قانون منع فزوش و واگذاري اراضي فاقذ كاربزي مسكوني بزاي امز مسكن به شزكتهاي تعاوني مسكن و
سايز اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده 1
اظ تبضيد الظم االجطاء شسى ايي لبًَى ّطگًَِ ٍاگصاضي ٍ ًمل ٍ اًتمبل اضاضي ثِ اشربص حميمي ٍ حمَلي ٍ شطوتْبي تؼبًٍي
هسىي وبضهٌسي ٍ وبضگطي ٍ تؼبًٍيْبي هسىي ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ثطاي اهط هسىي زض زاذل هحسٍزُ (لبًًَي )شْطّب،
شْطوْب ٍ شْطّبي جسيس هَوَل ثِ اذص گَاّي هجٌي ثط ًساشتي وبضثطي هؼبضض ٍ ضَاثظ سبذت ٍ سبظ هتٌبست ثب ًيبظ ٍ ّسف
هتمبضيبى زض اضاضي هَضز ًظط اظ هطاجغ هصوَض زض هَاز  4 ٍ 3ايي لبًَى هيثبشس.

ماده 2
زفبتط اسٌبز ضسوي ٍ وليِ هطاجغ لبًًَي ٍاگصاض وٌٌسُ ظهيي اػن اظ سبظهبًْبًْ ،بزّب ٍ زستگبّْبي زٍلتي ٍ غيطزٍلتي هَظفٌس لجل
اظ ّطگًَِ ًمل ٍ اًتمبل ٍ يب ٍاگصاضي ظهيي ثِ شطوتْبي تؼبًٍي هسىي ٍ اشربص حميمي ٍ حمَلي هَضَع ثالهبًغ ثَزى احساث
ٍاحسّبي هسىًَي زض اضاضي هَضز ًظط ضا عجك هَاز آتي اظ هطاجغ تؼييي شسُ زض ايي لبًَى استؼالم ٍ پيَست هساضن ًوبيٌس.
اػتجبض ايي گَاّي حساوثط زٍ سبل اظ تبضيد صسٍض هيثبشس.

ماده 3
وبضثطي ،ضَاثظ سبذتوبًي ٍ ثالهبًغ ثَزى ًمل ٍ اًتمبل يب ٍاگصاضي ظهيي ثطاي اهط هسىي ثِ شطوتْبي تؼبًٍي هسىي ٍ
اشربص حميمي ٍ حمَلي زض زاذل هحسٍزُ( لبًًَي) شْطّب ثبيس اظ عطيك شْطزاضي هطثَط ٍ ثط اسبس عطحْبي هصَة تَسؼِ
شْطي ثغَض وتجي اػالم ٍ گَاّي شسُ ثبشس.

ماده 4
ّطگًَِ ًمل ٍ اًتمبل ٍ ٍاگصاضي ظهيي ثِ شطوتْبي تؼبًٍي هسىي ٍ اشربص حميمي ٍ حمَلي ثطاي اهط هسىي زض ذبضج
هحسٍزُ (لبًًَي) شْطّب اػن اظ زاذل ٍ يب ذبضج اظ حطين شْطّب ثجع زض هحسٍزُ هصَة شْطّبي جسيس ٍ شْطوْبيي وِ عجك
همطضات ٍ ثط اسبس عطحْبي هصَة احساث شسُ يب هيشًَس ،هوٌَع هيثبشس .احطاظ ٍلَع ظهيي هَضز ًظط زض زاذل شْطّبي
جسيس ٍ شْطوْبي هصَة ٍ تٌبست ظهيي هصوَض اظ ًظط وبضثطي ٍ ضَاثظ سبذتوبًي ثب ثطًبهِّبي هتمبضيبى ثِ ػْسُ سبظهبى
هسىي ٍ شْطسبظي استبى هيثبشس .

ماده 5
ازاضات ثجت اسٌبز ٍ اهالن هَظفٌس تبييسيِّبي ظيط ضا زض هَضز تْيِ ًمشِّبي تفىيه اضاضي ٍ اهالن ٍ اًجبم لبًًَي هطاحل
تفىيه ،ثشطح ظيط اذص ًوبيٌس :الف -تفىيه اضاضي ٍ اهالن زض زاذل هحسٍزُ (لبًًَي) شْط ٍ حطين شْط اظ ًظط ضػبيت
هصَثبت عطحْبي جبهغ ٍ ّبزي شْطي اظ شْطزاضي هطثَط .ة -تفىيه اضاضي ٍ اهالن زض ذبضج اظ حطين شْطّب اظ ًظط
ضػبيت وبضثطي ٍ ضَاثظ عطحْبي جبهغ ًبحيِاي ٍ زض صَضت ػسم تْيِ عطح ثطاي ًبحيِ هَضز ًظط ،اظ ًظط ضػبيت ضَاثظ آييي

ًبهِ هطثَط ثِ استفبزُ اظ اضاضي ٍ احساث ثٌب ٍ تبسيسبت زض ذبضج اظ هحسٍزُ لبًًَي ٍ حطين شْطّب (هصَة ّ 5355يبت
ٍظيطاى) ٍ اصالحبت ثؼسي آى اظ سبظهبى هسىي ٍ شْطسبظي استبى .تجصطُ -زض زاذل هحسٍزُ ضٍستبّب هطجغ تْيِ ٍ تبييس
ًمشِّبي هطثَط ثٌيبز هسىي اًمالة اسالهي است .

ماده 6
ّط ًَع ًمل ٍ اًتمبل اػن اظ ضسوي ٍ ػبزي ،تفىيه ،افطاظ ،صسٍض سٌس ٍ تغييط وبضثطي زض هَضز ظهييّبي هَضَع ايي لبًَى،
ثسٍى ضػبيت هفبز ايي لبًَى ٍ همطضات هطثَط هوٌَع است .زض صَضت ترلف ،هترلفبى اظ جولِ ّيبت هسيطُ شطوت تؼبًٍي
شيطثظ ،هسئَل ججطاى ذسبضت ٍاضز شسُ ثِ اشربص حميمي ٍ حمَلي ،شْطزاضيْب ،زٍلت ٍ اػضبي شطوتْبي تؼبًٍي هسىي
هيثبشٌس .

ماده 7
هطاجؼي وِ ذبضج اظ حسٍز ٍظبيف ذَز زض حطين يب ذبضج اظ حطين شْطّب تصوين گيطي وٌٌس ٍ ثِ ّط ًحَ سبذت ٍ سبظّبي
غيطلبًًَي ٍ ثطذالف هفبز ايي لبًَى السام ًوبيٌس ٍ يب هَثط زض احساث ايي گًَِ ثٌبّب ثبشٌس ٍ يب ثِ ًحَي زض ايي گًَِ الساهبت
ذالف هشبضوت ًوبيٌس عجك ايي لبًَى هترلف هحسَة هيشًَس ٍ ثب آًْب ثطاثط همطضات ضفتبض ذَاّس شس .

ماده 8
وليِ سبظهبًْب ،هَسسبت ٍ شطوتْبي تبهيي وٌٌسُ ذسهبت آة ،ثطق ،گبظ ،تلفي ٍ ًظبيط آى هىلفٌس ذغَط ٍ اًشؼبة ثِ سبذتوبًْب
ضا ثط حست هطاحل هرتلف ػوليبت سبذتوبًي فمظ زض لجبل اضائِ پطٍاًِ هؼتجط سبذتوبًي ،گَاّي پبيبى سبذتوبى هؼتجط صبزض شسُ
تَسظ هطاجغ هسئَل صسٍض پطٍاًِ ٍ شوط شوبضُ ٍ تبضيد هساضن هصوَض زض لطاضزازّبي ٍاگصاضي ،تبهيي ٍ ٍاگصاض ًوبيٌسٍ .اگصاضي
ذغَط ٍ اًشؼبة ايي گًَِ ذسهبت ثِ ٍاحسّبي هسىًَي ٍ ّطگًَِ ثٌبيي وِ ثِ عَض غيط هجبظ ٍ ثط ذالف ضَاثظ ٍ همطضات
اجطايي عطحْبي هصَة احساث شَز هوٌَع هيثبشس .

ماده 9
ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضشبز اسالهي هَظف است ثِ وليِ جطائس ٍ سبيط ضسبًِّب اثالؽ ًوبيس لجل اظ زضج ّط ًَع آگْي تجليغبتي زض
اضتجبط ثب تفىيه ٍ فطٍش اضاضي ،هجَظّبي صبزض شسُ تَسظ هطاجغ هَضَع هبزُ  5ايي لبًَى ضا حست هَضز اظ آگْي زٌّسُ
زضذَاست ٍ زض صَضت ػسم اضائِ هساضن هصوَضً ،ظط ٍظاضت هسىي ٍ شْطسبظي (سبظهبى هسىي ٍ شْطسبظي استبى هطثَط) ضا
زض ذصَص ثالهبًغ ثَزى تفىيه ٍ ػطضِ ظهيي اذص ًوبيٌس .

ماده 11
وليِ لَاًيي ٍ همطضات هغبيط ثب ايي لبًَى لغَ هيشًَس.

ماده 11
آييي ًبهِ اجطايي ايي لبًَى تَسظ ٍظاضتربًِّبي هسىي ٍ شْطسبظي ،وشَض ،تؼبٍى ٍ وبض ٍ اهَض اجتوبػي حساوثط ظطف هست
سِ هبُ تْيِ ٍ ثِ تصَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .لبًَى فَق هشتول ثط يبظزُ هبزُ ٍ يه تجصطُ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ يىشٌجِ
هَضخ ششن هطزاز هبُ يىْعاض ٍ سيصس ٍ ّشتبز ٍ يه هجلس شَضاي اسالهي تصَيت ٍ زض تبضيد  5335/5/56ثِ تبييس شَضاي
ًگْجبى ضسيس .هْسي وطٍثي ضييس هجلس شَضاي اسالهي

