
 

 

 

 

پروانه ساختمانی و قوانین و ضوابط 
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(قااانون وضااایال امااع  واقااه یر طرتیاااش یواتاای و  اایریارییا 1
 92/8/1661مصوب 

 -مایه واتیه

یر صورتی که اجراش طرح و تملا  اماع  واقاه یر ان باه موجاب برناماه نماان بنایش -1تبصره
ع  واقاه یر طارح ان کلیاه ت او  مامااایین ا-باای موکاول  ایه با ای ساال 11مصوب به تیاقل 

ماایانااه مانناای اتاایاج یااا تجییاای بنااا یااا اماانایف بنااا و تامیاار و مااروف و اجاااره و ر اان و  یااره 
سال با ی ماا   نگام اخذ پرواناه تایای مای نمایای  ار  5برخوریارنی و یر صورتی که کمتر ان 

 ج و تجییی بنا را نیاری.ع  ویت  مطاابه  نینه اتیال  روگاه نمان اجراش طرح قبل ان یه سا

 یریارش  ا موظفنی  منمان با صیور پروانه ساختمان ماایاان م امول قسامال اخیار -9تبصره 
م خصاااال یقیاا   رصااه و ا یااان و تاسیساااال موجااوی را ماااین و یر پروناایه یر  و  1تبصااره 

امین ضبط نماینیتا مع  ارنیابی باه  نگاام اجاراش طارح قارار گیاری و یر نماانی کاه باه اتااظ تا
ا تبار آمایگی اجراش طرح منبور با ی به  نگاام اجاراش طارح مصاوب ماع  پریاخاال خساارال 

 قیمال  رصه و ا یان مل  یر نمان اجراش طرح خوا ی بوی.

ماایین امع  و اراضی واقه یر طرتیاش آتی     بل ان تصویب طارح واجای  ارایط -6تبصره 
جیاال اخاذ نماین -جییی یا امنایف بنا را یرانایجیال اخذ پروانه ساختمان بویه و قصی اتیاج یا ت

  وض یر اواویال قرار خوا نی گرمال.

ش یواتای و  ایریارییا قانون تایین وضایال امع  واقه یر طرتیاا
 1681ب مصو –

، ساانمانیا ، نیای اا ،  ارکتیاش یواتای یاا وابساته    ا ، موسسااال کلیاه ونارتخاناه ـماایه واتایه 
تی کااه  اامول قااانون باار آنیااا مسااتلنم ذکاار نااام با اای ، میلاا  یواال و  اایریارییا و موسسااا بااه
با نی یرطرتیاش  ماومی یاا  مرانای کاه ضارورال اجارا آنیاا توساط ونیار یاا باا ترین م اام  می

یسااتگاه اجرایاای بار ایااال ضااوابط مربوطااه تصااویب و ا ااعن  اایه با اای و یر اراضاای و امااع  
ر یا اته و یر یاخال متایویه  ایر ا و ( قارا ت ی ای و ت اوقی)ا م ان   ر ی و قانونی ا اخا 

، تایاکرر ظار  مایال    یرکیا و تریم اساتتفاظی آنیابا ای ، پاز ان ا اعم رسامی وجاوی طارح
ماه نسبال به انجام ماامله قطاای و انت اال اسانای رسامی و پریاخاال بیاا یاا  اوض آن طبا    جیه

  .قوانین مربوطه اقیام نماینی

بنایش  ملا  اماع  واقاه یر آن بموجاب برناماه نماان یر صاورتییه اجاراش طارح و ت ـ 1تبصاره 
سال باای موکاول  ایه با ای ، مااایین اماع  واقاه یر طارح ان کلیاه ت او   5مصوب به تیاقل  

مانناای اتاایاج یااا تجییاای بنااا یااا اماانایف بنااا و تامیاار و مااروف و اجاااره و ر اان و  یااره   ماایانااه



نمایای  رگااه   نگام اخاذ پرواناه تایای میسال با ی ماا   5برخوریارنی و یرصورتییه کمتر ان 
  .نمان اجراش طرح قبل ان یه سال  روع  وی ت  مطاابه  نینه اتیاج و تجیییبنا را نیاری

 یریارییا موظفنی  منمان با صیور پرواناه سااختمان ماایاان م امول قسامال اخیار  ـ 9تبصره 
و یر پروناایه یر  و م خصاااال یقیاا   رصااه و ا یااان و تاسیساااال موجااوی را ماااین  1تبصااره 
نماینی تا مع  ارنیابی به  نگام اجاراش طارح قارار گیاری و یر نماانی کاه باه اتااظ تاامین  ضبط 

ا تبار آمایگی و اجراش طرح منبور با ی. به  نگام اجراش طرح مصوب مع  پریاخال خسارال 
  .قیمال  رصه وا یان مل  یر نمان اجراش طرح خوا ی بوی

و اراضی واقه یر طرتیاش آتی که قبل ان تصویب طارح واجای  ارایط  ماایین امع  ـ 6تبصره 
  جیال اخذ پروانه ساختمان بویه و قصی اتیاج یا تجییی یاا امانایف بناا یارنای ، جیاال اخاذ نماین 

 ااوض یر اواویااال قاارار خوا ناای گرمااال و یر بااین اینگونااه ماااایین ا خاصاای کااه ملاا  آنیااا یر 
  .قرار یارنی ، نسبال به سایرین ت  ت یم یارنیمسیراتیاج یا توساه ماابر و میایین 

بنایش و   اش مجاان باراش قطااه  یر ماواریش کاه تییاه نماین  اوض یر یاخال متایویه ـ 4تبصاره 
سااانش میساار نبا اای و اتتیااا  بااه توساااه متاایویه منبااور طباا  طرتیاااش  تفییاا  و ساختمان

تواننای یر م ابال  منباور میتوساه  یرش موری تاییی مراجه قانونی قرار بگیری ، مراجه  مصوب
موام ال بات اضاش صاتبان اراضی براش استفایه ان منایااش وروی باه متایویه توسااه و  ماران 

سااانش نماین و واگاذارش سااطوح  نم   ایر ،  اعوه برانجاام تایاایاال مرباوط باه  ماران و آمایه
باراش تاامین ان اراضای آنیاا را  %91، تایاکرر تاا   براش تاسیساال وتجییناال و خایماال  ماومی

 وض اراضی واقه یرطرتیاش موضوع این قانون و  مچنین اراضی  وض طرتیاش نوسانش 
  .، بطور رایگان یریامال نماینی  و بیسانش  یرش

 1626/11/16راش  یاال  مومی ییوان 

یر خصو  ابطال یرخواسال ساانمان باانرز یر خصاو  صایور 
 پروانه با کاربرش مصوب

 

 

 16/9/1686  مالو ن مصوب قانون جامه تمایال ان ت و

 -9مایه 



 یریارش  ا موظفنی ان صیور پروانه اتیاج یا پایان کار براش آن تایای ان سااختمانیا -9تبصره 
و اماااکن  مااومی و ماااابرش کااه اسااتانیاری اش تخصصاای مربااوط بااه مالااو ن را ر ایااال نیااریه 

 با نی خوییارش نماینی.

 -2مایه

اآمااایه سااانش نمااین و -ه  اااش صاایور پروانااه ساااختمانی مالااو ن ان پریاخااال  نیناا-6تبصااره 
  وارض نوسانش ماا  میگرینی.

 نیته:مطاب  

قاااانون اصاااعح پااااره اش ان ماااوای و ااتاااا  ماااوای جییااای باااه قاااانون 
 91/11/1645مصوب  1664 یریارش مصوب سال

مرانی یا ماایین اراضی و امع  واقه یر متیویه  یر یا تریم آن قبل ان  ر اقیام   -111مایه 
 تفیی  اراضی و  روع ساختمان ان  یریارش پروانه اخذ نماینی.

 یریارش می توانی ان  ملیاال ساختمانی سااختمانیاش بایون پرواناه یاا مخااا  مفاای پرواناه باه 
یا  یار متصاور با ای جلاوگیرش وسیله مامورین خوی ا م ان آن که ساختمان یر نمین متصور 

 نمایی.

 

 

 ف امنویهقانون ماایاال بر ارن

  51مایه 

قوانین و م رراال مربوط به ا طا  تخفی  یا ماامیال ان پریاخال  اوارض یاا وجاوه باه -6تبصره 
  یریارش  ا و ی یارش  ا ملغی میگریی.

 91/11/1666قانون متل مطب پن یان مصوب 

مااایال  غلی پن یان و صاتبان تر  و وابسته یر ساختمانیاش مسیونی و تجارش -مایه واتیه
 یی و اجارش بعمانه اسال.مل



قانون صایور مجاون اتایاج بناوپرواناه سااختمان و بار و کا (براش 
 99/1/1686مضا اش آمون ی مصوب 

ونارال آماونف و پارورف باراز سااخال مایارز و تاونه  ااش  لمیاه ماوری تاییای -مایه واتیه
خاال  ار  وراش  اای تونه  لمیه براش ساخال تاونه  ااش  لمیاه خاوا ران و بارایران ان پریا

 گونه  وارض و  نینه  اش صیور پرواتنه به  یریارش  ا و ی یارش  ا ماا  می با نی.

بنیاای مساین ان اعب  -کلیه مراجه صایر کننیه مجون اتیاج بنا ان جمله  ایریارش  اا -1تبصره 
و ی یارش  اش سراسر ک ور میلفنی مجون اتیاج بناش میارز و تاونه -بخ یارش  ا -اسعمی

مذکور را بیون ر ایال ت ریفاال صیور پروانه ساختمانی و م ط باا ا اعم بار و کا   اش  لمیه 
ظر  پاننیه رون ان تااری  وصاول یرخواساال آماونف و پارورف و تاونه  ااش  لمیاه ماذکور 

 ضرورش اسال.

کلیه میارز متال  باه اماونف و پارورف و تاونه  ااش  لمیاه ماذکور کاه یر گذ اته -6تبصره 
 ون اتیاج بنا میبا نی م مول این قانون می گرینی.اتیاج گریییه و ماقی مج

 

 99/19/1614قانون نظام مینیسی ساختمان مصوب 

 اایر  سااانش و سااایر مجون اااش  - اایریارش  ااا و مراجااه صاایور پروانااه ساااختمان-61مااایه 
( 4و و  ایر اش م امول ماایه روع  ملیاال و کنترل و نظارال بر اینگونه طرح  اا یر منااط  

صیور پرواناه و ساایر مجون اا تنیاا ن  اه  اایی را خوا نای پاذیرمال کاه توساط  این قانون براش
ا خا  ت ی ی و ت وقی یارنیه پروانه ا تغال به کار و یر تایوی صاعتیال مرباوط امضاا  ایه 
با اای و بااراش مااایتیاااش کنتاارل و نظااارال ان خاایماال ایاان ا ااخا  یر تاایوی صااعتیال مربااوط 

 استفایه نماینی.

 

--ه112ال91156قاااااانون نماااااین  ااااایرش  آیاااااین ناماااااه اجرایااااای
92/4/1611 

( قااااانون اراضاااای  اااایرش مصااااوب 8( و و6منظااااور ان اسااااتفایه ان منایاااااش مااااوای و-4مااااایه 
  بارال اسال ان :1661

 اخذ پروانه ساختمانی ان  یریارش.-اا 

 بیون اخذ پروانه به وسیله ماا  یا انت ال گیرنیه ان او با سنی  ایش.- مران و اتیا یر نمین--ب



 

 

 

 

آیاااین ناماااه اجرایااای قاااانون توسااااه صاااناتی ایرانگاااریش و -8ماااایه 
 91/4/1616--ه145ال1611/4991جیانگریش 

 
تأسیساال ایرانگریي و جیانگریي و یماتر خیماال مسامرتي و ساایر تأسیسااال  -اا   – 19مایه 

م ابه ان جملاه مسسسااال یاخال تأسیسااال جیاانگریي ان نظار پریاخاال  اوارض صایور پرواناه 
ني م مول تارمه بخف صنایه مي با نی و  ایریارییا موظفنای  اوارض م ارر را ماار  ساختما

 ان نااااااااوع پروانااااااااه و کاااااااااربري نمااااااااین باااااااار اساااااااااز تارمااااااااه بخااااااااف صاااااااانایه و بااااااااا 
ماامیال ان  وارض  رصه  یر ان  وارض نوساني، م ط یر موری ساختمان متاسبه و یریامال 

 .کننی

 یساال ایرانگریي و جیانگریي  وارضاي تأس یریارییا موظفنی براي امنایف نیربن -تبصره 
 .م ااارر را بااار اسااااز تارماااه بخاااف صاااناال و باااا تااایاکرر تخفیااا  متاسااابه و یریاماااال کننااای

تأسیساال ایرانگریي و جیاانگریي و یمااتر خایماال مساامرتي ان نظار  نیناه  ااي ساوخال،  -ب 
ستگاه  اي آب، بر  و تلفن ا م ان ان ااب و مصر  م مول تارمه  اي بخف صنایه اسال و ی

ذیربط موظفنی  نینه  ا مربوط را مار  ان نوع پروانه سااخال، کااربري متال و میانان مصار  
 .بر اساز تارمه بخف صناال متاسبه و یریامال کننی

 مااون اول رییز جمیور -تسن تبیبي 

 

 

 

 



 

 

 

 

آیین نامه اجرایی قانون منه مروف و واگذارش اراضی ماقی کاربرش 
بااه  اارکتیاش تااااونی مسااین و سااایر  مساایونی بااراش اماار مسااین

 ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااخا  ت ی اااااااااااااااااااااااااااااااااااای و ت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااوقی

 

 ¨ه92189ال 11486: .   ماره

ونارال مسین و  یرسانش ـ ونارال ک ور ـ ونارال تااون ـ ونارال کاار 1686.16.11تاری  : 
 1686.6.6 یأال ونیاران یر جلساه ماور   سانمان ربال اسنای و امع  ک ور و امور اجتما ی

، ک ااور،تااون و کااار و امااور   یرسااانش  اش مسااین و نارتخانااهبنااا بااه پی اانیای م ااتر  و
و واگاذارش اراضای ماقای کااربرش مسایونی  قاانون مناه ماروف (11واجتما ی و به استنای ماایه 

ـ  1681ا خا  ت ی ی و ت وقی ـ مصوب  امر مسین به  رکتیاش تااونی مسین و سایر براش
نامه اجرایی قانون منه مروف و  آیین:ویب نمویمذکور را به  رح نیرتص نامه اجرایی قانون آیین

رکتیاش تاااونی مساین و ساایر مساین باه  ا واگذارش اراضی ماقی کاربرش مسایونی باراش امار
( و تاریم  ایر،  ، متایویه وقاانونی ناماه یر اجاراش ایان آیین ـ 1ماایه  ت ی ای و ت اوقیا اخا  
با انی کاه   اایی می  ا و تریم روستا  باارال ان متایویه  یر جییی و متیویه مسیونی و  یر 

ایجای یر  و  ایر جییای و طارح  اایش مصوب جامه و تفصیلی و  ایش  یر ا،  یر طرتیاش
  .ربط رسییه با نی تصویب مراجه قانونی ذش روستایی به

 منظور ان نیا تن کاربرش ماارض موضوع  ـ 9مایه 

یااش مصاوب ( طبا  طرت نونیکاربرش مسایونی یرمتایویه و قاا ، برخوریارش ان قانون (1مایه و
ـ کلیاه م ارراال  6ماایه  .با ای  یرکیا و  ایر اش جییای می طرتیاش، تفصیلی و  ایش و  جامه

 ناماااااااااااااااه ماننااااااااااااااای اااااااااااااااانوم اساااااااااااااااتاعم و نظاااااااااااااااایر آن یر اساااااااااااااااتفایه ایااااااااااااااان آیین
 ،  ماومی و یواتای و ا اخا  ت ی ای و ت اوقی ا ام ان خصوصای ، براش کلیه مسیونی ان نمین

 . ا جااااارا اساااااال چناااااین بنیای اااااا و نیای ااااااش ان عبااااای واوقاااااا   نموابساااااته باااااه آنیاااااا و  م
 ، تفییاا  و امااران اراضاای ماقاای کاااربرش مساایونی بااراش اماار مسااین توسااط ـ واگااذارش 4مااایه 

  ا، سااااانمانیا، یواتی و  مااااومی و وابسااااته بااااه آنیااااا ا اااام ان ونارتخانااااه تمااااام یسااااتگا یاش
 ، بنیای اااا و نیای ااااش ان عباااای یواتااای ،  ااایریارییا و  اااارکتیاش نیرو ااااش نظاااامی و انتظاااامی



 اقیام و مسسسااااال  ماااومی  یریواتااای و  ااار نیاااای وابساااته باااه یوااااال کاااه باااه واگاااذارش اراضااای
 کنی، تتال  ار  ناوان و یر  ار ن طاه ان ک اور ا ام ان یاخال یاا خاار   ایر ا مطل اا  ممناوع می

  . اسال

متیط  یریال سانمان تفاظال رگونه واگذارش اراضی یر یاخل مناط  چیارگانه تتال می ـ 5مایه 
  ممنوع اسال نیسال

اقرارنامه کتبای  ، م روط به تسلیم  رگونه ن ل و انت ال اراضی ماقی کاربرش مسیونی ـ 6مایه  .
اطعع ان کااربرش  یرمسایونی  ، یایر بر اایه یر یماتر اسنای رسمی توسط منت ل ضمن سنی انت ال

 .نمین و  یم امیان ساختن مسین یرآن خوا ی بوی

موری ن ل  نامه این آیین (6مایه وکاربرییاش اراضی  یرمسیونی که به ترتیب م رر یر  ـ 1مایه   
  یتاااااااااه (5ماااااااااایه و گیرنااااااااای، قابااااااااال تغییااااااااار توساااااااااط کمیسااااااااایونیاش و انت اااااااااال قرارمی

و  - 1652مصااوب  -اسااعمی ایااران  قااانونی واگااذارش و اتیاااش اراضاای یر تیومااال جمیورش
 مراجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 متضاامن یرخواسااال تغییاار راال بااایش آنیااا نبااویه و قبااول ت اضا اشتصااویب طاارح  ااایش و تغییاا
 ،  ااایریارییا و ساااایر ا ضاااا و طااارح ایااان ت اضاااا  اش مرباااوط کااااربرش آنیاااا توساااط یبیرخاناااه

  . یرجلساال کمیسیونیا و مراجه مذکور ممنوع اسال

ت ی ی  کلیه یستگا یایی که قانونا  مجان به واگذارش نمین براش امر مسین به ا خا  ـ 8مایه 
مراجاه م ارر یر  ، تاری  و متن پاس  استاعم یریامال  ایه ان با نی، موظفنی  ماره می و ت وقی

ضااوابط و م اارراال  نمین مااوری واگااذارش ان کاااربرش مساایونی و قااانون را یایاار باار برخااوریارش
و ساایر   ا ، ابع یه صورتجلساال  ا، ، به طور کتبی یرتوام نامه متناسب با تایای استفایه کننیگان

  .میار  مربوط به واگذارش نمین قیی نماینی

موقایاال  استاعم کننیگان کاربرش نمین و ضوابط و م رراال ساختمانی آن میلفنی ن  ه ـ 2مایه 
نظر توسط  ، ن انی نمین و سایر م خصاتی که اظیار نمین یرم یاز مناسب طب  سنی مااییال

 اجاااااه ماااااوری اساااااتاعم مرباااااوط ارایاااااهنمایی، باااااه مر می مرجاااااه ماااااوری اساااااتاعم را تساااااییل
  .ی نی

 مراجااه مااوری اسااتاعم میلفناای ظاار  یه رون پااز ان وصااول نامااه یمترخانااه اساانای ـ 11مااایه 
 .، نساااابال بااااه صاااایور پاساااا  اسااااتاعم اقاااایام نمایناااای واگااااذار کنناااایه نمااااین رساااامی یااااا مراجه

 ج رون ان، مراجااه اسااتاعم  ااونیه میلفناای ظاار  پاان یر صااورال کاماال نبااوین ماایار  تبصااره ـ
 .، کسااااارش مااااایار  را باااااه یساااااتگاه اساااااتاعم کننااااایه ا اااااعم نماینااااای اساااااتاعم تااااااری  وصول

 سانمانیاش مسین و  یرسانش یر موری نمینیا و اماع  واقاه یر متایویه  ایرکیا ـ 11مایه 
 و  یر اش جییای و ایریارییا یر یاخال متایویه  ایر، اساتاعمیاش یریاماال  ایه را بار اسااز

 ، تفصااایلی و  اااایش آنیاااا پاسااا  خوا نااای یای. یر جاااامه ش اجرایااای طرتیاش ا مصاااوباال و ن  اااه
 تفصیلی و وقاوع ت ریبای نماین یر ، یر صورال م یان طرتیاش موری  یر اش یاراش طرح جامه

 بینی مجاورال نمینیاایی کاه موقایاال کلای آنیاا باراش کاربرییااش  ماومی و خایماتی  ایر اپیف



 .ی  یرسااانش و مامااارش ایااران  ماال خوا اای  اای اا اناای، باار اساااز مصااوباال  ااوراش گریییه
 یر صااورال وجااوی یااا یایاار  این  اایریارش یر  اایرکیا و یااا یر تمااام یااا بخ اای ان  اار تبصاره ـ

  اایر جییی،پاسااخگویی بااه اسااتاعم موضااوع ایاان مااایه توسااط  اایریارییاش منبااور بااه انجااام
 .خوا ی رسیی

  اام ان رساامی و  ااایش یر یاخاال اار نااوع ن اال و انت ااال اراضاای بااراش اماار مسااین ا ـ 19مااایه  
 ، باااا باااه اساااتاعم ان ی یاااارش مرباااوط بااار اسااااز طااارح  اااایش مصاااوب متااایویه روساااتا ا منوط

 ، ان بنیاااای مساااین  یم ت اااییل ی یاااارش  میاااارش بنیاااای مساااین ان اااعب اساااعمی و یر صاااورال
 موری، یر صااورال ان اعب اساعمی متاال خوا ای بااوی. ی یارییاا بااا  میاارش بنیااای یاای  اایه تساب

جاااوی طااارح  اااایش روساااتایی بااار اسااااز طااارح مصاااوب ماااذکور و یر صاااورال  ااایم وجاااوی و
 .، کااربرش و ضاوابط سااختمانی مرباوط را ا اعم خوا نای نماوی طب   ر  متال ،  ایش طرتیاش

 ساااانمانیاش مساااین و  یرساااانش اساااتانیا موظفنااای اساااتاعمیاش یریاماااال  ااایه ان ـ 16ماااایه 
 اش تفییااا  اراضاای و اماااع  واقااه یر خاااار  ان  ایاراال ربااال اسااانای وامااع  یر ماااوری ن  ااه

 اش کاااربرش و ضااوابط طرتیاااش جااامه ناتیااه تااریم  اایر ا وبااه جاان روسااتا ا( را ان نظاار ر ایال
 نامه مربااوط آیین و یر صااورال  اایم تییااه طاارح بااراش ناتیااه مااوری نظاار ان نظاار ر ایااال ضااوابط

 قااانونی و تااریم  اایر ابااه اسااتفایه ان اراضاای و اتاایاج بنااا و تأسیساااال یر خااار  ان متاایویه 
 .، پاس  ی نی واصعتاال بایش آن

ایاراال ربال  مراجه پاس  ی نیه به استاعم موظفنی استاعمیاش به  مل آمیه ان سوش ـ 14مایه   
ن  ه تفیییی خوانا  بایسال منضم به  اش تفیی  اراضی را که می اسنای وامع  یر موری ن  ه

موقایاال نماین با ای،  ال موری نیان براش ت اخی یر م یاز مناسب و سایراطع اال و م خصا
  .پاس  ی نی تیاکرر ظر  یو ماه ان تاری  وصول استاعم

  اش تفیییاای یریامااال  اایه ان نظاار ااااذکر بااا ن  ااه یر صااورال موام ااال مراجااه مو  ـ 1تبصااره 
 ربط توساط مت اضای ، سایر میار   نم براش تفیی  طب  م رراال ذش تفیی  کاربرش و ضوابط

  .خوا ی  ی ارایه

  ایرکیاشمت اضیان یر ماوری اراضای واقاه یر   اش تفیییی پی نیایش انسوش ن  ه ـ 9تبصره 
 مسیونی و یر اش جییی جیال تأییی ان تیج امیان تفیی  و ر ایال کاربرش و ضوابط تفیی 
 ان طر  ایاراال ربال اسنای وامع  تسب موری به ترتیب به سانمان مسین و  یرسانش استان

 ارسال خوا ی  ی. مراجه مذکور بار اسااز طرتیاا و بط و  رکال  مران  یر جییی ذیرمربوط 
  .، اظیار نظر خوا نی نموی وصول ، تیاکرر ظر  یو ماه ان تاری  ضوابط و م رراال مصوب

 یر صااورال وجااوی یااا یایاار  ااین  اایریارش یر  اایرکیا و یااا یر تمااام یااا بخ اای ان ـ 6تبصااره 
 .موضوع این مایه به  ییه  یریارییاش مذکور خوا ای باوی  یر جییی، اظیار نظر یرخصو 

 ، گااان ، باار  قااانون وآب( 8مااایه وتااأمین و واگااذارش تأسیساااال نیربنااایی موضااوع  ـ 15مااایه 
  اش ماتبااار سااااختمانی یاااا  ااایم خاااع  یاااا (موکاااول باااه ارایاااه پرواناااه و تلفااان راباااال و نظاااایر آن

 یا( یاتأییییاااه مراجاااه صااایور مجاااونپایاااان کاااار ویر ماااوری  ااایر ا،  ااایر اش جییااای و  ااایرک
 .ساااااااختمان یر متاااااایویه روسااااااتا، یایاااااار باااااار ر ایااااااال کاااااااربرش مساااااایونی خوا اااااای بااااااوی



 قاااانون باااراش آن یساااته ان اراضااای و اماااع  کاااه بااار اسااااز اسااانای( 6و مفاااای ماااایه ـ 16ماااایه 
 قااوانین ییگاار قابلیااال تفییاا  و یااا صاایور ساانی یامتااه با اانی ان جملااه  ااایش و یسااال نااویز طب 

 موضااوع قااانون اصااعح وتااذ  مااوایش ان قااانون ربااال اساانای و امااع  ـ (148وو  (141ومااوای 
 اماار مسااین ان جملااه و یر کلیاه واگااذارییاش نمااین توسااط مراجاه مختلاا  براش ـ 1611مصاوب 

  یتااااه (69مااااایه و،  اااایریارییا و کمیساااایونیاش موضااااوع  سااااانمان ملاااای نمااااین و مسااااین
 ـ و قاانون 1652مصاوب جمیورش اسعمی ایاران ـ واگذارش و اتیاش اراضی یر تیومال  قانونی

 بااریارش انجنگلیاا و منااابه طبیاای و سااایر مراجاای کااه باه موجااب قاوانین مجااان تفاظاال و بیره
 .با ااااااااااااااای ا جرامی انی نیااااااااااااااان  نم باااااااااااااااه واگاااااااااااااااذارش نماااااااااااااااین  اااااااااااااااناخته  ااااااااااااااایه

 نامااه اجرایاای قااانون تفااظ کاااربرش اراضاای آیین (4و تبصااره ـ ن  ااه تأییاای  اایه موضااوع مااایه
 تغییر کااربرش و تفییا  اراضای نرا ای و با یااش خاار  ان متایویه را ی و با یا که مبنااشن

 گیرنااای، منتصااارا  مرباااوط باااه قااارار می  ااایر ا و  ااایرکیا توساااط ایاراال رباااال اسااانای و امع 
  اش مذکوربااای ان اسااتفایه ک اااورنش و با اایارش ان اراضاای نرا اای و با اااال موضااوع ن  ااه

 . ال تغییااار کااااربرش ایااان اراضااای باااه مسااایونی ممناااوع اساااالبا ااانی و یر  ااار تااا تفییااا  می
 ( و تاااریم یاااا خاااار  ان تاااریم  ااایر ا، یر کلیاااه مراجاااای کاااه یر متااایویه وقاااانونی ـ 11ماااایه 

 جییی و تااریم آنیااا و  مچنااین روسااتا ا، باار خااع  مفااای ایاان قااانون یاخاال  اایرکیا و  اایر اش
 انونی اقاایام نمااویه یااا مااسرر یرگیرش کااریه و یااا بااه  اار نتااو بااه ساااخال وسااان اش  یرقاا تصاامیم

 .اتااایاج بنا ااااش خاااع  با ااانی، متخلااا  متساااوب و طبااا  م ااارراال باااا آنیارمتاااار خوا ااای  ااای
 ، تااری  و ناام صاایر کننایه مجاون یر آگیییااش تفییا  و ماروف اراضای یر   اماره ـ 18ماایه 

 غ یراانامی اسااال و آگیییاااش ماقاای م خصاااال مااذکور،  یرقاباال چااا  و تبلیاا موضااوع ایاان قااانون
 با ااانی و گرو ی و نصاااب یر امااااکن  ماااومی می  اش ، صااایا و سااایما و ساااایر رساااانه مطبو ااااال

 موضااوع بااه  ماال خوا اای ونارال مر نااو و ار ااای اسااعمی اقاایاماال  نم را یر جیااال تت اا  این
 آوری و ونارال مسااااین و  یرسااااانش نیاااان موظاااا  اسااااال  اااار گونااااه تخلاااا  ان ایاااان مااااایه را

  .نمایی پیگیرش

 مان رباااال اسااانای و اماااع  ک اااور، ونارال بانرگاااانی و ونارال تاااااون میلفنااایساااان ـ 12ماااایه 
 ، یمااااتر م تضااای باااه تماااامی بنگا یااااش مااااامعال اماااع  و مساااتغعال تساااب ماااوری باااه رو یاش

 ، ان ( قاااانون6اسااانای رسااامی و  ااارکتیاش تاااااونی اباااع  نماینااای کاااه یراجاااراش مفاااای ماااایه و
 یااااااش موضاااااوع ایااااان قاااااانون کاااااه ماقااااایتنظااااایم مبایااااااه ناماااااه و نظاااااایر آنیاااااا باااااراش نمین

 .، اکیااااااااایا  خاااااااااوییارش نماینااااااااای تفیی  مصاااااااااوب مرجاااااااااه قاااااااااانونی اساااااااااال  اش ن  اااااااااه
 تبصاره ـ ونارال بانرگاانی و ونارال تاااون موظفنای تساب ماوری یر صاورال م اا یه تخلا  ان

 ناماااه توساااط بنگا یااااش مااااامعال ملیااای و  ااارکتیاش تاااااونی و یاااا یریاماااال قاااانون و ایننیین
 ،برخاوری  نم را باا متخلفاان نارال مسین و یرسانش مبنی بار وقاوع تخل گنارف ان سوش و

 .آورنااااااااای باااااااااه ترتیاااااااااب برابااااااااار قاااااااااانون نظاااااااااام صااااااااانفی و قاااااااااانون تاااااااااااون باااااااااه  مل
ونارال مسین و  یرسانش یر اجراش صتیح قانون به متض اطعع ان وقاوع تخلا   ـ 91مایه 

 ه ایااااه و مااایار  مرباااوط جیاااال، متخلفاااان را  مااارا ناماااه پاااز ان اتاااران آن آیین انقاااانون و این
 صااااح قضااایی مارماای و تااا تصااول نتیجااه مراتااب را رسااییگی و صاایور رقش م تضاای بااه مراجه

 تواننااای ابطاااال اقااایاماال می ربط پیگیااارش نماااویه و  مچناااین ونارال ماااذکور و ساااایر مراجاااه ذش



 ، ا ااااایه وضااااایال بااااه تااااااال ساااااب  و نیاااان جبااااران خساااااراال واری اااایه بااااه یواااااال را خااااع 
  .رراال مربوط ان م اماال قضایی یرخواسال نماینیم  مطاب 

  اای  یرسانش و مامارش ایاران مساسوایال نظاارال  ااای بار تسان یبیرخانه  وراش ـ 91مایه 
ماااااون اول  -متمیرضاااا  اااار   . ناماااه را بااار  یااایه خوا ااای یا اااال انجاااام ایااان قاااانون وآیین

 جمیور رییز

 

یونی بااراش اماار مسااین بااه  اارکتیاش قااانون منااه مااروف و واگااذارش اراضاای ماقاای کاااربرش مساا
 تااونی مسین و سایر ا خا  ت ی ی و ت وقی

 

 

 1681مریای  ۶ 

 مجلز  وراش اسعمی 

 ونارال تااون ، کار و رماه اجتما ی 

 
   

 

قانون منه مروف و واگاذارش اراضای ماقای کااربرش مسایونی باراش 
 امر مسین 

  ی و ت وقیبه  رکتیاش تااونی مسین و سایر ا خا  ت ی

ا جااراش  ااین ایاان قااانون  رگونااه واگااذارش و ن اال و انت ااال اراضاای بااه  ان تاااری   نم -1مااایه
ا خا  ت ی ی و ت وقی و  رکتیاش تااونی مسین ا م ان  رکتیاش تاااونی مساین کارمنایش 

یر یاخال  و کارگرش و تااونییاش مسین کارکنان نیرو ااش نظاامی و انتظاامی باراش امار مساین 
باار نیا ااتن  یه وقااانون(  اایر ا،  اایرکیا و  اایر اش جییاای موکااول بااه اخااذ گااوا ی مبنیمتاایو

کاربرش ماارض و ضوابط ساخال و سان متناسب با نیان و  ی  مت اضیان یر اراضی موری نظر 
 با ی. این قانون می (4وو ( 6وان مراجه مذکور یر موای 

کننیه نماین ا ام ان ساانمانیا، نیای اا و یماتر اسنای رسمی و کلیه مراجه قانونی واگذار  -9مایه
یسااتگا یاش یواتاای و  یریواتاای موظفناای قباال ان  رگونااه ن اال و انت ااال و یااا واگااذارش نمااین بااه 
 رکتیاش تااونی مساین و ا اخا  ت ی ای و ت اوقی موضاوع بعماانه باوین اتایاج واتای اش 



ایان قاانون اساتاعم و مسیونی یر اراضی مورینظر را طب  موای آتی ان مراجاه تایاین  ایه یر 
 با ی. پیوسال میار  نماینی. ا تبار این گوا ی تیاکرر یو سال ان تاری  صیور می

کاااربرش، ضاوابط ساااختمانی و بعمااانه باوین ن اال و انت اال یااا واگااذارش نماین بااراش اماار  -6ماایه
ن مسین به  رکتیاش تااونی مسین و ا خا  ت ی ی یر یاخل متیویه وقانونی(  یر ا، بایی ا

طریاا   اایریارش مربااوط و براساااز طرتیاااش مصااوب توساااه  اایرش بااه طااور کتباای ا ااعم و 
 گوا ی  یه با ی.

 اش تااونی مسین و ا خا  ت ی ای و   رگونه ن ل و انت ال و واگذارش نمین به  رکال -4مایه
ت وقی براش امر مسین یر خاار  متایویه وقاانونی(  ایر ا ا ام ان یاخال و یاا خاار  ان تاریم 

بجاان یر متاایویه مصااوب  اایر اش جییاای و  اایرکیاری کااه طباا  م اارراال و براساااز   اایر ا
 با ی.  ونی، ممنوع می طرتیاش مصوب اتیاج  یه یا می

اتران وقوع نمین مورینظر یر یاخل  یر اش جییی و  یرکیاش مصوب و تناسب نمین مذکور 
انمان مسااین و  اش مت اضاایان بااه  یاایه ساا ان نظاار کاااربرش و ضااوابط ساااختمانی بااا برنامااه

 با ی.  یرسانش استان می

 اش تفییا    اش نیار را یر ماوری تییاه ن  اه ایاراال ربال اسنای و امع  موظفنی تأییییاه -5مایه
 اراضی و امع  و انجام قانونی مراتل تفیی ، به  رح نیر اخذ نماینی:

تفیی  اراضی و امع  یر یاخل متیویه وقانونی(  یر و تریم  یر ان ر ایال مصاوباال  -اا 
 طرتیاش جامه و  ایش  یرش ان  یریارش مربوط.

تفیی  اراضی و امع  واقه یر خاار  ان تاریم  ایر ا ان نظار ر ایاال کااربرش و ضاوابط  -ب
ظر، ان نظار ر ایااال اش و یر صاورال  اایم تییاه طارح بااراش ناتیاه مااورین طرتیااش جاامه ناتیااه

نامااه مربااوط بااه اسااتفایه ان اراضاای و اتاایاج بنااا و تأسیساااال یر خااار  ان متاایویه  ضااوابط آرین
 یأال ونیران( و اصعتاال بایش آن، ان سانمان مساین  1655قانونی و تریم  یر ا ومصوب 

 و  یرسانش استان.

بنیااای مسااین ان ااعب   اش مربااوط یر یاخاال متاایویه روسااتا ا مرجااه تییااه و تأییاای ن  ااه -تبصااره
 اسعمی اسال.

 ر نوع ن ل و انت ال ا م ان رسمی و  ایش، تفیی ، امران، صیور سنی و تغییر کاربرش   -6مایه
یر موری نمینیاش موضوع این قانون، بیون ر ایال مفاای ایان قاانون و م ارراال مرباوط ممناوع 

رباط، مساسول جباران  شاسال. یر صورال تخل ، متخلفان ان جمله  یأال ماییره  ارکال تاااونی ذ
خساراال واری  یه به ا خا  ت ی ی و ت وقی،  یریارییا، یواال و ا ضاش  رکتیاش تااونی 

 با نی. مسین می



گیرش  مراجای که خار  ان تیوی وظای  خوی یر تریم یاا خاار  ان تاریم  ایر ا تصامیم -1مایه
قاانون اقایام نماینای و یاا کننی و به  ر نتو به ساخال و سان اش  یرقانونی و برخع  مفای ایان 

مسرر یر اتیاج این گونه بنا ا با نی و یا به نتوش یر این گونه اقیاماال خع  م ارکال نماینی، 
  ونی و با آنیا برابر م رراال رمتار خوا ی  ی. طب  این قانون متخل  متسوب می

تلفان و نظاایر کننایه خایماال آب، بار ، گاان،  کلیه سانمانیا، مسسساال و  ارکتیاش تأمین -8مایه
آن میلفنی خطوط و ان ااب به ساختمانیا را برتسب مراتل مختل   ملیااال سااختمانی م اط یر 
قبال اراره پروانه ماتبر ساختمانی، گوا ی  یم خع  یا گوا ی پایان ساختمان ماتبر صایر ایه 
توسااط مراجااه مسااسول صاایور پروانااه و ذکاار  ااماره و تاااری  ماایار  مااذکور یر قراریای اااش 

 اگذارش، تأمین و واگذار نماینی.و

گونه خیماال به واتی اش مسیونی و صانفی و  رگوناه بنااری کاه  واگذارش خطوط و ان ااب این
به طور  یر مجان و برخع  ضوابط و م ارراال اجرایای طرتیااش مصاوب اتایاج  اوی ممناوع 

 با ی. می

 ا ابع  نمایای  یر رسانهونارال مر نو و ار ای اسعمی موظ  اسال به کلیه جراری و سا -2مایه
قبل ان یر   ر نوع آگیی تبلیغاتی یر ارتباط با تفیی  و مروف اراضی، مجون اش صایر  ایه 

ایاان قااانون را تسااب مااوری ان آگیاای ی ناایه یرخواسااال و یر ( 5وتوسااط مراجااه موضااوع مااایه 
صاااورال  ااایم اراراااه مااایار  ماااذکور، نظااار ونارال مساااین و  یرساااانش وساااانمان مساااین و 

 استان مربوط( را یر خصو  بعمانه بوین تفیی  و  رضه نمین اخذ نماینی.   یرسانش

  ونی.  کلیه قوانین و م رراال با این قانون اغو می -11مایه 

، ک ور، تااون و  اش مسین و  یرسانش این قانون توسط ونارتخانه نامه اجرایی آیین -11مایه
 کار و امور اجتما ی تیاکرر ظر  میال سه ماه تییه و به تصویب  یأال ونیراال خوا ی رسیی. 

قانون مو  م تمل بر یانیه مایه و ی  تبصره یر جلسه  لنی رون یی نبه ماور    ام ماریای 
 16/5/1681ماه ی   نار و سیصیو   تای و ی  مجلز  وراش اسعمی تصویب و یر تاری  

 تاییی  وراش نگیبان رسییه اسال.  به

 

تمایاال ان ت او   ( قاانون جاامه9اصعتاال آیین نامه اجرایی ماایهو
 مالو ن 

ونیران  ضو کمیسیون امور اجتما ی و یواال اایترونی  بناا باه پی انیای م اتر  ونارتخاناه 
 بریش  اش تااون، کار و رماه اجتما ی و راه و یرسانش و مااونال برنامه رینش و نظارال را

مصاوب  -قاانون جاامه تمایاال ان ت او  مالاو ن (9وماایه (4ورریز جمیور وبه اساتنای تبصاره

http://icm.gov.ir/law-fa-220.html


قانون جامه تمایاال ان ت او  مالاو ن را تصاویب  (9مایه واصعتاال آیین نامه اجرایی  -1686
  .کرینی

ایان آیاین ناماهه  ایریارش  ااش سراسار ک اور موظفنای ان صایور  (9وبر اساز اصاعتاال ماایه
ه اتایاج و پایاان کاار باراش سااختمانیا و امااکن  ماومی و مااابر یر صاورال  ایم ر ایاال پروان

استانیاری اش تخصصی مربوط به مالو ن ان جمله  یم مطاب ال باا ن  اه یاا ضاوابط و م ارراال 
  . ورایااای  یرسانش و مامارش ایران خوییارش کننی

 باارال "و   ایار ی نایه" اضاامه  پز ان  بارال " عیام را نماایی" (4مایهو مچنین یر بنی ب 
  .می  وی

اضاامه و  ناوان تبصاره ماایه ( 4ماایه وباه  (1تبصره و بر اساز این مصوبه، این متن به  نوان
مصاایی   عیام   ایار ی نایه توساط ساتای  -1تبصاره اصاعح مای  اوی:  (9تبصاره ویای  یه باه 
خصایا و اساتانیارش  ااش تایین می  وی. باراش ییساان ساانش نظاارال بار  ا (8مایه وموضوع 

مناایر  یر قااانون و آیااین نامااه  اااش اجرایاای ضاارورش اسااال تااا یر برنامااه ناارم اماانارش صاایور 
پروانه، چا  ایساال وسایا ه م ابلاه( ضاوابط مالاواین اتااظ  اوی. چا  ایساال وسایا ه م ابلاه( 
ماذکور توسااط ونارال راه و  یرساانش تییااه و توساط ونارال ک ااور باه مراجااه صایور پروانااه 

  .می  وی ابع 

اضامه مای  اویه ونارال صاناال، مااین و تجاارال  6 مچنین این متن به  نوان تبصره به مایه 
  .موظ  اسال گنارف  ملیری این مایه را  ر ف ماه ییبار به ستای ارایه کنی

این آیین نامهه به منظور پیگیرش و ایجای  ما نگی  اش  نم باراش  (8مایهوبر اساز اصعتاال 
تای  ما نگی و پیگیرش مناسب ساانش یر ایان آیاین ناماه باه اختصاار "ساتای" مناسب سانش، س

ررایز(، ررایز ساانمان بینیساتی )نامییه می  وی، باا ترکیاب ونیار ک اور یاا ماااون ذش رباط 
ک ورویبیر(، مااون ونیر تااون، کار و رماه اجتما ی، مااون ذش ربط ونارال صناال، مااین و 

تت ی ااااال و مناااورش، ماااااون ذش رباااط ونارال آماااونف  تجارال،مااااون ذش رباااط ونارال  لاااوم،
وپرورف، مااون ذش ربط مااونال برنامه رینش و نظارال را باریش ررایز جمیاور، ماااون ذش 
ربااط سااانمان صاایا وساایماش جمیااورش اسااعمی ایااران، مااااون ذش ربااط بنیااای  ااییی و امااور 

 مااا نگی ت ایلیاش  یاار  ایراارگران، نماینایه ت اایلیاش  یار یواتاای ایراارگران، نمایناایه  اوراش
یواتاای مالااو ن، رراایز  ااورایااای اسااتانیا و رراایز سااانمان  اایریارییا و ی یارییاااش ک ااور 

  .ت ییل می  وی

یر مراکان اساتانیا سااتای اساتانی باا ریاسااال اساتانیار و باا تضااور ماییران کال اسااتانی  -1تبصاره 
  .یستگاه  اش اجرایی موضوع این مایه ت ییل خوا ی  ی

یر اواین جلساه ساتای  (یستور ااامل چگونگی ت ییل جلساال ستایوک ورش و استانی -9تبصاره 
  .تصویب خوا ی  ی



ستای می توانای یر صاورال ضارورال باراش ی اوال ان ساایر ساانمانیاش یواتای و  یار  -6تبصره 
  .یواتی و ا خا  صاتب نظر تسب موری اقیام کنی

( خوا ای 11یین ناماه جییای باه  ناوان ماایه واین آیین نامه که یر آ (2مایه وبر اساز اصعتاال 
بوی، ونارال راه و یرسانش بر تسن اجراش ضوابط ماماارش و  یرساانش باراش امارای مالاول 
جسمی و ترکتی  ورایااای  یرسانش و مامارش ایران یر تمامی اماکن  مومی نظارال می کنی 

اماور ایراارگران و ساانمان و با  ما نگی ونارال تااون، کاار و رمااه اجتماا ی و بنیاای  اییی و 
بینیساتی ک اور موظاا  اساال تمییاایاال و اقایاماال  نم را بااراش رماه موانااه یسترسای مالااو ن 

  .مرا م کنی

  .این مصوبه ان سوش متمیرضا رتیمیه مااون اول رریز جمیور براش اجرا ابع   یه اسال

تصمیم نماینیگان ویژه ریایز جمیاور یر خصاو  واگاذارش نمیناه 
 12/6/1681 یه یر قااب طرح مسین میر  اش م خ  

 
موضاوع اباع  تاـصمیم نـمـایـناـیگان  12/6/1682ماور   1115/911پـیــرو بـخـ نامه  اماره 

باا  نایاال باه بنای  ،16/9/1682ماـور   ن44548/ال61189ویـژه ریـیز جـمیـور باـه  اـماره 
و باا  96/4/1682ماور  ن 44851/ال81611تصامیم نماینایگان ماذکور باه  اماره  6اا  مایه 

قانون ماایاتیاي مست یم بیینوسیله م رر مي یاری ساننیگان مساین  114 مایهتوجه به م رراال 
میر که یر قااب تفاا م ناماه ساه جانباه مساین میار و قاراریای باا تاااوني  ااي مساین میار یر 
چااارچوب تفااا م نامااه مااذکور اقاایام بااه ساااخال مسااین میاار مااي نمایناای م اامول ماایاااال تیلیفااي 

نمي با نی ایـین پریاختیاي م امول ماایااال تیلیفاي کاه ان طار   ارکتیاي  114مایه موضوع 
  .ساننیه بـه سـایر ا ـخا  پـریاخال مي گریی تسب موری م مول ماایاال تیلیفي مي با ی

 
تصـمیم نماینیگان ویژه رریز جمیور یر خصو  استفایه ان تسییعال مسین میر موضوع     

باااـراي کـارکاااـنان یسـتگـا اااـیاي  96/19/88ماااـور   951116/44945تصااامیم ناماااه  اااماره 
 )16/15/82واجـرایي متـ اضي انت ال ان تیران و کعن یر ا 

تـصمیـم نمـاینـیگـان ویـژه رریـز جاـمیور یر خاـصو  اساـتفایه ان تساـییعال ماـسین ماـیر    
ان یساتگا یاي باراي کارکنا 96/19/88ماور   951116/44945مـوضوع تصمیم نامه  ماره 

  اجرایي مت اضي انت ال ان تیران و کعن یر ا
را به  رح نیر  96/4/82مور   ن44851/ال81611مااون اول رریز جمیور مصوبه  ماره 

 :به ونارال مسین و  یرساني و بان  مرکني ایران ا عم نمویه اسال
باه  94/6/1682تصمیم نماینیگان ویژه رریز جمیور یر کاارگروه مساین کاه یر جلساه ماور  

اساااتنای اصااال ییصااای و بیساااال و  فاااتم قاااانون اساساااي جمیاااوري اساااعمي ایاااران و باااا ر ایاااال 
اتخاذ  یه اسال، به  رح نیر براي  9/8/1688 مور  ـ 46515/ال159156تصویبنامه  ماره 

  : وی اجرا ابع  مي
ي نامااه ایجااای تسااییعال جیااال  ااا لین یواتاا کارکنااان یسااتگا یاي یواتااي کااه براساااز آیین-1

مت اضااي انت ااال ان تیااران و کعن اایر ا بااه سااایر  اایر اي ک ااور موضااوع تصااویبنامه  ااماره 



 ااونی ان تسااییعال مسااین میاار موضااوع  منت اال مي 19/6/1686مااور    ااـ61212/ال26168
 ونی. کارکنان یای  ایه  منی مي بیره 96/19/1688مور   951116/44945نامه  ماره  تصمیم

 .با نی اضیان مسین میر ماا  ميان یارا بوین سایر  رایط مت 
ونارال مسین و  یرساني وسانمان ملي نمین و مساین( مجاان اساال واتای اي مسایوني  -9

کااري( متالا  باه خاوی را پاز ان انت اار یو نوباال  ساخته  ایه یاا یر تاال اتایاج ومرتلاه نان 
 ایم وجاوی آگیي مناییه وبا ماصله یه رون( و گذ ال ی  ماه ان تاری  یومین آگیي یر صاورال 

مت اضي خریی یاا برنایه منایایه، باه قیماال کار ناساي رون ووااو آنیاه ان بیااي تماام  ایه کمتار 
با ای( و مطااب  یساتوراااملي کااه توساط  یراال مااییره ساانمان یاای  ایه تییااه و باه تأییای ونیاار 
مسین و  یرساني خوا ی رسیی. به مروف برسانی. یر مواریي که  رصه واتی اي مسیوني 

سااه( و ا یان آنیا به قیمال کار ناسي رون به  22بریاري واجاره  به صورال ت  بیرهیای  یه 
 .با ی  وی، انت ار یو نوبال آگیي و انجام مناییه، اانامي نمي واجیین  رایط واگذار مي

میاانگین نیربنااي مفیای واتای اي اتایاري یر  ار پاروژه یر  ایر اي باا ي یا  میلیاون نفار -6
 ااي  با ای. تماامي پروژه مترمربه و یر سایر  یر ا، ییصای مترمرباه ميجمایال،  فتای و پنج 

ساني، تااوني و گرو یااي چنایخانواري  مسین میر که یر اراضي واگذاري یواتي ا م ان انبوه
 اي مسین میر که  با نی. یر پروژه  ونی. ملنم به ر ایال ااگوي مصر  مسین مي اتیاج مي

گرینای،  وقي و یاا باه صاورال اضاامه ا ایوب اتایاج ميیر اراضي ملیي ا خا  ت ی اي یاا ت ا
 .ضمن استفایه ان تسییعال و یارانه مسین میر اانامي به ر ایال ااگوي مصر  وجوی نیاری

مااـراتل پــریاخااـال تــسییااـعال اتااـیاج واتااـی اي صـناتااـي و  یـرصناتااـي مااـسین میااـر بااـه -4
  وی:   ـرح نیـر تایین مي

 ، %(15وانـنیه یرصـی پایان مونیاسیون پـ اا  ـ
 %(،41و پـایـان اسـیلال و سـ   چـیل یرصـی ب ـ

 %(،61و کاري سـي یرصی پـایـان سـفال   ـ 

 .%15کـاري پـاننیه یرصـی  پـایـان نـان  ی ـ 
نـاماـه  نـامـه ا طـاي تـسییعال ماـسین ماـیر ماـوضوع تـصمیـم آییـن (6( مـایه و9تـبـصـره و یر-5

کاري   اـبارال "صارما  یر مرتلاه باای ان سافال 96/19/1688مـور   951116/44945 ـماره 
 . وی و" تذ  مي

  وی:  به  رح نیر اصعح مي 16/19/1682مور   ن44548/ال61189نامه  ماره  تصمیم-6
 اااي مسااین میاار" بااای ان  بااارال "یر قااااب   بااارال "و قااراریای بااا تااوني (9و یر بناایاااا  ـ 

  وی.  اضامه مي تفا منامه سه جانبه مسین میر"
 باااارال "ایااان تساااییعال یر صاااورال  ااایم اتماااام مراتااال سااااخال صااارما  باااای ان ( 6ویر بنااای  -ب 

 . وی با ی" تذ  مي کاري قابل پریاخال مي سفال
 اي سااختماني صاایره توساط  ایریارییا و  به منظور تسریه یر مرآینی اخذ اطع اال پروانه -1

ار مسین ک ور، مرکن آمار ایران موظا  اساال امیان ارنیابي و ت خی  به موقه وضایال بان
 اي ساختماني صایر  یه" یر سامانه خوی اقیام نمایای.  نسبال به ایجای پایگاه "ربال آمار پروانه

 اي سااختماني صاایره را   یریارییاي سراسار ک اور نیان موظفنای اطع ااال مرباوط باه پرواناه
آماار ایاران یر  و امیاان اساتفایه باه تیاکرر تا یو  فته پز ان صیور، ان طریا  پایگااه مرکان 

موقه و به رون ان اطع اال مورینظر را مرا م نماینی. ونارال ک ور موظ  اساال  ما نگییااي 
 . نم براي اجرا مفای این بنی را با  یریارییاي سراسر ک ور به  مل آوری



ط، بانییااا مجانناای بنااا باااه یرخواسااال باناا  مسااین و باااا ر ایااال قااوانین و م اارراال مرباااو-8
پریاخال براي قراریای اي م ارکال میني ساخال مسین میر باه منظاور یریاماال  ضمانتنامه پیف
 .ان تسییعال مربوط را صایر و یر اختیار ساننیگان آنیا قرار ی نی %(91وبیسال یرصی 

 متمی رضا رتیمي  
  مااون اول رییز جمیور

 
قااانون  114ه مااایتصاامیم نمایناایگان ویااژه رراایز جمیااور یر خصااو  م اارراال  موضوع

 ماایاتیاي مست یم
مااااور   ن44548/ال 61189تصااااویر تصاااامیم نمایناااایگان ویااااژه رراااایز جمیااااور بااااه  ااااماره 

قااانون اساسااي  191بااه اسااتنای اصاال  6/9/1682کااه یر کااارگروه مسین،جلسااه  16/9/1682
ماااور    اااـ46515/ال 159156جمیاااوري اساااعمي ایاااران و باااا ر ایاااال تصاااویب ناماااه  اااماره 

تصمیم منبور جیال اجارا و بیاره باریاري  نم  (9و بنیه اسال یر ارتباط با اتخاذ  ی 9/8/1688
 .ارسال مي گریی

   
 بان  مرکني جمیوري اسعمي ایران -ونارال مسین و  یرساني

 ونارال یماع و پ تیباني نیرو اي مسلح
باه  6/9/1682تصمیم نماینیگان ویژه ریایز جمیاور یر کاارگروه مساین کاه یر جلساه ماور   

اصاال ییصاای و بیسااال و  فااتم قااانون اساسااي جـمااـیوري اسـعمااـي ایااـران و بااا ر ااـایال  اسااتنای
اتخاذ  یه اسال، به  رح نیر  9/8/1688مور    ـ 46515/ال159156تـصویـب نامـه  ـماره 

 :براي اجرا ابع  مي  وی
مینان ت  بیمه پیمانیاري و کارگا ي واتی اي اتیاري مسین میر با ر ایال ااگوي مصر  -1
سین ومیاانگین نیار بنااي مفیای  فتاای و پانج متار مرباه(، باه اناي  ار متار مرباه مبلاغ  فتاای م

لاير تایااین مااي گریی.مرجااه ت ااخی  و ا ااعم واتاای اي یااای  اایه سااانمانیاي ( 110111و اانار
مسین و  یرساني استانیا، بنیای مسین ان عب اسعمي و  ارکال  ماران  ایر اي جییای ماي 

ي اتایاري و پیمانیااران مر اي یر قاااب طارح مساین میار باه جان تا  با ی. ساننیگان واتی ا
 .بیمه موضوع این بنی م مول پریاخال ت  بیمه ییگري نخوا نی بوی

ســاننـیگـان مــسـین مــیـر کــه یر قــااــب تـفــا ــم نـامـاـه ساـه جــاناـبه ماـسین میار اقایام -9
قانون ماایاتیااي مسات یم  (114وع مایه به ساخال مسین میر مي نماینی، م مول ماایاال موضو

 .نمي با نی
اقـیام به انا ای قراریای پریاخال تسییعال مسین میر تا  1686بـانـیـیاي  ـامل کـه ان سـال -6

لاير نـمویه انی، مـوظفنی بـر اسـاز تصـمیم نـامه ( 15101110111وس   ییصی و پنجاه میلیون
سییعال تیمیلي تا س فیاي منیر  یر مصوبه ت 96/19/1688مور   951116/44945 ماره 

تغـییاـر یر مـاناـیه تـساـییعال سـیاـم بخاـف مـسیاـن  %(91یرصاـی ویای  یه را ان مـتـل بیساـال 
تأمـین و پـریاخـال نمـایـنی. این تساییعال یر صاورال  ایم اتماام مـراتاـل ساـاخال صاـرما  بااـی ان 

 اـلي ااـتساـاب تـسییاـعال ماـتمم یر یوران  سـفال کـاري قاـابل پـریاخاـال ماـي با ـی.ناـر  ساـوی
و یر یوره بـانپـریاخـال و مـروف اقاـساطي  ـاماـل ناـر   %(19یرصـیومـ ارکال مـیني یوانیه 

یر  %(4یرصیویر مـراکـن استانیا و چیار %( 1یرصـی ویر تیـران،  فـال %(2یرصــیوسـوی نـه 



عال پریاختي توسط مااونال برنامه ریني سایر  یر ا( مي با ی. یارانه مابه ااتفاوال نر  تسیی
 .و نظارال را بریي یر بویجه سنواتي پیف بیني و تأمین مي  وی

با توجه به پریاخال ا تبار موری نیان براي اتیاج ت اطه  یر  مسطح  یر  پرییسان قام ان -4
تصاامیم نامااه  ااماره  (9و" ان بناای  1متاال یارانااه  اااي بخااف مسااین،  بااارال" و اجااراي بناای 

تاااااذ  و کااااال ا تباااااار تخصیصاااااي وییصااااای میلیااااااری  91/1/1688ماااااور   191261/41282
لاير( بااراي توساااه ضااله  ااارقي تاارم مطیاار تضاارال ماصاااومه وز( (111011101110111و

 .اختصا  مي یابی
آییااـن ناماااـه اجااـرایي قـانااـون سـامـانـی اااـي و تااـمایال ان تـوایااـی و  ـرضاااـه  (46و یر مااـایه-5

 بااارال " یر  1/9/1688مااور    41591/ال94128 ااماره  مااـسین مـوضااـوع تااـصویب نامااه
 .اختیار ونارال مسین و  یرساني" جایگنین  بارال " یر اختیار ونارال ک ور" مي  وی

آیین نامه اجرایي قانون سامانی ي و تمایال ان توایی و  رضه مساین،  (65وتبصره ذیل مایه-6
 (1تبصاره وباه  ناوان  1/9/1688ماور     41591/ال 94128موضوع تصاویب ناماه  اماره 

 :به مایه یای  یه ااتا  مي  وی (9تبصره وتل ي مي  وی و متن نیر به  نوان 

یر صااورتي کااه مت اضاایان اتاایاج مسااین یر متاایویه مصااوب بامااال  اااي مرسااویه  -9تبصااره "
 یري با نی، مرجاه مارماي، بار اسااز یساتورااامل ابع اي  ارکال ماایر تخصصاي  ماران و 

 ".مي با یبیساني  یري ایران 
تسب یرخواسال سانمان مسین و  یرساني استان کریستان، یر خصو  ضمانال پریاخال -1

تسییعال بانیي مسین میر یر  یر کامیاران که با م یل سنی مااییال جیال تر ین نانی بانا  
 (1ومواجه مي با نی،  یر یای  یه به میال یو سال ان تاری  ابع  این تصمیم نامه م امول بنای

 .مي  وی 61/2/1688مور    46114/ال129684ه  ماره تصویب نام
، مرجاااه مارماااي 18/1/1682ماااور     44195/ال2149یر اجاااراي تصاااویب ناماااه  اااماره -8

ساننیگان صنـاتي ساختمان بـه بان   امل که یر راستاي تفا م نامه سه جانبه اقیام به سااخال 
 .ای  یه مي با یمسین میر مي نماینی براي طرتیاي تتال پو ف  رکال  پسا، رکال ی

واتای مسایوني، باه ساتای سااننیگي و خایمال  (510111وبه منظور اتیاج تایای پنجاه  انار  -2
رساااني ونارال یماااع و پ ااتیباني نیرو اااي مسلحو اارکال صاانایه  واپیمااا ساااني ایرانو سااا( و 
 قرار گاه خاتم ا وصیاش اجانه یایه مي  ویان متل خط ا تباري بان  مرکني جمیوري اسعمي
 .ایران با ر ایال ضوابط و م رراال مربوط ان تسییعال بانیي طرح مسین میر استفایه نماینی

مااور   951116/44945تصاامیم نامااه  ااماره ( 6مااایهوبااه  (6تبصاارهومااتن نیاار بااه  نااوان -11
 :اضامه مي  وی 96/19/1688

ي کاه قبال مابه ااتفاوال نر  تسییعال مروف اقساطي یر یوران بانپریاخال براي کساان -تبصاره"
با بانـ   ـامـل قـراریای مـروف اقـساطـي اماـضاش نماـویه انیوتایاکرر یا   انار  1682ان سال 

واتی یر ک ور( با نر   اي موضوع این تصمیم نامه ان متل یارانه پیف بیني  یه یر مصوبه 
 ".یای  یه تأمین مي  وی

واتای مطااب  آیاین ( 510111وبان  مسین نسبال به پریاخال تسییعال به تایای پنجاه  نار -11
مااور   951116/44945نامااه ا طاااي تسااییعال مسااین میاار موضااوع تصاامیم نامااه  ااماره 

با استفایه ان خط ا تباري مسین %( 19و یر بامال مرسویه با نر  یوانیه یرصی 96/19/1688



اقیام نماینی.تونیه استاني واتی ا با  ما نگي ونارال مسین و  یرسااني  1682میر یر سال 
  .نجام مي  ویا
 

 
 

 
 
 
 
 نم ا جارا بااوین آیاین نامااه طراتای ساااختمانیا یر برابار ناناااه یر  

پرواناااه  اخذیی کاااه سااااخال و ساااان یر آنیاااا مساااتلنم متااایویه متلیاااا
 سااااااااااااااااااااااااختمانی ان مراجاااااااااااااااااااااااه قاااااااااااااااااااااااانونی اساااااااااااااااااااااااال

ـ  1618.11.91 ااـ ـ  99911ال  51691ـ  1618.12.11
 رال مسین و  یرسانش ـونا 951

 
 یأال ونیران یر جلسه مور   مان  ا ـ  یریارش ـ نظام مینیسی ساخت تخانهونارونارال ک ور  

موضاوع   اش مساین و  یرساانش و ک اور و بنا به پی نیای م اتر  ونارتخاناه 1618.2.11
( قانون نظام مینیسای و 66( به استنای مایه و1618.6.61مور   1682.11119نامه  ماره 

 وی:ـ تصویب نم 1614کنترل ساختمان ـ مصوب 

آیااین نامااه طراتاای ساااختمان یر براباار ناناااه کااه بااه  اارح پیوسااال توسااط ونارال مسااین و 
 یرسانش تیوین  یه اسال یر متیویه متال  اایی کاه  رگوناه سااخال و ساان یر آنیاا مساتلنم 
اخذ پروانه ساختمانی ان مراجه قانونی مربوط می با ی  نم ا جارا اساال .  ایریارییا و ساایر 

و کنترل و نظارال بر اجراش سااختمانیا و  مچناین ماایاان، کارمرمایاان و  مراجه صیور پروانه
مجریااان ساااختمان و صاااتبان ترمااه  اااش مینیساای ساااختمان ملاانم و موظاا  بااه ر ایااال ایاان 
تصاااویبنامه یر تاااونه  ااامول تایاااین  ااایه مااای با ااانی. ایااان ماااتن جان اااین تصاااویبنامه  اااماره 

 می  وی.  1661.19.91مور   262ال  112168.

 

-1191-8111و یااااااال صاااااایور پروانااااااه اضااااااامه ا اااااایوب ممن
99161/5/1681 



 یاال  مومی ییوان  ایااال  18/5/1681مور   414راش  ماره 
 ایارش: راش  یاال  مومی

 
 

رقي  یأال  مومي تیوی صعتیال و اختیاراال  اوراي اساعمي  ایر باه  ارح م ارر یر  ا و  
ي ک اور و انتخااب  ایریاران و قانون ت ییعال، وظاای  و انتخابااال  اورا اي اساعم 11مایه 

م اارراال اصااعتي آن تبیااین و اتصاااش  اایه اسااال. نظاار بااه اینیااه صاایور پروانااه اتاایاج اضااامه 
ا یوب و  مچنین تایین  رایط خا  یر موری صیور اجانه تیمیل طب اال ساختمان با ر ایاال 
ي م اارراال مربااوط و نظااارال و کنتاارل باار  ملیاااال ساااختماني یر نمااره وظااای  و مسااروایتیا

اااذکر ان تایوی صاعتیال و  یریاري قرار یاری، بناابراین وضاه قا ایه آماره یر بااب اماور ماو 
ماور   1611198111اختیاراال  وراي اسعمي  یر خار  اسال و بیین جیال مصوبه  ماره 

قااانون اساسااي و  111 ااوراي اسااعمي  اایر تیااران مسااتنیا  بااه قساامال یوم اصاال  99/5/1681
  . اااویقاااانون ییاااوان  ااایااال ایاري ابطاااال ماااي 49ماااایه  و 12ماااایه  ماااایه یااا  و بنااای یااا 

  یأال  مومي ییوان  یااال ایاري مااون قضاري ییوان  یااال ایاري ـ ر برپور
 
 
 

 :اتیاج پارکینو اضامی یر واتی اش مسیونی 
 
نظر به ت اضاش  یرونیان متترم نسبال به تامین تایای پارکینو  اش بی تر نسابال باه میانان  :

یه یر ضوابط وباتوجه به تغییر ااگوش مااییال خویرو یر  یر تیاران و نیاان باه تاایای تایین  
بی تر پارکینو ، امنایف تایای پارکینو  اش موری ت اضا با ر ایال ساطح ا اغال مجاان ، نتاوه 

مطااب  ضاوابط و م ارراال جاارش و پایف بینای آن یر  ( اسات رار ، ماانور ،  ایب را اه ورما 
مامااارش ، صاایور پروانااه اجاارا و قیاای یر پروانااه و گااوا ی پایااان کااار  مراتاال تییااه ن  ااه  اااش

ساااختمان و یر تمییاای گااوا ی  اااش قبلاای م ااروط باار  یاار قاباال تغییاار بااوین کاااربرش پارکینااو ، 
  .بعمانه می با ی

یر صورال امنایف تایای پارکینو  ا ،تایای مانای تایین  یه بایی به نتو متااایل  (1تبصره ییم و
 .اش اتیاری ومسیونی ،ایارش و تجارش ( ت سیم و امران  ویبین واتی 
مساتال پارکینو  اش تامین  یه یر طب اال نیرنمین و  می  یرتراکم متاسبه  (9تبصره یوم و

نمی  وی و صرما م مول پریاخال  وارض نیربنا و سایر وارض متال ه قانونی صیور پروانه 
  ی بوی. بویه وم مول اخذ تارمه مانای تراکم نین نخوا

متر مربه موضاوع تبصاره پانجم بخ انامه باه  اماره ( 611وتی نصاب   صی  (6تبصره سوم و
ابع ای ان ساوش ونارال ک اور تاذ  و باه اناش  ار واتاای  - 62/9/11ماور   6211/1/6/64

  . متر مربه منظور نگریی( 91بیسال وپارکینو موری ت اضاش مس   تامین  یه 
مااه ان تااری  اباع   (6ساه ون موظ  اسال تیاکرر ظر  مایال  یریارش تیرا (4تبصره چیارم و

این مصوبه نسبال به تجییای نظار و بااننگرش یر ااگاو و ضاوابط مرباوط باه پارکیناو و اصاعح 



یسااتورااامل  اااش موجااوی یر جیااال تسااییل و ت ااوی  تااامین پارکینااو و ا اام ان خااویرو موتااور 
یصااعح اقاایام و جیااال تصااویب بااه سااییلال ( یرکاااربرش  اااش مختلاا  بااسااتفایه انم اااورین ذ

 . وراش اسعمی  یر تیران ومراجه مربوط اراره نمایی
 یریارش تیران موظ  اسال  ر سه ماه ییبار گنارف پرونیه  اش ارجا ی به  (5تبصره پنجم و

کمیسیون مایه صی مربوط به تخل  کسارش پارکیناو را باه  اوراش اساعمی  ایر تیاران اراراه 
  . نمایی

 

 


