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 09/07/97 تاریخ 2دستورجلسه  -مقررات و رویه اجرایی شناسه

 عنوان 
قانون ثبت از سوی سازمان ثبت  150بررسی مراتب اعتراض به أخذ هزینه جداگانه ارائه خدمت تفکیک وافراز امالک موضوع ماده 

 اسناد و امالک کشور و سازمان نظام مهندسی کشور 

شرح 

 دستور

ملکققی از طققر   گققاه نسققبن بققههققر"، 1373  اصقق حی  1351الحققاقی قققانون تبققن اسققااد   امقق ک کشققور ( 150)طبققم مققاده 

 مققورد ارزش بایققد تقایققانامه در   گققرددمققی ارسققا  تبققنایققت تقایققا بققه اداره  ،مقققام ا  تقایققای ت کیققی شققودمالققی یققا قققائ 

د یسققن ریققا  از طققر   ریققا ، هقق ار دههققر  قققرار بققه ت کیکققیاسققاا ارزش معققام تی ر ز تعیققیت شققود   ه یاققه   بققر ت کیققی

 چاقد  هقر   بقود  خواهقد  ر ز معقام تی  ارزش ت کیقی ن گقردد  مباقای  صقو  ه یاقه     ن ع بر اسقاا مبلقم م بقور ققب د خرداخق     ذی

ت کیققی ملققی   تخارتمققان بققه اهققده  ،بققه ابققارگ دیگققر براسققاا ایققت مققاده ؛"د ارزش معققام تی ر ز باشقق از بققی  معاملققه بهققای

بقه میق ان    ، 89تقا خایقان سقا        ایقت ه یاقه  ام ک مقی باشقد   مباقای ه یاقه تن، ارزش معقام تی ر ز اسقن       اد  ااداره تبن اس

یازقن  درصقد ازق ای    ( 5) ( ققانون بودهقه بقه   59)باقد   طبقم  90درصد قیمقن ماقققه ای تعیقیت گشقن   از ابتقدای سقا        ( 2)

( 150بقرای ه یاقه ت کیقی مویقود مقاده)     "دارد مقی  ایقت باقد چاقیت اشقعار    همچاقیت   که به حسقا  خ انقه  اریق  مقی گقردد       

   "ریا  دریازن گردد  (500)ه ار ریا ، ( 10)به ازای هر  ،کوربه قانون مذ 51الحاقی مصو  

 ،(1)خیوسققن شققماره  بققا سققازمان نمققام مهادسققی  197539/89سققازمان تبققن طققی ت ققاه  نامققه شققماره    3/11/89در تققاریخ 

یعاقی اختیقاراگ ققانونی خقود در ایقت خصقوه را بقه سقازمان نمقام مهادسقی  اگقذار نمقود              ت کیقی تخارتمقان    ترسی  نقشقه   

عرزقه حقم ال حمقه ان قام خقدماگ      تحقن ااقوان ت   ق ث،( 150)ایت ت قاه  نامقه، ه یاقه ت کیقی تخارتمقان در مقاده        (8)در ماده 

هق ار   3طبققه   12طبققه تقا    6 ، از هق ار ریقا  4طبققه بقه ازای هقر متقر مربقع       5برداری برحسب طبققه تعیقیت گردیقد )تقا     نقشه

ریققا (  در ادامققه بققا شققکاین انبققوه سققازان، دیققوان اققدالن اداری بققا  هققود اسققتد   هققای    500هقق ار    2 ،طبقققه 13ریققا  از 

 (2)خیوسن شماره  تعرزه زوق را به شرح ذیل ابقا  نمود: 20/4/93مورخ  (240)سازمان تبن، در رای شماره 

 مخقال   کقه  صقورتی  در انقد  نمقوده  ماعققد  را تن کقه  کسقانی  بقه  نسقبن  خصوصقی  قراردادهقای  مقدنی،  قانون( 10) ماده مقابم"

 بققه مققذکور قققانون 10 مققاده از ناشققی شققده ماعقققد خصوصققی قراردادهققای کققه ایققت بققه نمققر  اسققن نازققذ نباشققد قققانون صققری 

 ماعقققده نامققهت ققاه 8 باققد باققابرایت باشقد،  نمققی اتققر  اهققد   نیسققن تسققری قابقل  قققرارداد ماعقدکااققدگان از غیققر بققه اشخاصقی 

 3/11/1389 -197539/89 شققماره بققه کشققور سققاختمان مهادسققی نمققام سققازمان   کشققور امقق ک   اسققااد تبققن سققازمان بققیت

 سقازمان  اختیقاراگ  حقد د  از خقار     ققانون  خق    شقود،  خرداخقن  بایقد  تالق   اشقخاه  توسق   کقه  ای تعرزقه  تصقویب  بر مبای

 تیققیت   تشققکی گ قققانون (88) مققاده  ( 12) مققاده (1) باققد اسققتااد بققه شققود مققی تشققخی  کشققور امقق ک   اسققااد تبققن

 " شود می ابقا  1392 سا  مصو  اداری ادالن دیوان دادرسی

شققده   اهققرا  ،نامققهمققابقی م ققاد ت ققاه ابقققا  نمققود   هققا را تعرزققهدر خصققوه نامققه ایققت ت ققاه ( 8)تاهققا باققد  ،ایققت رای دیققوان

ایققت امققر در   أخققذ شققده اسققن ازسققوی سققازمان نمققام مهادسققی، سققازمان نمققام مهادسققی از متقایققی مقققابم تعرزققه ،ه یاققه

، ترتیبقاگ خرداخقن تن مشقخ      ثق (150)اگقر حقم ال حمقه نقاهر بقه مسقائل تبتقی باشقد؛ بقه اسقتااد مقاده            صورتی اسن که 

 1م مهادسققی کاتققر  سققاختمانقققانون نمقا  نامققهتیقیت  (117)شقده اسققن   اگققر نقاهر بققه خققدماگ مهادسقی باشققد، طبققم مققاده    

                                                           
هقا     زارگ مسکت   شهرسازی موه  اسن به مامقور یکسقان نمقودن ر ش    : 75تییت نامه اهرایی قانون نمام مهادسی کاتر  ساختمان مصو   117ماده  1

گذاری خدماگ مهادسی، هر  ش  ماه مبانی مذکور را با توهه به خیشقاهاداگ  اصقل   قیمنای اد  حدگ ر یه   هلوگیری از تعاریاگ در تهیه   تامی  مبانی

 .مشورگ تنها تهیه نماید ها   یا با هلبها   شورای زای استانده از نمام مهادسی استانش

شقورای بررسقی     "گذاری   قیمن خدماگ مهادسی، در  زارگ مسقکت   شهرسقازی شقورایی تحقن ااقوان      به مامور بررسی   تأیید مبانی قیمن - 1تبصره 

( کارشقااا بقه معرزقی ریقیز سقازمان      2( ن ر کارشااا خبره به انتخا   زیر مسکت   شهرسازی   )5) مرکب از "گذاری خدماگ مهادسیمبانی قیمنتأیید
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تعیققیت شققود   زهرسققن خققدماگ مهادسققی از  ، خققدماگ مهادسققی گققذاریمبققانی قیمققن ررسققی   تأییققدی ببایققد توسقق  شققورا

 سوی  زارگ راه   شهرسازی اا م گردد  

سققازمان مققابیت نامققه ماعقققده زققیدر خصققوه ت ققاه  ،در دیققوان اققدالن اداری زعققا ن اقتصققادی بققا شققکاین ، م ققددادخققز از تن

بقا رای   ، هیقأگ امقومی دیقوان اقدالن اداری    سقماان  ، شقهرداری   سقازمان نمقام مهادسقی اسقتان     تبن اسقااد   امق ک کشقور   

سققازمان تبققن  هققای ی را در بققا  صققد ر سققاد      ااقق م نمققودنامققه را ابقققا   ، ت ققاه  15/12/96در تققاریخ  (1209)شققماره 

هی قه گقواهی خایقان کقار   خر انقه سقاختمانی را بقرای متقایقیان   مالکقان          هقا نیق     مالکین   ت کیقی امق ک دارد   شقهرداری   

هققای زائققد بققر تنچققه کققه قانونگققذار تصققری  کققرده اسققن، م ققایر بققا قققوانیت   دارنققد؛ باققابرایت تحمیققل شققرای ، تکققالی    ه یاققه

 (3)خیوسن شماره   باشدمی نامهخار  از حد د اختیاراگ ماعقدکاادگان ت اه 

هلسقه کقارگر ه کارشااسقی کمیتقه      در نمایاقده سقازمان نمقام مهادسقی کشقور      هاقا  تققای مهقدی حقم بقیت،      طبقم نمقر  لیکت 

مبحقق  د م مقققرراگ ملققی کققه نهایتققاد توسقق   زارگ  (17)حققد د صقق حین مهادسققان نقشققه بققردار بققه اسققتااد هققد   ، 12مققاده

یعاقی تهیقه نقشقه هقای  زم     ، کقار خقود   دسقی هقای نمقام مها  شقود   کلیقه سقازمان   تعییت مقی  اسن، شهرسازی اب غ شده   راه

نقشقه یقی خققی بقه صقورگ رققومی، نقشقه  یقعین موهقود مقی           همچاقیت    در م تمع هقای سقاختمانی را ان قام مقی دهاقد     

بقه  سقیله نقشقه بقردار      951تیقیت نامقه ققانون حقدنگار مصقو        (9)براسقاا مقاده   کقه   باشد   م ک امل سقازمان تبقن اسقن   

ایقت تیقیت نامقه،     ، سقازمان تبقن بقه اسقتااد    ودنامقه هق  ابققا  شق    حتقی اگقر کقل ت قاه      شقود   می ی تهیهسازمان نمام مهادس

ا مسقتاد صورت لسقه ت کیکقی    ر های رققومی ت کیکقی ارائقه شقده از سقوی متقایقی کقه بقه تاییقد سقازمان رسقیده  اسقن            نقشه

نقشققه موقعیققن انمققایی   تیبیققن مانی   ه  خققز از تقبیققم ارصققه ملققی بققا سققاد مالکیققن   خایققان کققار سققاخت  هققددقققرار مققی

خایققان کققار سققاختمانی ایققت مققاده، براسققاا تبصققره یققی    نمایققد مققی اقققدام بققه ت کیققی ملققی ،ت کیکققی در سققامانه کاداسققتر

  صقد ر سقاد   مقورد تاییقد سقازمان مباقای ت کیقی       صادره مسقتاد بقه نقشقه ت کیکقی نمقام مهادسقی سقاختمان   یقا مراهقع         

  گیردمالکین قرار می

سقااری  بقر ن ههقن  سقازمان تمهیقداگ  زم   ، 95تیقیت نامقه حقدنگار مصقو       (9)مقاده   (3)براسقاا تبصقره    زم به ذکقر اسقن   

اران ذیصقق ح را زققراه  هققای مربققو  بققه درخواسققن تبققن، ازققراز، ت میقع، اصقق ح   تعیققیت باقیمانققده بققه نقشققه بققرد تهیقه نقشققه 

، سقازمان تبقن، متقولی اهقرای حقدنگاری، صقد ر اسقااد        93مصقو    ققانون هقامع حقدنگار    (2)طبقم مقاده    خواهد نمقود؛ لقیکت  

رسققد اگققر مالکیققن حققدنگار، ای ققاد   بهققره بققرداری نمققام هققامع   سققایر تکققالی  ماققدر  درایققت قققانون اسققن؛ لققذا بققه نمققر مققی

                                                                                                                                                                                                                 
( اضو تن بر حسب مویوااگ مقر حه مت یقر خواهقد بقود     3( اضو تن از همله د  اضو سازمان برنامه   بودهه تابن   )4شود که )بودهه تشکیل می برنامه  

 تخصصی نی  داشته باشد  هایتواند کمیتهیاد شده میشورای

  های قیمن خدماگ مهادسی خز از تصویب  زیر مسکت   شهرسازی ههن اط د اموم تگهی خواهد شدزهرسن - 2تبصره 

 
های رقومی ت کیکی ارائه شده از سوی متقایی که به تایید سازمان رسیده اسن را  احدهای تبتی موه اد نقشه نامه اهرایی قانون حدنگار:تییت 9ماده  1

در سامانه  مستاد صورت لسه ت کیکی قرار داده   خز از تقبیم ارصه ملی با ساد مالکین   خایانکار ساختمانی   هانمایی   تیبین موقعین نقشه ت کیکی

 کاداستر اقدام به ت کیی ملی نمایاد   

رار خایانکار ساختمانی صادره مستاد به نقشه ت کیکی نمام مهادسی ساختمان   یا مراهع مورد تایید سازمان مباای ت کیی   صد ر ساد مالکین ق :1تبصره 

 خواهد گرزن   

دید به امل خواهد تمد  در صورگ محل ملی بازصرزاد در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مقابقن ندارد با دستور رئیز  احد تبتی از  :2تبصره 

 ، اقدام مقتضی معمو  می شود   مادم تقاب

قشه برداران سازمان با ای اد تمهیداگ  زم زمیاه بر ن سااری تهیه نقشه های مربو  به درخواسن تبن ، ازراز، ت میع، اص ح   تعییت باقیمانده به ن : 3تبصره 

   ذیص ح را زراه  خواهد نمود
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ایقت  توسق   از متقایقی   د ه یاقه هداگانقه بابقن نقشقه ت کیقی   ازقراز،      سقااری هق  نمایقد، نبایق    خقود را بقر ن   حاکمیتی  هی ه

 د  سازمان دریازن شود   

سققازان مسققکت   سققاختمان ایققران، کماکققان سققازمان تبققن کققانون انبققوه طبققم اههققاراگ بققا ااایققن بققه مقالققب زققوق   باققابرایت

دریازققن ارائققه خققدماگ ت کیققی   ازققراز را   ه یاققه  بققه صققورگ هداگانققه اسققااد   امقق ک کشققور   سققازمان نمققام مهادسققی   

 درخواسققن نمققوده انققد تققا مویققود دریازققن 12بخقق  خصوصققی ایققت حققوزه از دبیرخانققه کمیتققه مققاده ن زعققا نمایاققد؛ لققذا مققی

 در دستور کار کمیته قرار گیرد ، ایت خدماگیکبار ه یاه از اشخاه برای ارائه 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 :باشد می ذیل شرح به معترضین مشکالت و ایرادات رئوس

صقری   در صقورتی کقه مخقال      ،، قراردادهای خصوصی نسبن به کسانی که تن را ماعقد نموده انداداریطبم ترای دیوان ادالن  .1

ن نمی تواند تعهداتی را برای تنا   قانون نباشد، نازذ اسن   م هوماد نسبن به غیرطرزیت قابل تسری نبوده   دارای تتار حقوقی نیسن

   نمام مهادسی نمی تواند تعهدی را برای متقاییان ت کیی   ازراز ای اد کاد نامه ماعقده بیت سازمان تبن   ت اه  ؛ لذاای اد نماید

 هقای ی را در  سازمان تبقن  ( ق ث، 150)، (70)، (48) (،47(، )21)، (9)دیوان ادالن اداری، در مواد  (1209)طبم رای شماره  .2

هقا،  هی قه گقواهی    ققانون شقهرداری  ( 55)ها نی  طبم بادهای ذیل ماده با  صد ر ساد مالکین   ت کیی ام ک دارد   شهرداری

هقای زائقد بقر تنچقه کقه      خایان کار   خر انه ساختمانی را برای متقاییان   مالکان دارند؛ باابرایت تحمیل شقرای ، تکقالی    ه یاقه   

 نامه تشخی  داده شده اسن  ان ت اه قانونگذار تصری  کرده اسن، م ایر با قوانیت   خار  از حد د اختیاراگ ماعقدکاادگ

ام ک هر محل اسن  ها   سازمان تبن اسااد  شهرداری های حاکمیتیزعالینصد ر خایانکار ساختمانی   صد ر ساد مالکین از  .3

یر مسقتاداگ  قانونگذار ایت موارد را خی  بیای نموده اسن  ایت امر نیازماد تهیه   تامی  دستورالعمل، صورت لساگ، نقشقه   سقا    

یا نمایادگان تبن اداره تبن تن ناحیه باید تهیه   صادر شود، باابرایت   که توس  کارشااسان شهرداری محل  قانونی مورد نیاز اسن

سقازمان   س  سازمان نمام مهادسی ان ام شود   از سوی سازمان تبن، بقر ن سقااری گقردد،   قرار اسن همچاان ایت کار توچاانچه 

 باردازد    به سازمان نمام مهادسی،  ه یاه، مصوبه أخذ نماید   تن را  ایت برای ،تبن اسااد باید در بودهه سالیانه

در هاهای مختل  مساحن در  می شود که ابارتاد از مساحن در   شده در خر انه سقاختمان،   ،های احداتیدر مورد ساختمان .4

ن اندازه گیری شده توس  مامور بازدید شهرداری، مساحن در  شده در خایان کار ساختمان   مساحن اا می مهادا ناهر، مساح

، شهرداری تهران   سازمان 80ها هیچ زمانی یکسان نبوده اند؛ لذا در ا اخر دهه  ر ساد ت کیی   از ار  ایت مساحنمساحن در صد

هقای اا مقی تصقمی       همچایت رزقع یکسقان نبقودن مسقاحن    ن برای کاه  بر کراسی، کاه  ه یاه   زما ،تبن اسااد   ام ک

ها را یکسان نمایاد   هلساتی در ایت خصقوه برگق ار نمودنقد کقه بقا تمقوزش       مربو  به اندازه گیری مساحنهای گرزتاد تا شیوه

ت امر محققم نشقده   مهادسیت ناهر در نقشه خایان کار ساختمان، نقشه یی خقی نی  تهیه شود تا مباای صد ر ساد گردد؛ لیکت ای

 اسن  

هاققا  تقققای ماققوچهر شققیبانی اصققل، مققدیر کققل دزتققر توسققعه مهادسققی سققاختمان  زارگ راه   شهرسققازی در   طبققم نمققر  .5

، ( ق ث150)اگققر حققم ال حمققه نققاهر بققه مسققائل تبتققی باشققد؛ بققه اسققتااد مققاده   ،12هلسققه کققارگر ه کارشااسققی کمیتققه مققاده 

ققانون نمقام مهادسقی     (117)ترتیباگ خرداخقن تن مشقخ  شقده اسقن   اگقر نقاهر بقه خقدماگ مهادسقی باشقد، طبقم مقاده             

تعیققیت شققود   زهرسققن خققدماگ مهادسققی از سققوی  زارگ راه       ،قیمققن گققذاری  یکاتققر  سققاختمان بایققد توسقق  شققورا  

 شهرسازی اا م گردد   



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

  12اده کمیته م نشست چهارمین شصت و دستور جلسه

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 12کمیته ماده دبیرخانه توزیع نسخ: 

 4 | صفحه

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی 

 مورخ

27/09/96  

در اتققاق ایققران   بققا حضققور نمایاققدگان اتققاق    27/09/96در تققاریخ  12کارشااسققی کمیتققه مققاده  هلسققه کققارگر ه مویققود در  

ایققران، اتققاق اهققواز، دیققوان اققدالن اداری،  زارگ راه   شهرسققازی، سققازمان نمققام مهادسققی سققاختمان کشققور، سققازمان تبققن     

هقای کشقور، سقازمان ملقی زمقیت   مسقکت، کقانون انبقوه سقازان سقاختمان   مسقکت            ام ک کشقور، سقازمان شقهرداری   اسااد   

 در خایققان هلسققه بققا توهققه بققه مباحقق  مقر حققه مقققرر   ایققران، ان مققت انبققوه سققازان سققاختمان   مسققکت خوزسققتان برگقق ار  

 گردید:  

، فعااانین 12کااارگروه تصصصاای از سااوی وزارت راه و شهرسااازی و بااا حگااور نمایناادگان دبیرخانااه کمیتااه ماااده 

اد و اماالک  بصش خصوصی و سازمان های مربوطاه از جملاه ساازمان نظاام مهندسای کشاور، ساازمان ثبات اسان         

باه دبیرخاناه    ،های کشور جهت بررسای فنای مشاکل موجاود برگازار شاود و نتی اه  ن       کشور، سازمان شهرداری

 اعالم گردد. 12کمیته ماده 

اقدامات 

دبیرخانه 

در خصوص 

مصوبه 

کارگروه 

 کارشناسی

ه مقورخ  /10785/27، در نامقه شقماره   12دبیرخانه کمیتقه مقاده    با اااین به مصوبه کارگر ه، ااسی  خز از هلسه کارگر ه کارش

از هاا  تقای شیبانی، مدیرکل محترم دزتر توسعه مهادسی ساختمان  زارگ راه   شهرسازی درخواسن نمود تا هلسه   08/11/96

شرکن در تن هلسه، داقوگ بقه امقل       همچایت از زعا ن بخ  خصوصی براینماید از سوی تن دزتر برگ ار تخصصی را کارگر ه 

 ت رد  

تماس تلفنی با دفتر ایشان، پاساصی   پس از ارسال نامه رسمی و همچنین های دبیرخانه کمیتهپیگیریانرغم علینیکن 

 ارائه نشده است.به این دبیرخانه  مشکل معترضین و یا حل دالیل عدم برگزاری این جلسهیا  جهت برگزاری جلسه

پیشنهاد 

 دبیرخانه

توسق  سقازمان    یکبار قانون تبن اسااد   ام ک کشور، (150)از اشخاه مشمو  حک  ماده   ارائه خدماگ ت کیی   ازراز ه یاه  1

أخذ ه یاه به صورگ هداگانه از سوی سازمان تبن اسااد   سازمان نمام مهادسقی   یر یه دریازن شود  تبن اسااد   ام ک کشور 

 متوق  گردد   

سقوی   از ،ها    اژگان تن برای رسیدن بقه یقی نقشقه  احقد یقی خققی      های مربو  به اندازه گیری مساحنشیوه سازییکسان  2

هقا   سقازمان   از همله سقازمان شقهرداری  های مرتب  سازمان تبن اسااد   ام ک کشور به ااوان متولی ایت امر   با حضور سازمان

 نمام مهادسی صورگ گیرد   

تعرزقه ان قام   قانون نمام مهادسی کاتقر  سقاختمان،   نامه تییت (117)در کمیسیون ماده  در اسرد  قن،    زارگ راه   شهرسازی3

 اب غ نماید   تعییت    خدماگ رشته ای ماناد نقشه برداری را

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

ت قاه  نامقه شقماره     ،1373  اصق حی   1351الحقاقی  قانون تبن اسااد   ام ک کشقور   (150)ماده  "  مستاداگ قانونی به  یژه 1

 20/4/93مقورخ   (240)شقماره  سازمان تبن اسااد   ام ک   سازمان نمام مهادسی کشقور، رای   3/11/1389مورخ  197539/89

تیقیت   (9)  ماده  1393قانون هامع حدنگار مصو  دیوان ادالن اداری،  15/12/96مورخ  (1209)دیوان ادالن اداری، رای شماره 

 ؛  "1395نامه اهرایی قانون هامع حدنگار مصو  

 خوزستان خقا  به شورای گ تگوی مرک ؛   استانداری  24/03/96مورخ  6702/7/44  نامه شماره 2

سازان مسکت   ساختمان ایران خققا  بقه دبیرخانقه    های صا ی انبوهکانون سراسری ان مت 21/08/96مورخ  6252   نامه شماره3

 شورای گ تگوی د لن   بخ  خصوصی 

 


