
 (1366مصوب )قانون زمین شهری 

ت٠ ٜٗظٞض تٜظيٖ ٝ تٜسين اٗٞض ٗطتٞط ت٠ ظٗيٚ ٝ اظزياز ػطض٠ ٝ تؼسيْ ٝ تثثيت هي٘ت آٙ ت٠   -1ماده 

ػٜٞاٙ يٌي اظ ػٞاْٗ ػ٘سٟ تٞٓيس ٝ تاٗيٚ ضكاٟ ػ٘ٞٗي ٝ اخت٘اػي ٝ ايداز ٗٞخثات حلظ ٝ ت٢طٟ تطزاضي 

ٝ ٛيْ ت٠  31اي اغْ ١ط چ٠ غحيح تط ٝ ٝسيغ تط اظ اضاضي ٝ ١٘چٜيٚ كطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ ظٗي٠ٜ الظٕ خ٢ت اخط

هاٛٞٙ اساسي خ٢٘ٞضي اسالٗي ايطاٙ تطاي تاٗيٚ ٗسٌٚ ٝ  47ٝ  45ٝ  43ا١ساف ٜٗسضج زض اغّٞ 

تاسيسات ػ٘ٞٗي ٗٞاز ايٚ هاٛٞٙ ت٠ تػٞية ٗي ضسس ٝ اظ تاضيد تػٞية زض سطاسط ًطٞض الظٕ االخطا 

 . است

استحلاظي ض٢ط١ا ٝ ض٢ط٢ًا هطاض اضاضي ض٢طي ظٗي٢ٜايي است ٠ً زض ٗحسٝزٟ هاٛٞٛي ٝ حطيٖ   -2ماده 

 . ُطكت٠ است

 .اضاضي ٗٞات ض٢طي ظٗي٢ٜايي است ٠ً ساتو٠ ػ٘طاٙ ٝ احيا ٛساضت٠ تاضس  -3ماده 

ظٗي٢ٜاي ٗٞاتي ٠ً ػٔيطؿٖ ٗوطضات هاٛٞٙ ٓـٞ ٗآٌيت اضاضي ٗٞات ض٢طي تسٝٙ ٗدٞظ هاٛٞٛي اظ تاضيد 

 .ٗي تاضست٠ تؼس احيا ضسٟ تاضس ١٘چٜاٙ زض اذتياض زٝٓت  5/4/1358

اضاضي تايط ض٢طي ظٗي٢ٜايي است ٠ً ساتو٠ ػ٘طاٙ ٝ احيا زاضت٠ ٝ ت٠ تسضيح ت٠ حآت ٗٞات   -4ماده 

 .تطُطت٠ اػٖ اظ آ٠ٌٛ غاحة ٗطرػي زاضت٠ ٝ يا ٛساضت٠ تاضس

اضاضي زايط ظٗي٢ٜايي است ٠ً آٙ ضا احيا ٝ آتاز ٛ٘ٞزٟ اٛس ٝ زض حاّ حاضط زايط ٝ ٗٞضز ت٢طٟ   -5ماده 

آي است ظٗي٢ٜاي زايط ٗطّ٘ٞ ايٚ هاٛٞٙ غطكا اضاضي ًطاٝضظي يا آيص اػٖ اظ ٗحػٞض يا ؿيط تطزاضي ٕ

 .ٗحػٞض ٗي تاضس

ًٔي٠ ظٗي٢ٜاي ٗٞات ض٢طي اػٖ اظ آ٠ٌٛ زض اذتياض اضراظ يا تٜياز١ا ٝ ٢ٛاز١اي اٛوالتي زٝٓتي ٝ   -6ماده 

 يا ؿيط زٝٓتي تاضس زض اذتياض زٝٓت

ازاضات ثثت اسٜاز ٝ اٗالى . ٗساضى ٗآٌيت ُصضت٠ اضظش هاٛٞٛي ٛساضزخ٢٘ٞضي اسالٗي است ٝ اسٜاز ٝ 

ٌٗٔلٜس ت٠ زضذٞاست ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي اسٜاز آ٢ٛا ضا ت٠ ٛإ زٝٓت غازض ٛ٘ايٜس ِٗط آ٠ٌٛ اظ 

 .تٞسظ زٝٓت ٝاُصاض ضسٟ تاضس 22/11/1357تاضيد 



ٗٞخة هاٛٞٙ ٓـٞ ٗآٌيت اضاضي ٗٞات  اسٜاز ٗآٌيت ظٗي٢ٜاي ٗٞاتي ٠ً زض ٝثيو٠ ٗي تاضٜس ٝ ت٠ -تبصره 

ٝ ايٚ هاٛٞٙ ت٠ اذتياض زٝٓت زضآٗسٟ ٝ يا زض ٗي آيٜس آظاز  1360ض٢طي ٝ هاٛٞٙ اضاضي ض٢طي ٗػٞب 

تٔوي ٗي ضٞٛس ٝ ؿيط اظ ٗغآثات اضراظ ٛاضي اظ كطٝش آٙ ٠ُٛٞ اضاضي ٠ً ٜٗتلي ٗي ُطزز ٗغآثات 

 .ٝا١س ضسزيِط ٝسي٠ٔ عٔثٌاض اظ سايط اٗٞاّ تس١ٌاض ٝغّٞ خ

ًساٛي ٠ً عثن ٗساضى ٗآٌيت ، اظ ظٗي٢ٜاي ٗٞات ض٢طي زض اذتياض زاضت٠ اٛس ٗططٝط تط آ٠ٌٛ   -7ماده 

استلازٟ ٌٛطزٟ ٝ ٗسٌٚ ٜٗاسثي ٛساضت٠ تاضٜس،  1360هاٛٞٙ اضاضي ض٢طي ٗػٞب  8يا  6اظ ٗعاياي ٗٞاز 

ٗتط ٗطتغ ( ١عاض)  1000زّ عثن ضٞاتظ ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي زض سطاسط ًطٞض هغؼ٠ ٝ يا هغؼاتي خ٘ؼا ٗؼا

زض اذتياضضاٙ ُصاضت٠ ٗي ضٞز تا زض ٢ٗٔت ٜٗاسثي ٠ً زض آييٚ ٛا٠ٗ تؼييٚ ذٞا١س ضس ػ٘طاٙ ٝ احيا ًٜٜس 

 .زض غٞضت ػسٕ ػ٘طاٙ ٝ احيا تسٝٙ ػصض ٗٞخ٠ اخاظٟ ٗصًٞض ساهظ ٝ ظٗيٚ ت٠ زٝٓت تاظٗي ُطزز

تا  5/4/1358ًيت اضاضي ٗٞات ض٢طي ٗػٞب زض ٗٞضز ًساٛي ٠ً ت٠ تاضيد هثْ اظ هاٛٞٙ ٓـٞ ٗاّ -تبصره 

اسٜاز ػازي زاضاي ظٗيٚ تٞزٟ ٝ زض ٢ٗٔت ١اي تؼييٚ ضسٟ هثٔي اظ عطف ٗطاخغ ٗطتٞع٠ تطٌيْ پطٝٛسٟ زازٟ 

اٛس ٝ يا زض ض٢ط١ايي ٠ً تاًٜٞٙ ٢ٗٔت ١اي ٗصًٞض تطاي تطٌيْ پطٝٛسٟ اػالٕ ٛطسٟ است زض غٞضتي ٠ً 

ظ عطف ٗطاخغ هضايي شيػالح تاييس ُطزز تطاتط ضٞاتغي ٠ً زض تاضيد تٜظيٖ سٜس ػازي ٝ غحت ٗؼا٠ٔٗ ا

 .آييٚ ٛا٠ٗ اخطايي ايٚ هاٛٞٙ تؼييٚ ٗي ضٞز اخاظٟ ػ٘طاٙ زازٟ ذٞا١س ضس

 .ًٔي٠ اضاضي تايط ض٢طي ٠ً غاحة ٗطرػي ٛساضت٠ تاضس زض اذتياض ٝٓي كوي٠ ٗي تاضس  -8ماده 

ز ٛياظ تطاي اٗط ٗسٌٚ ٝ ذسٗات ػ٘ٞٗي ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٗٞظق است ظٗي٢ٜاي ٗٞض  -9ماده 

ضا ض٘ٚ استلازٟ اظ ًٔي٠ اضاضي ٗٞات ٝ زٝٓتي زض ض٢ط١ايي ٠ً ت٠ پيٞست ايٚ هاٛٞٙ ت٠ زٓيْ ػسٕ تٌاپٞي 

 .اضاضي ٗصًٞض زض ايٚ ض٢ط١ا ضطٝضت آٙ حت٘ي است ت٠ تطتية اظ ظٗي٢ٜاي تايط ٝ زايط ض٢طي تاٗيٚ ٛ٘ايس

اظ اضراظ حويوي يا حوٞهي ٝ تٜياز١ا ٝ ٢ٛاز١ا ٝ اضُا٢ٛاي زٝٓتي ٝ ٗآٌاٙ اضاضي تايط ٝ زايط ض٢طي اػٖ 

ؿيط زٝٓتي ٗٞظلٜس ظٗي٢ٜاي ٗٞضز ٛياظ زٝٓت يا ض٢طزاضي٢ا ضا ٠ً ٗٞضٞع ايٚ هاٛٞٙ است ت٠ ٜٗظٞض١اي شيْ 

 :تلطٝضٜس( زٝٓت ٝ ض٢طزاضي٢ا)ٝ تا توٞيٖ زٝٓت ت٠ آ٢ٛا 

ظي ت٠ اكطاز ٝاخسآططايظ زضياكت ظٗيٚ خ٢ت تلٌيي ٝ كطٝش تٞسظ ٝظاضت اٗٞض ٗسٌٚ ٝ ض٢طسا -آق 

 . ٗسٌٚ ٝ يا اخطاي عطح٢اي ساذت٘اٙ ساظي ٗسٌٞٛي



ايداز تاسيسات ػ٘ٞٗي ٝ ػ٘طاٛي ٝ ازاضي ٝ اخطاي عطح٢اي ٗػٞب ض٢طي ٝ ػٞؼ عطح٢اي  -ب 

ض٢طي حسة ٗٞضز ت٠ ٝسي٠ٔ ٝظاضترا٠ٛ ١ا ٝ ض٢طزاضي٢ا ٝ ٗٞسسات ٝ ضطًت٢اي زٝٓتي ٝ ٢ٛاز١ا ٝ 

 . ٠ً ضّ٘ٞ هاٛٞٙ تط آ٢ٛا ٗستٔعٕ شًط ٛإ استٗٞسساتي 

 .حلاظت اظ ٗيطاث كط١ِٜي ًطٞض -ج 

زض غٞضت ٗطاخؼ٠ ٗآي يا ٗآٌيٚ ظٗي٢ٜاي تايط ٝ زايط ٝ اػالٕ يا اػالٙ ػسٕ ٛياظ زٝٓت ٝ   -1تبصره 

يٚ ض٢طزاضي٢ا ت٠ ظٗيٚ ٗآي ٗي تٞاٛس پس اظ ػ٘طاٙ ٝ آٗازٟ ساظي ظٗيٚ ٛسثت ت٠ تلٌيي ٝ ٝاُصاضي ظٕ

 .ذٞز عثن ضٞاتظ ٝ ٗدٞظ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي اهسإ ٛ٘ايس

ٗآٌاٙ اضاضي تايط ٝ زايط ض٢طي اػٖ اظ ٗطاع ٝ يا ضص زاَٛ ٠ً ظٗيٚ آ٢ٛا ٗٞضز ٛياظ زٝٓت ٝ   -2تبصره 

هاٛٞٙ اضاضي ض٢طي ٗػٞب  8يا  6ض٢طزاضي٢ا ت٠ ضطح ايٚ ٗازٟ است ٗططٝط تط ايٚ ٠ً اظ ٗعاياي ٗٞاز 

ٌٛطزٟ تاضٜس حن زاضٛس عثن ضٞاتظ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي هغؼ٠ يا هغؼاتي اظ ظٗيٚ استلازٟ  1360

ٗتط ٗطتغ ( ١عاض)  1000ٗصًٞض ت٠ اٛتراب ذٞز ٝ زض غٞضت ػسٕ اٌٗاٙ اظ سايط اضاضي زٝٓتي ٗؼازّ 

ض ت٠ هاتْ ٝاُصاضي ٛيست َٗ( ٠ٛ ػيٚ ٝ ٠ٛ ٜٗلؼت )ػ٘طاٙ ٝ تلٌيي ٛ٘ايٜس يا ت٠ زٝٓت تلطٝضٜس، ظائس تط آٙ 

زٝٓت ٝ تا توٞيٖ زٝٓت ٝ يا ايٚ ٠ً تا اخاظٟ ٝ ظيط ٛظط ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ػ٘طاٙ ٛ٘ٞزٟ ٝاُصاض 

 .ٛ٘ايس

غـاض يتيٖ تا سٚ تٔٞؽ ضطػي ٝ تاظٗاٛسُاٙ زضخ٠ اّٝ ض٢سا، ٝ ٗلوٞزاالثط١ا ٝ ١٘سطاٙ آ٢ٛا تا   -3تبصره 

ٙ ٗازٟ ٗستثٜي ١ستٜس ػ٘طاٙ ٝ تلٌيي ٝ ظٗاٛي ٠ً كطظٛساٙ آ٢ٛا ضا تحت تٌلْ زاضت٠ تاضٜس اظ ضّ٘ٞ اي

ٝاُصاضي ظٗي٢ٜاي ٗٞضٞع ايٚ تثػطٟ ٗطّ٘ٞ ٗوطضات ايٚ هاٛٞٙ تٞزٟ ٝ چٜاٛچ٠ ظٗيٚ ٗطّ٘ٞ ايٚ تثػطٟ 

ٗٞضز ٛياظ تطاي عطح زٝٓتي ذاغي تاضس ٠ً احساث آٙ زض ٗحْ زيِطي ٗيسط ٛثاضس ٗؼازّ اضظش ظٗيٚ 

 .شاض ٗي ُطززٗٞضز ٛظط اظ ٗحْ اضاضي زٝٓتي ت٠ غٞضت ػٞؼ ٝاٍ

ٝاُصاضي س٢إ ٗطاػي ٗآٌيٚ اضاضي ض٢طي ت٠ يٌسيِط زض يي يا چٜس هغؼ٠ ظٗيٚ ت٠ ٛحٞي ٠ً   -4تبصره 

س٢ٖ ١ط يي اظ ٗآٌيٚ پس اظ اٛتواّ ظائس تط حس ٛػاب ٗوطض زض ايٚ ٗازٟ ِٛطزز تا ضػايت ضطايظ ٜٗسضج 

 . زض ايٚ هاٛٞٙ تالٗاٛغ است

ٗآي ظٗي٢ٜايي  1360هثْ اظ تػٞية هاٛٞٙ اضاضي ض٢طي ٗػٞب  ضطًت٢اي تؼاٝٛي ٗسٌٚ ٠ً  -5تبصره 

تاضٜس تا ضػايت حساهْ ٛػاب تلٌيي ٗحْ ٝهٞع ظٗيٚ تطاي ١ط يي اظ اػضا ٝاخسآططايظ ٠ً اظ ٗعاياي 



ٝ ايٚ هاٛٞٙ استلازٟ ٌٛطزٟ تاضٜس زض هآة ضٞاتظ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ  1360هاٛٞٙ اضاضي ض٢طي ٗػٞب

ظٗيٚ ذٞز ضا زاضا ٗي تاضٜس ٝ ظٗي٢ٜاي ٗاظاز تط ٛياظ آ٢ٛا ٝ ٛيع ظٗيٜي ٠ً ض٢طساظي خن ت٢طٟ تطزاضي اظ 

عثن ضٞاتظ ٗصًٞض زض ٢ٗٔت ٗوطض تسٝٙ ػصض ٗٞخ٠ ػ٘طاٙ ِٛطزز تاتغ ٗوطضات ايٚ هاٛٞٙ ٝ زض اذتياض 

 .زٝٓت هطاض ٗي ُيطز

استٌٜاف يا ػسٕ ٗطاخؼ٠ ٝ يا ػسٕ زستطسي ت٠ ٗآي يا ٛا ٗطرع تٞزٙ ٛطاٛي ٗآي  زض غٞضت  -6تبصره 

پس اظ اػالٙ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٝ زض غٞضت ٝخٞز تؼاضؼ ثثتي ٝ زض ٝثيو٠ تٞزٙ ٗٔي يا ١ط 

٠ُٛٞ اضٌاالت حوٞهي يا ثثتي زيِط ٠ً ٗاٛغ اظ اٛدإ ٗؼا٠ٔٗ زٝٓت ُطزز زٝٓت يا ض٢طزاضي٢ا تا سپطزٙ 

ظٗيٚ ٗٞضز ت٘ٔي ت٠ غٜسٝم ثثت ٗحْ ظٗيٚ ضا ت٘ٔي ٝ حسة ٗٞضز ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي يا ت٢اي 

ض٢طزاضي ت٠ هائٖ ٗواٗي ٗآي سٜس اٛتواّ ضا اٗضا ٗي ٛ٘ايٜس ٝ زض ٗٞهغ ٗطاخؼ٠ ٗآي پس اظ اضائ٠ ٗلاغا 

 حسات٢اي الظٕ ٝ ضكغ ١ط ٠ُٛٞ اضٌاّ

 .ظٗيٚ ٗؼٞؼ ٝاُصاض ٗي ُطززت٢اي آٙ هاتْ پطزاذت ٗي تاضس ٝ يا زض غٞضت اٌٗاٙ 

زٝٓت ٝ ض٢طزاضي٢ا ٗي تٞاٜٛس تطاي اخطاي عطح٢اي زٝٓتي ٝ تاسيسات ػ٘ٞٗي ظيط تٜايي ذٞز   -7تبصره 

ظٗيٚ ٗٞضز ٛياظ ضا زض ض٢ط١ا ٝ ض٢ط٢ًاي سطاسط ًطٞض تا ضػايت ًٔي٠ ضٞاتظ ٝ تثػطٟ ١اي ايٚ ٗازٟ 

 .ت٘ٔي ٛ٘ايٜس

ضزاضي٢ا زض ًٔي٠ ض٢ط١ا ٝ ض٢ط٢ًا ٛياظ ت٠ ت٘ٔي آ٢ٛا زاضٛس پس اظ ظٗي٢ٜاي زايطي ٠ً زٝٓت يا ض٠  -8تبصره 

 .تػٞية عطح ٝ اػالٕ ٗطاتة ت٠ ازاضات ثثت هاتْ اٛتواّ ت٠ ؿيط ٛثٞزٟ ِٗط ت٠ زٝٓت يا ض٢طزاضي٢ا

ظٗيٚ تٞزٟ ٝ ت٢اي اػياٛي٢ا زض اضاضي ٝ ( اضظش ٗؼاٗالتي )توٞيٖ زٝٓت تط اساس هي٘ت ٜٗغو٠ اي   -9تبصره 

 .هاٛٞٛي عثن ٛظط ًاضضٜاس ضس٘ي زازُستطي تط اساس ت٢اي ػاز٠ٓ ضٝظ تؼييٚ ٗي ُطزز سايط حوٞم

زض غٞضت زضذٞاست ٝ تٞاكن ٗآي زٝٓت ٗٞظق است ت٠ خاي اضاضي ت٘ٔي ضسٟ اظ اضاضي   -10تبصره 

٠ً زض ذاضج اظ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛي ض٢ط١ا ٝ ض٢ط٢ًا زض اذتياض زاضز ٗؼازّ اضظضي ظٗيٚ ت٘ٔي ضسٟ تطاي اٗط 

 .ًطاٝضظي ت٠ ٗآٌيٚ ايٚ هثيْ اضاضي ٝاُصاض ٛ٘ايس

حضطت اٗإ ذ٘يٜي ٗسظ٠ٔ  1360/ 19/7آٙ تا استلازٟ اظ اخاظٟ ٗٞضخ  ايٚ ٗازٟ ٝ تثػطٟ ١اي  -11تبصره 

آؼآي ٠ً زض آٙ ٗدٔس ضٞضاي اسالٗي ضا غاحة غالحيت تطاي تطريع ٗٞاضز ضطٝضت زاٛست٠ اٛس 

آٙ زض ًٔي٠ ض٢ط١ا ٝ ض٢ط٢ًاي سطاسط  8ٝ  7غطكا زض ض٢ط١اي ٜٗسضج زض پيٞست ايٚ هاٛٞٙ ٝ تثػطٟ ١اي 



ظ تاضيد تػٞية هاتْ اخطا است ٝ پس اظ ٢ٗٔت ٗصًٞض زض ض٢ط١اي ياز ضسٟ ٛيع ساّ ا 5ًطٞض تطاي ٗست

 .ٗاٜٛس سايط ض٢ط١اي ًطٞض سايط ٗٞاز هاٛٞٙ هاتْ اخطا ذٞا١س تٞز

ًٔي٠ ظٗيٚ ١اي ٗتؼٔن ت٠ ٝظاضترا٠ٛ ١ا ٝ  1360اظ تاضيد تػٞية هاٛٞٙ اضاضي ض٢طي ٗػٞب   -10ماده 

ٝ ساظٗا٢ٛاي ٝاتست٠ ت٠ زٝٓت ٝ ٗٞسساتي ٠ً ضّ٘ٞ حٌٖ ٛيط١ٝاي ٗسٔح ٝ ٗٞسسات زٝٓتي ٝ تا٢ٌٛا 

ٗستٔعٕ شًط ٛإ است ٝ ًٔي٠ تٜياز١ا ٝ ٢ٛاز١اي اٛوالتي زض اذتياض ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي هطاض ٗي 

 .ُيطز

اضاضي ؿيط ٗٞات تٜياز١اي ؿيط زٝٓتي اظ ضّ٘ٞ ايٚ ٗازٟ ٗستثٜي تٞزٟ ٝٓي ١ط ٠ُٛٞ ٝاُصاضي   -1تبصره 

 .سٌٚ ٝ ض٢طساظي تا ضػايت ٛظط ٝٓي كوي٠ ذٞا١س تٞزعثن ضٞاتظ ٝظاضت ٕ

ض٢طزاضي٢ا ٝ ضطًت٢ا ٝ ساظٗا٢ٛاي ٝاتست٠ ت٠ ض٢طزاضي٢ا اظ ضّ٘ٞ ايٚ ٗازٟ ٗستثٜي ١ستٜس ٝٓي   -2تبصره 

حن ٝاُصاضي آٙ ٠ُٛٞ اضاضي ضا تسٝٙ اخاظٟ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٛساضٛس ِٗط ت٠ ػٜٞاٙ ضكغ 

 . الى ٝاهغ زض عطح٢اي ٗػٞب ض٢طيٛياظٜٗسي٢اي ػ٘ٞٗي ض٢ط ٝ ػٞؼ إ

اضاضي ٝهلي ت٠ ٝهليت ذٞز تاهي است ٝٓي اُط ظٗيٜي ت٠ ػٜٞاٙ ٝهق ثثت ضسٟ ٝ زض ٗطاخغ   -3تبصره 

شيػالح ثاتت ضٞز ٠ً ت٘إ يا هس٘تي اظ آٙ ٗٞات تٞزٟ سٜس ٝهق ظٗيٚ ٗٞات اتغاّ ٝ زض اذتياض زٝٓت 

اٝهاف يا آستاٙ هسس ضضٞي ٝ يا سايط ٗتٞٓياٙ هطاض ٗي ُيطز ٌٓٚ ١ط ٠ُٛٞ ٝاُصاضي اضاضي اظ عطف 

 .تايستي تط عثن ضٞاتظ ض٢طساظي ٝ ضػايت ٛظط ٝاهق غٞضت ُيطز

ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٌٗٔق است اضاضي حاغْ اظ ٗٞضٞع ايٚ ٗازٟ ضا ت٠ ازاضات ٝ   -4تبصره 

 .ساظٗا٢ٛاي ٗصًٞض زض حس ٛياظ ازاضي ٝ تاسيساتي ٗداٛا ٝاُصاض ٛ٘ايس

ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٗٞظق است تط اساس سياست ػ٘ٞٗي ًطٞض عثن آييٚ ٛا٠ٗ   -11ماده 

 .اخطايي ٛسثت ت٠ آٗازٟ ساظي يا ػ٘طاٙ ٝ ٝاُصاضي ظٗي٢ٜاي ذٞز ٗغاتن عطح٢اي ٗػٞب هاٛٞٛي اهسإ ًٜس

تغثين ٛوط٠ ١اي تلٌيٌي ٝ ض٢طساظي اضاضي زٝٓتي تا عطح٢اي خاٗغ ٝ تلضئي ٝ ١ازي ٝ   -1تبصره 

 . ت٠ ػ٢سٟ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي است "هاٛٞٙ ض٢طزاضي٢ا 101ٗٞضٞع ٗازٟ "ٙ تػٞية آ

زٝٓت اظ پطزاذت ١ط ٠ُٛٞ ٗآيات ٝ حن ت٘ثط ٝ ١عي٠ٜ ١اي ثثتي ٝ ٗؼاٗالتي تاتت آٗازٟ ساظي ٝ   -2تبصره 

 .تلٌيي ٝ كطٝش اضاضي ٗؼاف



اضظض٢اي )ٗاٙ ٝاُصاضي ت٢اي ٝاُصاضي ظٗيٚ ت٠ اضراظ ٛثايس اظ هي٘ت ١اي ٜٗغو٠ اي ظ  -3تبصره 

ٝٓي چٜاٛچ٠ تطاي زٝٓت تيص اظ هي٘ت ٜٗغو٠ اي ت٘إ ضسٟ تاضس ت٠ ت٢اي ت٘إ . تداٝظ ٛ٘ايس( ٗؼاٗالتي 

ٛحٟٞ ٝغّٞ ١عي٠ٜ ١اي ٛاضي اظ آٗازٟ ساظي ٝ ػ٘طاٙ ٝ تلٌيي ٝ يا سايط ذسٗات . ضسٟ ٝاُصاض ٗي ُطزز

ت٠ ٝ ت٠ غٞضتي اذص ٗي ُطزز ٠ً اظ تط اساس ت٢طٟ ٝضي هغؼات اظ ذسٗات ٝ تاسيسات ض٢طي ٗحاس

 .ٗد٘ٞع ١عي٠ٜ ١ا تداٝظ ٜٛ٘ايس

ت٠ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي اخاظٟ زازٟ ٗي ضٞز اٗاًٚ ػ٘ٞٗي ٝ ذسٗاتي ٗٞضز ٛياظ ٗد٘ٞػ٠   -4تبصره 

 .١اي ٗسٌٞٛي ضا احساث ٝ ٝاُصاض ٛ٘ايس

١ا ٝ ض٢ط٢ًا تا ضػايت ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي زض خ٢ت اخطاي ٗلاز ايٚ ٗازٟ ٝ ايداز ض٢ط  -5تبصره 

ضٞاتظ ٝ ٗوطضات ٗطتٞع٠ ٗي تٞاٛس ٛسثت ت٠ تطٌيْ ضطًت٢اي ػ٘طاٛي ٝ ساذت٘اٛي ضاسا ٝ يا تا ٗطاضًت 

اساسٜا٠ٗ ايٚ هثيْ ضطًت٢ا ت٠ پيط٢ٜاز ٝظاضت ٗصًٞض ت٠ تػٞية ١يات زٝٓت . ترص ؿيط زٝٓتي اهسإ ٛ٘ايس

 .ذٞا١س ضسيس

ٗتٜاسة ٝ تؼييٚ ٛٞع ظٗيٚ زايط ٝ ت٘يع تايط اظ ٗٞات ت٠  تطريع ػ٘طاٙ ٝ احيا ٝ تاسيسات  -12ماده 

 .ػ٢سٟ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي است ايٚ تطريع هاتْ اػتطاؼ زض زازُاٟ غآح٠ ٗي تاضس

زازُاٟ ٛسثت ت٠ اػتطاؼ ذاضج اظ ٛٞتت ٝ تسٝٙ ضػايت تططيلات آييٚ زازضسي ضسيسُي ًطزٟ ٝ   -1تبصره 

ظ ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي زض زازُاٟ ٗاٛغ اظ اخطاي ٗٞاز ايٚ حٌٖ الظٕ ذٞا١س زاز، اػتطاؼ ت٠ تطري

 .هاٛٞٙ ٛ٘ي ُطزز

زض ٗٞهغ ٗؼاي٠ٜ ٗحْ زض ٗٞضز ٛٞع ظٗي٢ٜايي ٠ً اظ تاضيد  12ٗالى تطريع ٗطخغ ٗوطض زض ٗازٟ  -2تبصره 

اض ٝسي٠ٔ زٝٓت يا اضُا٢ٛا ٝ ٢ٛاز١ا ٝ ً٘يت٠ ١ا ٝ زكاتط ذا٠ٛ ساظي احساث اػياٛي يا ٝاُص 22/11/1357

 .ضسٟ تسٝٙ زض ٛظط ُطكتٚ اػياٛي٢اي ٗصًٞض ذٞا١س تٞز

١ط ٠ُٛٞ زذْ ٝ تػطف ٝ تداٝظ ت٠ اضاضي ض٢طي ٗتؼٔن يا ٜٗتوْ ضسٟ ت٠ زٝٓت ٝ ض٢طزاضي٢ا ٝ   -13ٗازٟ 

يا احساث ١ط ٠ُٛٞ تٜا تسٝٙ پطٝا٠ٛ ٗداظ ٝ يا ١ط ٠ُٛٞ ٛوْ ٝ اٛتواّ ت٠ ٗٞخة اسٜاز ػازي يا ضس٘ي ٝ 

ٗعتٞض ٝ يا ١ط ٠ُٛٞ ػ٘ٔي تط ذالف ايٚ هاٛٞٙ خطٕ ضٜاذت٠ ٗي ضٞز ٝ تا ٗتداٝظيٚ  تلٌيي ٝ اكطاظ اضاضي

اغالح ٝ حصف ٗٞازي اظ هاٛٞٙ ثثت اسٜاز ٝ اٗالى ٗػٞب "اغالحي هاٛٞٙ  148ٗازٟ  2تط اساس تثػطٟ 

 .ٗدٔس ضٞضاي اسالٗي ضكتاض ٗي ضٞز 31/4/1365ٗػٞب  "ٝ اغالحات تؼسي آٙ  1310



اضاضي )ييط ًاضتطي ، اكعاض ٝ توسيٖ ٝ تلٌيي تاؿات ٝ اضاضي ًطاٝضظي ٝ يا آيص تثسيْ ٝ تؾ  -14ماده 

تا ضػايت ضٞاتظ ٝ ٗوطضات ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٝ ٗٞاز ايٚ هاٛٞٙ ( ايٚ هاٛٞٙ  2ٗٞضٞع ٗازٟ 

 . تالاضٌاّ است

 سٜس تالٗاٛغ است ٛوْ ٝ اٛتواّ آٙ ٠ُٛٞ اضاضي تطاي اٗط ًطاٝضظي تا هيس ٗلاز ٗٞضٞع ايٚ ٗازٟ زض -تبصره 

. 

١ط ٠ُٛٞ تلٌيي ٝ توسيٖ اضاضي تايط خ٢ت ػ٘طاٙ ٝ احساث تٜا تا ضػايت ضٞاتظ ٝ ٗوطضات   -15ماده 

 . ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٝ ٗٞاز ايٚ هاٛٞٙ تالاضٌاّ است

١ط يي اظ ًاضٜٗساٛي ٠ً زض اخطاي ايٚ هاٛٞٙ ت٠ تطريع زازُاٟ غآح ضػايت زهين ٗوطضات   -16ماده 

ٜٛ٘ٞزٟ ٝ ترغي ًطزٟ تاضٜس ػالٟٝ تط خثطاٙ ذساضت ٝاضزٟ ت٠ زٝٓت يا اضراظ ٝ اػازٟ ٝضغ ، تط  آٙ ضا

 .حسة ٗٞضز ت٠ اٛلػاّ ٗٞهت يا زائٖ اظ ذسٗات زٝٓتي ٗحٌٕٞ ٗي ُطزٛس

ٝظاضت ٗسٌٚ ٝ ض٢طساظي ٗاٗٞض اخطاي ايٚ هاٛٞٙ ٗي تاضس ٝ ٗٞظق است حساًثط ظطف   -17ماده 

ايي ٗٞاز ايٚ هاٛٞٙ ٝ ٛيع اساسٜا٠ٗ ساظٗاٙ ظٗيٚ ض٢طي ضا ت٢ي٠ ٝ ت٠ تػٞية ٗاٟ آييٚ ٛا٠ٗ اخط 3ٗست 

 .١يات زٝٓت تطساٛس

 


