آيين نامه اجزايي قانون منع فزوش و واگذاري اراضي فاقد كاربزي مسكوني بزاي امز مسكن به
شزكتهاي تعاوني مسكن و سايز اشخاص حقيقي و حقوقي (33/3/6با اصالحات بعدي)

ماده  - 1دس ارشاي ايي آييي ًبهِ ،هحذٍدُ (هبًًَي) ٍ حشين ضْش  ،ضْشى هسًٌَي ٍ ضْش رذيذ ٍ
هحذٍدُ سٍستب ػجبست اص هحذٍدُ ّب ٍ حشين ّبيي هي ثبضٌذ ًِ دس قشحْبي هػَة ربهغ ٍ تلػيلي ٍ
ّبدي ضْشّب ،ايزبد ضْشى ٍ ضْش رذيذ ٍ قشح ّبدي سٍستبيي ثِ تػَيت هشارغ هبًًَي ري سثف سسيذُ
ثبضٌذ.
ماده  - 2هٌظَس اص ًذاضتي ًبسثشي هؼبسؼ هَؾَع هبدُ ( )1هبًَى ،ثشخَسداسي اص ًبسثشي هسًٌَي دس
هحذٍدُ (هبًًَي) قجن قشحْبي هػَة ربهغ ،تلػيلي ٍ ّبدي ٍ قشحْبي ضْشًْب ٍ ضْشّبي رذيذ هي
ثبضذ.
ماده ً - 3ليِ هوشسات ايي آييي ًبهِ هبًٌذ لضٍم استؼالم ٍ ًظبيش آى دس استلبدُ هسًٌَي اص صهيي ،ثشاي
ًليِ اضخبظ حويوي ٍ حوَهي اػن اص خػَغي ،ػوَهي ٍ دٍلتي ٍ ٍاثستِ ثِ آًْب ٍ ّوچٌيي ثٌيبدّب ٍ
ًْبدّبي اًوالثي ٍ اٍهبف الصم االرشا است.
ماده ٍ - 4اگزاسي ،تلٌيي ٍ اكشاص اساؾي كبهذ ًبسثشي هسًٌَي ثشاي اهش هسٌي تَسف توبم دستگبّْبي
دٍلتي ٍ ػوَهي ٍ ٍاثستِ ثِ آًْب اػن اص ٍصاستخبًِ ّب ،سبصهبًْبً ،يشٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ،ضْشداسيْب ٍ
ضشًتْبي دٍلتي ،ثٌيبدّب ٍ ًْبدّبي اًوالثي ٍ هؤسسبت ػوَهي ؿيشدٍلتي ٍ ّش ًْبد ٍاثستِ ثِ دٍلت ًِ ثِ
ٍاگزاسي اساؾي اهذام هي ًٌذ ،تحت ّش ػٌَاى ٍ دس ّش ًوكِ اص ًطَس اػن اص داخل يب خبسد ضْشّب هكلوبً
هوٌَع است.
ماده ّ - 5شگًَِ ٍاگزاسي اساؾي دس داخل هٌبقن چْبسگبًِ تحت هذيشيت سبصهبى حلبظت هحيف صيست
هوٌَع است.
ماده ّ - 6شگًَِ ًول ٍ اًتوبل اساؾي كبهذ ًبسثشي هسًٌَي ،هطشٍـ ثِ تسلين اهشاسًبهِ ًتجي ؾوي سٌذ
اًتوبل دس دكبتش اسٌبد سسوي تَسف هٌتول اليِ ،دايش ثش اقالع اص ًبسثشي ؿيشهسًٌَي صهيي ٍ ػذم اهٌبى
سبختي هسٌي دس آى خَاّذ ثَد.
ماده ً - 7بسثشيْبي اساؾي ؿيشهسًٌَي ًِ ثِ تشتيت هوشس دس هبدُ ( )6ايي آييي ًبهِ هَسد ًول ٍ اًتوبل
هشاس هي گيشًذ ،هبثل تـييش تَسف ًويسيًَْبي هبدُ ( )5هبًَى تبسيس ضَسايؼبلي ضْشسبصي ٍ هؼوبسي
ايشاى -هػَة  ٍ 1551هشارغ تػَيت قشح ّبدي ٍ تـييشات ثؼذي آًْب ًجَدُ ٍ هجَل توبؾبّبي هتؿوي

دسخَاست تـييش ًبسثشي آًْب تَسف دثيشخبًِ ّبي هشثَـ ،ضْشداسيْب ٍ سبيش اػؿب ٍ قشح ايي توبؾب دس
رلسبت ًويسيًَْب ٍ هشارغ هزًَس هوٌَع است.
ماده ً - 8ليِ دستگبّْبيي ًِ هبًًَبً هزبص ثِ ٍاگزاسي صهيي ثشاي اهش هسٌي ثِ اضخبظ حويوي ٍ حوَهي
هي ثبضٌذ ،هَظلٌذ ضوبسُ ،تبسيخ ٍ هتي پبسخ استؼالم دسيبكت ضذُ اص هشارغ هوشس دس هبًَى سا دايش ثش
ثشخَسداسي صهيي هَسد ٍاگزاسي اص ًبسثشي هسًٌَي ٍ ؾَاثف ٍ هوشسات هتٌبست ثب تؼذاد استلبدُ ًٌٌذگبى،
ثِ قَس ًتجي دس تَاكن ًبهِ ّب ،غَستزلسبت ،اثالؿيِ ّب ٍ سبيش هذاسى هشثَـ ثِ ٍاگزاسي صهيي هيذ ًوبيٌذ.
ماده  - 9استؼالم ًٌٌذگبى ًبسثشي صهيي ٍ ؾَاثف ٍ هوشسات سبختوبًي آى هٌللٌذ ًوطِ هَهؼيت صهيي دس
هويبس هٌبست قجن سٌذ هبلٌيتً ،طبًي صهيي ٍ سبيش هطخػبتي ًِ اظْبسًظش تَسف هشرغ هَسد استؼالم
سا تسْيل هي ًوبيذ ،ثِ هشارغ هَسد استؼالم هشثَـ اسائِ دٌّذ.
ماده  -11هشارغ هَسد استؼالم هٌللٌذ ظشف دُ سٍص پس اص ٍغَل ًبهِ دكتش خبًِ اسٌبد سسوي يب هشارغ
ٍاگزاس ًٌٌذُ صهييً ،سجت ثِ غذٍس پبسخ استؼالم اهذام ًوبيٌذ.
تبصره  -دس غَست ًبهل ًجَدى هذاسى ،هشارغ استؼالم ضًَذُ هٌللٌذ ظشف پٌذ سٍص اص تبسيخ ٍغَل
استؼالمً ،سشي هذاسى سا ثِ دستگبُ استؼالم ًٌٌذُ اػالم ًوبيٌذ.
ماده  -11سبصهبًْبي هسٌي ٍ ضْشسبصي دس هَسد صهيٌْب ٍ اهالى ٍاهغ دس هحذٍدُ ضْشًْب ٍ ضْشّبي
رذيذ ٍ ضْشداسيْب دس داخل هحذٍدُ ضْش ،استؼالهْبي دسيبكت ضذُ سا ثش اسبس هػَثبت ٍ ًوطِ ّبي
ارشايي قشحْبي ربهغ ،تلػيلي ٍ ّبدي آًْب پبسخ خَاٌّذ داد .دس هَسد ضْشّبي داساي قشح ربهغ ،دس
غَست كوذاى قشحْبي تلػيلي ٍ ٍهَع توشيجي صهيي دس هزبٍست صهيٌْبيي ًِ هَهؼيت ًلي آًْب ثشاي
ًبسثشيْبي ػوَهي ٍ خذهبتي ضْشّب پيص ثيٌي گشديذُ اًذ ،ثش اسبس هػَثبت ضَسايؼبلي ضْشسبصي ٍ
هؼوبسي ايشاى ػول خَاّذ ضذ .
تبصره  -دس غَست ٍرَد يب دايش ضذى ضْشداسي دس ضْشًْب ٍ يب دس توبم يب ثخطي اص ّش ضْش رذيذ،
پبسخگَيي ثِ استؼالم هَؾَع ايي هبدُ تَسف ضْشداسيْبي هضثَس ثِ اًزبم خَاّذ سسيذ.
ماده ّ -12ش ًَع ًول ٍ اًتوبل اساؾي ثشاي اهش هسٌي اػن اص سسوي ٍ ػبدي دس داخل هحذٍدُ سٍستبّب
هٌَـ ثِ استؼالم اص دّيبسي هشثَـ ثش اسبس قشح ّبدي هػَة ،ثب ّوٌبسي ثٌيبد هسٌي اًوالة اسالهي ٍ
دس غَست ػذم تطٌيل دّيبسي ،اص ثٌيبد هسٌي اًوالة اسالهي هحل خَاّذ ثَد .دّيبسيْب ثب ّوٌبسي ثٌيبد

يبد ضذُ حست هَسد ،دس غَست ٍرَد قشح ّبدي سٍستبيي ثش اسبس قشح هػَة هزًَس ٍ دس غَست ػذم
ٍرَد قشحْبي ّبدي ،قجن ػشف هحلً ،بسثشي ٍ ؾَاثف سبختوبًي هشثَـ سا اػالم خَاٌّذ ًوَد.
ماده  -13سبصهبًْبي هسٌي ٍ ضْشسبصي استبًْب هَظلٌذ استؼالهْبي دسيبكت ضذُ اص اداسات حجت اسٌبد ٍ
اهالى دس هَسد ًوطِ ّبي تلٌيي اساؾي ٍ اهالى ٍاهغ دس خبسد اص حشين ضْشّب (ثِ رض سٍستبّب) سا اص ًظش
سػبيت ًبسثشي ٍ ؾَاثف قشحْبي ربهغ ًبحيِ اي ٍ دس غَست ػذم تْيِ قشح ثشاي ًبحيِ هَسدًظش ،اص ًظش
سػبيت ؾَاثف آييي ًبهِ هشثَـ ثِ استلبدُ اص اساؾي ٍ احذاث ثٌب ٍ تأسيسبت دس خبسد اص هحذٍدُ هبًًَي ٍ
حشين ضْشّب ٍ اغالحبت ثؼذي آى ،پبسخ دٌّذ.
ماده  -14هشارغ پبسخ دٌّذُ ثِ استؼالم هَظلٌذ استؼالهْبي ثِ ػول آهذُ اص سَي اداسات حجت اسٌبد ٍ
اهالى دس هَسد ًوطِ ّبي تلٌيي اساؾي سا ًِ هي ثبيست هٌؿن ثِ ًوطِ تلٌيٌي خَاًب دس هويبس هٌبست ٍ
سبيش اقالػبت ٍ هطخػبت هَسد ًيبص ثشاي تطخيع هَهؼيت صهيي ثبضذ ،حذاًخش ظشف دٍ هبُ اص تبسيخ ٍغَل
استؼالم پبسخ دٌّذ.
تبصره  - 1دس غَست هَاكوت هشارغ كَم الزًش ثب ًوطِ ّبي تلٌيٌي دسيبكت ضذُ اص ًظش ًبسثشي ٍ ؾَاثف
تلٌيي ،سبيش هذاسى الصم ثشاي تلٌيي قجن هوشسات ري سثف تَسف هتوبؾي اسائِ خَاّذ ضذ.
تبصره ً - 2وطِ ّبي تلٌيٌي پيطٌْبدي اص سَي هتوبؾيبى دس هَسد اساؾي ٍاهغ دس ضْشًْبي هسًٌَي ٍ
ضْشّبي رذيذ رْت تأييذ اص حيج اهٌبى تلٌيي ٍ سػبيت ًبسثشي ٍ ؾَاثف تلٌيي اص قشف اداسات حجت
اسٌبد ٍ اهالى حست هَسد ثِ تشتيت ثِ سبصهبى هسٌي ٍ ضْشسبصي استبى هشثَـ ٍ ضشًت ػوشاى ضْش
رذيذ ري سثف اسسبل خَاّذ ضذ .هشارغ هزًَس ثش اسبس قشحْب ٍ ؾَاثف ٍ هوشسات هػَة ،حذاًخش ظشف
دٍ هبُ اص تبسيخ ٍغَل ،اظْبسًظش خَاٌّذ ًوَد.
تبصره  - 3دس غَست ٍرَد يب دايش ضذى ضْشداسي دس ضْشًْب ٍ يب دس توبم يب ثخطي اص ضْش رذيذ،
اظْبسًظش دس خػَظ هَؾَع ايي هبدُ ثِ ػْذُ ضْشداسيْبي هزًَس خَاّذ ثَد.
ماده  - 15تأهيي ٍ ٍاگزاسي تأسيسبت صيشثٌبيي هَؾَع هبدُ ( )8هبًَى (آة ،ثشم ،گبص ٍ تللي حبثت ٍ ًظبيش
آى) هًََل ثِ اسايِ پشٍاًِ ّبي هؼتجش سبختوبًي يب ػذم خالف يب پبيبى ًبس (دس هَسد ضْشّب ،ضْشّبي رذيذ
ٍ ضْشًْب) يب تأييذيِ هشارغ غذٍس هزَص سبختوبى دس هحذٍدُ سٍستب ،دايش ثش سػبيت ًبسثشي هسًٌَي خَاّذ
ثَد.

ماده  -16هلبد هبدُ ( )6هبًَى ثشاي آى دستِ اص اساؾي ٍ اهالى ًِ ثش اسبس اسٌبد ػبدي ٍ دست ًَيس قجن
هَاًيي ديگش ،هبثليت تلٌيي ٍ يب غذٍس سٌذ يبكتِ ثبضٌذ اص رولِ هَاد ( )148( ٍ )147هَؾَع هبًَى اغالح
ٍ حزف هَادي اص هبًَى حجت اسٌبد ٍ اهالى  -هػَة  ٍ - 1571دس ًليِ ٍاگزاسيْبي صهيي تَسف هشارغ
هختلق ثشاي اهش هسٌي اص رولِ سبصهبى هلي صهيي ٍ هسٌي ،ضْشداسيْب ٍ ًويسيًَْبي هَؾَع هبدُ ()53
آييي ًبهِ ارشايي اليحِ هبًًَي اغالح اليحِ هبًًَي ٍاگزاسي ٍ احيبي اساؾي دس حٌَهت روَْسي اسالهي
ايشاى  -هػَة  ٍ - 1559هبدُ ( )51هبًَى حلبظت ٍ ثْشُ ثشداسي اص رٌگلْب ٍ هٌبثغ قجيؼي ٍ سبيش
هشارؼي ًِ ثِ هَرت هَاًيي هزبص ثِ ٍاگزاسي صهيي ضٌبختِ ضذُ اًذ ًيض الصم االرشا هي ثبضذ.
تبصره ً -وطِ تأييذ ضذُ هَؾَع هبدُ ( )4آييي ًبهِ ارشايي هبًَى حلظ ًبسثشي اساؾي صساػي ٍ ثبؿْب ًِ
هجٌبي تـييش ًبسثشي ٍ تلٌيي اساؾي صساػي ٍ ثبؿْبي خبسد اص هحذٍدُ ضْشّب ٍ ضْشًْب تَسف اداسات حجت
اسٌبد ٍ اهالى هشاس هي گيشًذ ،هٌحػشاً هشثَـ ثِ استلبدُ ًطبٍسصي ٍ ثبؿذاسي اص اساؾي صساػي ٍ ثبؿبت
هَؾَع ًوطِ ّبي هزًَس ثؼذ اص تلٌيي هي ثبضٌذ ٍ دس ّش حبل تـييش ًبسثشي ايي اساؾي ثِ هسًٌَي
هوٌَع است.
ماده ً -17ليِ هشارؼي ًِ دس هحذٍدُ (هبًًَي) ٍ حشين يب خبسد اص حشين ضْشّب ،دس داخل ضْشًْب ٍ
ضْشّبي رذيذ ٍ حشين آًْب ٍ ّوچٌيي سٍستبّب ،ثشخالف هلبد ايي هبًَى تػوين گيشي ًشدُ ٍ يب ثِ ّش ًحَ
ثِ سبخت ٍ سبصّبي ؿيشهبًًَي اهذام ًوَدُ يب هؤحش دس احذاث ثٌبّبي خالف ثبضٌذ ،هتخلق هحسَة ٍ قجن
هوشسات ثب آًْب سكتبس خَاّذ ضذ .
ماده  - 18دسد ضوبسُ ،تبسيخ ٍ ًبم غبدس ًٌٌذُ هزَص دس آگْي ّبي تلٌيي ٍ كشٍش اساؾي هَؾَع ايي
هبًَى الضاهي است ٍ آگْي ّبي كبهذ هطخػبت هزًَس ،ؿيشهبثل چبح ٍ تجليؾ دس هكجَػبت ،غذا ٍ سيوب ٍ
سبيش سسبًِ ّبي گشٍّي ٍ ًػت دس اهبًي ػوَهي هي ثبضٌذ ٍ ٍصاست كشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي اهذاهبت الصم سا
دس رْت تحون ايي هَؾَع ثِ ػول خَاّذ آٍسد ٍ ٍصاست هسٌي ٍ ضْشسبصي ًيض هَظق است ّشگًَِ تخلق
اص ايي هبدُ سا پيگيشي ًوبيذ.
ماده  - 19سبصهبى حجت اسٌبد ٍ اهالى ًطَس ٍ ،صاست ثبصسگبًي ٍ ٍصاست تؼبٍى هٌللٌذ حست هَسد ثِ
سٍضْبي هوتؿي ثِ توبهي ثٌگبّْبي هؼبهالت اهالى ٍ هستـالت ،دكبتش اسٌبد سسوي ٍ ضشًتْبي تؼبًٍي
اثالؽ ًوبيٌذ ًِ دس ارشاي هلبد هبدُ ( )6هبًَى ،اص تٌظين هجبيؼِ ًبهِ ٍ ًظبيش آًْب ثشاي صهيٌْبي هَؾَع ايي
هبًَى ًِ كبهذ ًوطِ ّبي تلٌيي هػَة هشرغ هبًًَي است ،اًيذاً خَدداسي ًوبيٌذ.

تبصره ٍ -صاست ثبصسگبًي ٍ ٍصاست تؼبٍى هَظلٌذ حست هَسد دس غَست هطبّذُ تخلق اص هبًَى ٍ ايي آييي
ًبهِ تَسف ثٌگبّْبي هؼبهالت هلٌي ٍ ضشًتْبي تؼبًٍي ٍ يب دسيبكت گضاسش اص سَي ٍصاست هسٌي ٍ
ضْشسبصي هجٌي ثش ٍهَع تخلق ،ثشخَسد الصم سا ثب هتخللبى ثِ تشتيت ثشاثش هبًَى ًظبم غٌلي ٍ هبًَى تؼبٍى
ثِ ػول آٍسًذ.
ماده ٍ – 21صاست هسٌي ٍ ضْشسبصي دس ارشاي غحيح هبًَى ثِ هحؽ اقالع اص ٍهَع تخلق اص هبًَى ٍ ايي
آييي ًبهِ پس اص احشاص آى ،هتخللبى سا ّوشاُ ادلِ ٍ هذاسى هشثَـ رْت سسيذگي ٍ غذٍس سأي هوتؿي ثِ
هشارغ غبلح هؿبيي هؼشكي ٍ تب حػَل ًتيزِ هشاتت سا پيگيشي ًوَدُ ٍ ّوچٌيي ٍصاست هزًَس ٍ سبيش
هشارغ ري سثف هي تَاًٌذ اثكبل اهذاهبت خالف ،اػبدُ ٍؾؼيت ثِ حبلت سبثن ٍ ًيض رجشاى خسبسات ٍاسد
ضذُ ثِ دٍلت سا هكبثن هوشسات هشثَـ اص هوبهبت هؿبيي دسخَاست ًوبيٌذ.
ماده  – 21دثيشخبًِ ضَسايؼبلي ضْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى هسئَليت ًظبست ػبلي ثش حسي اًزبم ايي هبًَى ٍ
آييي ًبهِ سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت.

