قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
به شرکتها ی تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد
کاربریمسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسککن وسکایر اشکخاص حقیقکی و حقکوقی
مککا  - 1از تککاریال مز امجککراش شککدن ایککن قککانون ارگونککه واگککذاری و نقکک وانتقککا
اراضکیبه اشککخاص حقیقکی و حقککوقی و شکرکتهای تعککاونی مسککن اشککت از شکرکتهای تعککاونی
مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسککن کارکنکان نیرواکای نیکامی و انتیکامی بکرای امکر
مسکن ر اخ محدو ( قانونی) شهراا ،شکهرکها و شکهراای جدیکد موککو بکه اخکذ گکواای
مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضکواب سکاخو و سکاز متناسک

بکا نیکاز و اکدق متقاضکیان

راراضکککی مکککور نیکککر از مراجکککع مکککذکور ر مکککوا ( )3و ( )4ایکککن قکککانون میباشکککد.
مککا  - 2فککاتر اسککنا رسککلی و کایککه مراجککع قککانونی واگذارکننککد زمککین اشککت از
سککازمانها ،نها اا و سککتهااهای ویتککی و ویر ویتککی موبلنککد قبکک از ارگونککه نقکک و انتقککا
و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعکاونی مسککن و اشکخاص حقیقکی و حقکوقی موضکون ب مکانع
بو ن احداث واحداای مسکونی ر اراضی مور نیکر را ببکم مکوا تکی از مراجکع تعیکین شکد
ر ایککن قککانون اسککتع

و میوسککو مککدارا نلاینککد اشتبککار ایککن گککواای حککداک ر و سککا از

تاریالصدور میباشد.
مککا  - 3کککاربری ،ضککواب سککاختلانی و ب مککانع بککو ن نقکک و انتقککا یککا واگککذاری
زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشکخاص حقیقکی و حقکوقی ر اخ محکدو
( قانونی) شهراا ،باید ازبریم شهر اری مربکو و براسکاط برحهکای م و توسکعه شکهری بکه
بور کتبی اش

و گواای شد باشد.

1

مککا  - 4ارگونککه نقک و انتقککا و واگککذاری زمککین بککه شککرکتهای تعککاونی مسکککن واشککخاص
حقیقی و حقکوقی بکرای امکر مسککن ر خکارو محکدو (قکانونی) شکهراا اشکت از اخک و یکا
خارو از حریت شهراا بجز ر محدو م و
براسکککاط برحهکککای م کککو

شهراای جدیکد و شکهرکها ی ککهببم مقکررا

و

احکککداث شکککد یکککا میشکککوند ،ملنکککون میباشکککد.

احراز وقون زمین مور نیر ر اخ شهراای جدید و شهرکهای م کو

و تناسک زمین مکذکور

از نیککر کککاربری و ضککواب سککاختلانی بککا برنامککهاای متقاضککیان بککه شهککد سازمانمسکککن و
شهرسازی استان میباشد.
مکککا  - 5ا ارا

ثبکککو اسکککنا و امککک ا موبلنکککد ت ییدیکککهاای زیکککر را رمکککور

تهیهنقشه اای تلکیک اراضکی و امک ا و انجکا قکانونی مراحک تلکیکک ،بکه شکرذ زیکر اخکذ
نلایند:
ایف  -تلکیک اراضی و ام ا ر اخک محکدو (قکانونی) شکهر و حکریت شکهر از نیررشایکو
م وبا

برحهای جامع و اا ی شهری از شهر اری مربو

 تلکیک اراضی و ام ا واقع ر خارو از حکریت شکهراا از نیکر رشایکو ککاربری وضکواببرحهای جامع ناحیه ای و رصکور
ضککواب

شکد تهیکه بکرذ بکرای ناحیکه مکور نیکر ،از نیررشایکو

ین نامککه مربککو بککه اسککتلا از اراضککی و احککداث بنککا و ت سیسککا

ر خککارو

وزیککران) و اص ک حا

بعککدی ن،

ازمحککدو قککانونی و حککریت شککهراا (م ککو

 1355ای ک

ازسازمان مسکن و شهرسازی استان .
تب ککر  -ر اخکک محککدو روسککتااا مرجککع تهیککه و ت ییککد نقشککهاای مربککو بنیا مسکککن
انق

اس می اسو.

مککا  - 6اککر نککون نقکک و انتقککا اشککت از رسککلی و شککا ی ،تلکیککک ،افککراز ،صککدور سککند
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وتغییککر کککاربری رمککور زمینهککای موضککون ایککن قککانون ،بککدون رشایککو ملککا ایککن قککانون و
مقررا مربککو ملنککون اسککو رصککور

تخاککف ،متخالککان از جلاککه ایکک

تعککاونیذی رب  ،مسککلو جبککران خسککارا

مککدیر شککرکو

وار شککد بککه اشککخاص حقیقککی و حقککوقی،

شکککککهر اریها ،ویو و اشضکککککای شکککککرکتهای تعکککککاونی مسککککککن میباشکککککند.
مککا  - 7مراجعککی کککه خککارو از حککدو وبککایف خککو

ر حککریت یککا خککارو از حککریت

شهراات لیت گیری کنند و به ار نحکو بکه سکاخو و سکازاای ویرقکانونی و بکرخ ق ملکا ایکن
قانون اقککدا نلاینککد و یککا مککلثر ر احککداث ایککن گونککه بنااککا باشککند و یککا بککه نحککوی ر
اینگونه اقکداما خ ق مشکارکو نلاینکد ،ببکم ایکن قکانون متخاکف محسکو

میشکوند و بکا

نها برابر مقررا رفتار خوااد شد.
مکا  - 8کایکه سکازمانها ،ملسسککا

و شکرکتهای تک مین کننککد خکدما

و نیککایر ن مکالنککد خوککو و انشککعا
ساختلانی فق

بککه سککاختلانها را برحسکک

 ،بکر  ،گککاز،تالن

مراحکک مختافشلایککا

ر قبکا ارا که مروانکه معتبکر سکاختلانی ،گکواای شکد خک ق یکاگواای مایکان

ساختلان معتبر صا ر شد توس مراجع مسلو صکدور مروانکه و ذککر شکلار وتکاریال مکدارا
مذکور ر قرار ا اای واگذاری ،ت مین و واگذار نلایند.
واگذاری خوو و انشعا

این گونه خکدما

بکه واحکداای مسککونی و صکنلی وارگونکه بنکا ی

که به بور ویر مجاز و برخ ق ضواب و مقررا

اجرا ی برحهکای م کو احداث شکو ملنکون

میباشد.
مککا  - 9وزار

فرانککو و ارشککا اسکک می موبککف اسککو بککه کایککه جرا ککد و سایررسککانهاا

ابکک ن نلایککد قبکک از رو ارنککون گهککی تبایغککاتی رارتبککا بککا تلکیککک و فککروش
اراضکی،مجوزاای صکا ر شکد توسک مراجکع موضککون مکا ( )5ایکن قکانون را حسک
از گهی اند رخواسو و رصور

شد ارا ه مدارا مکذکور ،نیکر وزار

مککور

مسککن وشهرسکازی
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( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربو ) را رخ وص ب مکانع بکو ن تلکیککو شرضکه زمکین
اخذ نلایند.
مکککا  - 10کایکککه قکککوانین و مقکککررا

مغکککایر بکککا ایکککن قکککانون یغکککو میشکککوند.

مککا  - 11یین نامککه اجرا ککی ایککن قککانون توس ک وزارتخانککهاای مسکککن و شهرسازی،کشککور،
تعاون و کار و امور اجتلکاشی حکداک ر بکرق مکد

سکه مکا تهیکه و بکه ت کوی ای

وزیران

خوااد رسید.
قکانون فکو مشکتل بکر یکاز مکا و یکک تب کر ر جاسکه شانکی روز یکشکنبه مورخششکت
مککر ا مککا یکهککزار و سی ککد و اشککتا و یککک مجاککت شککورای اسکک می ت ککوی

و ر

تاریال 1381.5.16به ت یید شورای نههبان رسیده است.
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