
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهري

تعاريف و مقررات مربوط به عمران زمینھا- فصل اول 

عمومات ياد شده - شود كه از اين پس قانون نامیده مي-شھري منظور از عمران و احیاي قابل قبول مذكور در قانون زمین-١ماده 
مقررات بعدي در باب احیا و عمران زمینھاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر، ) قانون مدني و١٤١در ماده (

گردد.محسوب نمينظاير آن، عمران و احیاريختن مصالح در زمین، حفر چاه و 
تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زيربنا، مساحت كل زمین و فضاي عمومي آن يا سطح زير - تبصره 

صادر شده شود، طبق دستورالعملھايكه با در نظر گرفتن مفاد اين ماده ، عمران و احیا محسوب ميكشت، آيش و ساير تصرفاتي
توسط وزارت مسكن و شھرسازي تعیین خواھد شد.

نامه، زمینھايي ) قانون و اين آيین٥منظور از اراضي داير موضوع قانون، باري تملك و زمینھاي كشاورزي مندرج در ماده (-٢ماده 
ه عرصه آنھا متناسب با اعیاني باشد، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغھا و تأسیساتي كبرداري باال از آنھا،است كه بھره

گردد.نمي
ھاي ھاي تحقیقاتي متعلق به وزارت كشاورزي و ھمچنین اراضي داير مزروعي دانشكدهاراضي داير كشاورزي ايستگاه-تبصره 

زمینھاي داير دامپزشكي و ھنرستانھاي كشاورزي كه مورد تأيید وزارت مسكن و شھرسازي باشد، از شمول كشاورزي و دامپروري و
ھاي فوق را با ذكر میزان زمینھا، نوع تأسیسات، محل مكلف است فھرست ايستگاهباشد وزارت كشاورزيموضوع قانون مستثنا مي

شھرسازي ارائه نمايدوقوع و ساير مشخصات الزم، ظرف سه ماه جھت تأيید به وزارت مسكن و

و ضوابط آن به عھده وزارت مسكن و شھرسازي است كه به موجب ) قانون٧تعريف مسكن مناسب موضوع ماده (-٣ماده 
نمايد.جھت اجرا ابالغ ميدستورالعملي ضوابط آن را تھیه و

عبارت است از:١٣٦٠) قانون اراضي شھري مصوب ٨) و (٦منظور از استفاده از مزاياي مواد (-٤ماده 

اخذ پروانه ساختماني از شھرداري.-الف 
و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالك يا انتقال گیرنده از او با سند عادي.عمران - ب 

به - اعالم رأي كمیسیون تشخص -مھلت عمراني زمینھاي موات، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تشخیص نوع زمین - ٥ماده 
باشد.مدت سه سال مي

نظر قانوني غیر مقدور يا ممنوع باشد، مھلت مذكور از تاريخ رفع ممنوعیت محاسبه در مواردي كه صدور مجوز عمران، از-تبصره 
گیرد، احتساب مھلت از تاريخ تشخیص نوع زمین به زمینھاي مواتي كه جديداً در محدوده اجراي قانون قرار ميشود و در خصوصمي

باشد.مينامه) اين آيین٦وسیله مراجع موضوع ماده (

ررات تشخیص زمینھامق- فصل دوم 

كلیه مراجعي كه به نحوي از انحا در ارتباط با زمینھاي شھري، اقداماتي از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزھاي قانوني و -٦ماده 
دھند، ملزم و موظفند قبل از ھر گونه اقدامي بود، نظر وزارت مسكن و شھرسازي و غیره انجام ميھاي حر چاه يا ساختمانيپروانه

نامه، نوع مزين مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مواد آيیننمايند، مگر اين كه با توجه به سايررا درباره نوع زمین استعالم 
توانند رأساً اقدام نمايند.مزبور ميمسكن و شھرسازي ظرف يك ماه، پاسخ استعالم مراجع ياد شده در اين ماده را ندھد، مراجع

توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و ) مي٧ه در اين ماده و ماده (اشخاص ذينفع در صورت موافقت مراجع ياد شد- تبصره 
شھرسازي اقدام نمايند.

كننده نظريه وزارت مسكن و شھرسازي بايد مشخصات ثبتي زمین و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي مراجع درخواست- ٧ماده 
ق زمین را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمین باشد، با نقشه ياد ده، دو نسخه كروكي دقینقشه ثبتي و در صورت نداشتن

تھیه و به وزارت مسكن و شھرسازي -صورت وجود نقشه ھوايي در- انعكاس موقعیت ملك روي نقشه ھوايي با مقیاس مناسب 
عالم ثبتي يا صورت مجلس دارند، آخرين استارسال نمايند. در صورت عدم دسترسي به مدارك مالكیت در موادي كه رأساً قصد تملك

شھرسازي پس از نامه را به وزارت مسكن و شھرسازي تسلیم نمايند. وزارت مسكن وش) اين آيین١٣معاينه محل موضوع ماده (
بررسي مدارك و رسیدگي به شرح دستورالعمل مربوط، يك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظريه خود حداكثر ظرف يك ماه به 

كند و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه ياد شده در وزارت مسكن و شھرسازي بايگاني كننده، ارسال ميتدرخواسمرجع
شود.مي

نظريه وزارت مسكن و شھرسازي كه نسبت به يك زمین يا ملك صادر شده، براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد، 
باشد.ضروري نمي

شود، مرگ آن كه خالف آن بنا به تشخیص وزارت مسكن و شھرسازي ثابت شود:زير غیر موات تلقي ميموارد - ٨ماده 

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

ھاي مسكوني ساخته شده يا ھر گونه مستحدثات متر مربع بوده و مربوط به واحد٣٠٠٠پالكھايي كه مساحت زمین آنھا تا -ب 



باشد:١٣٥٨.٤.٥يك از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنھا قبل از تاريخ باشد، مشروط بر دارا بودن ھر

الت اسناد مالكیت كه به عنوان ھر گونه مستحدثات، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقا- ١
قید مستحدثات شده باشد.

ھاي مالیاتي از قبیل مفاصا حساب يا گواھي ارث، گواھي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شھرداري يا سطح شھر يا گواھي-٢
ھاي ياد شده تصريح شد باشد كه پالك مورد نظر، واحد ساختماني يا مسكوني با مستحدثات گواھيمشروط بر آن كه در اسناد و

ت.اس

سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان.- ٣

پالكھاي كه به تشخیص شھرداري محل، قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شھر محل وقوع ملك -٤
مستحدثات درآمده باشد.به صورت ساختمان يا

ھاي ھا و مؤسسات و شركتيي باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانهدر صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پالكھا-ج 
بنیادھا و نھادھاي انتقال اسالمي يا شھرداريھا و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.دولتي يا وابسته به دولت و

ھاي فروش مواد نفتي، صنعتي، ورزشي، جايگاهبه صورت تأسیساتي از قبیل مستحدثات ١٣٥٨.٤.٥پالكھايي كه قبل از تاريخ - د 
و انبارھاي مسقف، اماكن درماني، بھداشتي، آموزشي، فرھنگي و خدمات عمومي و تأسیسات ھاھا، گاراژھا، توقفگاهكارگاه

تمان يا مربع بیشتر نبوده و داراي پروانه رسمي كسب يا ساخمشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمین آنھا از سه ھزار متر
گواھي پايان كار باشند.

ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصاحسابھاي نوسازي و مالیاتي در كلیه موارد باال، حسب مورد توسط سازمان -ه 
بود.مربوط، مالك عمل خواھد

عاتي از زمینھاي تملك شده مالكین به به منظور تشويق مالكین جھت واگذاري زمینھا به دولت از طريق توافق، واگذاري قط- ٩ماده 
كه فاقد واحد مسكوني زمین باشند، با اولويت بالمانع است.اقرباي نسبي طبق اول آنان

نحوه خريد و تملك زمینھا-فصل سوم 

یاز طرحي باشد، ) قانون قرار گرفته و بعداً مورد ن٧در مورد زمینھاي موات كه در اختیار واجدين شرايط موضوع ماده (-١٠ماده 
است نسبت به واگذاري زمین عوض يا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نمايد.دستگاه مجري طرح مكلف

ھايي كه طبق قانون، حق خريد و تملك دارند، براي ملك زمینھاي باير و داير از سوي دولت و شھرداريھا و كلیه دستگاه-١١ماده 
است:رعايت ضوابط زير ضروري

دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمین نیز تأمین شده باشد.-الف 
باالترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده نیاز به تملك زمین را تأيید نمايد.- ب 

اشد.وزارت مسكن و شھرسازي عدم امكان تأمین زمین مناسب را از زمینھاي موات و دولت در آن شھر اعالم نموده ب- ج 
ھاي مصوب شھري است، كاربري زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.در شھرھايي كه داراي طرح- د 

تشخیص نیاز براي تملك زمین باير يا ديار و میزان آن براي احداث واحدھاي مسكوني يا واگذاري زمین جھت احداث - ١٢ماده 
ھا با طرح مربوط در ھاي ساير دستگاهق میزان زمینھاي معوض مورد نیاز طرحبه آنھا و ھمچنین تطبیمسكن و ساير نیازھاي مربوط

در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت شھرھاي مشمول با وزارت مسكن و شھرسازي است كه با
استعالم، اعالم نظر خواھد كرد.

با دستگاه مربوط است.٧ھا در شھرھاي ياد شده در قانونھاي ساير دستگاهتشخیص زمینھاي مورد نیاز طرح- تبصره 

در مواردي كه شماره پالك و مشخصات ثبتي مزين مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمین محدوده -١٣ماده 
در شھرھايي كه - ھاي ھوايي شار آگھي تملك، نقشه محدوده را بروي نقشهمشخص نموده و قبل از انتمورد نیاز خود را در محل
نمايد. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف يك ماه، ميبه اداره ثبت، محل ارسال-نقشه ھوايي وجود دارد 

ن مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده آخريبندي و جريان ثبتي و ناممشخصات پالكھاي ثبت يا تفكیكي و نقشه پالك
مرجع تملك كننده ارسال نمايد. در مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمي بین نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملك كننده، به

مراجعه ننمايند ملك خوداين صورت پس از انتشار آگھي و اعالم محدوده مورد نظر، چنانچه مالكین در مھلت تعیین شده جھت انتقال
) قانون، ٩) ماده (٦يا زمین مشاعي بوده و برخي از مالكین مشاع مراجعه نكنند و به طور كلي، در تمام موارد مندرج در تبصره (

زمین مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شھرسازي يا شھرداري به قائم ضمن توديع بھاي
ھاي تعلق گرفته، مبلغ مورد موقع مراجعه مالكین با احتساب و كسر مالیاتھا و ھزينهگردد تا دري مالك يا مالكین امضا ميمقام

معامله به آنھا پرداخت شود.

چنانچه مالكي يا مالكین درخواست مزين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امكان واگذاري وجود -١تبصره 
كننده مسترد زمین و رضايت مالك يا مالكین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ توديع شده را به مرجع تملكداشته باشد، پس از انتخاب

نمايد تا زمین عوض واگذار شود.مي

يربط، سند ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمین و موافقت كتبي شھرداريھا و ساير سازمانھاي ذ-٢تبصره 
محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگیرنده معابر، مسلیھا، انھار متروك، حريمھا، موارد مشابه داخل آن و امالك ھايتجمیعي پالك

باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمايند.نیز-از نظر مقررات ثبتي -المالك مجھول
ي شده وجود داشته باشد، سند مالكیت تجمیعي با نظر وزارت مسكن و در صورتي كه در محدوده مورد تجمعي زمین موات يا مل

شود.شھرسازي صادر مي



گیرد و گواھي عدم امكان تأمین زمینھاي ھاي مصوب دولتي و شھرداري قرار ميدر كلیه مواردي كه زمینھايي در طرح-٣تبصره 
مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكین و اداره ثبت و موات دريافت شده باشد، بايدمورد نیاز طرح از زمینھاي دولت

انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف ھیجده ماه از تاريخ اعالم، به اداره ثبت اعالم گردد تا از ھر گونه نقل و انتقال اين گونه زمینھا تا
انوني ظرف مزبور اعالم شود.قخودداري گردد. ھمچنین مراتب بايد به شھرداري محل نیز جھت رعايت مقررات

ھاي مجري طرح موظفند در كلیه موارد، يك نسخه از آگھي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس دستگاه-٤تبصره 
ھا رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجراي اين امرمدارك براي ساير متولیان و آستانهرضوي ارسال دارند. عدم ارسال

باشد.نمي

اعم از اينكه به اجاره واگذار شده يا -در صورتي كه در محدوده اعالن شده براي تملك، زمین وقفي وجود داشته باشد -١٤ماده 
متولیان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگھي، نظريه خود را به دستگاه مجري ادارات اوقاف و-نشده باشد 

و مشخصات آن را ارائه دھند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از الم كنند و حداكثر ظرف يك ماه، نقشه زمین وقفيطرح اع
يا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود يا عوض طرح كه در زمینھاي وقفي است، از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام

ه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.آن زمین، ضمن رعايت مقررات و غبطی
به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیريه و آستان قدس رضوي موظفند فھرست كلیه -تبصره 

ھر شھر به وزارت مسكن و شھرسازي ارسال نمايند.زمینھاي اوقافي خود را در

) قانون براي تعیین تكلیف زمینھاي خود در شھرھاي موضوع ماده ياد شده ٩) ماده (١اي تبصره (مالكیني كه در اجر-١٥ماده 
خود را با نقشه و مشخصات كامل زمین به وزارت مسكن و شھرسازي و شھرداريھا تسلیم نمايند نمايند، بايد درخواستمراجعه مي

ھاي خدمات عمومي شھري و شھرداريھا از لحاظ نیازھاي و طرحمختلف ھايتا آن وزارتخانه، حسب تقاضاھاي رسیده از دستگاه
شھرسازي ظرف يك سال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه خود موضوع با بررسي و شھرداريھا حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و

باشند. در صورت اعالم يشھرسازي مھاي ذيربط مكلف به ھمكاري با وزارت مسكن وكننده پاسخ متقاضي را بدھند. كلیه دستگاه
نیاز، چنانچه بر نمايد و در صورت اعالم عدمنیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مي

مینھاي سازي و احداث بنا در زتواند پس از آمادهاساس كاربري زمین امكان عمران و واگذاري براي مالك وجود داشته باشد، مالك مي
نامه نسبت به تفكیك و واگذاري واحدھاي احدائي به متقاضیان اقدام نمايد.مواد اين آيینخود طبق

در صورتي كه علیرغم تكمیل مدارك الزم پس از انقضاي مھلت مزبور به مقتضاي پاسخ داده نشود، مالك طبق ضوابط - تبصره 
ن خود را دارد.عمران و واگذاري زمیقانوني و كاربريھاي مربوط، حق

توانند جھت تفكیك و اخذ پروانه ) قانون مي٩مالكان زمینھاي باير و داير يا كاربري مسكوني در شھرھاي موضوع ماده (- ١٦ماده 
براي يك يا چند قطعه از زمینھاي خود به شھرداري محل مراجعه نمايند شھرداريھا مكلفند پس از تطبیق ساختماني تا ھزار متر مربع

) قانون اراضي شھري استفاده ٦) و (٨اطالع از اينكه مقتضاي از مزاياي مواد (شه تفكیكي با درخواست تشكیل پرونده به منظورنق
شھري مربوط، استعالم و پس از وصول پاسخ زمینكرده است يا خیر، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پالك مورد نظر از اداره

وزارت مسكن و مزاياي ياد شده، با رعايت ساير مقررات و اخذ تعھد رسمي مطابق فرم تنظیميدر صورت عمد استفاده از 
) قانون، پروانه ساختماني صادر نمايند.٩) ماده (٢شھرسازي مبني بر عدم استفاده بیشتر از مزاياي تبصره (

) قانون استفاده نكرده باشند، ٩) ماده (٢ي تبصره (شود، چنانچه مالك يا مالكین از مزايادر مورد زمینھايي كه تملك مي-١تبصره 
گیرد تا ھزار تفكیكي و كسر میزان زمیني كه به نسبت سھم آنھا در خیابانھا و خدمات عمومي طرح قرار ميپس از تملك و تھیه طرح

قررات عمران نمايند.گردد تا برابر ممالكین به آنھا واگذاري ميمتر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا
كننده قرار ) قانون، مواردي است كه سھم مالكانه در طرح دستگاه تملك٩) ماده (٢منظور از عدم امكان مندرج در تبصره (- ٢تبصره 

ت مالك باعث بر ھم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گردد و جابجايي طرح نیز مقدور نباشد. در اين صورگرفته و واگذاري آن به
المقدور به ھمان میزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل ديگري به مالك يا حتيزمیني معادل قیمت زمین تملك شده و

است.كنندهگردد تشخیص اين امر با دستگاه تملكمالكین واگذار مي
) ماده ٢مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره (وزارت مسكن و شھرسازي ضوابط چگونگي عمران اراضي مازاد بر حد نصاب -٣تبصره 

نمايد.موجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد، حداكثر ظرف سه ماه تھیه و جھت اجرا ابالغ مي) قانون را به نحوي كه٩(

) قانون ١٤(در شھرھاي غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینھاي باير و داير شھري بین اشخاص با رعايت تبصره ماده -١٧ماده 
سازي، طبق ضوابط كشاورزي، بالمانع است، ولي ھر گونه تفكیك و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آمادهدر خصوص زمینھاي داير

باشد.وزارت مسكن و شھرسازي مي

نامه اجرايي قانون ن) آيی٤) ماده (٤االمكان در اجراي تبصره (نفره واگذاري زمین، حتي٧وزارت كشاورزي و ھیأتھاي - ١٨ماده 
ھاي در ھر درخواست وزارت مسكن و شھرسازي يا ساير دستگاه-٦٦.٧.٨مصوب - و ابطال اسناد آن مرجع تشخیص زمینھاي موات

اي نمايند، زمین عوض معادل بھاي منطقهقانون درخواست واگذاري زمین مي)٩) ماده (١٠كننده زمین كه در اجراي تبصره (تملك
مالكین معرفي شده، واگذار نمايند.شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، براي امر كشاورزي بهزمین تملك 

به صورت ششدانگ يا مشاع بر اساس قانون به -اعم از موات و غیر موات -ادارات ثبت مكلفند در ھر مورد كه زمینھايي - ١٩ماده 
در مواردي كه رأساً زمینھاي -ھا سكن و شھرسازي با درخواست ساير دستگاهموجب درخواست وزارت مآيد بهمالكیت دولت در مي

نسبت به صدور سند مالكیت به شرح زير اقدام نمايند:-نمايد تملك مينامهغیر مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آيین

نباشد و صدور سند مالكیت جديد حسب مورد به نام اعم از اينكه سند مالكیت در اختیار باشد يا -ابطال سند مالكیت قبلي -١
مرجع قانون درخواست كننده سند.دولت يا شھرداريھا به نمايندگي

در موادي كه زمین سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسكن و شھرسازي زمین، موات -٢
نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت زمینھاي موات و باير بالمالك به نام ) آيین٩ه (الحاقي به مادتشخیص داده شود، با توجه به تبصره

نیازي به تنظیم اظھارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت ھاي نوبتي آنھاو در انتشار آگھي-١٣٥٤مصوب - دولت 
پالك بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعي، با استفاده ازھاي نوبتي و تحديد بالفاصلهمسكن و شھرسازي بدون انتشار آگھي

شھري محل نماينده اداره زمینبا حضور-در صورت وجود سابقه تحديد حدود - صورت مجلس تعیین حدود با رعايت حدود مجاورين 
گردد.ادر ميتنظیم و ملك در دفتر امالك ثبت و سند مالكیت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شھرسازي ص

در صورتي كه زمین طبق نظر وزارت مسكن و شھرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولي تحديد حدود آن - ٣



ھاي نوبتي و تحديدي بدون انتشار آگھي-ھاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد اعم از اينكه آگھي-آن به عمل نامیده باشد 
گردد.) اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام مي١سند مالكیت آن با رعايت بند (ت مجلس تعیین حدود الزم و صدورنسبت به تنظیم صور

) قانون قصد تملك زمین ٩ھاي دولتي يا شھرداريھا بر اساس ماده (در صورتي كه وزارت مسكن و شھرسازي با ساير دستگاه-٤
المالك ، وي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتي مجھولاندتملك نمودهغیر مواتي را دارند يا قبالً 

نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف ) اين آيین١٣مجلس الزم در اجراي ماده (است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظیم صورت
تعیین تعیین نمايند. ھمین صورت مجلس، -تحديد حدود دارد اگر سابقه-خواھد بود، مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين 

بايد به ترتیب زير اقدام به صدور سند ) قانون ادارات ثبت٩مستند انجام معامله خواھد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (
مالكیت به نام دولت و شھردارھا نمايند:

سند تملكي) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظیمي بالفاصله پس از ارائه يك نسخه سند انتقال (- الف 
ھاي دولتي درخواست كننده كه سند به نمايندگي وزارت مسكن و شھرسازي يا ساير دستگاهسند مالكیت زمین را به نام دولت با

نمايند.يا شھرداريھا حسب مورد صادر مي-نام آنھا تنظیم شده 

شن شده وضع پرداخت بھاي زمین مورد تملك، ادارات ثبت بايد نسبت به تنظیم اظھارنامه ثبتي اقدام نمايند و عالوه بر براي رو-ب 
وزارت مسكن و شھرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شھرداريھا، نام شخص يا اشخاصي را كه مدعي قید نام دولت به نمايندگي

) ٥٩تنظیم باال در اظھارنامه ثبتي قید نمايند و در اجراي دستور ماده (ت مجلسمالكیت ملك مورد تملك ھستند بر اساس صور
قانوني، اعتراضي نرسید، پس از گواھي ھاي نوبتي كنند. در صورتي كه در مھلت مقررنامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگھيآيین

اعتراض به ثبت تا شود، ولي در صورت وصولكین پرداخت مياداره ثبت محل و اخذ مفاصاحسابھاي الزم، بھاي زمین به مالك يا مال
ھاي صالح، بھاي ملك پرداخت نخواھد شد.تعیین تكلیف نھايي از سوي دادگاه

چنانچه زمیني كه موات اعالم شده داراي اعتراضي به تشخیص وزارت مسكن و شھرسازي در خصوص نوع زمین يا اعتراض به -ج 
اضات قانوني در مراجع ذيصالح يا تعارض ثبتي باشد يا در رھن و وثیقه و بازداشت بوده يا حق اعیاني و حق اعترثبت يا حدود يا ساير

باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت يا وثیقه و رھن و ساير ريشه و كشت براي ديگران در آن قید شده
باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و سند ميع قانوني درخواست كنندهقیود ياد شده، به نام دولت به نمايندگي مرج

نامه كننده با رعايت قانون و اين آيینتملكتشخیص نوع زمین پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي، ادارات ثبت، مراجع
است پس از اخذ اي باير و ديار نیز سازمان تملك كننده مجازنمايند در مورد رھن و وثیقه و بازداشت زمینھله را دارا ميحقوق محكوم

گواھي از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رھن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت 
رد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت مراتب را به اداره ثبت محل اعالم كند. در صورتي كه مبلغ ياد شده بیش از مبلغ مونمايد و

طلب خود تقاضاي توقیف ساير اموال بدھكار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذيصالح بنمايد.تواند براي وصول بقیهكننده مي

باشد، اداره در صورتي كه زمین مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگھي نوبتي آن منتشر نشده-د 
اگر سابقه - انتشار آگھي تحديدي نسبت به تنظیم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين ثبت محل مكلف است بدون
سند مالكیت زمین را به نام وزارت مسكن و شھرسازي با دستگاه تملك كننده اقدام نمايد و بالفاصله-تحديد حدود داشته باشد 

كننده و تنظیم سند اصالحي به امضاي دستگاه تملكآيد، اصالح اسناد باتي كه اشتباھي در اسناد تنظیمي پیشصادر نمايد. در صور
اداره ثبت محل نسبت به مقامي مالك يا مالكین بالمانع است و براي اينكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،به قائم

ھاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگھي نمايد. در مورد زمینين رديف اقدام ميھاي نوبتي بر اساس بند (ب) اانتشار آگھي
گیرد.داشته، ولي تحديد حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالكیت به شرح بند ياد شده صورت مينوبتي

نامه قانون ثبت و عمد حور مالك ) آيین٨٠جراي ماده (در انجام عملیات تحديد و تفكیك زمینھاي موات يا خريداري شده دولت، عدم ا
عملیات ياد شده نخواھد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفكیك، بدون حفر پي اولیه، مانع انجام

اقدام نمايند.

شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت در مواردي كه زمین بر اساس نظر وزارت مسكن و شھرسازي موات تشخیص داده -٥
از قطعیت نظريه مرقوم سند مالكیت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شھرسازي صادر مسكن و شھرسازي قبل

موات تشخیص داده شود، در شھرھاي مشمول ضرورت بر اساس مادهنمايند. در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه، زمین غیر
) قانون، قابل اجراست.٩ماده ()٨) و (٧ھاي (شود و ساير شھرھا و شھركھاي كشور، تبصره) قانون با مالك رفتار مي٩(

) اين ماده را جھت صدور سند مالكیت به نام دولت و شھرداريھا در مورد زمینھايي كه در اجراي قانون اراضي ٥مقررات بند (- ٦
موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده، ولي سند مالكیت آن صادر نگرديده، قابل اجراست.-٦٠.١٢.٢٧مصوب -شھري 

اي قانون لغو مالكیت موات شھري و اصالحیه آن لغو گرديده و مراتب به دفاتر امالك ثبت، اخبار و زمینھايي كه مالكیت آنھا در اجر- ٧
) قانون ثبت در مالكیت دولت مستقر و سند مالكیت آن بايد به نامه دولت ٢٢رسیده باشد، با توجه به ماده (به امضاي مسئول مربوط

صادر شود.

اختیار بنیادھاي غیر دولتي از جمله بنیاد مستضعفان بوده يا باشد، بايد به نام وزارت مسكن و اسناد زمینھاي مواتي كه قبالً در -٨
شھرسازي صادر شود.

ھاي مشاعي وزارت مسكن و شھرسازي صادر شود.افراز زمین- ٩
فرار از مورد تصرف كننده بر اساس اليحه قانوني راجع بهافراز زمینھاي مشاعي وزارت مسكن و شھرسازي و دستگاه تملك- ٩

به عمل خواھد آمد و دعوت از -شوراي انقالب اسالمي جمھوري اسالمي ايران ١٣٥٨مصوب سازمانھاي عمران اراضي شھري
ساير مالكین مشاعي جھت افراز، ضرورت ندارد.

ذيرش ثبت زمینھا به نام اشخاص قبول تقاضاي ثبت زمینھاي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پ- ١٠
زمینھاي ثبت شده و افراز و تقسیم و تفكیك زمینھا، موافقت كتبي وزارت مسكن و شھرسازي را اخذ نمايد.و ادامه تشريفات ثبتي

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام ھر گونه معامله نسبت به زمینھاي موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و-١١
آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.شھرسازي استعالم و بر اساس نظر



) قانون، در اختیار وزارت ١٠) قانون موظفند زمینھاي خود را در اجراي ماده (١٠ھاي ياد شده در ماده (كلیه دستگاه- ٢٠ماده 
ارت مسكن و شھرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر ادارات ثبت مكلفند پس از اعالم وزمسكن و شھرسازي قرار دھند.

مسكن و شھرسازي قرار دھند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعالم وزارت امالك و صدور سند مالكیت به نام دولت با نمايندگي وزارت
يندگي وزارت مسكن و نام دولت يا نمامسكن و شھرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر امالك و صدور سند مالكیت به

كارشكني ھاي ياد شده كه در تحويل زمینھاي مذكور و صدور اسناد مالكیت آنھا به شرح اين ماده، مسامحه ياشھرسازي يا دستگاه
) قانون مختلف محسوب شده و با اعالم وزارت مسكن و شھرسازي مورد پیگرد قانوني قرار خواھند گرفت ١٦نمايند در اجراي ماده (

درخواست وزارت مسكن و شھرسازي چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحويل زمین و اسناد و مدارك آن اقدام ننمايند، ادارات اريخو از ت
مسكن و شھرسازي سند مالكیت جديد به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شھرسازي يا ثبت مكلفند به درخواست وزارت

ند، صادر نمايند.كھايي كه وزارت مزبور معرفي ميدستگاه
صدور سند مالكیت زمینھاي ملي شده يا ساير زمینھاي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسكن و -١تبصره 

تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداريھا ندارد.شھرسازي نیاز به تحويل و
اتي صورت گرفته باشد، در موقع معاينه محل با حضور نماينده در صورتي كه در زمینھاي ياد شده تجاوزات و تصرف- ٢تبصره 

زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالكیت كل محدوده لمي شده يا زمین سرجنلگداري يا دستگاه دارنده
گردد.ادر ميدولت به نمايندگي وزارت مسكن و شھرسازي صدولتي مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام

ھاي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مھلت مقرر مراجعه كنند، ولي به لحاظ عدم حضور بقیه در مورد زمین-٢١ماده 
نامه مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكین كه تنظیم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و اين آيینمالكین انجام معامله كل ملك

شود.نتقال به قايم مقامي مالك يا مالكین امضا ميسند ا
سازي و عمران و واگذاري زمینھانحوه آماده- فصل چھارم 

سازي زمین عبارت از مجموعه عملیاتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شھرسازي زمین را براي آماده-٢٢ماده 
باشد:شامل موارد زير ميسازد كهاحداث مسكن مھیا مي

آوري و دفع ھاي تأسیساتي آب و برق، جمععملیات زيربنايي از قبل تعیین بروكف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبكه-الف 
غیره.آبھاي سطحي و فاضالب و

اير آن.نشاني، اماكن تجاري و نظعملیات روستايي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش-ب 

ھا، بنیادھا، نھادھا و اشخاص حقیقي و حقوقي واگذاركننده زمین در صورتي مجاز به واگذاري خواھند بود كه دستگاه- ٢٣ماده 
ھاي اجرايي مربوط، قبل از واگذاري انجام شده باشد.زمینھاي آنھا طبق ضوابط و تأيید دستگاهاجراي عملیات زيربنايي

تواند طبق ضوابط و سازي تمام زمین يا بخشي از آن باشند ميھاي مسكن قادر به انجام آمادهعاونيدر صورتي كه ت- تبصره 
اقدام نمايند. بدھي است ھنگام تعیین قیمت قطعي زمین، ھزينه آماده سازي از قیمت قطعي مقررات وزارت مسكن و شھرسازي

كسر خواھد شد.

) قانون، مجوز تبديل و تغییر كاربري زمین ١٥) و (١٤از حقیقي و حقوقي كه طبق مواد (مالكیت زمینھاي داير و باير اعم- ٢٤ماده 
اند و قصد تفكیك يا افراز يا تقسیم اراضي خود را دارند، موظفند نقشه تفكیكي شھرسازي اخذ كردهخود را از وزارت مسكن و

ھاي مربوط به ادارات كل مسكن و شھرسازي محل، رد ھزينهھمراه با برآوسازيھاي اجرايي آمادهزمینھاي خود را به ضمیمه طرح
ارائه نمايند.

اي زمین در زمان واگذاري به عالوه كلیه بھاي تمام شده ھر قطعه زمین براي امر مسكن عبارت است از قیمت منطقه-٢٥ماده 
.با ھر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شھرسازيھاي تعلق گرفته و متناسبھزينه

االمكان از محل ھاي آماده سازي تأسیسات روبنايي مثل مدارس، درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن حتيدر كلیه طرح- ٢٦ماده 
برداري ھاي بھرهواگذاري ھمان شھر، احداث شده و عرصه و اعیان آنھا به صورت رايگان به دستگاهعوايد اماكن تجاري، زمینھاي

شود.كننده تحويل مي
شود.تورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شھرسازي تھیه و ابالغ ميدس

بھاي واگذاري قطعات زمین براي احداث واحدھاي انتفاعي نظیر تجاري، اداري و خدماتي صنفي برابر است با قیمت -٢٧ماده 
گردد. وزارت مسكن و شھرسازي موظف است در متقاضي دريافت ميزيربنايي و روبنايي قطعه كه از ھاياي، به عالوه ھزينهمنطقه

ھاي تأسیسات روبنايي، صرف احداث كه بھاي دريافتي بابت ھزينهعقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات، ترتیبي اتخاذ نمايد
تأسیسات مزبور شود.

ھاي كارگري شرايط مساوي، حق تقدم با تعاونيھاي مسكوني كارگري با وجود در احداث واحدھاي انتفاعي، مجموعه-تبصره 
است.

ھاي مصوب شھري كه به توسعه يا احداث معابر و میادين اختصاص داده شده است، واگذاري ھر نوع زمین در طرح- ٢٨ماده 
باشد.ممنوع مي

س ضوابط و مقرراتي است كه به ھاي تعاوني مسكن و كاركنان دولت بر اساواگذاري زمین به افراد و اعضاي شركت- ٢٩ماده 
شھرسازي، با رعايت قوانین و لحاظ اولويت براي كاركنان و كارمندان دولت تعیین و ابالغ خواھد گرديد.وسیله وزارت مسكن و

واگذاري زمین به سازندگان واحدھاي سكوني، اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي و نیز كساني كه آمادگي و شرايط -١تبصره 
تولید و احداث واحدھاي مسكوني به منظور واگذاري قطعي يا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است گذاري در امرا براي سرمايهالزم ر

شود.كه از طريق وزارت مسكن و شھرسازي تعیین مي
انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعي اراضي واگذار شده، پس از ارائه گواھي پايان كار ساختماني خواھد بود و ممنوعیت -٢تبصره 

گردد.يكن تلقي ميلمنامه كانپیش از اجراي اين آيینانتقال قطعي تنظیمي به تاريخ
اوراق قرارداد واگذاري ياد شده و نیز اوراق واگذاري زمین در شھرھاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسھیالت بانكي -٣تبصره 

دھد، در حكم سند رسمي بوده و در مواردي كه تأمین اجتماعي به مشموالن قانون تأمین اجتماعي ميو تسھیالتي كه سازمان
نماينده دستگاه واگذاركننده زمین، اسناد تنظیمي را منحصراً از جھت تجويز كیكي است،زمین مورد واگذاري، فاقد صورت مجلس تف



نمايد.رھن، امضا مي

واگذاري زمینھاي شھرداريھا، شركتھا و سازمانھاي وابسته به شھرداريھا توسط آنھا به منظوري غیر از رفع نیازمنديھاي -٣٠ماده 
باشد.اي مصوب شھري، منوط به مجوز وزارت مسكن و شھرسازي ميھواقع در طرحعمومي شھر و عوض امالك

ھاي تولیدي و خدماتي و محلھاي كسب، با شرايط واگذاري زمین جھت ايجاد يا توسعه يا انتقال انواع مؤسسات يا كارگاه-٣١ماده 
گیرد:زير انجام مي

معافیت بوده و توانايي مالي احداث ساختمان را داشته باشد.متقاضي، خدمت وظیفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت-الف 

مجوز قانون الزم را جھت داير نمودن واحد پیشنھادي داشته باشد.-ب 

زمینھاي واگذاري براي ھر پیشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمین در طرحھاي شھرسازي مصوب، و در صورت فقدان - ج 
شھرداري براي آن منطقه شھر باشد.راتھاي ياد شده، طبق مقرطرح

حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضاي زمین به طور متوالي در شھر محل درخواست زمین سكونت داشته باشد.- د 

در بعضي از شھرھاي محروم، طبق اعالم وزارت مسكن و شھرسازي رعايت شرط مدت سكونت براي متقاضي ضروري -ه 
گذاري در امر ايجاد واحدھاي تولیدي، صنعتي و خدماتي به جز متقاضي در شھرھاي مزبور، به سرمايهن كهباشد، مشروط بر آنمي
ھاي كسب اقدام نمايد.محل

نمايند نداشته باشند، اولويت خواھند داشت.افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمین مي- ١تبصره 
گذاري در نقاط محروم و كمك به امر تولید و اشتغال افراد، به شرط آن كه افراد مزبور از به منظور جذب سرمايه-٢تبصره 
ھاي مناسب با تصويب داشته باشند، ضمن اولويت اعطاي زمین به اين گونه افراد، از تخفیفھاي تولیدي مجوز قانونيوزارتخانه

شوند.شھري برخوردار ميمجمع عمومي سازمان زمین

اجازه واگذاري اراضي داخل شھركھا براي تأمین اعتبار مربوط به ھاي داخل شھركھاي مشمول قانون "واگذاري زمین-٣٢ماده 
كه در زمان اخذ مجوز شھرك، خارج از حريم استحفاظي - ١٣٦٠.٧.٦مصوب -نیمه تمام دولتي"تكمیل ساختمانھاي شھركھاي

گیرد.ميآن انجامنامه اند، طبق قانون يادش ده و آيینشھرھا بوده

) قانون، كلیه زمینھايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا ١٣منظور از زمینھاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (-٣٣ماده 
است. ھمچنین كلیه زمینھاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانین مصوب و آراي كمیسیونھاي مربوط، در جريان ثبت به نام دولت

نمايندگي دولت در مورد زمینھاي - نام دولت ثبت شده يا نشده باشد اعم از اينكه به-به وزارت مسكن و شھرسازي است متعلق
كند،اختیار ميشھري با دستگاه است كه وزارت مسكن و شھرسازي به آن تفويضمزبور با سازمان زمین

كلیه زمینھايي است كه طبق قوانین و مقررات به -) قانون ١٣در ماده (ياد شده -منظور از زمینھاي متعلق به شھرداري - ٣٤ماده 
كه به نام شھرداري داراي سند باشد يا نباشد.شھرداريھا تعلق دارد. اعم از آن

ھاي تولیدي به كاركنان ھا و كارگاهھاي نزديك كارخانهوزارت مسكن و شھرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمین- ٣٥ماده 
كارگاه با ھزينه خود، واحدھاي مسكوني و تأسیسات عمويم مربوط را احداث و فقط به كاركناني كه ھا در صورتي كه كارخانه ياآن

اند، به قیمت تمام شد حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشتهعالوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمین به صورت انفرادي
انتقال، زير نظر وزارت مسكن و شھرسازي انجام م نمايد. در اين صورت پس از اتمام واحدھاي مسكوني امرمورد تأيید آن وزارت اقدا

باشد.اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروري نميھايي كه تازه تأسیس شدهگیرد. در مورد كارخانهمي

ھايي كه داراي شخصیت ھا و كارخانهؤسسات و كارگاهھاي سازماني به مشرايط واگذاري زمین جھت احداث خانه-٣٦ماده 
باشد:ميحقوقي باشند، به شرح زير

ضرورت احداث واحدھاي مسكوني سازماني به تأيید وزارت مسكن و شھرسازي برسد.- 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 متقاضي ھاي سازماني احداث ميغالني كه براي آنھا خانهتعداد شا- ج 
اجتماعي يا ادارات تابع در شھرستان مورد نظر برسد.باشند، به تأيید وزارت كار و امورمي
خدمت يا معافیت از خدمت باشند.) سال تمام و داراي كارت پايان ١٨) بايد (٣حداقل سن شاغالن بند (- د 
) نفر كمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا ھنگام درخواست، كالً پرداخت شده باشد.٢٠تعداد شاغالن در طول سال از (- ه 
پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي ھر واحد و كیفیت و مصالح ساختماني، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسكن و - و 

رسازي باشد.شھ
باشد.شود و تابع قوانین مربوط ميھاي سازماني احداث شده به صورت واحدھاي سازماني تلقي ميخانه- ز 

) قانون با مشاركت بیش ١١) ماده (٥سھم وزارت مسكن و شھرسازي در شركتھايي كه در اجراي قسمت اخیر تبصره (-٣٧ماده 
شود، به صورت آورده غیر نقدي از محل زمینھا به قیمت عادله روز كارشناسي جاد ميغیر دولتي اي%) بخش٥٠از پنجاه درصد (

تبصره ياد شده، به تصويب دولت خواھد رسید.شود. اساسنامه اين گونه شركتھا نیز مطابقرسمي تأمین مي
ري مجاز است.) قانون استخدام كشو١١ھاي ياد شده با توجه به ماده (خدمت كاركنان دولت در شركت- تبصره 

قواي انتظامي و نھادھاي انتظامي انقالب اسالمي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شھرسازي يا شھرداريھا - ٣٨ماده 
تجاوز از زمینھاي مشمول قانون، با وزارت مسكن و شھرسازي و شھرداريھا ھمكاري، نظارت و دخالت مكلفند در رفع آثار تصرف و

مستقیم نمايند.

نامه كه در ارتباط با كلیه شھرھا و شھركھاي ) قانون، صرفاً موادي از اين آيین٩با انقضاي پنج سال مھلت مندرج در ماده (-٣٩ماده 



شود.اجرا بوده و در كلیه شھرھا و شھركھاي كشور به صورت يكسان، عمل ميكشور باشد، ھمچنان قابل

شود.مي١٣٦٧.٤.٢٩مورخ ٣١٥ت٥١٩٩٤نامه شماره .نامه جايگزين تصويباين تصويب-٤٠ماده 


