قانون منع فزوش و واگذاری اراضی فاقد کاربزی مسکونی بزای امز مسکن
به شزکتهای تعاونی مسکن و سایز اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده -1اظ تاضید الظم االجطاء شسو ایى قايىو هطگىيه واگصاضی و يقل و ايتقاا اضایاب اه اشارای یقوقاب و یقاىقب و
شطکته ای تؼاويب هؽکى اػن اظ شطکتهای تؼاويب هؽکى کاضهًسی و کاضگطی و تؼاويوهای هؽکى کاضکًاو يوطوهای يظاهب و
ايتظاهب طای اهط هؽکى زض زاذل هحسوزه (قايىو) شهطها ،شهطکها و شاهطهای جسیاس هىکاى اه اذاص گاىاهب ه ًب اط
يساشتى کاض طی هؼاضض و یىا ط ؼاذت و ؼاظ هتًاؼب ا يواظ و هسف هتقایواو زض اضایب هىضز يظط اظ هطاجاغ هاصکىض
زض هىاز ( )3و ( )4ایى قايىو هب اشس.
ماده -2زفاتط اؼًاز ضؼمب و کلوه هطاجغ قايىيب واگصاض کًًاسه ظهاوى اػان اظ ؼااظهايها ،يهازهاا و زؼات اههای زو تاب و
غوطزو تب هىظفًس ق ل اظ هطگىيه يقل و ايتقا و یا واگصاضی ظهوى ه شطکتهای تؼاويب هؽکى و اشرای یقوقب و یقاىقب
هىیىع الهايغ ىزو ایساث وایسهای هؽکىيب زض اضایب هىضزيظط ضا ط ق هىاز آتب اظ هطاجغ تؼووى شاسه زض ایاى قاايىو
اؼتؼالم و پوىؼت هساضک يمایًس .اػت اض ایى گىاهب یساکثط زو ؼا اظ تاضید صسوض هب اشس.
ماده -3کاض طی ،یىا ط ؼاذتما يب و الهايغ ىزو يقل و ايتقا یا واگصاضی ظهوى طای اهط هؽکى اه شاطکتهای تؼااويب
هؽکى و اشرای یقوقب زض زاذل هحسوزه (قايىيب) شهطها ،ایس اظ ططیق شهطزاضی هط ىط و طاؼاغ ططیهای هصىب
تىؼؼه شهطی ه طىض کت ب اػالم و گىاهب شسه اشس.
ماده -4هطگىيه يقل و ايتقا و واگصاضی ظهوى ه شطکتهای تؼاويب هؽکى و اشرای یقوقب و یقىقب طای اهط هؽاکى
زض ذاضج هحسوزه (قايىيب) شهطها اػن اظ زاذل و یا ذاضج اظ یطین شهطها جع زض هحاسوزه هصاىب شاهطهای جسیاس و
شهطکهائب که ط ق هقطضات و طاؼاغ ططیهای هصىب ایساث شسه یا هبشىيس ،همًىع هب اشس.
ایطاظ وقىع ظهوى هىضزيظط زض زاذل شهطهای جسیس و شهطکهای هصىب و تًاؼب ظهوى هصکىض اظ يظط کااض طی و یاىا ط
ؼاذتمايب ا طياهههای هتقایواو ه ػهسه ؼاظهاو هؽکى و شهطؼاظی اؼتاو هب اشس.
ماده -5ازاضات ث ت اؼًاز و اهالک هىظفًس تأیوسیههای ظیط ضا زض هىضز تهوه يقشههای تفکوا اضایاب و اهاالک و ايجاام
قايىيب هطایل تفکو  ،ه شطح ظیط اذص يمایًس:

ا ف -تفکو اضایب و اهالک زض زاذل هحسوزه (قايىيب) شهط و یطین شهط اظ ضػایت هصى ات ططیهای جاهغ و هازی
شهطی اظ شهطزاضی هط ىط.
ب -تفکو اضایب و اهالک واقغ زض ذاضج اظ یطین شهطها اظ يظط ضػایت کاض طی و یىا ط ططیهای جاهغ يایوهای و زض
صىضت ػسم تهوه ططح طای يایوه هىضزيظط ،اظ يظط ضػایت یىا ط آئوىياهه هط ىط ه اؼاتفازه اظ اضایاب و ایاساث ًاا و
تأؼوؽات زض ذاضج اظ هحسوزه قايىيب و یطین شهطها (هصىب  5355هوأت وظیطاو) و اصاالیات ؼاسی آو ،اظ ؼااظهاو
هؽکى و شهطؼاظی اؼتاو.
تبصره -زض زاذل هحسوزه ضوؼتاها هطجغ تهوه و تأیوس يقشههای هط ىط ًواز هؽکى ايقالب اؼالهب اؼت.
ماده -6هط يىع يقل و ايتقا اػن اظ ضؼمب و ػازی ،تفکو  ،افطاظ ،صسوض ؼًس و تغووط کاض طی زض هىضز ظهوًهای هىیاىع ایاى قاايىو،
سوو ضػایت هفاز ایى قايىو و هقطضات هط ىط همًاىع اؼات .زض صاىضت ترلاف ،هترلفااو اظ جملاه هواأت هاسیطه شاطکت تؼااويب
شیض ط ،هؽؤو ج طاو ذؽاضات واضز شسه ه اشرای یقوقب و یقاىقب ،شاهطزاضیها ،زو ات و اػ اای شاطکتهای تؼااويب هؽاکى
هب اشًس.
ماده -7هطاجؼب که ذاضج اظ یسوز وظایف ذىز زض یطین یا ذاضج اظ یطین شهطها تصمونگوطی کًًس و اه هاط يحاى اه
ؼاذت و ؼاظهای غوطقايىيب و طذالف هفاز ایى قايىو اقسام يمایًس و یا هؤثط زض ایساث ایى گىيه ًاها اشًس و یا ه يحىی
زض ایى گىيه اقساهات ذالف هشاضکت يمایًس ،ط ق ایى قايىو هترلف هحؽىب هبشاىيس و اا آيهاا طا اط هقاطضات ضفتااض
ذىاهس شس.
ماده -8کلوه ؼاظهايها ،هؤؼؽات و شطکتهای تأهوىکًًسه ذسهات آب ،اط ،،گااظ ،تلفاى و يظاایط آو هکلفًاس ذ اىط و
ايشؼاب ه ؼاذتمايها ضا طیؽب هطایل هرتلف ػملوات ؼاذتمايب فقط زض ق ا اضائه پطوايه هؼت ط ؼااذتمايب ،گاىاهب
ػسم ذالف یا گىاهب پایاو ؼاذتماو هؼت ط صازضشسه تىؼط هطاجغ هؽؤو صسوض پطوايه و شکاط شاماضه و تااضید هاساضک
هصکىض زض قطاضزازهای واگصاضی ،تأهوى و واگصاض يمایًس.
واگصاضی ذ ىط و ايشؼاب ایىگىيه ذسهات ه وایسهای هؽکىيب و صًفب و هطگىيه ًائب که ه طىض غوط هجاظ و طذالف یاىا ط
و هقطضات اجطایب ططیهای هصىب ایساث شىز همًىع هب اشس.
ماده -9وظاضت فطهًگ و اضشاز اؼالهب هىظف اؼت ه کلوه جطائس و ؼایط ضؼايهها ا الؽ يمایس ق ل اظ زضج هط يىع آگهب

ت لوغاتب زض اضت اط ا تفکو و فطوؾ اضایب ،هجىظهای صازض شسه تىؼط هطاجغ هىیىع هازه ( )5ایاى قاايىو ضا یؽاب
هىضز اظ آگهب زهًسه زضذىاؼت و زض صىضت ػسم اضائه هساضک هصکىض ،يظط وظاضت هؽکى و شهطؼاظی (ؼاظهاو هؽکى و
شهطؼاظی اؼتاو هط ىط) ضا زض ذصىی الهايغ ىزو تفکو و ػطیه ظهوى اذص يمایًس.
ماده  -11کلوه قىايوى و هقطضات ا ایى قايىو غى هبشىيس.
ماده -11آیوىياهه اجطایب ایى قايىو تىؼط وظاضترايههای هؽکى و شهطؼااظی ،کشاىض ،تؼااوو و کااض و اهاىض اجتمااػب
یساکثط ظطف هست ؼه هاه تهوه و ه تصىیب هوأت وظیطات ذىاهس ضؼوس.
قايىو فى ،هشتمل ط یاظزه هازه و ی ت صطه زض جلؽه ػلًب ضوظ یکشً ه هىضخ ششن هطزاز هاه ی هعاض و ؼوصسو هشتاز و
ی هجلػ شىضای اؼالهب تصىیب و زض تاضید  5335/5/56ه تایوس شىضای ي ه او ضؼوسه اؼت.

