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 ه کارمندان دولتمتن سوگندنام

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

اکنون که به عنوان کارمند دستگاه اجرایی در نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران افتخـار      

بـه   »قرآن مجیـد  «خدمتگزاري به مردم عزیز ایران براي من فراهم شده است، در برابر 
شـغلی و   کنم که تمام تالش خود را بـراي انجـام وظـایف    خداوند متعال سوگند یاد می

هاي قانونی به کارگیرم و به حفظ حقوق مردم، پیشرفت نظام اداري و اعتالي  مسئولیت
کشور اهتمام نموده و در این راه وجدان کار داشته و همواره عدالت، صداقت، امانتداري، 

هـاي دینـی،    داده و ارزش رازداري و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردار خود قـرار 
هاي سـازمانی و اداري   ماعی و قوانین، مقررات و ضوابط را در انجام فعالیتانسانی و اجت

رعایت نمایم و در همه حال به احکام الهی، قـانون اساسـی، مقـررات حـاکم و منشـور      
اخالقی و اداري کارمندان دولت و دستگاه متبوع خود پایبند باشـم و تـالش خـود را در    

و مقررات اسالمی به منظور رسیدن بـه   جهت جلب رضاي خداي متعال و اجراي احکام
روابط و مناسبات عادالنه انسانی در جامعه و تحقـق جامعـه اسـالمی و تـرویج دیـن و      

هـاي مـادي و معنـوي،     اخالق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد محیطـی عادالنـه در زمینـه   
یت مهرورزي به بندگان خدا و اعتالي سطح علمی به کار گیرم و با تقویت روحیه خالق

علمی، فنی و فرهنگی، همواره سالمت و شادابی و نشـاط را    هاي و ابتکار در تمام زمینه

 در محیط کار ترویج نمایم.
 محمد عظیمی آقداش

 خورشیدي دوماه یک هزار و سیصد و نود و  فروردین
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 فهرست مطالب

 قوانین مربوط به نوسازي و عمران شهري

  قانون نوسازي و عمران شهري
 نامه حق مرغوبیت آیین

شهرداري و نوسازي و   اي از مواد قوانین مربوط به قانون اصالح پاره

 عمران شهري

  الیحه قانونی اصالح قسمتی از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري

  قانون نوسازي و عمران شهري 12نامه اجرائی ماده  آیین

 قانون نوسازي و عمران شهري 16ماده  2نامه اجرایی تبصره  آیین
  قانون نوسازي و عمران شهري 31نامه اجرایی ماده  آیین

  نامه ترتیب ممیزي و تشخیص و طرز وصول عوارض آیین

  شهريقانون نوسازي و عمران  26قانون استفساریه ماده 

 قانون نوسازي و عمران شهري 24نظریه شوراي نگهبان درخصوص ماده

 قانون نوسازي و عمران شهري 19نامه اجرایی قانون اصالح ماده  آیین

 موارد مربوط به قانون زمین شهري
 موادي از قانون زمین شهري

 قانون اصالح قانون زمین شهري

 ازيتعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرس

 نامه اجرایی قانون زمین شهري موادي از آیین

  نامه اجرایی قانون زمین آیین 51به ماده  8الحاق عبارتی به عنوان تبصره 

 شهري
نامه اجرایی  آیین 51ماده  6شمول تسهیالت تبصره  نامه راجع به  تصویب

 قانون ... 

ده ما 5توضیح در خصوص رأي دیوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 

36 ... 
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 موارد مربوط به قانون اراضی شهري

 قانون اراضی شهري
  اصالحیه قانون اراضی شهري

  قانون اراضی شهري 15و  14و مواد  10ماده  2تفسیر قانونی تبصره 

 قانون اراضی شهري 12و  9قانون تفسیر مواد 

 قوانین مربوط به تملک

ي اجراي الیحۀ قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و امالك برا

 ... هاي عمومی برنامه
 ها هاي دولتی و شهرداري قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح

وضعیت امالك   ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعیین

 واقع...

 ها ، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري قانون نحوه تقویم ابنیه

 ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهاي عمومی و خدماتی شهرها

 2و  1ها و معابر درجه  ها و بزرگراه ضوابط تأمین فضاي سبز کنار اتوبان
عالی شهرسازي توسط  شوراي 17/2/1369ابطال مصوبه جلسه مورخ 

 دیوان...

  قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن

 یص اراضی موات و ابطال اسناد آنقانون مرجع تشخ

 نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن آیین

 دولت و نهادها  قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري
 قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها

  دولت به  ق متعل  اراضی و تملک   از تصرف الیحه قانونی راجع به جلوگیري 

  نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن آیین

 قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی...

 منابع و مآخذ
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 قوانین مربوط به نوسازي و عمران شهري
 

  شهري عمران و نوسازي قانون

 07/09/1347 مصوب 
 و احـداث  و شـهري  هـاي  نیازمندي تأمین و اساسی اصالحات و عمران و نوسازي -1ماده

 و فـظ ح و هـا  میـدان  و)  توقفگـاه (هـا  پارکینـگ  و ها پارك ایجاد و معابر توسعه و  اصالح
و  نیاز عمـومی  مورد تأسیسات سایر تأمین و موجود عمومی  هاي باغ و ها پارك نگهداري

 اساســی وظــایف از شــهرها مــوزون و رشــد متناســب در و مراقبــت محــالت نوســازي
 هـاي  برنامـه  تهیـه  بـه  مکلف مذکور وظایف اجراي در ها شهرداري و است ها شهرداري

 .هستند جامع هاي نقشه و اساسی

 کـه   تـاریخی  از شـهرها  سایر در و 1348 ماه فروردین اول تاریخ از تهران شهر در -2ماده

 در واقـع  مسـتحدثات  و هـا  و سـاختمان  اراضـی  برکلیه کند و اعالم تعیین کشور  وزارت
 طبـق  کـه  آنهـا  بهـاي  هزار در  پنج مأخذ به ساالنه خاص شهر عوارض قانونی محدوده

 .شود می قراربر شد خواهد تعیین قانون این مقررات
 منحصـراً  و کـرده  وصول را مذکور عوارض قانون این مقررات اساس بر مکلفند ها شهرداري

 قـانون  ایـن  اجراي از حاصل وجوه مصرف. برسانند شهري عمران و نوسازي مصرف به

 .بود خواهد دولت اموال در غیرقانونی تصرف حکم در قانون این در مصرّح موارد غیر در
از  نسبی تعیین ترتیب و مذکور عوارض وصول طرز و تشخیص و میزيم ترتیب -1تبصره

 دریافت مأخذ اقتصادي خاص شرایط و مقتضیات به توجه با شهر هر در که ملک قیمت
 بـه  و تنظـیم  کشـور  وزارت طـرف  از کـه  اي نامـه  آیین موجب به گیرد می قرار عوارض

 .شد خواهد اجرا و تعیین رسد می وزیران هیأت تصویب

 در آنان از هریک عوارض مجموع که مؤدیانی امالك عوارض تهران شهر در -2تبصره

 هاي انجمن شهرها سایر در و شود می بخشوده باشد، ریال پانصد و هزار یک مبلغ تا سال
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 را مؤدیانی کلیۀ امالك عوارض از قسمتی یا تمام کشور  وزارت تأیید با توانند می شهر
 و هزار یک مبلغ تا سال در قانون این مقررات بقط  آنان از هریک عوارض مجموع که

 مشمول آگهی انتشار با شهر اقتصادي  خاص مقتضیات به توجه با باشد ریال پانصد
 .دهند قرار بخشودگی

  وزارت که تاریخی از شهرها سایر در و 1348 ماه فروردین اول از تهران شهر در -3تبصره
 عـوارض  سـایر  و شـهر  سـطح  عـوارض  کند می اعالم را ماده این مقررات اجراي کشور

 .شود می ملغی شهري هاي ساختمان و  اراضی از دریافتی
 در کـه  دیگـري  درآمد نوع هر و مرغوبیت حق 2ماده در مذکور برعوارض عالوه -4تبصره

 خواهـد  شهري عمران و نوسازي مصرف به منحصراً شود تحصیل قانون این اجراي اثر
 .رسید

 کادر تجهیز و ماده این موضوع عوارض وصول و اداري هاي ینههز تأمین براي -5تبصره

 درصد ده میزان تا حداکثر توانند می ها شهرداري قانون این اجراي جهت اداري و فنی
 تأیید و شهر انجمن تصویب به که اي بودجه طبق را قانون این  موضوع وصولی درآمد

 درآمد از میزان این از شبی مصرف و برسانند  مصرف به رسید، خواهد کشور وزارت
 . نیست مجاز وجه هیچ به قانون این اجراي از حاصل

 رقمی قانون این 2 مادة درآمد محل از نوسازي عملیات در توانند می ها شهرداري -6تبصره

 1.دهند اختصاص دبستان ساختمان به 

                                                           
در  يمحاسبه عوارض نوساز يها و مستحدثات برا ساختمان ،یاراض يخصوص محاسبه بها در نامه بیتصو .1

 يو عمران شهر يقانون نوساز 2مشمول ماده  يشهرها يهايشهردار

وزارت  11/10/1389مورخ  34/3/1/155529 شماره شنهادیبنا به پ 25/2/1390 در جلسه مورخ رانیوز  تیأه

 نمود: بیتصو رانیا یاسالم يجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیکشور و به استناد اصل 

مشمول ماده  يشهرها يها يدر شهردار يمحاسبه عوارض نوساز يبرا ثاتها و مستحد ساختمان ،یاراض يبها

 یمعادل صددرصد ارزش معامالت 1390سال  انیتا پا 1388سال  ياز ابتدا يو عمران شهر يقانون نوساز 2

 يها هیو اصالح -1366 بمصو -میمستق يها اتیقانون مال 64موضوع ماده  1387امالك مالك عمل درسال

 .شود یه مآن محاسب يبعد

 یمیمحمدرضا رح -جمهور سییاول ر معاون
 

وزارت  15/5/1391مورخ  34/3/1/61295شماره  شنهادیبنا به پ 19/6/1391در جلسه مورخ  رانیوز  تیأه

 نمود: بیتصو رانیا یاسالم يجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیکشور و به استناد اصل 

مشمول  يشهرها يها يدر شهردار يمحاسبه عوارض نوساز ياها و مستحدثات بر ساختمان ،یاراض يبها

امالك  یمعادل صـددرصد ارزش معامالت 1392و  1391 يها سال در يو عمران شـهر يقانون نوسـاز 2ماده 

 يها هیو اصالحـ -1366 مصـوب -میمـستق يها ـاتیقانـون مال 64 موضوع ماده 1391سـال  مالك عـمل در

 



 قوانین نوسازي و تملک/  8

 در ونقان این اجراي در که هائی ساختمان و اراضی و شهر سطح عوارض مورد در -3ماده
 بخشودگی و توافق غیرقابل شهرداري مطالبات بقایاي گردد می ملغی شهرها از یک هر

 عمل ها شهرداري قانون 77 ماده طبق عوارض اصل در اختالف بروز صورت در و است
 به قانون این اجراي تاریخ از سال یک ظرف مذکور مؤدیان  هرگاه ولی شد خواهد

 اقدام نقداً باشد که مرحله هر در خود بدهی اصل  پرداخت به نسبت و مراجعه شهرداري
 تاریخ از شش صدي سود  نمودن منظور با ساله سه حداکثر تقسیط قرار یا و کنند

 .بود خواهند  معاف متعلقه جرائم و دیرکرد زیان پرداخت از بگذارند شهرداري با تقسیط
و  اراضی و شهر حسط عوارض بابت آنان بدهی بقایاي که مؤدیانی مورد در -1تبصره

 و وثیقه أخذ با تقسیط قرار باشد ریال هزار پانزده از بیش مستحدثات و ها ساختمان
 .آید می عمل به رسمی سند تنظیم

 بدهی میزان مؤدي مراجعه از بعد روز پانزده ظرف حداکثر است مکلف شهرداري -2تبصره

 مفاصا  فوق ترتیب به طتقسی قرار با یا نقداً خود مطالبات دریافت با و روشن را او
 .کند صادر حساب

 مبنـاي  بـر  قـانون  ایـن  2مـادة   در مذکور مستحدثات و ها ساختمان و اراضی بهاي -4ماده
 مکلفنـد  2 مـاده  مشـمول  هـاي  شهرداري و شد خواهد اعالم و تعیین شهرداري  ممیزي

  بـه  ذیـل  ضـوابط  رعایت با را مذکور هاي ممیزي شمول از تاریخ سال دو ظرف حداکثر
قـائم   یا مالکین یا مالک طرف از که بهائی نیامده  عمل به ممیزي که و مادام آورند عمل

 عمل مالك گردد می اعالم و تعیین  ضوابط این اساس بر آنها قانونی نمایندگان یا مقام 
 .شد خواهد محسوب

 با دارائی وزارت و کشور وزارت وسیله که بود خواهد اي منطقه قیمت طبق اراضی بهاي
 باشـد و بهـاي   رسـیده  وزیـران  هیأت تصویب به و تعیین محلی مراجع از اطالع  کسب

 و کشـور  هـاي  وزارتخانـه  کـه  خواهد بـود  ضوابطی بر اساس  مستحدثات و ها ساختمان
 .باشد رسیده وزیران هیأت  تصویب به و نموده تعیین مسکن و آبادانی

 فقـط  علمـی  و اقتصـادي  و صـنعتی  تمؤسسـا  و هـا  و کارگاه ها کارخانه مورد در -1تبصره
 . گرفت خواهد قرار عوارض پرداخت مالك وساختمان زمین قیمت

 در آنهـا  از یکـی  یـا   برق و کشی لوله مشروب آب شهرکه محدوده از مناطقی در -2تبصره

% 25 نشـده  تأمین که آنها از هریک بابت باشد نشده گذارده منطقه آن ساکنین دسترس
 ایـن  مشـمول  منـاطق  آن در واقـع  بـایر  هـاي  زمین ولی گردد می مقرر کسر عوارض از

                                                                                                            
 .شود یآن محاسبه م يبعد

 یمیمحمدرضا رح -جمهور سیاول رئ معاون
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 .شد نخواهند بخشودگی
 مستحدثات و ها ساختمان و اراضی ممیزي در مکلفند امالك متصرفین و مالکین -3تبصره

 مـأمورین  کنند خودداري تکلیف این از انجام و هرگاه کنند ممیزي همکاري مأمورین  با
 ها ساختمان مورد در و الراس علی تشخیص با حصار ونبد یا بایر اراضی مورد در ممیزي

 ملـک  وارد دادسـتان  نماینـده  حضور با قبلی و کتبی اعالم با محصور اراضی و باغات و
 .نمود خواهند تنظیم را ممیزي اوراق شده

 مشـخص  و ساده باید ساختمان یا و زمین تقویم براي ماده این در مذکور ضوابط -4تبصره
 .باشد روشن و

 به شهرداري توسط 4 ماده در مذکور ضوابط همچنین و شهر هر قانونی محدوده -5هماد
 این 2ماده مشمول شهرهاي در و شد خواهد اعالم عموم اطالع جهت مقتضی طرق
یا  مقام قائم  یا شهر محدوده در واقع مستحدثات و ها ساختمان و ها زمین مالکین قانون

 کامل مشخصات شهرداري اعالم از تاریخ ماه  شش  ظرف مکلفند آنان  قانونی نمایندگان
 به کتباً 4 ماده در مقرر  ترتیب به ملک قطعه هر تفکیک به بها تعیین با را ملک

 عوارض نکنند اقدام بها اعالم به نسبت مقرر مهلت در هرگاه و دارند اعالم شهرداري
 . یافت خواهد افزایش برابر دو به تأخیر مدت براي متعلقه

 بهاي که شود معلوم ممیزي قطعیت و 5 ماده طبق ضوابط اعالم از پس هرگاه -6ماده
%) 70( درصد هفتاد از کمتر او قانونی نماینده یا مقام  قائم یا مالک طرف از  شده اعالم

 تا برقراري تاریخ از عوارض التفاوت مابه است قانون این 4  ماده طبق بر ملک قیمت
 . یافت خواهد  افزایش ربراب دو به  ممیزي قطعیت تاریخ

 کثیراالنتشار جراید در آگهی نشر وسیله به را منطقه هر ممیزي پایان باید شهرداري -7ماده
 برساند منطقه آن مالکین اطالع به دیگر مقتضی وسائل و عمومی معابر در آن الصاق و

 مؤدیان دهد اطالع مالک به پست وسیله به را ملک هر ممیزي  نتیجه عالوه به و
 از و مراجعه شد خواهد تعیین مذکور آگهی در که  مربوط مراجع به توانند می نیز عوارض

 اعتراض خود ملک ممیزي به نسبت  که صورتی در نمایند حاصل اطالع ممیزي نتیجه
 مدارك و دالئل جرائد در آگهی نشر تاریخ از ماه چهار ظرف توانند می باشند داشته

 در و دارند تسلیم قانون این 8 ماده در مذکور دگیرسی کمیسیون به را خود اعتراض

 .بود خواهد قطعی ممیزي اعتراض عدم صورت
  محل و مستحدثات و اراضی مساحت اختالف مورد در ممیزي به راجع اعتراضات -8ماده

 از طرف شده اعالم 4 ماده موضوع ضوابط با ملک مشخصات تطبیق و ملک وقوع

 اعتراضات به رسیدگی همچنین و قانون این 2ماده  مشمول در شهرهاي شهرداري

 هاي طرح اجراي به مربوط آن میزان و پیشه و و حقوق کسب امالك ارزیابی به راجع
 از مرکب کمیسیونی در کشور هاي شهرداري  کلیۀ در معابر توسعۀ و اصالح و نوسازي
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 و شهر منانج طرف از نفرآن یک که امالك تقویم در مطلع و بصیر محلی افراد نفر سه
  تعیین کشور وزارت طرف از نفر یک و شهرستان دادگاه رئیس طرف از نفر یک

 و قطعی مورد این در اعضاء کمیسیون اکثریت تصمیم. آمد خواهد عمل به شود، می
 در منحصراً قانون این اجراي از ناشی اختالفات سایر به رسیدگی و  است االجراء الزم

 .باشد می شهرداري قانون 77 ماده وضوعم  اختالف رفع کمیسیون صالحیت
 کـه  اي نامـه  آیین طبق کمیسیون اعضاء الزحمه حق و پرداخت رسیدگی تشریفات -1تبصره

ــه  ــد کشــور وزارت تصــویب ب ــی مشــخص رســید خواه ــداد کشــور وزارت شــود م  تع
 بـه  توجـه  بـا  شـهرداري  هر در را اختالف رفع هاي و کمیسیون رسیدگی هاي کمیسیون

 .کند می  تعیین اعتراضات میزان و شهر وسعت
 است  آن به موکول 8 ماده کمیسیون در ممیزي به راجع مؤدي اعتراض قبول -2تبصره
 است نموده 4 ماده طبق مالک خود که بهائی اعالم اساس بر را خود ملک عوارض  که

 دفتر به اعتراض برگ ضمیمه به را پرداخت قبض فتوکپی یا رونوشت و بپردازد
 طرف از شده اعالم بهاي که این مگر کند تسلیم کمیسیون به ارسال رايب شهرداري

 .باشد بخشودگی نصاب حد مشمول مالک
 سال پنج تا آید عمل به شهرداري طرف از قانون این مقررات طبق که هائی ممیزي -9ماده

 اعیـان  در کلـی  تغییـرات  مدت این ظرف که این مگر بود خواهد عوارض وصول  مالك
 که دهد کاهش یا افزایش درصد پنجاه از بیش را آن قیمت که نحوي به شود داده ملک

 یـا  افزایش میزان و نماید اعالم شهردار به را  مراتب است مکلف مؤدي صورت این در
 .شد خواهد وصول مالك بعد  سال از و تعیین قانون این مقررات اساس بر قیمت کاهش

 تجدید را عمومی ممیزي بار یک سال نجپ هر مکلفند قانون این مشمول هاي شهرداري
 قبلی ممیزي باشد نیامده عمل به ممیزي تجدید سال پنج مدت پایان در  هرگاه و کنند

 .بود خواهد معتبر جدید ممیزي نتیجه اعالم تا
 تـا  حـداکثر  بایـد  و یابـد  می تحقق سال آن ماه فروردین اول در سال هر عوارض -10ماده

 .گردد پرداخت ريشهردا به سال همان  پایان
 بپردازنـد  را ملک هر به متعلق عوارض مذکور مدت ظرف که مؤدیانی عوارض از -1تبصره
 .شد خواهد کسر و منظور جایزه عنوان  به سال آن عوارض درصد  ده

 تجدید و نوسازي قدیمی و کهنه هاي ساختمان جاي به که اساسی هاي ساختمان -2تبصره
 پرداخت از ساختمان پروانه در شده مشخص بنا اتمام یختار از سال سه مدت به شود بنا

 .بود خواهند معاف قانون این موضوع  عوارض

 منظور عوارض احتساب در ساختمان هر در اختصاصی هاي پارکینگ اعیانی بهاي -3تبصره

 .شد نخواهد
 باغ یا و بوده اساسی ساختمان فاقد که شهر محدوده در واقع اراضی به نسبت -11ماده
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 ماده در مقرر مهلت پایان از بعد سال یک تا که صورتی در نشود  اطالق آن به ري شه
 به را خود ملک بهاي و مشخصات آنان قانونی نمایندگان یا مقام  قائم یا مالکین 5

 امالك گونه این مکلفند قانون این 2 ماده  مشمول هاي شهرداري نکنند اعالم شهرداري
  نامه آیین رعایت با و مزایده طریق از مالک مقامی م قائ به و درآورده تصرف به را


