قانون حمايت از احياء  ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري
هازُ1ـ تِ هٌظَض ايزاز ٍحست ضٍيِ زض فطآيٌس احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي تافتْاي فطسَزُ ٍ ًاواضآهس ضْطي ٍ تؼييي هحسٍزُّاي هَضز حوايت
ايي لاًَى الساهاتي تِ ضطح شيل غَضت هيپصيطز
هازُ2ـ اغغالحات ٍ تؼاضيفي وِ زض ايي لاًَى تِ واض ضفتِ زاضاي هؼاًي شيل است:
الف ـ تافتْاي فطسَزُ ٍ ًاواضآهس ضْطي ،هٌاعمي اظ ضْط است وِ زض عي سالياى گصضتِ ػٌاغط هتطىلِ آى اػن اظ تاسيسات ضٍتٌائي ،ظيطتٌائي،
اتٌيِ ،هستحسحات ،ذياتاًْا ٍ زستطسيّا ،زچاض فطسَزگي ٍ ًاواضآهسي ضسُ ٍ ساوٌاى آى اظ هطىالت هتؼسز التػازي ،ارتواػي ،فطٌّگي ٍ
والثسي ضًذ هيتطًس.
ب ـ ًمطِ هحسٍزُ تافتْاي فطسَزُ ٍ ًاواضآهس ضْطيً ،مطِاي است وِ تطاساس ضاذػْاي هػَب ضَضاي ػالي ضْطساظي ٍ هؼواضي ايطاى
تَسظ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي (ساظهاى ػوطاى ٍ تْساظي ضْطي ايطاى) ٍ يا ضْطزاضيْا تْيِ ٍ تِ تػَية وويسيًَْاي هَضَع هازُ ()5
لاًَى تاسيس ضَضاي ػالي ضْطساظي ٍ هؼواضي ايطاى ضسيسُ يا هيضسس.
د ـ عطحْاي احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي ،عطحْايي ّستٌس وِ زض چْاضچَب عطحْاي تَسؼِ ضْطي (اػن اظ راهغ ٍ تفػيلي) تِ هٌظَض ارطاء
تطًاهِّاي احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي ضْطي تا ضػايت اغَل ضْطساظي ،فٌي ٍ هؼواضي تْيِ هيضَز .ايي عطحْا زضتطگيطًسُ واضتطيْاي رسيس ٍ
هَضزًياظ هحسٍزُ هؼيٌي اظ تافتْاي فطسَزُ ٍ ًاواضآهس ضْطي تَزُ ٍ ارطاء آًْا هتضوي تاهيي ذسهات ػوَهي ٍ ظيطساذتّاي ضْطي اظ لثيل
ضثىِّاي زستطسي ،هؼاتط ٍ تسًِ آًْا ،پطٍغُّاي ػوطاى ٍ ذسهات ضْطي ،فضاي سثع ٍ غيطُ است وِ هتىي تط ضَاتظ ضْطساظي ٍ هؼواضي
ايطاًي ـ اسالهي ٍ تَهي ّط هٌغمِ هيتاضس.
ز ـ سْـام پـطٍغُ ،حـكالسْوي اظ اضظش ول پـطٍغُ است وِ سـْن زاضًـسُ ضا هطرع هيوٌس.
هازُ3ـ عطحْاي يازضسُ زض تٌس (د) هازُ ( )2تَسظ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي (ساظهاى ػوطاى ٍ تْساظي ضْطي ايطاى) ٍ يا ضْطزاضيّا تْيِ
ٍ ذاضد اظ ًَتت تِ تػَية وويسيًَْاي هَضَع هازُ( )5لاًَى تاسيس ضَضاي ػالي ضْطساظي ٍ هؼواضي ايطاى هيضسس.
هازُ4ـ هزطياى عطحْاي احياء ،تْساظي ٍ ًَساظيٍ( ،ظاضت هسىي ٍ ضْطساظي ٍ ضْطزاضيْا) هيتَاًٌس لسوتي اظ اذتياضات ذَز ضا تِ ضطوتْا
ٍ يا ساظهاًْاي ٍاتستِ تِ ذَز ٍ يا اضراظ حميمي ٍ حمَلي غيطزٍلتي غاحة غالحيت فٌي ،هالي ٍ ارطائي ٍاگصاض ًوايٌس .غالحيت اضراظ
حميمي ٍ حمَلي ضا ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي (ساظهاى ػوطاى ٍ تْساظي ضْطي ايطاى) تؼييي هيًوايس.

هازُ 5ـ ٍظاضت وطَض (ساظهاى هسيطيت تحطاى وطَض) هىلف است تطاي رلَگيطي اظ ذساضات ًاضي اظ حَازث غيطهتطلثِ زض تافتْاي فطسَزُ
ٍ ًاواضآهس پيطگيطي الظم ضا تا اٍلَيت تافتْاي هصوَض تِػول آٍضز.
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هازُ 6ـ تِ هٌظَض رلة هطاضوت حساوخطي هالىاى ٍ ساوٌاى هحسٍزُ عطحْاي احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي ،حسة هَضز اظ سَي هزطي عطح،
هحسٍزُ ارطائي عطحْاي هػَب تِ ًحَ هغلَب ٍ هٌاسة تِ ساوٌاى ٍ هالىاى اعالعضساًي هيضَز ٍ تا ّوىاضي آًْا تطاي حػَل تَافك ًسثت
تِ اضظياتي ٍ تؼييي ليوت ضٍظ اضاضي ،اتٌيِ ٍ زيگط حمَق لاًًَي افطاز زض ٍضؼيت هَرَز تِ ػالٍُ پاًعزُ زضغس ( )15۱اظ عطيك ّيات سِ ًفطُ
واضضٌاساى ضسوي زازگستطي (يه ًفط تِ اًتراب هاله يا غاحة حك ،يه ًفط تِ اًتراب هزطي عطح ٍ يه ًفط هطضيالغطفيي) السام
هيگطززّ .عيٌِّاي اضظياتي تِ ػٌَاى رعئي اظ ّعيٌِّاي ارطاء پطٍغُ هحسَب ضسُ ٍ تِ ػْسُ هزطي عطح است.
هازُ7ـ زض غَضتي وِ تؼسازي اظ هالىاى اهالن ٍالغ زض پطٍغُّاي ارطائي هػَب توايلي تِ هطاضوت ًساضتِ تاضٌس ٍ هله آًْا هاًغ ارطاء
عطح تاضس ،سْن آًْا تطاساس اضظش تمَينضسُ تِ ػٌَاى ليوت پايِ زض غَضت ٍرَز ٍرِ هلعم ضطػي اظ عطيك هعايسُ تِ فطٍش ضسيسُ ٍ تِ آًاى
پطزاذت هيضَز .تطًسُ هعايسُ تِ ًسثت سْام هاله ،زض هطاضوت تا هزطي عطح رايگعيي هاله اٍل هيگطزز .زض غَضت استٌىاف هالىاى
اهالن هصوَض اظ هطاضوت ٍ يا ػسم ٍاگصاضي سْام تِ ّط زليل اظ عطيك هعايسُ ،هزطي عطح تايس ضاساً يا اظ عطيك رلة سطهايِّاي
سطهايِگصاضاى هتماضي هطاضوتً ،سثت تِ ذطيس يا توله اهالن هعتَض السام ًوايس .زض غَضت هزَْلالوالهتَزى تؼضي اظ اهالن ٍالغ زض
پطٍغُّاي ارطائي فَق تا اشى ٍليفميِ اظ عطيك هعايسُ السام هيضَز ٍ ٍرَُ حاغل زض اذتياض ٍليفميِ لطاض هيگيطز تا هغاتك ًظط ايطاى ػول
ضَز.
تثػطُ1ـ الساهات هطتَط تِ توله اهالن هَضَع ايي هازُ غطفاً اظ عطيك هزطي عطح ٍ ٍفك احىام ايي لاًَى ٍ ّوچٌيي احىام غيط هغايط زض
اليحِ لاًًَي ًحَُ ذطيس اهالن ٍ اضاضي تطاي ارطاء تطًاهِّاي ػوَهي ،ػوطاًي ٍ ًظاهي زٍلت هػَب  1358/11/17ضَضاي اًمالب ٍ لاًَى
ًحَُ تمَين اتٌيِ ،اهالن ٍ اضاضي هَضز ًياظ ضْطزاضيْا هػَب  ٍ 1370/8/28اغالحات تؼسي غَضت هيپصيطز .ايي السام هاًغ اظ هطارؼِ شيًفغ
حساوخط ظطف تيست ضٍظ اظ اتالؽ ٍالؼي تِ هطارغ لضائي ٍ ّوچٌيي هاًغ ارطاء ػوليات ًرَاّس تَز.
تثػطُ2ـ عطق هرتلف تاهيي هٌاتغ هالي ارطاء ايي هازُ ٍ سايط هفاز لاًَى اػن اظ ضاُاًساظي ًْازّاي تاهيي سطهايِ ،اًتطاض اٍضاق هطاضوت ،رلة
هطاضوت سطهايِگصاض ذاضري يا زاذلي ،ايزاز غٌسٍقّاي تَسؼِ سطهايِگصاضي غيطزٍلتي ٍ ضاُاًساظي ضطوتْاي سْام پطٍغُ غيطزٍلتي ٍ ًظايط
آى تِ هَرة آئييًاهِاي است وِ تَسظ ٍظاضتراًِّاي هسىي ٍ ضْطساظي ،وطَض ٍ اهَض التػازي ٍ زاضايي حساوخط ظطف سِ هاُ پس اظ
تػَية ايي لاًَى زض چْاضچَب لَاًيي تَزرِ ٍ تطًاهِ تَسؼِ ،تٌظين هيضَز ٍ تِتػَية ّياتٍظيطاى هيضسس .ايزاز غٌسٍلْاي تَسؼِ
سطهايِگصاضي زٍلتي ٍ ضاُاًساظي ضطوتْاي سْام پطٍغُ زٍلتي هٌَط تِ تػَية هزلس ضَضاي اسالهي است.
هازُ 8ـ تِ هٌظَض تطَيك هالىاى ،سطهايِگصاضاى ٍ ساظًسگاى ٍ تسطيغ زض فطآيٌس احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي عطحْاي هػَب هَضَع ايي لاًَى،
وليِ اهالن ٍ اضاضي ٍالغ زض پطٍغُّاي ارطائي عطحْاي ياز ضسُ ٍ ّوچٌيي سايط اتٌيِ ٍ اضاضي ٍالغ زض زيگط ًماط هحسٍزُ تافتْاي فطسَزُ ٍ
ًاواضآهس ضْطي تا واضتطي هسىًَي اظ حيج ػَاضؼ غسٍض پطٍاًِ ساذتواًي ٍ تطاون ،هطوَل هازُ ( )16لاًَى ساهاًسّي ٍ حوايت اظ تَليس ٍ
ػطضِ هسىي هػَب سال  1387هيضَز ٍ زضذػَظ سايط واضتطيّا ،ضْطزاضيّا هىلفٌس ًسثت تِ تمسيظ ٍ يا هطاضوت زض پطٍغُّا ،تِ اظاء
تْاي ػَاضؼ هتؼلمِ ٍ يا هَوَل ًوَزى پطزاذت ػَاضؼ تِ پاياى ػوليات ساذت ٍ ساظ ٍ زضيافت آى تطاساس تْاي ضٍظ ،حسة هَضز السام
ًوايٌس .هزطي عطح هيتَاًس زض هماتل ػَاضؼ ٍ هغالثات ضْطزاضي ًسثت تِ ٍاگصاضي ترطي اظ فضاّاي احساحي عطح السام ٍ يا تا اًزام ذسهات
هَضز ًياظ عطح تا ضْطزاضي تْاتط ًوايس.
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هازُ9ـ تِ هٌظَض حل ٍ فػل اذتالفات ٍ هطىالت هطتَط تِ اهالن ٍ اضاضي ٍالغ زض عطحْاي هػَب احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي اػن اظ فالس
سٌس ،تالغاحة ٍ هزَْلالواله ٍ سايط اذتالفات ٍ تؼييي تىليف ٍضؼيت اييگًَِ اهالنٍ ،فك ضَاتظ ٍ همطضات هطتَطّ ،ياتي هطوة اظ
يه ًفط اظ لضات تا تزطتِ زازگستطي تِ اًتراب ضئيس لَُ لضائيِ ،ضئيس ازاضُ حثت اسٌاز ٍ اهالن هحل يا ًوايٌسُ ٍي ٍ يه ًفط تِ ًوايٌسگي
اظ سَي ساظهاى هسىي ٍ ضْطساظي استاى زض ازاضُ حثت اسٌاز ٍ اهالن هحل تطىيل هيضَز ٍ تا ضػايت ضَاتظ ٍ همطضات هَضز ػول ًسثت تِ
هَضَع ضسيسگي ٍ تا ضاي لاضي ػضَ ّيات اتراش تػوين ذَاّس ًوَز.
ضاي غازضُ تَسـظ لاضي ظطف تيست ضٍظ پـس اظ اتالؽ زض هحاون زازگسـتطي لاتل تزسيسًظط ٍ ضاي زازگاُ تزسيسًظط لغؼي است.
هازُ10ـ ازاضات حثت اسٌاز ٍ اهالن هىلفٌس زض هحسٍزُ عطحْاي احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي تا ضػايت حمَق هالىاًِ اضراظ ،ػوليات حثتي الظم
ضا رْت حصف هؼاتط هَرَز ،تزويغ ،تفىيه ٍ افطاظ اضاضي ٍ اهالن ٍ هستحسحات ٍالغ زض عطحْاي احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي هػَب تا
اٍلَيت ٍ حساوخط ظطف زٍ هاُ پس اظ زضذَاست هزطي تِ اًزام ضساًٌس.
تثػطُ ـ ضْطزاضيْا هيتَاًٌس زض پطٍغُّاي تزويؼي غطفاً تا غَضتزلسِ تَافك هالىيي ًسثت تِ غسٍض پطٍاًِ ساذت السام ًوايٌس ،زض ّط غَضت
غسٍض پاياى واض هٌَط تِ اضائِ سٌس حثتي است.
هازُ11ـ تِ هٌظَض تاهيي سطاًِّا ٍ ظيطساذتْاي الظم زض عطحْاي هػَب احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي حكاالهتياظ آب ،تطق ،گاظ ،تلفي ٍ ًظايط آى
زض ايي هحسٍزُّا پس اظ ًَساظي ،هحفَػ است ٍ زستگاّْاي شيضتظ هَظفٌس ًسثت تِ تطلطاضي ٍ تاهيي ذسهات هَضز ًياظ السام ًوايٌس.
هازُ12ـ زٍلت هيتَاًس ّعيٌِّاي ترطْاي غيطزٍلتي تِ هٌظَض تاهيي ذسهات ٍ فضاّاي ػوَهي ،فطّـٌگي ،گطزضگطي ،آهَظضي ،هصّثي ٍ
ٍضظضي زض هٌـاعك يازضسُ ضا رـعء ّعيٌِّاي لاتل لثَل هالياتي هَزياى هحسَب ًوايس.
هازُ13ـ زٍلت هزاظ است ساالًِ زُّعاض هيلياضز ضيال رْت احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي تافتْاي فطسَزُ ضْطي زض تَزرِ سٌَاتي ول وطَض
پيصتيٌي ٍ زضد ًوايس.
هازُ14ـ ضَضاي تطًاهِضيعي ٍ تَسؼِ استاًْا هَظفٌس زض چْاضچَب اػتثاضات هَضَع هازُ ( )13ايي لاًَى اػتثاضات هَضز ًياظ ضا تطاي ساذت
فضاّا ٍ ساذتواىّاي ػوَهي ٍ ذسهاتي زض هحسٍزُ هػَب تافتّاي فطسَزُ اظ هحل اػتثاض زستگاُّاي شيضتظ تا اٍلَيت تاهيي ًوايٌس.
هازُ15ـ تاًه هطوعي روَْضي اسالهي ايطاى هَظف است حسالل تيست ٍ پٌذ زضغس ( )25۱تسْيالت تاًىي اضظاى ليوت ترػيػي تِ ترص
هسىي ضا تِ اهط احساث ٍ ًَساظي هسىي ٍ احياء ،تْساظي ٍ ًَساظي تافتْاي فطسَزُ ضْطي اذتػاظ زّس.
هازُ16ـ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي (ساظهاى ػوطاى ٍ تْساظي ضْطي ايطاى) هىلف است تا ّوىاضي ٍظاضت وطَض ،ساظهاى هيطاث فطٌّگي ٍ
گطزضگطي وطَض ٍ ضَضاي ػالي استاًْا تِ هٌظَض رلة ّوىاضي ٍ هطاضوت وليِ زستگاّْاي ارطائي شيضتظ زض فطآيٌس احياء ،تْساظي ٍ
ًَساظي تافتْاي فطسَزُ ٍ ًاواضآهس ٍ زض رْت ضاّثطي ٍ هسيطيت يىپاضچِ ٍ ايزاز ٍحست ضٍيِ وليِ ػَاهل هطتثظ زض سغح هلّي ٍ هحلي ٍ
استفازُ اظ اهىاًات ٍ هٌاتغ هَرَز حساوخط ظطف ضص هاُ پس اظ تػَية ايي لاًَى ًسثت تِ تْيِ ٍ تسٍيي سٌس هلي ضاّثطزي احياء ،تْساظي ٍ
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ًَساظي ٍ تَاًوٌسساظي تافتْاي فطسَزُ ٍ ًاواضآهس ضْطي تا ضٍيىطز ضَاتظ ضْطساظي هؼواضي ايطاًي ـ اسالهي السام ٍ تطاي تػَية تِ
ّياتٍظيطاى اضائِ ًوايس.
هازُ17ـ زض ارطاء وليِ هفاز ايي لاًَى ضػايت ارطاء اغل ( )83لاًَى اساسي ٍ هَاظيي ضطػي هطتَط تِ ٍلف العاهي است.
لاًَى فَق هطتول تط ّفسُ هازُ ٍ ضص تثػطُ زض رلسِ ػلٌي ضٍظ يىطٌثِ هَضخ زٍاظزّن زي هاُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّطتاز ٍ ًِ هزلس ضَضاي
اسالهي تػَية ٍ زض تاضيد  1389/10/29تِ تاييس ضَضاي ًگْثاى ضسيس.
ضئيس هزلس ضَضاي اسالهي ـ ػلي الضيزاًي
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