
      9431قانون نوسازي و عمران شهري مصوب( 91)قانون اصالح ماده                       

  
 نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
( 428)در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم  41/4/4811مورخ  0145/15114عطف به نامه شماره           

 4811قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ( 41)وري اسالمي ايران قانون اصالح ماده قانون اساسي جمه
شنبه مورخ  كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه

 .گردد و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابالغ مي 1/45/4811

 علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ

 1/44/4811                                                         244511شماره
 وزارت كشور

كه در جلسه علني روز  4811قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ( 41)قانون اصالح ماده           
سالمي تصويب و در تاريخ ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي ا شنبه مورخ هشتم دي سه
مجلس  24/45/4811مورخ  01041/212به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  28/45/4811

 .گردد شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي

 نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي

 9431قانون نوسازي و عمران شهري مصوب( 91)قانون اصالح ماده 

ـ به شرح زير اصالح 4811قانون نوسازي و عمران شهري ـ مصوب( 41)ماده ماده واحده ـ           

 :شود مي

تمام يا قسمتي از معابر ( جامع ـ تفصيلي)هرگاه در نتيجه اجراء طرحهاي مصوب شهري  ـ91ماده           

ه صورت متروك درآيد و در مالكيت اوقاف و اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متعلق به عمومي ب
شهرداري خواهدبود و چنانچه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اين كه آن مقدار زمين 

كارشناسي روز با قابليت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالك ملك مجاور در خريد آن با قيمت 
ترك تشريفات مزايده حق تقدم خواهدداشت و در صورتي كه ملك يادشده در مجاورت امالك متعدد و با 

 .شود مالكين متعدد باشد تشريفات مزايده بين آنها برگزار مي

ويب اي است كه توسط وزارت كشور تهيه و به تص نامه نحوه اجراء اين ماده به موجب آئين تبصره ـ          

 .رسد هيأت وزيران مي
شنبه مورخ هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه          

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 28/45/4811هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 



 
 

 

  
    الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي

  

 


