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اليحه قانوني اصالح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري
(مصوب )3131/6/31
ماده واحده  :ارزيابي و تملک امالک و اراضي واقع در طرح بهسازي و عمران جنوب
تهران از شمبل مقررات قانبن نبسازي و عمران شهري وآئين نامو اواي مرببطو
شهرداري ،خارج و طبق ضبابط زير نسبت ب ارزيوابي و تملوک عر و و اعيوان و
حقبق متصبره از جمل حق کسب و پيش واقع در طرح مذکبر اقدام خبااد شد.
تبصره  -3تعيين بهاي اراضي وابني و مستحدثات و ساير حقبق متصبره اشخاص ک
ملکشان درطرح قرار مي گيرد ضمن دعبت از مالک يا متصرف از طريق تبافق بين
سازمان بهسازي و عمران جنب با مالکين و يا متصرفيني ک تصرفاتشان مستند ب
داليل کافي ببده باشد ب عمل مي آيد و در برت عدم مراجع در مهلت مقورر در
دعبتنام و يا عدم حصبل تبافق نسبت بو بهواي ملوک و سواير حقوبق متصوبره
مبضبع ظرف  5روز در ايوتتي مرکوب از شوهردار تهوران و مودير عامول سوازمان
بهسازي و عمران جنب و دادستان تهران و مدير کل ثبت تهران و يوا نماينودگان
آنان مطرح و با جلب نظر کارشناس و يا ايوتتي از کارشناسوان رسومي دادگسوتري
اقدام ب ارزيابي خبااد شد و رأي ايتت مذکبر قطعي و الزم االجراء است.
تبصره  -2مالک تعيين قيمت اراضي و ابني و مستحدثات و تتسيسات و ساير حقوبق
اعم از حق کسب و پيش و غيره بهاي عادل زمان ارزيابي خبااد ببد.
تبصره  -1کارشناسان رسمي منتخب ايتت مکلفند ظرف مدت يوک افتو از تواري
ارجاع امر نظري قاطع خبد را ب ايتت اعالم نمايند و ايتت در اولين جلس نسوبت
ب دور راي اقدام مي نمايد.
تبصره  -4مدلبل رأي ايتت در برتي ک حضبراً ب مالکين يا احبان حقبق ابالغ
نشده باشد با ذکر محدوده مبرد رأي ب اقامتگاه مالک يا ذوي الحقبق ابالغ و يا در
دو روزنام کثيراالنتشار آگهي و با اعطاء مهلت مناسبي ک حداکثر از  55روز تجاوز
ننمايد ب مالکين و احبان حقبق اعالم مي شبد تا نسبت ب تخلي ملک و تنظويم
سند انتقال اقدام نمايند و چنانچ با انقضاء مهلت مقرر اراضي و ابني و مسوتحدثات
واقع در محدوده طرح تخلي نگردد سازمان با حضوبر نماينوده دادسوتان اقودام بو
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تنظيم برت مجلس الزم و تخلي و تصرف امالک و اراضي يا مستحدثات مبضبع
طرح مي نمايد.
تبصره  -3اراضي فاقد مستحدثات و اعياني اعم از حق ريش و اشجار و غيره پوس از
تصبيب پروژه تبسط شهردار تهران بالفا ل با تنظيم برت جلس الزم با حضوبر
نماينده دادستان شهرستان تهران ب وسيل سازمان تصرف خبااد شد و سپس طبق
مقررات فبق اقدام و تصميم ايتت ابالغ مي گردد.
تبصره  -6سازمان مکلف است بهاء عر يا اعياني يا حقبق کسب و پيش و يا ساير
حقبق متصبره امالک و اراضي و مستحدثات واقع در طرح را پس از ودور رأي از
طرف ايتت مذکبر در تبصره يک حداکثر ظرف مدت  5روز در قبال انتقال امالک و
يا حقب ق مرقبم پرداخت و در برت عدم مراجع واحبان حقوبق بوا ايوداع آن در
ندوق ثبت اسناد و امالک اقدام ب تملک و تصرف مبرد طرح بنمايد اسناد انتقال
اينگبن امالک و اراضي و ساير حقوبق متصوبره بو وسويل نماينوده دادسوتان بو
نمايندگي از طرف اشخاص ذينفع تنظيم مي گردد.
تبصره  -7امالک مشمبل طرح بهسازي و عمران جنب تهران از پرداخت عوبار و
ماليات و حق الثبت معاف ببده و حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و ازين کارشناسي
ب عهده سازمان عمران جنب است.
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