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آیین نامه ها و دستورالعمل ها

بخشی از آيين نامه ی اجرايي قانون الحاق موادي به قانون
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 1

ماده1. وزارت راه و شهرسللازي و بنياد مسللكن انقاب اسللامي حسب مورد 
موظفند براسللاس ماده )1( قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد 
و عرضلله مسللكن ل مصوب 1388 ل كلله از اين پس » قانون« ناميده مي شللود، براي 
شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر و روستاهاي داراي بيست خانوار و 
بيشللتر عاوه بر تهيه نقشه كلي، نقشه تفكيكي وضع موجود اماك واقع در محدوده 
مصوب شللهرها و روستاهاي مشللمول منطبق با وضعيت ثبتي را با اولويت پروژه هاي 

مسكن مهر به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و اماك محل ارسال نمايند:
 )utm( نقشلله تفكيكي ملك بايد با مشللخصات كاداسللتر و مختصات )الف
حاوي ابعاد )طول و عرض(، مسللاحت عرصه و اعيان )در صورت وجود اعياني( و حد 
فاصل و مشخصات اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند و منطبق با طرح هادي يا جامع 
و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقياس )1/500( تهيه 

و براي بررسي به اداره ثبت اسناد و اماك محل ارائه شود.
ب( عاوه بر نقشلله فوق، بايد نقشلله هر قطعه به صللورت جداگانه با مقياس 
)1/250( تهيه و به همراه پرونده متقاضي به اداره ثبت اسللناد و اماك محل ارسللال 

شود.
ج( نقشلله هاي يادشده بايد به امضاء نقشلله بردار )تهيه كننده نقشه( و حسب 
مورد نماينده اداره مسكن و شهرسازي يا نماينده بنياد مسكن انقاب اسامي برسد.

تبصره: نقشه هاي فوق نياز به تائيد ساير مراجع ندارد.
ماده2. به منظور تهيه نقشه تفكيكي وضع موجود در محدوده مصوب شهرها 
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و روستاهاي مشمول، اجراي تمهيدات زير الزامي است:
الف( ادارات راه و شهرسازي يا بنياد مسكن انقاب اسامي شهرستان حسب 
مورد موظفند قبل از شللروع عمليات نقشه برداري، وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت 
اسللناد و اماك محل استعام نمايند، اداره يادشده موظف است ظرف يك ماه پاسخ 

مربوط را تهيه و ارسال نمايد.
ب( مراجع مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري، 
تاريخ نقشلله برداري را از طريق آگهي در نشللريه محلي يا الصاق آن در معابر و اماكن 

عمومي به اطاع عموم برسانند.
ج( شوراهاي اسامي شهر و روستا و شهرداري هاي شهرهاي مشمول، موظف 
بلله همكاري و ارائه اطاعات الزم به ادارات راه و شهرسللازي و بنياد مسللكن انقاب 

اسامي و ادارات ثبت اسناد و اماك و مجريان طرح مي باشند.
د( تشخيص نوع زمين و عرصه اماك مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهاي 
مشللمول بر اسللاس ماده )12( قانون زمين شللهري ل مصوب 1366ل قبل از ارسللال 

نقشه هاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و اماك محل الزامي است.
ماده6. در هر واحد ثبتي هيأتي سلله نفره مركب از رييس اداره ثبت اسللناد 
و اماك محل و حسللب مورد، رييس راه و شهرسللازي )براي اماك واقع در شهرها( 
يا مديربنياد مسللكن انقاب اسامي شهرستان )براي اماك واقع در روستاها( و يكي 
از قضات دادگسللتري به انتخاب رييس قوه قضائيه تشللكيل مي شود و به پرونده هاي 
مربوط به موارد مندرج در بند )2( ماده )1( قانون در خارج از وقت اداري رسلليدگي 

و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره1: دبيرخانه هيأت و همچنين محل تشللكيل جلسللات سللازمان راه و 

شهرسازي محل خواهد بود.
تبصره2: دبير هيأت از بين كاركنان سللازمان راه و شهرسللازي محل توسط 
رييس سللازمان انتخاب و منصوب مي گردد، دبير هيأت مكلف اسللت آراء صادره را به 
تفكيك دفاتر شللهري و روسللتايي در دفاتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ ثبت نموده و به 

امضاء اعضای هيأت برساند.
ماده 7. پس از تهيه و ترسيم نقشه اوليه و تاييد آن و نيز تهيه نقشه قطعات 

بخشی از آيين نامه اجرايی قانون الحاق ...
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تفكيكللي و ارائه نقشلله ها و مللدارك متقاضي به واحد ثبتي و گواهي مطابقت نقشلله 
بللا محل و سللوابق ثبتي و وصول نظريه كميسلليون ماده )12( قانون زمين شللهري 
درخصللوص نوع زمين و عرصه ملك و احللراز انطباق با طرح ها و كاربري هاي مصوب، 
مراتب به دبيرخانه هيأت ارجاع مي شللود، دبير هيأت پس از بررسللي سللوابق و اخذ 
وضعيت ثبتي ملك مورد درخواسللت، مراتب را در هيأت يادشللده مطرح و درصورت 
احراز تصرفات مالكانه، و بامعارض و بامنازع متقاضي، به شرح زير رسيدگي و اتخاذ 

تصميم مي گردد:
الف( در صورتي كه محدوده مورد عمل درخواسللت ثبت نشده باشد و يا فاقد 
پاك باشللد پس از احراز ملي، موات و دولتي نبودن آن، رأي به تنظيم اظهارنامه به 

نام متقاضي داراي تصرفات مالكانه صادر مي گردد.
ب( چنان چه ملك مورد تقاضا تحديد حدود نشللده باشللد بللا احراز تصرفات 

مالكانه متقاضي راي به تحديد حدود ملك داده مي شود.
ج( درصورتي كه عمليات ثبتي ملك طبق مقررات و اخذ استعام هاي موضوع 
اين آيين نامه خاتمه يافته باشللد اعم از اين كه منجر به ثبت در دفتر اماك شللده و يا 

نشده باشد، رأي به صدور سند مالكيت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.
د( روسللتاهايي كه مشللمول مقررات اصاحللات ارضي شللده و عرصه بافت 
مسللكوني آن جزء اراضي زارعين مي باشللد در صورتي كه درخواست ثبت نشده باشد 
هيأت، رأي به صدور سللند مالكيت مورد تصرف به استناد صورتجلسه تفكيكي به نام 

متقاضي داراي تصرفات مالكانه بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مي نمايد.
ماده8. در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي قادر به ارائه مدارك دال بر 
مالكيت نباشد يا در مالكيت و تصرف اشخاص و يا در حدود اختاف باشد، موضوع به 
دو كارشللناس امور ثبتي )نماينده و نقشلله بردار( و حسب مورد دو كارشناس سازمان 
راه و شهرسللازي )براي شللهرها( و دو كارشناس بنياد مسللكن انقاب اسامي )براي 
روستاها( ارجاع مي گردد تا با تحقيقات محلي و ماحظه مدارك به موضوع رسيدگي 
و نظريه مستدل خود را به هيأت اعام نمايند. هيأت پس از وصول نظريه كارشناسي 
با توجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مي نمايد، راي صادره به ذي نفع يا طرفين 
حسللب مورد اباغ مي گردد تا در صلورت عدم وصلول اعتراض ظرف بيسللت روز از 

آيين نامه ها و دستورالعمل ها
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تاريلخ اباغ، نسبت به اجراي آن اقدام شود.
تبصره1: در صورت نياز به اداي توضيحات بيشتر و دعوت هيأت از نمايندگان 
ادارات راه و شهرسللازي و بنياد مسللكن انقاب اسللامي شهرسللتان به نمايندگي از 

متقاضيان موظف به شركت در جلسه هيأت مي باشند.
تبصره2: در صورتي كه عرصه تصرف شللده موقوفه باشللد و متصرف داراي 
اجاره نامه از متولي يا اداره اوقاف باشللد، سللند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير 
ايللن صورت قبًا مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسللب مللورد اعام تا پس از تنظيم 

اجاره نامه نسبت به عمليات نقشه برداري و صدور سند مالكيت اعيان اقدام گردد.
تبص�ره3: در صورتي كه عرصه ملك و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت 
يا سللازمان ها و موسسات و نهادهاي عمومي باشد با دعوت از نماينده دستگاه صاحب 

عرصه به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي شود.
ماده9. هرگاه در آراي هيأت ها مطلبي سهواً از قلم افتاده يا اشتباه شكلي رخ 
داده باشللد، چنان چه رأي اجرا نشده باشللد هيأت پس از بررسي، رأي اصاحي صادر 
مي نمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصاحي را در دفتر آراء ثبت 
نموده و شللماره و تاريخ آن را در ماحظللات رأي قبلي قيد و به امضاء اعضاي هيأت 
رسللانده و به واحد ثبتي اباغ نمايد و در صورتي كه رأي اجرا شللده باشد و هم چنين 
در موارد وجود اشتباه در مباني و مستند رأي كه منجر به اصاح و تغيير ماهوي رأي 
مي شللود، هيأت مراتب اشللتباه را به اداره كل ثبت اسللناد و اماك استان منعكس و 
هيأت نظارت ثبت اسللتان در صورت ضرورت با جلب نظر هيأت صادركننده رأي، به 

موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره1: چنان چه رأي به امضاء اعضاي هيأت رسلليده و ثبت دفتر آراء نشده 
باشللد و اعضای هيأت تغيير نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذكر توضيح توسط اعضاي 

جديد هيأت بامانع است. 
تبص�ره2: مرجع تجديدنظر نسللبت بلله آراي هيأت نظارت اسللتان در اين 

خصوص، شوراي عالي ثبت مي باشد.
تبصره3: منظور از اجراي آراي هيأت حسب مورد عبارتست از:

الف( قبول درخواسللت ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي براي اماك مشمول بند 
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)الف( ماده )7(.
ب( انجللام عمليات تحديد حدود بنام متقاضللي داراي تصرفات مالكانه، براي 

اماك مشمول بند )ب( ماده )7(.
ج( صللدور سللند مالكيت و ثبت ملللك در دفتر اماك بنللام متقاضي داراي 

تصرفات مالكانه، براي اماك مشمول بند )ج( ماده )7(.
ماده10. واحدهاي ثبتي موظفند آراي صادره مرتبط به روسللتا را در اماكن و 
معابر عمومي همان روستا الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه 
محلي و يا كثيراالنتشللار منتشر نمايند و اشللخاصي كه نسبت به اصل ملك اعتراض 
دارند از تاريخ الصاق يا انتشللار آگهي و اشللخاصي كه نسبت به تحديد حدود و حقوق 
ارتفاقي اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، ظرف بيست روز از 
تاريخ الصاق يا انتشار آگهي بايد اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت محل 
تسليم نمايند و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود 
را به مرجع ذي صاح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد 
و اماك تسليم نمايند، رسيدگي به اين گونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام 
خواهد شللد. بديهي اسللت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل 
گواهي عدم تقديم دادخواسللت به اداره ثبت اسللناد و اماك، عمليات ثبتي با رعايت 

مقررات تعقيب خواهد شد.
تبصره1: تنظيم اظهارنامه ثبتي جهت موارد بند )الف( ماده )7( اين آيين نامه 

نيازي به انتشار آگهي نوبتي موضوع ماده )11( قانون ثبت ندارد.
تبصره2: اعتراضات وارده نسبت به اصل يا حدود اماك قبل از اجراي قانون 
براسللاس »قانون« تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سللابقه بوده و يا 

اعتراض آن ها در مراجع قضايي از بين رفته است ل مصوب 1373ل اقدام مي شود.
تبصره3: در مورد اماك متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهادهاي 
عمومللي و موقوفات كه رأي هيأت صرفاً با موافقت دسللتگاه ذي ربط صادر مي گردد، 

رأي صادره به دستگاه ذي ربط اباغ مي گردد و نياز به الصاق يا انتشار آگهي ندارد.
ماده11. سللازمان ثبت اسنلاد و اماك كشلور موظف است مقلدمات معرفي 
اعضللاي قضلايللي و ثبتلللي و دبير هيأت هاي موضللوع اين آيين ناملله را فراهم آورد. 
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هم چنين وزارت راه و شهرسلللازي و بنيلاد مسكن انقلاب اسلامي موظفنلد نسبت 
بله معلرفي اعضلای خلود اقدام نمايند.

ماده13. جلسات هيأت ها در هر ماه از چهار الي دوازده جلسه و خارج از وقت 
اداري تشكيل مي شود و به پرونده هاي تشكيل شده به ترتيب نوبت رسيدگي مي شود.

ماده14. به منظور نظارت بر اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن هيأتي مركب 
از سلله نفر از معاونان مربوط و سلله نفر از مديران كل ستادي و سه نفر از كارشناسان 
به انتخاب رييس سللازمان ثبت اسناد و اماك كشور و وزير راه و شهرسازي و رييس 
بنياد مسكن انقاب اسامي در محل معاونت امور اماك سازمان ثبت اسناد و اماك 
كشللور تشللكيل مي گردد، هيأت مذكور تحت عنوان »هيأت مركللزي« ضمن اعمال 
نظارت و پيگيري موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طريق، نسبت به اعزام گروه 

يا گروه هاي بازرسي اقدام مي نمايد.
ماده16. هزينه هاي كارشناسللي موضوع مواد )4( و )8( و حق الزحمه اعضای 
هيأت هللا و هيللأت مركزي و بازرسللان اعزامللي و هزينه هاي تشللكيل پرونده و تهيه 
نقشلله هاي كلي و تفكيكي و سللاير هزينه هاي مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون 
حسللب مورد توسللط اداره ثبت اسللناد و اماك و اداره راه و شهرسللازي )به عامليت 
از سللازمان ملي زمين و مسللكن براي شهرها( و بنياد مسللكن انقاب اسامي )براي 
روسللتاها( از متقاضيان اخذ و به حساب مخصوصي كه دستگاه هاي مجري مذكور به 
هميللن منظور افتتاح مي نمايند واريز مي گردد. تعرفلله هزينه هاي مندرج در بندهاي 
)الف(، )ب(، )ج( و )د( ماده )2( قانون در سللال هاي آتي متناسللب با نرخ رسمي تورم 
اعامي بانك مركزي جمهوري اسللامي ايران توسط مجريان )وزارت راه و شهرسازي 
و بنياد مسكن انقاب اسامي و سازمان ثبت اسناد و اماك كشور( افزايش مي يابد.

ماده20. وزارت راه و شهرسللازي مجاز است اختيارات اجرايي خود در زمينه 
اجراي قانون و اين آيين نامه، به بنياد مسكن انقاب اسامي تفويض نمايد.

ماده21. پس از صدور سللند مالكيت در اجراي قانون و اين آيين نامه هرگونه 
افراز و تفكيك و ساير عمليات ثبتي بعدي مشمول قانون و اين آيين نامه نخواهد بود.

اين تصلويب نامه در تاريخ 1390/4/21 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري 
رسيده است.

بخشی از آيين نامه اجرايی قانون الحاق ...



11
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

قوانين
166

فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي 
و شكاري و مواد منفجره و محترقه1

وزارت دفاع و پشللتيباني نيروهاي مسلللح در اجراي تبصره 2 ماده يك قانون 
تشللديد مجازات قاچاق اسلللحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350/11/26 
فهرسللت انواع اسلحه سللرد جنگي، شللكاري، مواد منفجره و محترقه را به شرح زير 

اعام مي نمايد:
الف( سالح سرد جنگي

1ل انواع سرنيزه قابل نصب بر روي اسلحه هاي جنگي و انواع كاردهاي سنگري 
متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آن ها.

2ل افشللانه هاي اشك آور گازي در انواع مختلف كه منجر به اختال تنفسي و 
يا بينائي كوتاه و بلندمدت مي گردد.

3ل افشانه هاي گازي تهوع آور، خواب آور، بيهوش كننده.
4ل شوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منجر به اختال عصبي مي گردد.

5 ل انواع مختلف تفنگ و كلت بادي يا گازي شللبه ساح )اسلحه بادي شبيه 
ساح جنگي(.

6 ل انواع پرتاب كننده سوزن هاي آلوده به سموم بيولوژيكي.
ب( سالح شكاري

1ل تفنگ هاي شكاري ساچمه زن و گلوله زن در انواع مختلف.
2ل انواع اسلحه هاي بيهوش كننده جانداران و مخصوص شكار حيوانات آبزي.

3ل انللواع تفنگ و تپانچه خفيف با كاليبرهاي 0/22 الي 0/38 اينچ )5/6 الي 
9/6 م.م(.

4ل انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت ساچمه زن با كاليبر 12 م.م.
ج( مواد منفجره

1ل باروت سياه )معدن(
2ل فتيله كندسوز

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19280 به تاريخ 1390/2/22

آيين نامه ها و دستورالعمل ها
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3ل فتيله انفجاري
4ل آنفو

5 ل امولسيون هاي انفجاري )امواليت و اساري(
6 ل ديناميت

7ل انواع بوسترها
8 ل انواع چاشني هاي الكتريكي و غيرالكتريكي

9ل اسيد پيكريك و نمك ها و استرهاي آن
10ل انواع پودر آذر

11ل انواع گلوله هاي مشبك كاري و ميخ كوب
12ل انواع تركيبات آلي نيتره شده )نيترو سلوز، نيترو گلسيرن، تي ان تي(

13ل انواع چاشني هاي الكتريكي و غيرالكتريكي تأخيري يا آني
د( انواع مواد محترقه

1ل باروت شكاري
2ل انواع اقام نورافشاني سبك و سنگين

3ل فسفر سفيد، قرمز
4ل انواع پراكسيدهاي معدني از قبيل آب اكسيژنه 60 درصد به باال، پراكسيد 

سديم پتاسيم و اكسيد سرب
5 ل انواع پراكسيد آلي از قبيل بنزوئيل پراكسيد، استيل پراكسيد.

6 ل انواع پركلرات ها از قبيل پركلرات آمونيم و پركلرات پتاسيم.
7ل انواع اكسيدكننده هاي قوي از قبيل نيترات، آمونيم و كلرات پتاسيم.
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آيين نامه اصالح قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي1

م�اده1. از تاريللخ تصويللب ايللن قانللون، وزارت راه و شهرسللازي از تجميع 
وزارت خانه هاي مسللكن و شهرسللازي و راه و ترابري تشكيل مي گردد. شرح وظايف و 
اختيارات وزارتخانه جديد شامل وظايف و اختيارات دو وزارت خانه مسكن و شهرسازي 

و راه و ترابري است.
م�اده2. كليلله امكانات، تعهدات، اعتبللارات، نيروي انسللاني، اموال منقول و 

غيرمنقول در وزارتخانه هاي يادشده به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي شود.
م�اده3. وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسللازي با توجه به قوانين برنامه 
پنج ساله پنجم توسللعه جمهوري اسامي ايران، اجراي سياست هاي كلي اصل چهل 
و چهارم )44( قانون اساسللي و مديريت خدمات كشللوري در كارگروهي متشللكل از 
وزيللر راه و شهرسللازي و معاونين برنامه ريزي و نظارت راهبردي، توسللعه مديريت و 
سللرمايه انسللاني، امور حقوقي و امور مجلس رييس جمهللور، تنقيح و پس از تصويب 
هيأت وزيران حداكثر سه ماه پس از اباغ اين قانون به مجلس شوراي اسامي تقديم 

مي گردد.
م�اده4. در كليلله قوانين به جللاي وزارتخانه هاي يادشللده و وزيران آن ها به 

ترتيب وزارت راه و شهرسازي و وزير آن جايگزين مي گردد.
قانون فوق مشللتمل بر چهار ماده در جلسلله علني روز سه شنبه مورخ سي و 
يكم خرداد ماه يك هزار و سلليصد و نود مجلس شللوراي اسامي تصويب و در تاريخ 

1390/4/1 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19318 به تاريخ 1390/4/8


