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مسكن و سايز اشخاص حقيقي و حقوقي (مصوب )88/5/6
ماده  -8اص تبسيخ الصم االجشا شذى ايي لبًَى ّشگًَِ ٍاگزاسي ٍ ًمل ٍ اًتمبل اساضي ثِ اشخبص حميمي ٍ حمَلي ٍ ششوتْبي تؼبًٍي
هسىي اػن اص ششوتْبي تؼبًٍي هسىي وبسهٌذي ٍ وبسگشي ٍ تؼبًٍيْبي هسىي وبسوٌبى ًيشٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ثشاي اهش هسىي دس
داخل هحذٍدُ (لبًًَي) شْشّب ،شْشن ّب ٍ شْشّبي جذيذ هَوَل ثِ اخز گَاّي هجٌي ثش ًذاشتي وبسثشي هؼبسض ٍ ضَاثظ سبخت ٍ سبص
هتٌبست ثب ًيبص ٍ ّذف هتمبضيبى دس اساضي هَسد ًظش اص هشاجغ هزوَس دس هَاد ( )4( ٍ )3ايي لبًَى هيثبشذ.
ماده -2دفبتش اسٌبد سسوي ٍ وليِ هشاجغ لبًًَي ٍاگزاس وٌٌذُ صهيي اػن اص سبصهبىّبًْ ،بدّب ٍ دستگبُّبي دٍلتي ٍ غيشدٍلتي هَظفٌذ
لجل اص ّشگًَِ ًمل ٍ اًتمبل ٍ يب ٍاگزاسي صهيي ثِ ششوتْبي تؼبًٍي هس ىي ٍ اشخبص حميمي ٍ حمَلي ،هَضَع ثالهبًغ ثَدى احذاث
ٍاحذّبي هسىًَي دس اساضي هَسد ًظش سا عجك هَاد آتي اص هشاجغ تؼييي شذُ دس ايي لبًَى استؼالم ٍ پيَست هذاسن ًوبيٌذ .اػتجبس ايي
گَاّي حذاوثش دٍ سبل اص تبسيخ صذٍس هيثبشذ.
ماده -3وبسثشي ،ضَاثظ سبختوبًي ٍ ثالهبًغ ثَدى ًمل ٍ اًتمبل يب ٍاگزاسي صهيي ثشاي اهش هسىي ثِ ششوتْبي تؼبًٍي هسىي ٍ اشخبص
حميمي ٍ حمَلي دس داخل هحذٍدُ (لبًًَي) شْشّب ،ثبيذ اص عشيك شْشداسي هشثَط ٍ ثشاسبس عشحّبي هصَة تَسؼِ شْشي ثغَس وتجي
اػالم ٍ گَاّي شذُ ثبشذ.
ماده ّ-4شگًَِ ًمل ٍ اًتمبل ٍ ٍاگزاسي ص هيي ثِ ششوتْبي تؼبًٍي هسىي ٍ اشخبص حميمي ٍ حمَلي ثشاي اهش هسىي دس خبسج هحذٍدُ
(لبًًَي) شْشّب اػن اص داخل ٍ يب خبسج اص حشين شْشّب ثجضء دس هحذٍدُ هصَة شْشّبي جذيذ ٍ شْشوْبيي وِ عجك همشسات ٍ ثشاسبس
عشحّبي هصَة احذاث شذُ يب هيشًَذ ،هوٌَع هيثبشذ.
احشاص ٍلَ ع صهيي هَسد ًظش دس داخل شْشّبي جذيذ ٍ شْشوْبي هصَة ٍ تٌبست صهيي هزوَس اص ًظش وبسثشي ٍ ضَاثظ سبختوبًي ثب
ثشًبهِّبي هتمبضيبى ثؼْذُ سبصهبى هسىي ٍ شْشسبصي استبى هيثبشذ.
ماده -5اداسات ثجت اسٌبد ٍ اهالن هَظفٌذ تأييذيِّبي صيش سا دس هَسد تْيِ ًمشِّبي تفىيه اساضي ٍ اهالن ٍ اًجبم لبًًَي هشاحل
تفىيه ،ثِ ششح صيش اخز ًوبيٌذ:
الف .تفىيه اساضي ٍ اهالن دس داخل هحذٍدُ (لبًًَي) شْش ٍ حشين شْش اص ًظش سػبيت هصَثبت عشحّبي جبهغ ٍ ّبدي شْشي اص
شْشداسي هشثَط.
ة .تفىيه اساضي ٍ اهالن ٍالغ دس خبسج اص حشين شْشّب اص ًظش سػبيت وبسثشي ٍ ضَاثظ عشحّبي جبهغ ًبحيِاي ٍ دس صَست ػذم تْيِ
عشح ثشاي ًبحيِ هَسد ًظش ،اص ًظش سػبيت ضَاثظ آيييًبهِ هشثَط ثِ استفبدُ اص اساضي ٍ احذاث ثٌب ٍ تأسيسبت دس خبسج اص هحذٍدُ لبًًَي
ٍ حشين شْشّب (هصَة ّ 5355يأت ٍصيشاى) ٍ اصالحبت ثؼذي آى ،اص سبصهبى هسىي ٍ شْشسبصي استبى.
تبصزه:دس داخل هحذٍدُ سٍستبّب هشجغ تْيِ ٍ تأييذ ًمشِّبي هشثَط ،ثٌيبد هسىي اًمالة اسالهي است.
ماده ّ-6ش ًَع ًمل ٍ اًتمبل اػن اص سسوي ٍ ػبدي ،تفىيه ،افشاص ،صذٍس سٌذ ٍ تغييش وبسثشي دس هَسد صهييّبي هَضَع ايي لبًَى ،ثذٍى
سػبيت هفبد ايي لبًَى ٍ همشسات هشثَط هوٌَع است .دس صَست تخلف ،هتخلفبى اص جولِ ّيأت هذيشُ ششوت تؼبًٍي ريسثظ ،هسئَل
ججشاى خسبست ٍاسد شذُ ثِ اشخبص حميمي ٍ حمَلي ،شْشداسيّب ،دٍلت ٍ اػضبي ششوتْبي تؼبًٍي هسىي هيجبشٌذ.
ماده  -7هشاجؼي وِ خبسج اص حذٍد ٍظبيف خَد دس حشين يب خبسج اص حشين شْشّب تصوينگيشي وٌٌذ ٍ ثِ ّش ًحَ ثِ سبخت ٍ سبصّبي
غيشلبًًَي ٍ ثش خالف هفبد ايي لبًَى الذام ًوبيٌذ ٍ يب هؤثش دس احذاث ايي گًَِ ثٌبّب ثبشٌذ ٍ يب ثِ ًحَي دس ايي گًَِ الذاهبت خالف
هشبسوت ًوبيٌذ ،عجك ايي لبًَى هتخلف هحسَة هيشًَذ ٍ ثب آًْب ثشاثش همشسات سفتبس خَاّذ شذ.

ماده -8وليِ سبصهبى ّب ،هؤسسبت ٍ ششوتْبي تأهيي وٌٌذُ خذهبت آة ،ثشق ،گبص ،تلفي ٍ ًظبيش آى هىلفٌذ خغَط ٍ اًشؼبة ثِ
سبختوبى ّب سا ثشحست هشاحل هختلف ػوليبت سبختوبًي فمظ دس لجبل اسائِ پشٍاًِ هؼتجش سبختوبًي ،گَاّي پبيبى سبختوبى هؼتجش صبدس
شذُ تَسظ هشاجغ هسئَل صذٍس پشٍاًِ ٍ روش شوبسُ ٍ تبسيخ هذاسن هزوَس دس لشاسدادّبي ٍاگزاسي ،تأهيي ٍ ٍاگزاس ًوبيٌذ.
ٍاگزاسي خغَط ٍ اًشؼبة ايٌگًَِ خذهبت ثِ ٍاحذّبي هسىًَي ٍ ّشگًَِ ثٌبيي وِ ثغَس غيشهجبص ٍ ثشخالف ضَاثظ ٍ همشسات اجشايي
عشحّبي هصَة احذاث شَد هوٌَع هيثبشذ.
ماده ٍ-9صاست فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي هَظف است ثِ وليِ جشائذ ٍ سبيش سسبًِّب اثالؽ ًوبيذ لجل اص دسج ّش ًَع آگْي تجليغبتي دس
استجبط ثب تفىيه ٍ فشٍش اساضي ،هجَصّبي صبدس شذُ تَسظ هشاجغ هَضَع هبدُ ( )5ايي لبًَى سا حست هَسد اص آگْي دٌّذُ دسخَاست
ٍ دس صَست ػذم اسائِ هذاسن هزوَسً ،ظش ٍصاست هسىي ٍ شْشسبصي (سبصهبى هسىي ٍ شْشسبصي استبى هشثَط) سا دس خصَص ثالهبًغ
ثَدى تفىيه ٍ ػشضِ صهيي اخز ًوبيٌذ.
ماده -81وليِ لَاًيي ٍ همشسات هغبيش ثب ايي لبًَى لغَ هيشًَذ.
ماده -88آيييًبهِ اجشايي ايي لبًَى تَسظ ٍصاستخبًِّبي هسىي ٍ شْشسبصي ،وشَس ،تؼبٍى ٍ وبس ٍ اهَس اجتوبػي حذاوثش ظشف هذت سِ
هبُ تْيِ ٍ ثِ تصَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.

