
 

 

 ن شهری قانون زمی

 

 1366/06/22:  مصوب

 

  عوامل  از یکی عنوان به آن متیق تیتثب و لیتعد و عرضه  ادیازد و نیزم  به مربوط امور قیتنس و میتنظ منظور به - 1 ماده

 و یاراض از ترع یوس و ترحیصح هرچه یبرداربهره و حفظ موجبات جادیا  و یاجتماع و یعموم رفاه نیتام و دیتول عمده

  یاساس قانون ۴۷ و ۴۵ و ۴۳ اصول در مندرج اهداف به لین و ۳۱ اصل اجراء جهت الزم نهیزم نمودن فراهم نیهمچن

 سراسر در بیتصو خیتار از و رسدیم بیتصو به قانون ن یا مواد یعموم ساتیتاس و مسکن نیتام یبرا رانیا یاسالم یجمهور

 . است االجراءالزم کشور

 

 . است گرفته قرار هاشهرک و شهرها یاستحفاظ میحر و یقانون محدوده در که  است ییهانیزم یشهر  یاراض - 2 ماده

 

 قانون مقررات رغمیعل که یموات ینهایزم. باشد نداشته اء یاح و عمران سابقه که است  ینهائیزم یشهر  موات  یاراض - 3 ماده

  دولت اریاخت در همچنان باشد شده اءیاح بعد به ۱۳۵۸/۴/۵ خیتار از یقانون مجوز بدون یشهر  موات  یاراض تیمالک لغو

 .باشدیم

 

 کهآن از اعم برگشته موات حالت به جیتدر  به و داشته اء یاح و عمران سابقه که است ییهانیزم یشهر بائر یاراض - 4 ماده

 .باشد نداشته ای و داشته ی مشخص  صاحب

 

  است مالک یبرداربهره مورد و دائر حاضر حال در  و اندنموده آباد و اء یاح را آن که است  ینهائیزم دائر یاراض - 5 ماده

 . باشدیم رمحصوریغ ای محصور  از اعم شیآ ای یکشاورز یاراض صرفا قانون نیا مشمول دائر ینهایزم

 

  در باشد یردولتیغ ای یدولت یانقالب ینهادها و ادهایبن  ای اشخاص اریاخت در کهآن از اعم یشهر  موات ینهایزم هیکل  - 6 ماده

  به مکلفند  امالک و اسناد ثبت ادارات.ندارد یقانون ارزش گذشته تیمالک مدارک  و اسناد و است   یاسالم یجمهور دولت اریاخت

  دولت  توسط ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ خیتار از کهآن مگر ندینما صادر دولت نام به را آنها اسناد یشهرساز  و مسکن وزارت درخواست

 . باشد شده واگذار

 

  قانون و یشهر  موات  یاراض تیمالک لغو قانون  موجب به و باشندیم قهیوث در که یموات ینهایزم تیمالک اسناد - تبصره

  اشخاص مطالبات از ریغ و شوندیم یتلق  آزاد ندیآیدرم ای و درآمده دولت اریاخت به قانون نیا و ۱۳۶۰ مصوب یشهر یاراض

 . شد خواهد وصول بدهکار اموال ری سا از طلبکار لهیوس گرید مطالبات گرددی م یمنتف که یاراض گونهنیا فروش از یناش

 

  ۸ ای ۶ مواد یایمزا از کهآن بر مشروط اندداشته  اریاخت در یشهر  موات ینهایزم ت،ازیمالک مدارک طبق که یکسان  - 7 ماده

  سراسر در یشهرساز و مسکن ضوابط باشند،طبق نداشته یمناسب  مسکن و نکرده استفاده ۱۳۶۰ مصوب یشهر یاراض قانون

 نامهنییآ در که یمناسب مهلت  در تا شودیم گذاشته ارشانیاخت در مربع متر(هزار)۱۰۰۰ معادل جمعا یقطعات ای و قطعه کشور

  دولت به نیزم و ساقط مذکور اجازه موجه عذر بدون اءیاح و  عمران عدم صورت در کنند اءیاح و عمران شد خواهد نییتع

 . گرددیبازم

 



 

 

  یدارا یعاد اسناد با ۱۳۵۸/۴/۵ مصوب یشهر موات  یاراض تیمالک لغو قانون از قبل خیتار به که یکسان مورد در - تبصره

  یهامهلت تاکنون که یشهرهائ در ای و اندداده پرونده لیتشک  مربوطه مراجع طرف از یقبل شده  نییتع یهامهلت در و بوده نیزم

  صالحیذ مراجع طرف از معامله صحت و یعاد سند  میتنظ  خیتار که یصورت در است نشده اعالم پرونده لیتشک یبرا مذکور

 . شد خواهد داده  عمران اجازه شودیم نییتع قانون نیا یاجرائ نامهن ییآ در که یضوابط برابر گردد دییتا یقضائ

 

 .باشدیم هی فق یول اریاخت در باشد نداشته یمشخص  صاحب که یشهر بائر یاراض هیکل  - 8 ماده

 

  از استفاده ضمن را یعموم خدمات و مسکن امر یبرا ازین مورد  ینهایزم است موظف یشهرساز و مسکن وزارت - 9 ماده

 ضرورت شهرها نیا در مذکور یاراض یتکافو عدم لیدل به قانون نیا وستیپ به که یشهرهائ در یدولت و موات یاراض هیکل

 .دینما نیتام یشهر دائر و بائر ینهایزم از بیترت به است یحتم آن

 

 موظفند یردولتیغ و یدولت یارگانها و نهادها و ادهایبن و یحقوق ای یقیحق اشخاص از اعم یشهر دائر و بائر یاراض مالکان

 و دولت)آنها به دولت می تقو با و لیذ یمنظورها به است قانون نیا موضوع که را هایشهردار ای دولت ازین مورد ینهایزم

 . بفروشند(هایشهردار

 

  اجراء ا ی و مسکن جهت نیزم افتیدر طیالشرا واجد افراد به یشهرساز و مسکن وزارت توسط فروش و کیتفک - الف

 . یمسکون یسازساختمان یطرحها

 

 به مورد حسب یشهر  یطرحها عوض و یشهر مصوب یطرحها اجراء و یادار و یعمران و یعموم ساتیتاس جادیا - ب

 نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که یموسسات و نهادها و یدولت ی شرکتها و موسسات  و هایشهردار و هاوزارتخانه  لهیوس

 . است

 

 . کشور یفرهنگ راثیم از حفاظت - ج

 

  به هایشهردار و دولت ازین عدم اعالن ای اعالم و دائر و بائر ینهایزم نیمالک ای مالک مراجعه صورت در -۱ تبصره

 وزارت مجوز و ضوابط طبق خود نیزم یواگذار و  کیتفک به نسبت  نیزم یسازآماده و عمران از پس تواندیم ن،مالکیزم

 .دینما اقدام یشهرساز و مسکن

 

  شرح به هایشهردار و دولت ازین مورد آنها نیزم که دانگشش ا ی و مشاع از اعم یشهر دائر و بائر یاراض مالکان -۲ تبصره

  طبق دارند حق باشند نکرده استفاده ۱۳۶۰ مصوب یشهر یاراض قانون ۸ ای ۶ مواد یایمزا از کهنیا بر مشروط  است ماده نیا

  یاراض ریسا از امکان عدم صورت در و خود انتخاب به مذکور نیزم از یقطعات ای قطعه یشهرساز و مسکن وزارت ضوابط

 ستین یواگذار قابل(منفعت نه و نیع نه)آن بر زائد بفروشند  دولت به ای ندینما کیتفک و عمران مربع متر(هزار)معادل یدولت

 .دینما واگذار نموده عمران یشهرساز و مسکن وزارت نظر ریز و اجازه با کهنیا ای و دولت میتقو با و دولت به مگر

 

  فرزندان که یزمان تا آنها همسران و االثرها مفقود و  شهداء اول درجه بازماندگان و یشرع بلوغ سن تا میتی صغار -۳ تبصره

  تبصره نیا موضوع ینهایزم یواگذار و کیتفک و  عمران هستند یمستثن  ماده ن یا شمول از باشند داشته تکفل تحت را آنها

 در آن  احداث که باشد یخاص یدولت طرح یبرا ازین مورد تبصره ن یا مشمول نیزم چنانچه و بوده قانون نیا مقررات مشمول 

 .گرددیم واگذار عوض صورت به یدولت یاراض محل از نظر مورد نیزم ارزش  معادل نباشد سریم یگرید محل

 



 

 

 از کیهر سهم که ینحو به نیزم قطعه چند ای کی  در گریکدی به یشهر یاراض نیمالک یمشاع سهام یواگذار -۴ تبصره

 . است مانع بال قانون نیا در مندرج شرائط تی رعا با نگردد ماده نیا در مقرر نصاب حد بر زائد انتقال از پس نیمالک

 

 تیرعا با باشند یینهایزم مالک  ۱۳۶۰ مصوب یشهر یاراض قانون بیتصو از قبل که  مسکن یتعاون یشرکتها -۵ تبصره

  ۱۳۶۰ مصوب یشهر یاراض قانون یایمزا از که الشرائط واجد  اعضاء از کیهر یبرا نیزم وقوع محل کیتفک نصاب حداقل

 و باشندیم دارا را خود نیزم  از یبرداربهره حق یشهرساز و مسکن وزارت ضوابط قالب در باشند نکرده استفاده قانون نیا و

 نیا مقررات تابع نگردد عمران موجه عذر بدون مقرر مهلت در مذکور ضوابط طبق که ینیزم  زین و آنها ازین بر مازاد ینهایزم

 . ردیگیم قرار دولت اریاخت در و بوده قانون

 

 وزارت اعالن  از پس مالک  ینشان بودن نامشخص  ای مالک به یدسترس عدم ای و مراجعه عدم ای استنکاف صورت در -۶ تبصره

  مانع که گرید یثبت ای یحقوق اشکاالت هرگونه ای ملک  بودن قهیوث در و یثبت تعارض وجود صورت در و یشهرساز و مسکن

  و تملک را نیزم محل ثبت صندوق به تملک مورد نیزم یبها سپردن با هایشهردار  ای دولت گردد، دولت  معامله انجام از

 مراجعه موقع در و ندینمایم امضاء را انتقال مالک،سند یمقام قائم به یشهردار ای یشهرساز و مسکن وزارت مورد  حسب

 نیزم امکان  صورت در ای و باشدیم پرداخت قابل  آن یبها اشکال هرگونه رفع و الزم یحسابها  مفاصا ارائه از پس مالک

 .گرددیم واگذار معوض

 

  در را ازین مورد نیزم خود یربنائیز یعموم ساتیتاس  و یدولت یطرحها اجراء یبرا توانندیم هایشهردار و دولت -۷ تبصره

 .ندینما تملک ماده نیا یهاتبصره و ضوابط هیکل تیرعا با کشور سراسر یشهرکها و شهرها

 

  و طرح بیتصو از پس دارند آنها تملک به ازین هاشهرک  و شهرها هیکل در هایشهردار ای دولت که یدائر ینهایزم -۸ تبصره

 . هایشهردار ای دولت به مگر نبوده ریغ به انتقال قابل ثبت ادارات به مراتب اعالم

 

  یقانون حقوق ریسا  و یاراض در هایانیاع یبها و بوده نیزم(یمعامالت ارزش)یامنطقه  متیق اساس بر دولت میتقو -۹ تبصره

 .گرددیم نییتع روز عادله یبها اساس بر یدادگستر یرسم کارشناس نظر طبق

 

 از خارج در که یاراض از شده  تملک یاراض یجا به است موظف دولت مالک توافق و درخواست صورت در -۱۰ تبصره

 لیقب نیا نیمالک به یکشاورز امر یبرا شده  تملک نیزم یارزش معادل دارد اریاخت در هاشهرک و شهرها یقانون محدوده

 .دینما واگذار یاراض

 

  مجلس آن در که یالعال مدظله ینیخم امام حضرت  ۷/۱۹/ ۱۳۶۰ مورخ اجازه  از استفاده با آن  یهاتبصره و ماده نیا -۱۱ تبصره

 و قانون نیا وستیپ در مندرج یشهرها در صرفا انددانسته ضرورت موارد  صیتشخ یبرا تیصالح صاحب  را یاسالم یشورا

  از پس و است اجراء قابل بیتصو خیتار از سال ۵ مدت یبرا کشور سراسر ی شهرکها  و شهرها هیکل در آن ۸ و ۷ یهاتبصره

 . بود خواهد اجراء قابل قانون مواد ریسا کشور یشهرها ریسا مانند زین شده ادی یشهرها در مذکور  مهلت

 

  و مسلح یروهاین و هاوزارتخانه  به متعلق ینهایزم هیکل ۱۳۶۰ مصوب یشهر یاراض قانون بیتصو خیتار از - 10 ماده

 ینهادها و ادهایبن هیکل  و است نام ذکر مستلزم حکم شمول که یموسسات و دولت به وابسته یسازمانها و بانکها و یدولت موسسات

 .ردیگیم قرار یشهرساز و مسکن وزارت اریاخت در یانقالب

 

 وزارت ضوابط طبق یواگذار هرگونه یول بوده یمستثن  ماده نیا شمول از یردولتیغ یادهایبن رمواتیغ یاراض -۱ تبصره

 .بود خواهد هی فق یول نظر تیرعا با یشهرساز و مسکن



 

 

 

  یواگذار حق یول هستند یمستثن ماده  نیا  شمول از  هایشهردار به وابسته ی سازمانها و شرکتها و هایشهردار -۲ تبصره

  امالک عوض و شهر یعموم یهایازمندین رفع عنوان به  مگر ندارند یشهرساز و مسکن وزارت اجازه بدون را یاراض گونهنیا

 .یشهر مصوب یطرحها در واقع

 

  که  شود ثابت صالحیذ مراجع در و شده ثبت وقف عنوان به ینیزم اگر یول است یباق خود تیوقف به یوقف یاراض -۳ تبصره

  از یاراض یواگذار هرگونه لکن ردیگیم قرار دولت  اریاخت در و ابطالموات نیزم وقف سند  بوده موات آن از یقسمت ای تمام

 . ردیگ صورت واقف نظر تیرعا و یشهرساز ضوابط طبق بر یستیبا انیمتول ریسا ای و یرضو قدس آستان ای اوقاف طرف

 

 در مذکور  یسازمانها و ادارات به را ماده  نیا موضوع  از حاصل یاراض است مکلّف یشهرساز و مسکن وزارت -۴ تبصره

 . دینما واگذار مجانا یساتیتاس و یادار ازین حد

 

  یسازآماده به نسبت یاجرائ نامهن ییآ طبق کشور یعموم استیس اساس بر است  موظف یشهرساز  و مسکن وزارت - 11 ماده

 .کند اقدام  یقانون مصوب یطرحها مطابق  خود ینهایزم یواگذار و عمران ای

 

  آن»موضوع بی تصو و یهاد و یلیتفص و جامع یطرحها با یدولت یاراض یشهرساز و یکی تفک یهانقشه  قی تطب -۱ تبصره

 . است یشهرساز و مسکن وزارت عهده ها«بهیشهردار قانون ۱۰۱ ماده

 

 فروش و کیتفک و یسازآماده بابت یمعامالت و یثبت  یهانه یهز و تمبر حق و اتیمال هرگونه پرداخت از دولت -۲ تبصره

 . است معاف یاراض

 

 یول.دینما تجاوز(یمعامالت یارزشها) یواگذار زمان یامنطقه یمتهایق از دینبا اشخاص به نیزم یواگذار یبها -۳ تبصره

 از یناش یهانهیهز وصول نحوه گرددیم واگذار شده تمام یبها به باشد شده  تمام یامنطقه  متیق از شیب دولت یبرا چنانچه

  یصورت به و محاسبه یشهر ساتیتاس و خدمات از قطعات یوربهره اساس بر خدمات ریسا ای و کیتفک و عمران و یسازآماده

 .دیننما تجاوز هانه یهز مجموع  از که گرددیم اخذ

 

 را یمسکون یهامجموعه ازین مورد یخدمات و یعموم اماکن  شودیم داده  اجازه یشهرساز و مسکن وزارت به -۴ تبصره

 .دینما واگذار و احداث

 

 مقررات و ضوابط  تیرعا با شهرکها و شهرها جادی ا و  ماده نیا مفاد  اجراء جهت در یشهرساز و مسکن وزارت -۵ تبصره

  نیا اساسنامه دینما اقدام یردولتیغ بخش مشارکت با ای  و راسا یساختمان و یعمران یشرکتها لیتشک به نسبت تواندی م مربوطه

 .دیرس  خواهد دولت اتیه بیتصو به مذکور وزارت شنهادیپ به شرکتها لیقب

 

  و مسکن وزارت عهده به موات از بائر زیتم و دائر نیزم نوع نییتع و متناسب  سات یتاس و  اءیاح و عمران صیتشخ -12 ماده

 . باشدیم صالحه دادگاه در اعتراض قابل  صیتشخ نیا است  یشهرساز

 

  آن به و نموده صادر تاکنون آنچه از ن،اعمیزم نوع صیتشخ در را خود هینظر است مکلّف یشهرساز و مسکن وزارت

 در.گرددیم نییتع ماه سه اعالم خیتار از اعتراض حق  مهلت. دینما اعالم نیمالک به دینمایم صادر بعدا آنچه ای نشده اعتراض



 

 

 روزنامه در مذکور هینظر روز ده فاصله به نوبت دو یط یستیه،بای نظر افتیدر از مالک استنکاف ای یدسترس عدم صورت

 عدم صورت ند،درینما میتسل دادگاه به را خود اعتراض توانندیم انی،مدعیآگه نیآخر خیتار از ماه سه ،تایآگه االنتشار ریکث

 . است االجراءالزم و یص،قطعیتشخ مذکور مهلت در اعتراض وصول

 

 خواهد الزم حکم و کرده یدگیرس یدادرس نییآ فاتیتشر تیرعا بدون و نوبت از خارج اعتراض به نسبت دادگاه -۱ تبصره

 . گرددینم قانون نیا مواد اجراء از مانع دادگاه در یشهرساز و مسکن وزارت صیتشخ به داد،اعتراض

 

  ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ خیتار  از که یینهایزم نوع مورد در محل  نهیمعا موقع در ۱۲ ماده در مقرر مرجع  صیتشخ مالک -۲ تبصره

 مذکور یهایانیاع گرفتن نظر در بدون شده واگذار ای یانیاع احداث یسازخانه دفاتر و هاتهیکم و  نهادها و ارگانها ای دولت لهیوس

 .بود خواهد

 

 بنا هرگونه احداث ای و هایشهردار و دولت به شده منتقل ای متعلق یشهر یاراض به تجاوز و تصرف و دخل هرگونه - 13 ماده

 یعمل هرگونه ای و مزبور یاراض افراز و کیتفک و یرسم ای یعاد اسناد موجب به انتقال و نقل هرگونه ای و مجاز پروانه بدون

  از یمواد حذف  و قانون»اصالح یاصالح ۱۴۸ ماده۲ تبصره اساس بر نیمتجاوز  با و شودیم شناخته جرم قانون نیا خالف بر

 .شودیم رفتار یاسالم یشورا مجلس ۳۱/ ۱۳۶۵/۴ آن«مصوب  یبعد اصالحات  و ۱۳۱۰ مصوب  امالک و اسناد ثبت قانون

 

  ن یا ۲ ماده موضوع یاراض)شیآ ای و یکشاورز یاراض و باغات کیتفک و میتقس و ،افرازیکاربر رییتغ و لیتبد - 14 ماده

 . است اشکال بال قانون نیا  مواد و یشهرساز و مسکن وزارت مقررات و ضوابط تیرعا با(قانون

 

 . است مانع بال سند در ماده  نیا موضوع مفاد دیق با یکشاورز امر یبرا یاراض گونهنیا انتقال و نقل - تبصره

 

  و مسکن وزارت مقررات و ضوابط تیرعا با بنا احداث و عمران جهت بائر یاراض میتقس و کیتفک  هرگونه - 15 ماده

 . است  اشکال  بال قانون نیا مواد و یشهرساز

 

 یتخط و ننموده را آن مقررات قیدق ت یرعا صالح دادگاه صیتشخ به قانون نیا اجراء در که یکارمندان از کیهر - 16 ماده

  خدمات از دائم ای موقت انفصال به مورد حسب وضع،بر  اعاده  و اشخاص  ای دولت به وارده خسارت جبران بر عالوه  باشند کرده

 .گردندیم محکوم یدولت

 

 یاجرائ نامهنییآ  ماه ۳ مدت ظرف حداکثر است موظف و  باشدیم قانون نیا اجراء مامور یشهرساز  و مسکن وزارت - 17 ماده

 . برساند دولت اتیه بیتصو به و هیته را یشهر نیزم سازمان اساسنامه زین و قانون نیا مواد

 

 ضرورت  مشمول یشهرها

 تهران -۱

 اصفهان -۲

 ز ی تبر -۳

 راز یش -۴

 اهواز -۵



 

 

 کرمانشاه  -۶

 رشت -۷

 ل یاردب -۸

 کرج -۹

 اراک -۱۰

 ن یقزو -۱۱

 شهر اسالم -۱۲

 آباد خرم -۱۳

 بروجرد  -۱۴

 دزفول -۱۵

 یسار -۱۶

 گرگان  -۱۷

 آباد نجف -۱۸

 آمل  -۱۹

 شهر یرجائ -۲۰

 بابل -۲۱

 ی خو -۲۲

 شهر قائم -۲۳

 بوشهر -۲۴

 بهبهان  -۲۵

 قرچک -۲۶

 مهاباد  -۲۷

 اندوآبیم -۲۸

 نیورام -۲۹

 مهرشهر  -۳۰

 گودرز یال -۳۱

 ریمال -۳۲

 آبادان -۳۳

 خرمشهر  -۳۴

 سوسنگرد -۳۵

 بستان -۳۶

 زهیهو -۳۷



 

 

 آباد  اسالم -۳۸

 المیا -۳۹

 مهران  -۴۰

 دهلران -۴۱

 ن یریقصرش -۴۲

 ذهاب  پل -۴۳

 النغرب یگ -۴۴

 شهر نفت -۴۵

 سومار -۴۶

 بانه  -۴۷

 وانیمر -۴۸

 سردشت  -۴۹

 رانشهر یپ -۵۰

 نقده -۵۱

 هیاشنو -۵۲

 بوکان -۵۳

 سقز -۵۴

 واندره ید -۵۵

 اران یکام -۵۶

 قروه -۵۷

 وانیمر -۵۸

 وانغربیا -۵۹

 شوش  -۶۰


