
   1 

 قانون نوسازي و عمران شهري 61ماده  2آئين نامه اجرايي تبصره 
 (6/4/6441مصوب )

 
 نحوه تشکيل هيأت هاي ارزيابي 

قانون نوساايي و   61در هر مورد که در اجراي تکاليف و وظايف مقرر در ماده  -6ماده 
عمران شهري تشکيل هيأت يا هيأت هاي ارييابي ضارورت ييا ا ک ا  شاهرداري     

هيأتي مرکب اي يک نفر مه  س معمار، يک نفر مه ا س ساامامان و   مکلف است 
 .يک نفر اريياب اي بين کارم  ان مود تشکيل ده 

هيأت بر حسب ضرورت ممکن است به . اناخاب اعضاء هيأت با شهردار است  -2ماده 
 .طور موقت يا دائم تشکيل شود

يت هياأت اريياابي   در شهرداري هائي که مه  سان واج  شرايط باراي عضاو   -4ماده 
وجود ن اشاه باش   شهرداري مي توان  اي مه  سان سامامان و معمار دفار مه  سي 
اساان يا فرمان اري کل براي هر مورد اسافاده نماي  و مقاماات ماوکور مکلف ا  در    
معرفي مه  سان واج  شرايط اق ام ک    همچ ين در صورتي کاه شاهرداري داراي   

اش  شهردار اي بين ساير ارييابان و مبرگاان ارييااب واجا     اريياب    واج  شرايط نب
 .صالحيت را اناخاب مواه  کرد

هرگاه در دفار مه  سي اساان يا فرمان اري کال مه  ساان واجا  شارايط      -6تبصره 
وجود ن اشاه باش   اساان ار يا فرمان ار کل مراتب را به ويارت کشور اعالم و ويارت 

 .ناخاب و اعزام مي نماي کشور مه  سان واج  شرايط ا
يردامت هزي ه سفر و فوق العاده مه  سان موکور به عه ه شهرداري است  -2تبصره 

و دسامزد ارييابان و مبرگان محلي در هر مورد ب ا به ييش هاد شهرداري و تصاويب  
 .انجمن شهر تعيين و يردامت مي شود

ضاروري اسات ولاي ن ار     براي انجام عمل ارييابي حضور کليه اعضاء هيأت  -4ماده 
اکثريت مالک عمل مي باش  و فهرست جامع ارييابي باي  باه امضااء کلياه اعضااء     
هيأت ارييابي برس  و هرگاه يک نفر اي اعضاء در اقليت باش  باي  ن ر مود را با ذکر 

 .دليل توضيح ده 
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 طرز اعالم طرح هاي مصوب  
شهرداري مکلف اسات ظار    همين که طرح مصوبي به شهرداري ابالغ ش   -5ماده 

يک ماه اي تاريخ ابالغ طرح مفاد فهرست جاامع را در يکاي اي جرايا  کثيراشناشاار     
در صورتي که وجاود داشااه   )تهران و همچ ين در يکي اي جراي  کثيراشناشار محل 

در سه نوبت هر نوبت به فاصله يک هفاه آگهي نمايا  و عاالوه بار آن بايا      ( باش 
ملک را به وسيله يست به مالک آن اعالم و ضم اً مفاد فهرست را نايجه ارييابي هر 

 .اي طريق الصاق آگهي در سامامان شهرداري و معابر همان محل م اشر ک  
شهرداري باي  در موقع نشر آگهي نقشه دقيق و جامع حويه عمليات مود را که  :تبصره 

شرکت هااي آب و   موجب تخريب و تغيير وضع امالک مواه  بود به سايمان ها يا
برق م طقه و تلفن و گاي ارسال دارد تا مؤسسات مزبور در مورد ترميم يا تغيير لولاه  

 .هاي انشعاب آب و تلفن و گاي و يايه هاي مطوط برق اق ام شيم به عمل آورن 
در آگهي هاي اعالم طرح عالوه بر مفاد و م  رجات فهرست جامع باي  نکات  -1ماده 

 :شود  و موارد يير مشخص
 .تاريخ شروع و م ت تقريبي اجراي طرح -1
 .شروع مهلت اعاراض که اي تاريخ اناشار نوبت اول آگهي تا دو ماه مواه  بود -2

 .نشاني محل قبول اعاراض  -3

ذکر اي که مفاد فهرست جامع در محل شهرداري براي مالح اه الصااق شا ه     -4
 .است

کامل و روشن مود را  قي  اي که معارض مکلف است ذيل برگ اعاراض نشاني -5
 .ب ويس  

کساني که نسبت به ارييابي امالک اعاراض دارن  مي توان   ظار  دو مااه اي    -7ماده 
تاريخ نشر اولين آگهي در جرائ  اعاراض مود را به دفار شهرداري يا محال تعياين   

 .ش ه در آگهي تسليم و رسي  دريافت دارن 
 

 ترتيب رسيدگي 
اي تاريخ وصول اولين اعاراض ظر  يک هفاه فاوکپي  شهرداري مکلف است -1ماده 

يا رونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرسات جاامع را باه ضاميمه اولاين      



   3 

قانون نوسايي و عمران شهري ارساال   8اعاراض به دفار کميسيون موکور در ماده 
 .دارد

رت براي ارسال بقيه اعاراضات راجع به همان طارح فرسااادن ساوابق ضارو     :تبصره  
 .ساعت اعاراض واصله را به کميسيون بفرسا  42ن ارد و شهرداري باي  به فاصله 

اعاراضات به ترتيب تاريخ وصول در دفاري مخصوص ثبات و باه ترتياب در     -9ماده 
 .کميسيون مطرح مي شود

کميسيون رسي گي مکلف است به ترتيب وصول اعاراضات براي هر يرون ه  -61ماده 
ين و مراتب را به م  ور اساحضار به وسيله يست سفارشي باه  وقت بايدي  محل تعي
فاصله تسليم دعوت امه به يست و بايدي  محل نباي  کمار اي ده . معارض اعالم نماي 

 .روي باش 
کميسيون مکلف است در وقت مقرر ضمن بايدي  محل به ماوارد اعااراض    -66ماده 

ماورد اري  ملاک و تعياين     دقيقاً رسي گي و ظر  يک هفاه ن ر قطعي مود را در
 .ميزان غرامت به شهرداري اعالم نماي 

در صورتي که کميسيون در وقت مقرر در محل بايدي  حاضر شود ولاي باه    -62ماده 
جهاي اي جهات اي قبيل ممانعت براي ورود به ملک و ن اير آن بايديا  محال و در   

ذکر علت ت  يم و نايجه اظهار ن ر قطعي ميسر نشود کميسيون صورت مجلسي با 
براي بايدي  محل وقت فوق العاده تعيين مي ک   و اگر حضور نماي ا ه دادسااان را   

 .شيم ب ان  با حضور نماي  ه دادساان اي محل بايدي  مواه  کرد
قانون نوسايي اق ام مي  61در هر مورد که شهرداري طبق قسمت امير ماده  :تبصره 

ماده موکور را به کميسيون رسي گي ارسال دارد و ک   باي  صورت مجلس اشاره ش ه در 
 .   اين صورت مجلس مالک رسي گي و اظهار ن ر کميسيون مواه  بود

  


