به نام آفریننده کائنات خداوند صانع وحکیم
شعری در باره نقشه برداری:
صدها نشانه بر سر هر پیچ و خم زدیم

عمری به کوه و دشت و بیابان قدم زدیم
با دوربین علم ،عیان میشود به چشم

هر گوشه ای که بر سر آن ما علم زدیم

خواندیم صد هزار عدد ما ز روی میر

صد دفتر محاسبه را هم رقم زدیم

مجموع این تالش و چنین کوشش مدام

یک برگ نقشه بود که آخر قلم زدیم

هر برگ نقشه حاوی صدها نشانه است

زین رو برای اهل نظر حرف کم زدیم
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اهمیت وجایگاه نقشه برداری :
به عنوان فرهیختگان عرصه نقشه برداری کشور
1-

سنگ بنای سند مالکیت

2-

تثبیت حدود اراضی وامالک

3-

تثبیت مالکیت و رفع اختالفات آینده

4-

رعایت حریم ها-بی طرفی-پاک دستی –صداقت –حفظ حقوق اشخاص ومجاورین حق

الناس است.
5-

تبعات حقوقی وثبتی آن

6-

جدیت وحساسیت در کار باشد ورفع تکلیف ومهر فروشی نباشد
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«دوره مختصر حقوق ثبت امالک»

تعریف ثبت :نوشتن قرارداد ها ومعامالت در دفاتر دولتی رسمی است.
حقوق :مجموعه قوانین ومقررات حاکم بر روابط:
اشخاص با یکدیگر
اشخاص با دولتها
دولتها بایکدیگر
--------------------------------تعریف سند دراصطالح  :آنچه بتوان به آن اتکا ءکرد وتکیه داد واطمینان کرد.
مسند:تکیه گاه
---------------------------------انواع سند:
1-

سند عادی :نوشته بین افراد به صورت دستی وتوافقی.

2-

سند رسمی( 1286قانون مدنی) :هرنوشته که در مقام دعوی ویا دفاع قابل استناد باشد.

--------------------------------طبق ماده  1287قانون مدنی :سند رسمی سندی است که:
1در اداره ثبت  -2دفاتر اسناد رسمی -3نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها برابرمقررات تنظیم شده باشد.
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تاریخچه ثبت امالک:
ثبت ملک سابقه طوالنی دارد وگفته اند به حدود 4000سال قبل از میالد مسیح بر می گردد.
در ایران داریوش کبیر وانوشیروان وصفویه اراضی وامالک را مساحی وبا قید ابعاد ومساحت در
دفاتر مخصوصی ثبت نموده اند .در زمان صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد ویک نفر قاضی
شرع به ثبت معامالت وتنظیم استاد ومی پرداخت.
به سبک جدید برای نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان
سپهساالر تشکیل داد که مرجع ثبت اسناد بود.
پس از مشروطیت در سال  1290هجری شمسی قانون ثبت تصویب شد.
سال  1302اداره کل ثبت اسناد وامالک تشکیل شد.
سال  1352سازمان ثبت اسناد وامالک کشور تشکیل شد وزیر نظر وزیر دادگستری اداره می گردید
وبا تغییر قانون اساسی ایران این سازمان به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه قوه قضاییه زیر
نظر رییس قوه قضاییه می باشد.رییس سازمان ثبت اسناد وامالک کشور توسط رییس قوه قضاییه
منصوب می شودکه به عنوان معاون رییس قوه قضاییه ورییس سازمان ثبت می باشد.
در استانها نیز مدیر کل ثبت اسناد وامالک در راس مدیریت استان قرار دارد ودر شهرستانها رییس
اداره ثبت ریاست واحد ثبتی ودفاتراسنادرسمی وازدواج وطالق تابعه را عهده دار می باشد.
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عملیات مقدماتی ثبت
ثبت ملک در ایران :
 -1ثبت عادی یا اختیاری –از سال 1290تا 1310
 -2ثبت عمومی یا اجباری –از سال  1310به بعد
الف-ثبت عادی :در این حالت عملیات ثبتی با تقاضای مالک یا قایم مقام او شروع وادامه داده می
شود وبدون تقاضای مالک هیچگونه اقدامی در مورد ثبت ملک به عمل نمی آید.

ب -ثبت عمومی یا اجباری :در این روش با توزیع وتنظیم اظهارنامه ثبتی بین متصرفین امالک از
سوی اداره ثبت صورت می گیرد.
========================================
فرایند ثبت عمومی امالک:
 -1مرحله نخست :آگهی ثبت عمومی (ماده  9قانون ثبت)
ویژگیهای این آگهی:
یک مرتبه-در روز نامه کثیر االنتشارچاپ خواهد شد. در آگهی درج می گردد که اراضی  ...حدود و بخش در فالن تاریخ در خواست ثبتپذیرفته خواهد شد.
تاریخ نشر آگهی مقدماتی تاریخ 30-15-1ماه خواهد بود. از روز آگهی مقدماتی اظهار نامه ثبتی توزیع وپالک کوبی امالک شروع خواهد شد. -2مرحله دوم :آگهی مقدماتی  30-15-1:ماه
همزمان با اولین آگهی مقدماتی ،اظهار نامه های ثبتی توزیع می گردد تا مردم با تکمیل
کردن آن تقاضای ثبت متصرفات خود را نمایند وآن را به ادارات ثبت تحویل نمایند.
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اظهار نامه چیست؟ فرم چاپی مخصوص است که از سوی سازمان ثبت تهیه می گردد که
حاوی شماره ملک-مشخصات ملک-نوع ملک-نام مالک-مدارکی که داللت بر تصرفات
مالکانه وی داشته باشد-امضای مستدعی وتقاضا کننده ثبت واثر انگشت وی.
------------------------------------پالک کوبی:
مامورین ثبت پس از انتشار آگهی مقدماتی اول ،از یک طرف شروع وبرای هر ملکی به
ترتیب شماره ای تعیین وپالک فلزی مخصوصی را نصب می کردندو بعداً به شماره عددی در
دفاتر توزیع پالک ثبت ودرج گردید و
پالک اصلی وفرعی ملک :در زمان پالک کوبی برای هر ملکی یک پالک اصلی داده شده
است مثالً پالک -2اصلی وبعد از قطعه بندی وتفکیک قطعات بعدی پالک هایی از ان جدا
می شود که به پالک فرعی شناخته می شودمثال! پالک 1فرعی از -2اصلی با نگارش ثبتی
-2/1اصلی.
نکته : 1اظهار نامه فقط از کسی پذیرفته می شود که متصرف بوده یا سابقه تصرف داشته باشد
ومدارکی نیز دال بر تصرفات مالکانه داشته باشد ماند استشهادمحلی.
نکته  :2پس از جمع آوری اظهار نامه ها ظرف 2ماه از زمان انتشار آگهی مقدماتی ،مقدمات
مرحله بعدی یعنی آگهی های نوبتی فراهم می گردد.
نکته  :3اگر فردی در مدت قانونی  60روزه ،اظهار نامه نگرفت وتقاضا نداد یا اظهار نامه
گرفت ولی تکمیل نکرد وتحویل اداره ثبت نداد ،متصرفاتش به عنوان ،مجهول المالک تعریف
می شود.
نکته :4فرقش با مجهول المالک در قانون مدنی چیست؟ در قانون مدنی به ملکی که مالکش
مشخص نیست مجهول المالک گویند ولی در اینجا صاحبش مشخص است ولی چون تقاضا
نداد مجهول المالک گویند.
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مرحله سوم:آگهی های نوبتی:
 نوبت اول  :اولین روز از ماه دوم فصل بعد یعنی 1399/8/1 نوبت دوم :یک ماه بعد یعنی 1399/9/1 توضیح اینکه تقاضاهای هر فصل جمع آوری می شودمثالً تابستان  99ودر فصل پاییز درماه دوم وسوم منتشر می شود.
 نکته :1آگهی های نوبتی مهمترین آگهی های ثبتی هستند. نکته  :2در آگهی نوبتی باید به حقوق ارتفاقی ملک اشاره گردد. حقوق ارتفاقی :حقی است برای یک ملک در ملک دیگری مانند حق العبور –حقالمجری.
 نکته :3در آگهی های نوبتی باید قید شود کسانی که نسبت به تقاضای این افراد کهتقاضای ثبت ملک خود را دارند واسمشان در آگهی درج شده است ،اگر اعتراضی
دارندظرف  90روز (یک فصل) اعتراض خود را به اداره ثبت محل تحویل دهند واز روز
اعتراض ظرف یک ماه در دادگاه طرح دعوی نموده وگواهی طرح دعوی را به اداره
ثبت تحویل نمایند .تا زمان صدور حکم نهایی تقاضای متقاضی (مستدعی ثبت) راکد می
ماند.
 نکته  :4اعتراض می تواند به اصل ملک-حدود وحقوق ارتفاقی واز سوی مجاورین وغیرمجاورین باشد.
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مرحله چهارم :تحدید حدود ملک
*منظوراز تحدید حدود :تثبیت حدود وحقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید وتعیین حد فاصل با
مجاورین می باشد با نشر آگهی تحدیدی.
---------------------------------------آگهی تحدید حدود(ماده  14قانون ثبت)
 -1قبل از انجام عملیات بسیار مهم وحیاتی تحدید حدود ملک مورد تقاضای ثبت ،اداره ثبت
اسناد وامالک محل وقوع ملک اقدام انتشار آگهی تحدود حدود می نماید تا مجاورین
وصاحبان حقوق ومعترضین احتمالی در روز تحدید حدود حضور بایند.
 -2این آگهی بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی قابل انتشار می باشد.
 -3حداقل  20روزوحداکثر  60روز قبل از انجام عملیات تحدید حدود باشد منتشر شود.
 -4یک مرتبه منتشر می شود.
 -5در آگهی حتماً روز تحدید حدود باید مشخص گردد.

«روز تحدید حدود» :
با حضور نماینده ونقشه بردار ثبت،حدود ملک طبق اظهار متقاضی ثبت یا قائم مقام مقام وی
یا مجاورین طبق ماده  15قانون ثبت ،تعیین وصورت مجلس تحدید حدود نوشته می شود.
نکته :1ابنیه وحدودی که متقاضی اظهار میدادر می بایست با آنچه در اظهار نامه قبالً داده
است یکی باشد.
نکته  :2حدودی که متقاضی ابراز می داردبا حدود معرفی شده محرز باشد واگر محرز
نباشد از تعیین حدود خودداری وبه رییس ثبت گزارش می گردد.
نکته  :3اگر درروز تحدید ،متقاضی حضور پیدا نکند ملک وی براساس اظهارات مجاورین
تحدید خواد شد (ماده  15قانون ثبت)
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---------------------------------«صورت مجلس تحدید حدود ملک»
برای تعیین حدود ملک ،صورت مجلسی تنظیم می گردد وبرابر مواد  72تا  74آیین نامه
قانون ثبت به امضای نماینده ثبت وکلیه حاضرین می رسد واگر بعضی نخواهند امضا نمایند
در صورت مجلس قید می شود واگر امضا ندارند اثر انگشت خواهند گذاشت.
محتویات صورت مجلس تحدید حدود:
 -1تعیین روز-ماه -یا روزهایی که تعیین حدود در ان واقع شده است.
 -2اسم ومشخصات ومحل اقامت اشخاص حاضر.
 -3حدود ومشخصات ملک با ذکر طول وابعاد ومساحت.
 -4اسم ومشخصات اشختصی که اعتراض دارند.
 -5ذکر حقوقی که دیگران در ملک دارند به طور صریح.
 -6ذکر عالمات وتعداد وفواصل انها.
 -7تذکر دادن به معترضین که دادخواست اعتراض خود را تنظیم وبه اداره ثبت تسلیم
نمایند.
 -8نام ومشخصات نماینده ونقشه بردار ثبت.
-----------------------------نقشه بردار نیز نقشه ملک تحدیدی را تهیه وضمیمه صورت مجلس تحدید می نماید .
ماده  78آیین نامه ثبت  :در مواردیکه ملکی قبالً تحدید شده  ،حدود مجاورین که بعداً
تحدید می شوند باید با آن تطبیق و تبعیت نماید .
ماده  80 :آیین نامه ثبت  :در اراضی بیاض غیر محصور که حدفاصل نداشته باشد باید
در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود .
---------------------------------*اعتراض بر تحدید حدود(ماده  20قانون ثبت):
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از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا  30روز اشخاص اعم از مجاورین وغیر
مجاورین اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نمایند وبا طرح دعوی
در مرجع قضایی وصدور حکم نهایی ،بر طبق دادنامه صادره اقدام خواهد شد(ماده
101آیین نامه ثبت).
-------------------------------*مرحله ششم :اتمام عملیات مقدماتی ثبت
ماده  21قانون ثبت :پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت،ملک در دفتر امالک ثبت
شده وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک داده می شود.
دفتر امالک :یکی از دفاترقانونی است که طبق ماده  2ایین نامه قانون ثبت در اداره
ثبت اسناد وامالک کشور جهت ثبت اسناد بکار گرفته می شد که اکنون با استقرار
سامانه های الکترونیکی وثبت آنی امالک ،دفاتر امالک الکترونیکی جایگزین ان
شده است .در دفتر امالک برای هر ملکی یک شماره ثبت وسه صفحه لحلظ می شد.
ماده  22قانون ثبت:
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید ،دوبت فقط کسی را که
ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال در
دفتر امالک به ثبت رسیده ویا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد
مالک خواهد شناخت.
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*اهمیت وجایگاه سند رسمی:
ماده  70قانون ثبت :سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام
محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند
ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به
تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست .مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا
جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند
رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند
به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد( ( .اصالحی مصوب )1312

ماده  ۷۳قانون ثبت اسناد و امالک:
قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف نمایند
در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا
مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ،ضرر مسلم نسبت به صاحبان
اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری عالوه بر مجازات اداری ،آنها
را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

*امالک ثبت شده به عرصه واعیان  ،عرصه ،یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده-یک قطعه زمین محصور-یک قطعه زمین با بنای احداثی ،-تقسیم می شوند.
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✓ عرصه :زمین
✓ اعیان :آنچه به چشم دیده شود وبه ابنیه واشجار و....اطالق می گردد.

« رخدادهای بعد از ثبت ملک وصدور سند مالکیت»

تفکیک-افراز-تجمیع -اصالح سند اعم از تعریض -اعمال ماده 149قانون ثبت.

*تقسیم ملک:
 -1تفکیک:تقسیم ملک به قطعات با توافق
-2افراز  :تقسیم به میزان سهم مشاعی مالکین وشرکاء در صورت عدم توافق به
تفکیک ملک
*تجمیع :تبدیل دو یا چند ملک مجاور هم که دارای یک مالک یا با چند مالکی که
دارای سهم مشاعی مساوی وبرابر باشند -بازداشت نباشند –در قید شرط ورهن
نباشند.از نظر مساحت وحدو منطبق با دفتر امالک باشند.
کاربری یکسان داشته باشند-بتوانند پالک های مجاور را باهم کادر وموزاییک کرد
وفاصله ای بین انها نباشد-حقوق ارتفاقی امالک مجاور مد نظر باشد.
-------------------------------*تعریض :عقب نشینی ملکی که مجاور معبر یا خیابان بوده و یا حد ملکی به کوچه
باز می شود ،می بایست برابر ماده  45آیین نامه قانون ثبت ،نقشه توسط متقاضی
تهیه وعمومی بودن وبن بست نبودنش را شهرداری تایید نماید وممهور به مهر
وگواهی ازشهرداری گردد.
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------------------------------ماده  149قانون ثبت *اضافه مساحت:
ملکی با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد وبعداً معلوم شود اضافه مساحت
دارد ،با وجود شرایطی ذینفع می تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در
اولین سند انتقال وسایر هزینه های قانونی را معامله را به صندوق ثبت تودیع
وتقاضای اصالح سند نماید ودر این حالت رییس ثبت بدون اعالم گزارش به اداره
کل ثبت راساً دستور اصالح را خواهد داد.
شرایط:
-1

اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد.

-2

به مجاورین تجاوزی نشده باشد.

-3

بین مالک وخریدار نسبت به اضافه مذکور قراری نشده باشد.

-4

نکته :اگر اضافه طول داشته باشیم ومنجر به اضافه مساحت گردد در این
حالت مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش خواهد شد تا با طرح موضوع
در هیات نظارت وپس صدور رای اقدام قانونی به عمل آید.

------------------------------

دستگاههای متولی اراضی وامالک در کشور
-1

راه وشهرسازی

-2

منابع طبیعی وآبخیزداری

-3

جهاد کشاورزی و اموراراضی

-4

اداره اوقاف

-5

بنیاد علوی
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-6

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

-7

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی
----------------------

قانون زمین شهری
ماده  - 1به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و
تعدیل وتثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین
رفاهعمومی و اجتماعی وایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هر چه صحیحتر
و وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه الزم جهت اجرای اصل31
و نیل به اهداف مندرج در اصول  43و  45و 47قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانونبهتصویب
میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور الزماالجرا است.
ماده  - 2اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم
استحفاظی شهرها وشهرکها قرار گرفته است.
ماده  - 3اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته
باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
بدون مجوزقانونی از تاریخ  1358.4.5به بعد احیاء شده باشد همچنان
دراختیار دولت میباشد.
ماده  - 4اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته
و به تدریجبه حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته ویا
نداشته باشد.
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ماده  - 5اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در
حال حاضردایر و مورد بهرهبرداری مالک است زمینهای دایر مشمول
اینقانون صرفاً اراضیکشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور
میباشد.
ماده  - 6کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها
و
نهادهای انقالبی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولتجمهوری
اسالمی است واسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد .ادارات
ثبت اسناد و امالک مکلفندبه درخواست وزارت مسکن وشهرسازی اسناد
آنهارا به نام دولت صادر نمایند مگر آنکهاز تاریخ  1357.11.22توسط
دولت واگذار شده باشد.
تبصره  -اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و به موجب
قانون لغومالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360و
این قانون به اختیار دولتدرآمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر
از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آنگونه اراضی که منتفیمیگردد
مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده  - 7کسانی که طبق مدارک مالکیت ،از زمینهای موات شهری در اختیار
داشتهاند مشروط بر آنکه از مزایای مواد  6یا  8قانون اراضی شهریمصوب
 1360استفاده نکرده ومسکن مناسبی نداشته باشند ،طبق ضوابط مسکن و
شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یاقطعاتی جمعاً معادل ( 1000هزار) متر
مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آییننامه
تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران واحیاءبدون
عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمیگردد.
تبصره  -در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات
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شهری مصوب  1358/5/4با اسناد عادی دارای زمین بوده و درمهلتهای
تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در
شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکوربرای تشکیل پرونده اعالم نشدهاست
در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله

از طرف مراجع

قضایی ذیصالح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی این
قانونتعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده  - 8کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار
ولی فقیه میباشد.
ماده  - 9وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای
امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات ودولتی
در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در
این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب اززمینهای بایر و دایرشهری
تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها
و نهادها وارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت
یاشهرداریها را کهموضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت
به آنها (دولت و شهرداریها)بفروشند:
الف  -تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به
افرادواجدالشرایط

دریافت

زمین

جهت

مسکن

و

یا

اجرای

طرحهایساختمانسازی مسکونی.
ب  -ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب
شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانهها
وشهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ونهادها و مؤسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
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ج  -حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره  - 1در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعالم یا
اعالنعدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک میتواند پس ازعمران و
آمادهسازی زمیننسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز
وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید

.

تبصره  - 2مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که
زمین آنهامورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط براین
که از مزایای مواد 6یا  8قانون اراضی شهری مصوب  1360استفاده نکرده
باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتیاز
زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی
معادل  ( 1000هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولتبفروشند،
زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت وبا تقویم
دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازیعمران نموده
واگذار نماید.
تبصره  - 3صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا ،و
مفقوداالثرهاو همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل
داشتهباشند از شمول این مادهمستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری
زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه
زمینمشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث
آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل
اراضیدولتی به صورت عوض واگذار میگردد.
تبصره  - 4واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک
یا چند قطعهزمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائدبر
حد نصاب مقرر در اینماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون
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بالمانع است.
تبصره  - 5شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری
مصوب  1360مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیکمحل
وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی
شهری مصوب  1360و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب
ضوابطوزارت مسکن و شهرسازی جق بهرهبرداری از زمین خود را
دارامیباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور
در مهلت مقرربدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در
اختیار دولت قرارمیگیرد.
تبصره  - 6در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا
نا مشخصبودن نشانی مالک پس از اعالن وزارت مسکن وشهرسازی و در
صورت وجود تعارض ثبتی و دروثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکاالت حقوقی
یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولتیا شهرداریها با
سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب
مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامیمالک سندانتقال
را امضاء مینمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای
الزم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد ویا در صورت
امکان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره  - 7دولت و شهرداریها میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و
تأسیسات عمومیزیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و
شهرکهایسراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای این ماده تملک
نمایند.
تبصره  - 8زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها
نیاز بهتملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعالم مراتب به اداراتثبت
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قابل انتقال به غیرنبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره  - 9تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معامالتی) زمین
بوده و بهایاعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناسرسمی
دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره  - 10در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای
اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها
وشهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی
به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره  - 11این ماده و تبصرههای آن با استفاده از اجازه مورخ 1360.7.19
حضرتامام خمینی مدظلهالعالی که در آن مجلس شورای اسالمی راصاحب
صالحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرفاً در شهرهای مندرج
در پیوست این قانون و تبصرههای  7و8آن در کلیه شهرها وشهرکهای سراسر
کشور برای مدت  5سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت
مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشورسایرمواد قانون
قابل اجراء خواهد بود.
ماده  - 10از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب  1360کلیه زمینهای
متعلق بهوزارتخانهها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکهاو سازمانهای
وابسته به دولتو مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها
و نهادهای انقالبی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازیقرار میگیرد.
تبصره  - 1اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی
بوده ولیهر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی بارعایت
نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره  - 2شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول
این مادهمستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدوناجازه
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وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی
شهر و عوض امالک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره  - 3اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان
وقف ثبت شده و در مراجع ذیصالح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آنموات
بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هر
گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یاآستان قدس رضوی و یا سایرمتولیان
بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره  - 4وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع
این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری وتأسیساتی
مجاناً واگذار نماید.
ماده  - 11وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی
کشور طبق آییننامه اجرایی نسبت به آمادهسازی یا عمران
وواگذاریزمینهای خود مطابق طرحهای مصوب

قانونی اقدام کند.

تبصره  - 1تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای
جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن"موضوع ماده  101قانونشهرداریها" به
عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره  - 2دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و
معامالتیبابت آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره  - 3بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای
زمان واگذاریارزشهای معامالتی) تجاوز نماید .ولی چنانچه برای
دولتبیش از قیمت منطقهای تمامشده باشد به بهای تمام شده واگذار
میگردد .نحوه وصول هزینههای ناشی ازآمادهسازی و عمران و تفکیک و یا
سایرخدمات بر اساس بهرهوری قطعات از خدمات وتأسیسات شهری محاسبه
و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینهها تجاوز ننماید.
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تبصره  - 4به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی
و خدماتی مورد نیاز مجموعههای مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره  - 5وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد
شهرها وشهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبتبه تشکیل
شرکتهای عمرانی وساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام
نماید .اساسنامه این قبیلشرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور بهتصویب هیأت
دولت خواهد رسید.
ماده  - 12تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین
دایر و تمیزبایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است اینتشخیص
قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
تبصره  - 1دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات
آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم الزم خواهد داد ،اعتراض بهتشخیص
وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون
نمیگردد.
تبصره  - 2مالک تشخیص مرجع مقرر در ماده  12در موقع معاینه محل در
مورد نوعزمینهایی که از تاریخ  1357.11.22وسیله دولت یا ارگانها ونهادها
و کمیتهها ودفاتر خانهسازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر
گرفتن اعیانیهای مذکورخواهد بود.
ماده  - 13هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل
شده به دولتو شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز ویا هر
گونه نقل و انتقالبه موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی
مزبور و یا هر گونه عملی برخالف این قانون جرم شناخته میشود و
بامتجاوزین بر اساس تبصره  2ماده  148اصالحی قانون "اصالح و حذف
موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  1310و اصالحات بعدی
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آن"مصوب  1365.4.31مجلس شورای اسالمی رفتار میشود.
ماده  - 14تبدیل و تغییر کاربری ،افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی
کشاورزی ویا آیش (اراضی موضوع ماده  2این قانون) با رعایت ضوابطو
مقررات وزارت مسکن وشهرسازی و مواد این قانون بالاشکال است.
تبصره  -نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع
این ماده در سند بالمانع است.
ماده  - 15هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با
رعایتضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانونبالاشکال
است.
ماده  - 16هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه
صالح رعایتدقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند عالوه برجبران
خسارت وارده به دولتیا اشخاص و اعاده وضع ،بر حسب مورد به انفصال
موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده  - 17وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و
موظف است حداکثرظرف مدت  3ماه آییننامه اجرایی مواد این قانون ونیز
اساسنامه سازمان زمین شهریرا تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت:
-

1تهران

-

2اصفهان
-

-

17
18

3تبریز
4شیراز

-

19
20

گرگان
نجفآباد

-

آمل
رجاییشهر

-

5اهواز

21

-

بابل

-

6باختران

22

-

خوی

-

7رشت
22

23

-

قائمشهر

-

8اردبیل

-

9کرج

25

-

10اراک

26

-

-

11قزوین

27

-

12اسالم

-

24

قرچک
مهاباد

-

-

13خرمآباد

29

-

ورامین

-

14بروجرد

30

-

مهرشهر

-

15دزفول
-

شهر

-

بهبهان

میاندوآب

16ساری

28

-

بوشهر

31
32

الیگودرز

-

مالیر

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و
دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسالمی
تصویب و در تاریخ  1366.7.1به

تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسالمی  -اکبر هاشمی
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اراضی ملی
در سال  1341قانونی تحت عنوان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب گردید
مطابق با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ،عرصه و اعیانی کلید جنگل ها و
مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ،جزء اموال عمومی محسوب و
متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند
مالکیت گرفته باشند.
مقصود از جنگل انبوهی از درختانی است که بطور طبیعی و بدون دخالت انسان ها
رشد و نمو یافته است و مقصود از مراتع پوشش گیاهی خودرویی است که بدون
دخالت انسان و بطور طبیعی ایجاد و مستعد چرای دام است.
این اراضی دارای مستثنیاتی هستند این مستثنیات شامل عرصه و محاوط تاسیسات و
خانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده جنگل ها و مراتعی
هستند که سابقه ایجاد و تصرف آنها مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی
 1341/10/27است.
پس از اجرایی شدن قانون مزبور در سال  1346قانونی تحت عنوان قانون حفاظت
و بهره برداری از جنگل های مراتع تصویب و اجرایی گشت که نسبت به قانون ملی
شدن جنگل های مراتع ،پخته تر و در آن شیوه بهره برداری از جنگل ها و مراتع و
عوارض مالی و نحوه استفاده واگذاری و مستثنیات در آن پیش بینی گردید.
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متولی اجرای قانون مذکور وزارت کشاورزی تعیین گردیده که اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری هر شهرستان به عنوان یکی از زیر مجموعه های جهاد کشاورزی عهده
دار اجرای قانون مذکور است.
مطابق با قانون و رویه جاری سازمان مربوطه به عنوان متولی نخست کارشناس
تعیین می گردد و از محل بازدید می نماید و نظر خود را در قالب برگه تشخیص ثبت
و صفا نموده و جنگل و مرتع تشخیص دهد ،اداره منابع طبیعی رسماً آن را جنگل و
مرتع اعالم و نسبت به تصرف و اعالم آن به اداره ثبت جهت اعالم مالکیت و ابطال
اسناد مالک قبلی و صدور سند جدید به نام دولت اقدام می نماید.
بدیهی است که مطابق با قانون اساسی و سایر قوانین جاریه می بایست به حقوق
افراد احترام ،و امکان اعتراض به چنین تصمیم و عملی برای مالک و متصرفی که
حقوق خود را متعارض با اقدام منابع طبیعی می داند فراهم گردد.
لذا در ماده  56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
کمیسیونی متشکل از  -1رئیس دادگستری - 2رئیس اداره ثبت -3
فرمانداری  -4دو نفر از جنگلداری و جنگلبانی(رئیس جنگلبانی و نماینده وی)
تشکیل گردید.
وظیفه این کمیسیون در واقع رسیدگی به اعتراض مالکین و اشخاص ثالث در
خصوص تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نیز تشخیص منابع ملی جنگل ها و مراتع
بود .آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده است.
پس از چندی در سال  1367با روشن شدن نقاط ضعف نحوه رسیدگی این کمیسیون
و ترکیب اعضای تشکیل دهنده آن ،و نیز غیر شرعی تشخیص داده شدن این
کمیسیون مطابق با نظریه  2650سال  67شورای نگهبان هیئتی  7نفره متشکل از
1مسئول اداره کشاورزی2مسئول اداره جنگلداری3عضو جهاد کشاورزی25

4عضو هیئت واگذاری زمین5قاضی دادگستری6دو نفر از شورای اسالمی شهر یا روستای محل بنام هیئت  7نفره ماده واحدهقانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده  56قانون جنگل ها و مراتع
تشکیل و تاسیس گردید که در واقع هم مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات و
اعتراضات مربوط به آن بوده و هم مرجع تجدید نظر به تصمیمات کمیسیون ماده
 56محسوب می گردید.
این روند ادامه داشت تا آنکه با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی در مورخ  ،89/4/23تبصره یک ماده  9این قانون مقرر
داشت تا یکسال از تصویب این قانون یعنی از 23/4/89لغایت  90/4/23به کلید
پرونده های مربوط به ملی شدن جنگل ها و مراتع و تشخیص ملی از مستثنیات و
اعتراضات واصله در هیئت ماده واحده مذکور و پس از آن پرونده های مذکور در
شب ویژه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد ،پس از آن در سال  94مطابق
با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نظام مالی کشور مورخ  94/2/1مهلت یکساله
تبصره یک ماده  9قانون اخیرالذکر را به  5سال یعنی تا تاریخ  94/4/23افزایش
داد لذا از این تاریخ به بعد به کلیه موضوعات مرتبط به ملی شدن جنگل ها و مراتع
و تشخیص ملی و مستثنیات و اعترافات وارده در شب ویژه دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی می گردد.
اما در خصوص این که در کلیه مراجع اخیرالذکر رسیدگی بر چه مبنایی بوده و می
باشد باید گفت که مطابق با قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب
 ،41/10/27کلیه اراضی جنگلی و مرتعی متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران
بوده و از این تاریخ به بعد اعم از آنکه فاقد سند بوده و یا دارای مالک و سند رسمی
مالکیت باشد ،اسناد متعلق به آن ابطال و به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران ثبت
و ضبط می گردد مگر آنکه قبل از این تاریخ )41/10/27(،سابقه احیاء و دخل و
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تصرفات انسانی و مصنوعات مربوطه و آثار آن در این اراضی موجود باشد و گواه
آن باشد که مالک و یا مدعی آن را رها ننموده و پوشش گیاهی آن به صورت
خودروی جنگلی و مرتعی طبیعی نباشد.
در غیر اینصورت چه اراضی مذکور داخل در حریم شهر باشند و چه در خارج از
حریم شهر ،ملی و متعلق به دولت با تولیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محل
است .البته الزم به ذکر است آن دسته از اراضی که در جریان ملی شدن تحت عنوان
جنگل ها و مراتع در خارج از حریم شهر بوده و با افزایش محدوده شهری داخل در
بافت و حریم شهری قرار گیرند از تولیت اداره منابع طبیعی خارج و به مسکن و
شهرسازی که تولیت اراضی موات را دارا است منتقل می گردد.

----------------------------------.
« قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقالب به صورت کشت موقت در
اختیار کشاورزان قرار گرفته اس».

ماده واحده  -کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به نحوی تا
پایان سال  1359در سراسر کشور و تا پایان سال  1363در مناطقکرد نشین در
اختیار
غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نمودهاند (کشت موقت) به حکم ضرورت به
کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف  -بیزمین یا کمزمین.
ب  -ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج  -ساکن محل باشند.
27

به اقساط واگذار میشود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی
هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس ازپرداخت آخرین
قسط سند قطعی میگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی
قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره  - 1مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید
دادگاه انقالب اسالمی بهاء عادالنه به آنها پرداخت خواهدشد.
تبصره  - 2زمینهایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به
عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره ،بیع و مزارعه و غیره توافقوجود دارد از این
قانون مستثنی هستند.
تبصره  - 3آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار
دارد ،در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده میشود تا طبق مفاداین ماده واحده
عمل شود.
تبصره  - 4هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در
اختیار مالک قرار میگیرد و یا مطابق تبصره  3عمل میشود.
تبصره  - 5افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان
مورد تأیید دادگاه انقالب اسالمی باشد و ممر درآمد کافینداشته باشند تا میزان سه
برابرعرف محل از این قانون مستثنی میباشند و در صورتی که تصرف شده باشد به
آنان مستردمیگردد.
تبصره  - 6در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته میشود وزارت
کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایلکشاورز مزبور ،قطعه
زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره  - 7در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای
واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه راامضاء خواهد نمود.
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تبصره  - 8این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء میگردد و از
تاریخ تصویب الزماالجرا است.
تبصره  - 9آییننامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت
کشاورزی وستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویبهیأت دولت خواهد
رسید .قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم
آبان ماه یک هزار وسیصد و شصت و پنجمجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ
 1365.8.8به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسالمی  -اکبر هاشمی

-------------------------------------

سازمان جمع اوری وفروش اموال تملیکی
جمعآوری و فروش کاالهای متروکه و قاچاق که پیش از انقالب اسالمی از وظایف
گمرک بود پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،با تصویب الیحه قانونی شماره
 84310مورخ  18/12/1358شورای انقالب و آئیننامه اجرایی آن به کمیتهای
متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان ،جهاد سازندگی ،بنیاد مسکن و دادستانی کل
کشور واگذار شد .با تصویب قانون جمعآوری و فروش کاالی متروکه ،قاچاق و
ضبطی قطعیت یافته و کاالی قاچاق بالصاحب و صاحب متواری مصوب
 11/11/1361و آئیننامه اجرایی آن مصوب  25/2/1362هیئت وزیران ،این امور
به مرکز جمعآوری و فروش کاالهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و
دارایی منتقل شد و عمالً در تاریخ  6/7/1362مرکز ذکر شده تشکیل گردید .به
دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیالت موازی مرکز جمعآوری
و فروش کاالهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره  82قانون بودجه سال
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 1362و تبصره  35قانون بودجه سال  1368و تبصره  28قوانین بودجه سالهای
 1369و  1370از سوی دیگر منجر به تقدیم الیحه قانون تأسیس سازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسالمی شد .قانون مذکور در
 24/10/1370به تصویب مجلس و در تاریخ  7/11/1370به تأیید شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رسید و از اواخر سال  1371سازمان تشکیل
گردید.
االن طبق ماده  230آیین دادرسی مدنی با متهمی که برای او قرار تامین صادر
وخود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است ،در صورتی که حضورش الزم باشد واحضار
شود وهرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ودر صورت ابالغ واقعی
اخطار فوجه تعیین شده ضبط می گردد واگر وثیقه سپرده باشد به دستور دادستان
اخذ ودر صورتظرف یک ماع متهم به دادستانی تحویل داده نشود،وثیقه ملکی ضبط
می شود ومتولی پیگیری جهت دریافت سند ان سازمان جمع آوری وفروش اموال
تملیکی است.

------------------------------------ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
در ششم اردیبهشت سال  1368حدود یک ماه قبل ازرحلت امام خمینی (ره) طی
حکمی جهت در اختیار گرفتن :
 -1کلیه وجوه و اموال مجهول المالک بالصاحب،
 -2ارث بال وارث
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 -3اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه
 -4اجرای اصل 49قانون اساسی( دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ورشوه واختالس
وقمار وفروش زمین های موات وسایر موارد غیرمشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودر
صورت معلوم نبودن صاحب آن به بیت المال بدهد)،
 -5اموال افرادی که از کشور خارج و با گروههای محارب (گروههای یاغی ،صهیونیست ها
و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.
 -6و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفتهاست ،صورت گرفت .نامبردگان از طرف امام
اختیار داشتند تا به هرگونه صالح میدانند در تمامی ابعاد فروش ،نگهداری و اداره آنها
اقدام نموده یا قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی ،قرار
دهند .این ستاد طی این حکم موظف شد کلیه درآمدهای حاصله را در موارد مقرره شرعیه،
بنیاد شهید ،بنیاد پانزده خرداد ،بنیاد مسکن ،کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،طرح شهید
رجایی و بنیاد جانبازان انقالب اسالمی و موارد دیگر مورد نظرشان مصرف نماید .
آقای محمد مخبر از سال  1386تاکنون ریاست ستاد را بر عهده دارد .

 اراضی بنیاد علویپس از انقالب اسالمی بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر یافت« .پس از تصویب قانون
ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه و بازرگانی در خرداد  1358سهام بنیاد پهلوی
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در بانکها و شرکتهای ملی نیز به تملک دولت درآمد .امامخمینی در /12 /9
 1357طی فرمانی مبنی بر ضبط و مصادره اموال پهلوی ،تاکید کرده بود که این
اموال باید زیر نظر شورای انقالب و در بنیادی مجزا از دولت بهکار گرفته شود؛
بنابراین کارخانهها ،هتلها و سازمانهای تابعه بنیاد پهلوی به بنیاد مستضعفان انتقال
یافت؛ با این استثنا که امالک بنیاد پهلوی ،همچنان در اختیار بنیاد علوی باقی ماند.
بنیاد علوی بهعنوان یکی از ارگانهای بنیاد مستضعفان به فعالیتهای خدماتی خود
ادامه داد تا اینکه طبق حکم دادگاههای ویژه و براساس اصل  49قانون اساسی ،در
بهمن  1374کلیه اموال و امالک بنیاد علوی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان
درآمد و این حکم به سازمان ثبت اسناد و امالک نیز اعالم شد .از آن تاریخ ،این
بنیاد تنها با نام حقوقی «بنیاد علوی» باقی ماند و شرکت خدمات مهندسی و
شهرسازی علوی از شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان و با همکاری کارکنان بنیاد
علوی ،تصدی فروش امالک آن بنیاد را برعهده گرفت .کار این شرکت ،واگذاری و
عرضه امالک است.
----------------------------
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