرار می ) این آئین٦کاربریھای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده ( -۷ماده

) قانون تأسیس شورایعالی شھرسازی و معماری ایران ٥شھرھا قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (در داخل 
و مراجع تصویب طرح ھادی و تغییرات بعدی آنھا در محدوده خارج از شھرھای قابل تغییر توسط  -۱۳٥۱مصوب  –

قانونی و حریم شھرھا نبوده و  نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده ) آیین۱۳کمیسیون موضوع ماده (
ھای مربوط، شھرداریھا و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات  پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه

 [۱]گروھھا و کارگروھھا ممنوع است.
انوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه دستگاھھایی که ق -۸ماده
باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری  می

طور کتبی در  زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به
 ھا و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند. ھا، صورتجلسات، ابالغیه نامه توافق
استعالم کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس  -۹ماده

سط مرجع مورد استعالم را تسھیل مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظھارنظر تو
 نماید، به مراجع مورد استعالم مربوط ارایه دھند. می

مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده  -۱۰ماده 
 زمین نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمایند.

ارک، مراجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعالم، کسری در صورت کامل نبودن مد -تبصره
 کننده اعالم نمایند. مدارک را به دستگاه استعالم

سازمانھای مسکن و شھرسازی در مورد زمینھا و امالک واقع در محدوده شھرکھا و شھرھای جدید و  -۱۱ماده
ھای اجرایی طرحھای  یافت شده را براساس مصوبات و نقشهشھرداریھا در داخل محدوده شھر، استعالمھای در

جامع، تفصیلی و ھادی آنھا پاسخ خواھند داد. در مورد شھرھای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحھای 
تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینھایی که موقعیت کلی آنھا برای کاربریھای عمومی و خدماتی شھرھا 

قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران  ٥اند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده  دیدهبینی گر پیش
ھای جامع و تفصیلی موضوع ماده یاد  عمل خواھد شد و در موارد ابھام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجرای طرح

 [۲]جرا خواھد بود.شده مراتب در شورای عالی شھرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و الزم اال
در صورت وجود یا دایر شدن شھرداری در شھرکھا و یا در تمام یا بخشی از ھر شھر جدید، پاسخگویی به  -تبصره

 استعالم موضوع این ماده توسط شھرداریھای مزبور به انجام خواھد رسید.
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ھر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاھا منوط به  -۱۲ماده
ھادی مصوب، با ھمکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در صورت عدم   استعالم از دھیاری مربوط براساس طرح

ا ھمکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در تشکیل دھیاری، از بنیاد مسکن انقالب اسالمی محل خواھد بود. دھیاریھا ب
صورت وجود طرح ھادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحھای ھادی، طبق عرف 

 محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم خواھند نمود.
دارات ثبت اسناد و امالک سازمانھای مسکن و شھرسازی استانھا موظفند استعالمھای دریافت شده از ا -۱۳ماده

ھای تفکیک اراضی و امالک واقع در خارج از حریم شھرھا (به جز روستاھا) را از نظر رعایت کاربری و  در مورد نقشه
نامه مربوط به  ای و در صورت عدم تھیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابظ آیین ضوابط طرحھای جامع ناحیه

حداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شھرھا و اصالحات بعدی آن، پاسخ استفاده از اراضی و ا
 دھند.
دھنده به استعالم موظفند استعالمھای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و امالک در  مراجع پاسخ -۱٤ماده

تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطالعات و   بایست منضم به نقشه ھای تفکیک اراضی را که می مورد نقشه
 از تاریخ وصول استعالم پاسخ دھند. مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه

ھای تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر  الذکر با نقشه در صورت موافقت مراجع فوق -۱تبصره
 ربط توسط متقاضی ارایه خواھد شد. مدارک الزم برای تفکیک طبق مقررات ذی

مورد اراضی واقع در شھرکھای مسکونی و شھرھای  ھای تفکیکی پیشنھادی از سوی متقاضیان در نقشه -۲تبصره
جدید جھت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و امالک حسب 

ربط ارسال خواھد شد.  عمران شھر جدید ذی  مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شھرسازی استان مربوط و شرکت
 اس طرحھا و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظھارنظر خواھند نمود.مراجع مذکور براس

در صورت وجود یا دایر شدن شھرداری در شھرکھا و یا در تمام یا بخشی از شھر جدید، اظھارنظر در  -۳تبصره
 خصوص موضوع این ماده به عھده شھرداریھای مذکور خواھد بود.

) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول ۸واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (تامین و  -۱٥ماده
ھای معتبر ساختمانی یا عدم خالف یا پایان کار (در مورد شھرھا، شھرھای جدید و شھرکھا) یا تاییدیه  به ارایه پروانه

 بری مسکونی خواھد بود.مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت کار
نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانون واگذاری و احیای اراضی  ) آیین۳۲کمیسیونھای موضوع ماده ( -۱٦ماده

برداری از جنگلھا و منابع  ) قانون حفاظت و بھره۳۱و ماده ( -۱۳٥۹مصوب  –در حکومت جمھوری اسالمی ایران 
االجرا  اند نیز الزم ی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شدهو سایر مراجع -۱۳٤٦مصوب  –طبیعی 

 [۳]»باشد. می
نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا که مبنای تغییر  ) آیین٤نقشه تایید شده موضوع ماده ( -تبصره

کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغھای خارج از محدوده شھرھا و شھرکھا توسط ادارات ثبت اسناد و امالک قرار 
ھای مذکور بعد از تفکیک  اراضی زراعی و باغات موضوع نقشهگیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از  می
 باشند و در ھر حال تغییر کاربری این اراصی به مسکونی ممنوع است. می

کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شھرھا، در داخل شھرکھا و شھرھای جدید  -۱۷ماده
گیری کرده و یا به ھر نحو به ساخت و سازھای  و حریم آنھا و ھمچنین روستاھا، برخالف مفاد این قانون تصمیم

محسوب و طبق مقررات با آنھا رفتار خواھد  غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناھای خالف باشند، متخلف
 شد.
درج شماره، تاریخ نام صادرکننده مجوز در آگھیھای تفکیک و فروش موضوع این قانون الزامی است و  -۱۸ماده

ھای گروھی و نصب  آگھیھای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه
باشند و وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی اقدامات الزم را در جھت تحقق این موضوع به عمل  یدر اماکن عمومی م

 خواھد آورد و زارت مسکن و شھرسازی نیز موظف است ھرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
روشھای مقتضی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به  -۱۹ماده

به تمامی بنگاھھای معامالت امالک و مستغالت، دفاتر اسناد رسمی و شرکتھای تعاونی ابالغ نمایند که در اجرای 
ھای تفکیک  نامه و نظایر آنھا برای زمینھای موضوع این قانون که فاقد نقشه ) قانون، از تنظیم مبایعه٦مفاد ماده (

 ری نمایند.مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خوددا
نامه توسط  وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاھده تخلف از قانون و این آیین -تبصره

بنگاھھای معامالت ملکی و شرکتھای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شھرسازی مبنی بر وقوع 
 ر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.تخلف، برخورد الزم را با متخلفان به ترتیب براب

نامه  وزارت مسکن و شھرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون و این آیین -۲۰ماده
پس از احراز آن، متخلفان را ھمراه ادله و مدارک مربوط جھت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی 

توانند ابطال  ربط می حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و ھمچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی معرفی و تا
اقدامات خالف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از 

 مقامات قضایی درخواست نمایند.
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و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی برحسن انجام این قانون و دبیرخانه شورای عالی شھرسازی  -۲۱ماده 
 نامه را بر عھده خواھد داشت. آیین

 


