
 آزاد مناطق در ملی منابع و زمین از استفاده نحوه اجرایی نامه آیین

 )ایران .ا.ج صنعتی – تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی  قانون24ماده  موضوع(

  

  تعاریف :اول فصل

 :رود می کار به مربوط مشروح های عبارت جای به زیر های واژه نامه آیین این در :1 ماده

 .ایران المیاس جمهوری کشور: کشور

 .ایران اسالمی جمهوری صنعتی -آزاد تجاری مناطق از یک هر: منطقه

 .ایران اسالمی جمهوری صنعتی -آزادتجاری منطقه هر سازمان: سازمان

 صـنعتی  -تجـاری  آزاد منـاطق  در ملی منابع و زمین از استفاده نحوه نامه آیین: نامه آیین

  .ایران اسالمی جمهوری

 

 مالکیت :دوم فصل

 دولـت  اختیـار  در یا و مالکیت در که منطقه هر محدوده در واقع اراضی کلیه :2 دهما

 .باشند نامه می آیین این مشمول است،

 شده منتقل آزادکیش منطقه سازمان به کیش عمران سازمان مستحدثات و اراضی :تبصره

  .بود نامه خواهند آیین این مشمول و

 



 بـا  شده منعقد قراردادهای حسب یا و مومیع ثبت اجرای بعد از که اشخاصی :3 ماده

 خرید برای اند، نموده عرصه در اعیانی احداث به اقدام نامه این آیین اجرای تاریخ تا سازمان،

  .باشند می بر سایرین مقدم اعیانی همان به مربوط عرصه اجاره یا

 

 دولتی اراضی به تجاوز در حکم شده شناخته دولت ملک که ای عرصه به تجاوز :4ماده 

 طریـق  از یا دادگاه در دعوا طرح با است موظف دولت طرف نمایندگی از به سازمان و تلقی

  .کند تعقیب را موضوع انتظامی مأمورین

  

 شـدن  ملـی  قـانون  و شهری زمین قانون مشمول اراضی به مربوط حقوق  کلیه:5ماده 

 قانون و کشور مراتع و ها جنگل از برداری بهره و حفاظت نیز قانون و کشور مراتع و ها جنگل

 طریـق  از نامـه  آیـین  ایـن  موجب به هر منطقه محدوده در واقع ساحلی، و مستحدث اراضی

  .شود می اعمال سازمان

 

 امـالک  و اسـناد  ثبـت  اداره ،)نامـه   آیین5 ماده موضوع( اراضی کلیه مورد در :6 ماده

 آزاد منطقـه  سـازمان  ینـدگی نما بـه  و دولت نام به را اراضی دولتی امالک، دفتر در مربوط،

  .نمود خواهد اصالح این اساس بر را قبلی صادره اسناد و نماید می اخبار و تنفیذ مربوط

 

 زمین ملی سازمان تکالیف و حقوق و دیون کلیه نامه آیین این تصویب تاریخ از :7 ماده

ـ  مـستلزم  مقـررات  این شمول که واحدهایی و و مراتع ها جنگل سازمان و مسکن و  نـام  رذک

 .شود می محول سازمان به عهده منطقه هر در طبیعی منابع اراضی امور در آنهاست



 هـای  نامـه  آیـین  و مـصوب  جامع طرح در چارچوب زمین از استفاده گونه  هر:8ماده 

  .پذیر است امکان سازمان داخلی

 صـدور  به مجاز سازمان آزاد، مناطق عالی شورای توسط جامع طرح تصویب تا :تبصره

  .باشد می زمین کاربری های نقشه بر اساس زمین از استفاده زمجو

 

 یـا  تمـام  که شرکتهایی همچنین و خارجی اتباع به زمین قطعی انتقال و فروش :9 ماده

  .است ممنوع باشد، خارجی اتباع متعلق به آنها سرمایه از بخشی

  

 بـه  زمـین  واگذاری بر مبنی قراردادی قبالً مسکن و زمین ملی سازمان گاه هر :10 ماده

مزبور  قرارداد مفاد از است مکلف باشد، سازمان کرده اشخاص منعقد با مسکن احداث منظور

 باشد، غیرمسکونی زمین آن که کاربری صورتی در و زمین همان امکان صورت در و متابعت

 بـه  طـرف متقاضـی   از قـسط  پـیش  بابت که وجوهی. نماید واگذار متقاضی به معوض زمین

 بقیـه  و منظـور  متقاضـی  پرداختی حساب به است، شده پرداخت مسکن و زمین لیم سازمان

  .شود پرداخت سازمان به زمین بایستی بهای

 

 مقررات سایر :سوم فصل

 کـاربری  و اقتـصادی  موقعیت گرفتن در نظر با زمین مترمربع هر فروش بهای :11 ماده

 هکشی ز و بندی خیابان خاکبرداری، تسطیح، تفکیک، قبیل از سازی هزینه آماده عالوه به زمین

  .شود می تعیین سازمان توسط



 انتقال قابل سازمان از مجوز باکسب زمین اجاره یا فروش قراردادهای موضوع :12 ماده

 .باشد می مستثنی قاعده این از انتقاالت قهری. باشد می غیر به

 و ساختمان حداثا از پس مسکونی زمینهای واگذاری قراردادهای موضوع انتقال :تبصره

  .مجاز است رسمی سند صدور

 

 احـداث  و شـروع  بـرای  الزم ان زم مـدت  زمـین  واگـذاری  قراردادهای در :13 ماده

 تواند می سازمان قرارداد، در مذکور زمان در اقدام عدم در صورت و شود می تعیین ساختمان

  .نماید فسخ را مربوط قرارداد

 

 کلیـه  .است رسمی سند حکم در متقاضیان و مانساز بین منعقده قراردادهای :14 ماده

 و اعتبـاری  تـسهیالت  و پذیرفته رسمی اسناد هم ردیف را قراردادهای مزبور موظفند ها بانک

  .نمایند اعطا را مربوط حقوقی

 

 ملی و دولتی اراضی تخریب و تصرف و تجاوز با رابطه در که اختیاراتی کلیه :15 ماده

 کشور مراتع و ها جنگل از برداری بهره و حفاظت قانون اساسآن بر حریم و ساحلی اراضی و

 سال مصوب  ساحلی و مستحدث قانون اراضی و آن بعدی  و اصالحات1348سال  مصوب 

) 15( تـا  )11( موضوع مواد اختیارات همچنین و شده محول مسؤول های وزارتخانه به 1354 

 زیـست  محـیط  حفاظت زمانسا به که 1353 مصوب زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون

 محـول  دولتـی  نهادهـای  سایر به مورد این در که خاصی اختیارات نیز و است تفویض شده

 تفـویض  سـازمان  بـه  آزاد منـاطق  محدوده در نامه آیین تصویب این تاریخ از است، گردیده

 .شود می



 کلیه ترعای با حقوقی و حقیقی اشخاص به ملی منابع از برداری بهره واگذاری :16 ماده

 .باشد می سازمان این اختیار در این مورد، در موضوعه قوانین


