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آئين نامه اجرايي ماده  13قانون نوسازي و عمران شهري
(مصوب  22و )3138/8/22
ماده  -3پس از تصويب نقشه جامع هر شهر شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنددي
هاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ماده 13
قانون نوسازي و عمران شهري که در نقشه جامع براي نيازمندي هاي مذکور تعيين
و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهاي آن را برآورد و امکان پرداخدت
آن را با توجه به بنيه مالي شهرداري بررسي و تصميم الزم اتخاذ کند .
ماده  -2شهرداري بايد نقشه کاملي از اراضي و امالک مورد نياز (موضوع مداده يد )
تهيه و سپس توسط هيأت يا هيأت هاي ارزيابي به شرح مذکور در آيين نامه اجراي
تبصره  2ماده  31قانون نوسدازي و عمدران شدهري سهرسدت جدامعي داوي
مسا ت عرصه و اعيان و نوع و مشخصات اعيان و تعداد اشجار و د ريشده هدر
مل با تعيين بهاي هر ي از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع اسد فاده اي کده از
اراضي و امالک مورد نياز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مال و شماره
پالک مل را ضمن تأمين اع بار کاسي براي تصويب به انجمن شهر بفرس د و پس
از تصويب انجمن شهر براي تأييد به وزارت کشور ارسال دارد .
تبصره  :شهرداري مکلف است مقارن شروع عمليات نقشه برداري و ارزيابي مراتدب را
با تعيين دود مناط مربوط در جرايد کثيراالن شار آگهي کند و همچنين با الصدا
آگهي در محل به اطالع عموم برساند و ي نسخه از آگهي را به انضدمام کروکدي
منطقه به اداره ثبت اسناد و امالک محل ارسال دارد.
اداره ثبت مکلف است مراتب را به دواير ثب ي خود و همچنين دسداتر اسدناد رسدمي
اعالم دارد تا به اطالع مراجعيني که قصد انجام معامله دارند برسدد و م عداملين بدا
علم به مراتب سو معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد.
ماده  -1پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجمن شدهر و تأييدد آن وسديله وزارت
کشور شهرداري مکلف است عمدل خريدد اراضدي و امدالک مدذکور را بدا رعايدت
ضرورت و اولويت طوري ترتيب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قدانون نوسدازي و
عمران شهري امالک مزبور به شهرداري ان قال قطعي يابدد .وزارت کشدور مکلدف
است نظر نهايي خود را در مورد هر ي از پيشنهادها و طرح هاي ارسالي شهرداري
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ها ظرف شش ماه از تاريخ وصول اعالم دارد و هرگاه ظدرف مددت مدذکور وزارت
کشور نظر مخالفي اعالم ندارد پيشنهاد و يا طرح ارسالي که به تصويب انجمن شهر
مي گردد.
رسيده است تأييد شده تلقي
ماده  -3مالک و مأخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سدال قبدل از اعدالم نقشده
جامع شهر و در ساير شهرها قيمت ي سال قبل از تصويب نقشه جامع شهر اسدت
صدي شش سود از تاريخ هاي مذکور تا تاريخ انجام معاملده بدراي
به اضاسه
هر سال و چنانچه بهاي مذکور از بهاي روز بيش ر باشدد قيمدت عادلده روز مدالک
ريشده براسداق قيمدت عادلده روز
عمل قرار خواهد گرست و اعيان و اشجار و
ارزيابي خواهد شد.
ماده  -5ترتيب ارزيابي و طرز اعالم ن يجه آن بده مدالکين و رسديدگي بده اع راضدات
مربوط به اجراي ماده  13قانون نوسازي و عمران شهري طب مقررات آئدين نامده
تبصره  2ماده  31قانون نوسازي و عمران شهري مصوب هيأت وزيران مي باشد.
ماده  -2بهاي عرصه امالک مذکور تا يکهزار م رمربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوي
ده ساله با منظور نمودن سود صدي شش براي هر سال و بهاي اعيان نقداً از طرف
شهرداري پرداخت مي شود .پرداخت هاي اقساطي شهرداري به موجب قبوض قابل
ان قال مذکور در تبصره  3ماده  22قانون نوسازي و بدا رعايدت تشدريفات مقدرر در
آئين نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.
ماده  -7در هرمورد که شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره  3مداده  13قدانون
نوسازي و عمران شهري اراضي واقع در مناط صنع ي نقشه جامع را بده صدا بان
کارگاه ها و کارخانه ها و امثال آن ان قال دهد براي تشخيص ميدزان مدورد ا يدا
مؤسسات مذکور موضوع را بر سب مورد به کميسيون سه نفري مرکب از اسراد زير
ارجاع مي نمايد و نظريه کميسيون که در هر ال با توجه به نيازمندي هاي صنوف
مربوط بايد باشد مالک عمل خواهد بود :
الف د در مورد کارخانه ها و کارگاه هاي صنع ي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت
اق صاد و اطا صنايع و معادن ايران.
ب د در مورد مراکز و مؤسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري
و وزارت کشاورزي و وزارت توليدات کشداورزي و مدواد مصدرسي  .در مدورد سداير
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مشاغلي که به موجب بند  22ماده  55قانون شدهرداري هدا تعيدين شدده اسدت بدا
عضويت نمايندگان وزارت کشور و شهرداري و شهرباني .
تبصره  :نمايندگي وزارتخانه هاي مذکور در سو و شهرباني در شهرس ان ها بدا ادارات
تابعه آنهاست و در صورتي که در شهري ادارات تابعده نداشد ه باشدند ادارات مرکدز
اس ان مکلف به تعيين و اعزام نماينده بر سب درخواست شدهرداري محدل بدراي
شرکت در کميسيون مربوط خواهند بود.
ماده  -8بهاي امالکي که در اجراي مقررات ماده سو به اشخاص قيقي يدا قدوقي
ان قال داده مي شود نقداً و يا داکثر به اقساط پنج ساله با سود صدي  1بدراي هدر
سال از ان قال گيرنده بايد درياست شود و در صورتي کده بهداي معاملده بده اقسداط
درياست شود مل تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثيقه شدهرداري بداقي خواهدد
ماند.

4

