بسمه تعالی
ضوابط واگذاري زمين و واحدهاي مسكوني در شهرهاي جديد
مقدمه:
به استناد تبصره ذيل ماده  11آئين نامه اجرائي قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال  1831ضوابط واگذاري زمين و واحدهاي
مسكوني در شهرهاي جديد كه در  ..................بخش و  ..............در تاريخ  ....................به تصويب مجمع عمومي آن
شركت رسيده است و مورد تائيد و تنفيذ مقام محترم وزارت نيرو قرار گرفته است جهت اجراء ابالغ مي گردد.
بخش اول :تعاريف و كليات
ماده  -1كارشناس قانوني  :منظور كارشناساني هستند كه داراي پروانه صالحيت معتبر از مراجع قانوني ذيربط اعم از كانون
كارشناسان رسمي دادگستري – سازمان نظام مهندسي (موضوع ماده  11قانون نظام مهندسي) و دفتر مشاورين و كارشناسان
قوه قضائيه ( موضوع ماده  131قانون برنامه سوم) در رشته مرتبط مي باشند.
ماده  -1قيمت پايه كارشناسي  :قيمتي از كه با توجه به مشخصات ثبتي – مساحت – كاربري – تراكم ساخت – مرغوبيت شرايط
پرداخت بها و ساير عوامل موثر توسط كارشناس قانوني تعيين و پس از تائيد كميته كارشناسي به تصويب هيات مديره شركت
رسيده باشد  .اين قيمت نبايد از قيمت تمام شده ناشي از هزينه هاي زيربنايي و روبنايي فرامحله اي بر مبناي عوامل جداول
مربوطه كه در ابتداي هر ( 6شش) ماه از سال به تائيد هيات مديره شركت وابسته رسيده  ،كمتر باشد.
ماده -8كميته كارشناسي :از سه ( )8نفر از كارشناسان واحدهاي فني  ،حقوقي  ،امالك به انتخاب هيات مديره تشكيل و نسبت به
بررسي در مورد قيمت هاي پايه كارشناسي با رعايت صرفه و صالح شركت اظهار نظر مي نمايد.
ماده  -4اعتبار قيمت پايه كارشناسي :براي مشاركت ( )6شش ماه و براي واگذاري يا فروش ( )8سه ماه خواهد بود.
ماده  -5اعالم عمومي  :منظور انتشار آگهي در روزنامه كثيراالنتشار  ،سايت شركت و روزنامه محلي  ،مي باشد.
ماده  -6متقاضي :اشخاص حقيقي يا حقوقي كه براساس اعالم عمومي شركت در موعد مقرر اقدام به ارسال تقاضا يا ثبت نام
نموده باشند.
ماده  -1كاربري خدماتي  :كاربري هايي نظير :نانوائي – آتش نشاني – پمپ بنزين و  .....مي باشد.
ماده  -3توان مالي :عبارت است از قدرت مالي متقاضي براي شروع عمليات اجرائي طرح و اتمام آن در مدت مقرر در قرارداد
با لحاظ تسهيالت بانكي قابل وصول متقاضي در رابطه با موضوع براساس مستندات ارائه شده و ساير منابع مالي در اختيار
متقاضي.
ماده  -9مشاركت در ساخت :عبارت است از قيمت پايه كارشناسي زمين به عنوان آورده شركت و هزينه ساخت و ساير هزينه
هاي قانوني متعلقه به عنوان آورده شريك با رعايت قوانين و مقررات مزايده و اين ضوابط به صورت دو مرحله اي خواهد بود.
بخش دوم  :نحوه واگذاري
الف) انواع واگذاري اراضي يا واحدهاي ساخته شده
ماده  -11انواع واگذاري اراضي يا واحدهاي ساخته شده عبارتند از:
 -1بيع :تمليك عين به عوض معلوم
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 -1اجاره :تمليك منافع به عوض معلوم در مدت معين
 -8مشاركت در ساخت
 -4ساير عقود معين حسب مورد با تاييد مجمع عمومي شركتهاي وابسته
تبصره) فرم قراردادهاي هريك از موارد فوق براساس مقررات قانوني و آثار حقوقي و شرايط ضمن عقد مربوط و مفاد مندرج
در اين دستورالعمل تدوين و پس از تصويب مجمع عمومي و تائيد وزارت مسكن مالك عمل خواهدبود.
ب) روش واگذاري
ماده  -11روش واگذاري عبارت است:
انتشار آگهي مزايده عمومي يا محدود حسب مورد و ضرورت
تبصره) مزايده محدود بنا به تشخيص و تصويب هيات مديره و تائيد مجمع عموني با رعايت صرفه و صالح شركت امكان پذير
خواهد بود.
بخش سوم :شرايط واگذاري بر حسب نوع كاربري
ماده  :11واگذاري اراضي با كاربري آموزشي  ،درماني  ،ورزشي  ،فرهنگي  ،مذهبي و خدماتي به بخش دولتي  ،شهرداري و
شركتهاي آب و فاضالب.
اراضي با كاربريهاي مندرج در ماده نه ( )9آئين نامه اجرائي قانون ايجاد شهرهاي جديد در صورت ارائه طرح مصوب زمان
بندي
فروش اين نوع اراضییی يا سییاختمانها از طريت انتشییار آگهی عمومی با ذصر مشییخصییات ثبتی – مسییاحت – صاربری – ضییوابط
سییاخت اراضییی به قيمت پايه صارشییناسییی روز صه توسییط صارشییناس قانونی تعيين به تاييد هيات مديره رسییيده اسییت به دارندگان
مجوز رسییمی يا موافقت اصییولی از مراجع دولتی صه توان مالی سییاخت نيز داشییته باشییند صییورت می گيرد در شییرايط مسییاوی
ترتيب اولويت متقاضيان از طريت قرعه صشی به قيمت پايه صارشناسی تعيين می گردد .
ماده  :14فروش زمين ( اعم از وياليی يا باغشهری يا آپارتمانی ) يا واحد مسکونی به اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی
فروش زمين ( به صییییورت قطعات تفکيکی  ،وياليی و باغشییییهری ) و همدنين واحدهای مسییییکونی وياليی يا آپارتمانی پس از
تعيين قيمت پايه صارشناسی روز توسط صارشناس قانونی با انتشار آگهی و از طريت مزايده عمومی صورت می گيرد .
ماده  :16فروش زمين آپارتمانی به انبوه سازان واجد صالحيت اعم از حقيقی يا حقوقی
فروش زمين آپارتمانی برای انبوه سازی با رعايت الگوی مصرف مسکن از طريت مزايده عمومی صورت می گيرد .
ماده -11واگذاری زمين اجاره ای به منظور احداث مراصز آموزشیییی ورزشیییی بهداشیییتی  ،فرهنگی و ...به اشیییخاص حقيقی يا
حقوقی غير دولتی
به منظور احداث تاسیيسیات با صاربری متناسیب با طرح آموزشیی و ورزشی  ،بهداشتی و فرهنگی  ،اراضی صه دارای صاربری
متناسب با طرح پيشنهادی باشد متقاضيان غير دولتی دارای مدارک ذيل از طريت انتشار آگهی عمومی به اجاره دار می شود :
ا -ارائه موافقت اصولی يا مجوز معتبر از دستگاه دولتی ذيربط
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 -1ارائه طرح مصوب و زمانبندی اجرای طرح صه به تاييد مرجع صادر صننده موافقت اصولی رسيده باشد .
 -8ارائه مستندات مربوط به توان مالی ساخت پروژه ( وفت ماده )13
 -4تعهد صتبی معرفی پيمانکار ذيصالح جهت ساخت پروژه
تبصره  :در صورت تعداد متقاضيان و در شرايط مساوی  ،واگذاری زمين از طريت قرعه خواهد بود
ماده  -13اراضیییی موضیییوع ماده هفده (  )11متناسیییب با زمان مورد نياز جهت اخذ پروانه سیییاختمان و اجرای پروژه در قالب
قرارداد اجاره با قيد عدم حت انتقال به غير و غير قابل تمديد واگذار می گردد .
تبصییره  -1فروش عرصییه و انتقال قطعی اراضییی مذصور به مسییتاجر يا مسییتاجرين طرف قرارداد منوط به اجرای صامل طرح
در مدت مقرر در قرارداد با ارائه گواهی پايان صار و براساس قيمت صارشناسی زمان انعقاد قرارداد اجاره خواهد بود
تبصیره  -1مهلت اخذ پروانه سیاختمانی حداصثر سه( )8ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهد بود و در صورت تاخير غير مجاز تا
يک چهارم مدت قرارداد با تنفيذ هيات مديره شییرصت وابسییته قيمت فروش و انتقال قطعی بر مبنای قيمت پايه صارشییناسییی زمان
انعقاد قرارداد به اضافه افزايش متناسب با تغيير شاخص ساالنه تعيين شده توسط بانک مرصزی خواهد بود .
بخش چهارم  :مشارصت ( موضوع بند  8ماده )11
الف  :شرايط زمين و درصد مشارصت
ماده  -19شرايط انتخاب زمين پروژه
 -1اراضیی و قطعات تفکيکی بايد در طرح های تفصیيلی يا آماده سیازی يا پروژه های متضمن طراحی شهری قرار داشته باشد
.
 -1فاقد معارض قانونی يا موانع حقوقی باشد .
 -8جهت مشارصت در قالب پالک يا محله سازی با تصويب هيات مديره شرصت وابسته تعيين گردد .
ماده  -11تعيين درصیید پايه مشییارصت  :درصیید پايه مشییارصت به نسییبت آورده هر يک به مجموع آورده های طرفين تعيين می
گردد .
ب -برآورد قيمت پايه صارشناسی ساخت :
ماده  -11نحوه برآورد قيمت صليه سیییاختمانهای مسیییکونی – تجاری – عمومی و تاسیییيسیییات زيربنايی و روبنای قابل احداث در
اراضییی با در نظر گرفتن هزينه انشییعابات و هزينه های صییدور پروانه سییاختمانی و پايانکار و سییاير هزينه های قانونی متعلقه
براسییاس مشییخصییات عمومی و اختصییاصییی تعريف شییده از سییوی واحد فنی و اجرايی شییرصت توسییط مهندسییين مشییاور و يا
صارشییناسییان قانونی در رشییته مزبور به صییورت قيمت مترمربع بنا تعيين و پس از صنترل و تاييد واحد فنی شییرصت به تصییويب
هيات مديره خواهد رسيد .
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ماده  – 11قيمت پايه اراضییی و برآورد سییاختمانها و تاسییيسییات مزبور ( آورده طرفين ) به طور همزمان تعيين و برای مدت
شش (  )6ماه پس از صدور نظريه صارشناسی  ،معتبر می باشد .
تبصیره – فرآيند تعيين و تصويب قيمت صناری و همدنين انتشار آگهی و نهايتا ً انعقاد قرارداد به نحوی برنامه ريزی و اجرا می
گردد صه اين فرآيند از مدت شش ( )6ماه مذصور تجاوز ننمايد .
ج – شرايط انعقاد قرارداد و انتقال سهام
ماده  -18شییر صت عمران در مورد مشییارصت در قالب پالک يا محله سییازی در مرحله اول از طريت انتشییار آگهی عمومی وبا
درج شییرايط مشییارصت و شییاخصییهای ارزيابی مطابت جدول پيوسییت اين دسییتورالعمل در يکی از روزنامه های صثيراالنتشییار
روزنامه محلی و سییايت شییرصتهای تابعه و شییرصت مادر تخصییصییی پس از اعالم آمادگی اشییخاص حقيقی يا حقوقی توان مالی (
طبت تعريف ماده هشییت  )3و فنی واجدين شییرايط را براسییاس شییاخص های ارزيابی ( شییرايط گذاری – پروانه انبوه سییازی –
نيروی صار و تجهيزات و انجام پروژه هاي مشیابه)شیناسائي و ارزيابي و س س انتخاب و در مرحله دوم به منتخبين فرم پيشنهاد
قيمت را براساس ماده  1اين دستورالعمل تحويل و در هر دو صورت (واگذاري در قالب پالك يا محله سازي) باالترين پيشنهاد
قيمت را انتخاب و با توجه به ماده بيسیییت و دو ( )11مبناي مقايسیییه آورده همزمان طرفين محسیییوب و بر اسیییاس ماده بيسیییت
( )11با شركت منتخب قرارداد مشاركت منعقد مي نمايد.
تبصره  -1در مورد محله سازي :درصد سهم طرفين از واحدهاي مسكوني و تجاري و ساختما نهاي خدماتي تعيين خواهد شد و
شريك كليه تاسيسات زيربنائي شامل شبكه هاي توزيع آب -برق -فاضالب -معابر و محوطه هاي روبنائي مانند پارك -فضاهاي
سیبز -مسیجد و سیاختمانهاي آموزشي مورد نياز محله را پس از احداث ،بصورت رايگان با هماهنگي شركت عمران در اختيار
دستگاه هاي بهره بردار مانند شركت هاي آب و فاضالب و برق -شهرداري و آموزش و پرورش قرار خواهد داد.
سییاير كاربري هاي عمومي پيش بيني شییده در طرح نظير سییينماها -باشییگاه هاي فرهنگي – اماكن خدماتي -كلينيك هاي درماني
و باشییگاه هاي ورزشییي و  ...پس از احداث به نسییب قدرالسییهم در اختيار طرفين مشییاركت قرار مي گيرد و انتقال اسییناد سییهم
شیییريك از واحدهاي مسییییكوني و تجاري و خدماتي سییییاخته شیییده ،پس از ارائه گواهي پايان كار و تحويل قدرالسییییهم شییییركت و
تاسيسات زيربنائي و روبنائي و تنظيم صورتمجلس تفكيكي خواهد بود.
تبصیره  -1درصیورتيكه با رعايت اين ماده كمتر از سه( )8متقاضي شركت نمودند آگهي يكبار ديگر تجديد و در مرحله فوق با
هر متقاضي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد قرارداد مشاركت منعقد مي گردد.
د :نحوه انتخاب شريك از بين سازندگان داراي فناوري جديد
ماده  -14سیییازندگان دار اي فناوري جديد در صییینعت سیییاختمان كه فناوري آن باعا ارتقاء كيفيت و افزايش سیییرعت و كاهش
قيمت گردد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت راه و شهرسازي با گواهينامه بين المللي معتبر از موسسات جهاني ،مورد
تائيد مركز تحقيقات را ارائه نمايند ،در شیرايط مسیاوي در اولويت مي باشند ،شركت عمران مجاز است درخصوص سازندگان
مزبور كه آمادگي بيش از يكهزار واحد مسكوني را دارند ،اراضي خاصي را پيش بيني و به شرح مواد اين فصل ،بين آنها فرم
پيشنهادقيمت ،توزيع و با ارائه دهنده باالترين پيشنهاد قيمت موضوع ماده بيست و سه ( )18اين دستورالعمل ،قرارداد مشاركت
را منعقد نمايد.
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ماده  -15كليه قراردادهاي مشیاركت موضیوع اين دسیتورالعمل كه براي احداث بيش از يكصد واحد مسكوني و يا بيش از پنجاه
ميليارد لاير حجم سرمايه گذاري تنظيم مي گردد قبل از انعقاد بايد به تصويب مجمع عمومي شركت هاي وابسته برسد.
ه :نحوه انتخاب شريك خارجي
ماده  -16دركليه مواردي كه در اين ضییوابط به برگزاري مزايده عمومي اشییاره شییده ،مزايده با رعايت مقررات مربوط و درج
قيمت پايه كارشناسي انجام خواهد شد.
ماده  -11سییرمايه گذاري با شییركت هاي خارجي كه بيش از پنجاه و يك درصیید( )%51سییهام آن متعلت به شییركاء خارجي مي
باشیید ،از شییمول اين دسییتورالعمل خارج و تابع قانون و آئين نامه تشییويت و حمايت سییرمايه گذاري خارجي بوده و درصییورتيكه
مالكيت سییهام به نسییبت حداقل پنجاه و يك درصیید ( )%51ايراني و مابقي خارجي باشیید تابع اين دسییتورالعمل بوده و در موارد
خاص به شرح ماده بيست و چهار و بيست و پنج ( )15-14مي توان قرارداد سرمايه گذاري را منعقد نمود.
و :ساير ضوابط
ماده  -13در كليه موارد مندرج در اين ضیوابط هرگونه تخلف از شیرايط قرارداد ،خصیوصیيات مندرج در پروانه و نقشه هاي
شهرداري ،تغيير كاربري ،تغيير استفاده بدون اذن يا اجازه شركت در هر مرحله از انجام طرح ،موجب حت فسخ براي شركت
مي باشید و در اين صیورت طرف قرارداد شركت عمران نسبت به واحدهاي مستحدثه يا زمين موضوع قرارداد هيدگونه حقي
نخواهد داشیییت ،ليكن هزينه هاي انجام شیییده طبت نظر كارشیییناس قانوني براسیییاس كاربري مندرج در قرارداد تعيين و در قالب
بودجه سنواتي پرداخت خواهد شد.
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