




 ک۴١۶٣٢ت / ١٩٠٣٢٨: شماره

  ١٣٨٧-١٠-٢١: تاریخ

  

 وزارت امور اقتصادی ودارایی -وزارت مسکن وشھرسازی - وزارت بازرگانی

  وزارت کشور - وزارت نیرو -وزارت نفت

  وزارت دادگستری - وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات

   

ب�ھ اس�تناد اص�ل یکص�دو س�ی وھش�تم ق�انون  ٨٧-٣-١٩ھ�ـ م�ورخ ۴٠٠٠١ت/٢٩٢٣٨وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تص�ویب نام�ھ ش�ماره 
  :اساسی جمھوری اسالمی ایران وبا رعایت تصویب نامھ یاد شده تصویب نمودند

ب��ا ھ��دف س��اماندھی ب��ازار زم��ین و مس��کن و جم��ع آوری و یکپارچ��ھ س��ازی اطالع��ات مرب��وط ب��ھ تم��امی ام��الک و مس��تغالت و ص��دور شناس��نامھ  -١
  .تشکیل می شود" عات امالک ومستغالتسامانھ اطال"ھوشمند،

کارگروھی متشکل از وزارتخانھ ھای مسکن و شھرسازی، بازرگانی، دادگس�تری، کش�ور وام�ور اقتص�ادی ودارای�ی زی�ر نظ�ر ک�ارگروه مس�کن  -٢
ونی�ز تعی�ین ض�وابط ص�دور شناس�نامھ ) ١(، اقدامات الزم را برای راه اندازی و تشکیل س�امانھ ی�اد ش�ده در بن�د ١٣٨٧حداکثر تا پایان بھمن ماه سال 

  .دبیرخانھ کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود. ھوشمند برای تمام امالک ومستغالت کشور انجام خواھد داد

ق�انون ) ١٨(وزارت مسکن وشھرسازی موظف است، ھزینھ ھ�ای اج�رای س�امانھ م�ذکور را از مح�ل اعتب�ارات یاران�ھ ای موض�وع م�اده  -١تبصره 
  .تأمین نماید -١٣٨٧مصوب  –اندھی وحمایت از تولید وعرضھ مسکن سام

سازمان ثبت ام�الک واس�ناد کش�ور، ش�ھرداریھای سراس�ر کش�ور، ش�رکت پس�ت، س�ازمان ثب�ت اح�وال کش�ور، نی�روی انتظ�امی جمھ�وری  -٢تبصره 
یت دارند، موظف بھ ھمک�اری ب�رای راه ان�دازی و فعالی�ت اسالمی ایران و ھمھ نھادھا و سازمانھایی کھ بھ نوعی در ارتباط با اراضی و امالک فعال

  .موثر سامانھ مذکور می باشد

ارایھ ھرگونھ خ�دمات من�وط ب�ھ ارای�ھ شناس�نامھ  در شھرھا و مناطقی کھ صدور شناسنامھ ھوشمند امالک و مستغالت آنھا بھ اتمام برسد،  -٣تبصره 
  .ھوشمند مورد نظر خواھد بود

، سامانھ ثبت معامالت امالک و مس�تغالت ک�ھ جزئ�ی از س�امانھ ام�الک و مس�تغالت م�ذکور ١٣٨٧است تا پایان دی ماه  وزارت بازرگانی مکلف -٣
است را تشکیل و نسبت بھ اتصال تمامی دفاتر مشاورین امالک دارای پروانھ کسب و دفاتر اسناد رس�می ب�ھ بان�ک م�ذکور اق�دام نمای�د ب�ھ ) ١(در بند 

  .و پیگیری کد رھگیری معامالت امالک و مستغالت برای آنھا فراھم شود گونھ ای کھ امکان اختصاص

ثبت ھر گونھ معامالت راجع بھ عین یا منفع�ت ام�الک و مس�تغالت اع�م از بی�ع، اج�اره، وکال�ت، ھب�ھ، ص�لح وغی�ره ب�دون ک�د رھگی�ری در دف�اتر  -۴
اح�راز ھوی�ت اش�خاص حقیق�ی و حق�وقی ک�ھ ب�ھ وس�یلھ س�ازمان ثب�ت  اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زم�ان ثب�ت مع�امالت ض�من

مع�امالت ی�اد ش�ده ) شناسھ(در اختیار قرار می گیرد، کد رھگیری ) کد اشخاص حقوقی(و سازمان ثبت اسناد وامالک کشور ) کد ملی(احوال کشور 
  .را نیز ثبت نمایند

ب�ھ س�امانھ ثب�ت مع�امالت ام�الک و مس�تغالت تم�امی مع�امالت را در س�امانھ م�ذکور کلیھ دفاتر مشاورین امالک موظفند از ت�اریخ اتص�ال  -١تبصره 
  .ثبت نموده و کد رھگیری بھ آنھا تخصیص دھند

دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکھ معامالت فوق در دفاتر مشاوران امالک کد رھگیری دریافت نکرده ان�د، ھنگ�ام ثب�ت معامل�ھ، آن  -٢تبصره 
  .کور وارد نموده و بھ آن کد رھگیری تخصیص دھندرا در سامانھ مذ



وزارتخان��ھ ھ��ای کش��ور، نی��رو، نف��ت، ام��ور اقتص��ادی ودارای��ی و ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات مکلفن��د از ارای��ھ ھ��ر گون��ھ خ��دمات در  -۵*

ق��رارداد آنھ�ا پ��س از پای��ان دی م��اه خص�وص آب، ب��رق، گ��از، تلف��ن، مفاص�ا حس��اب مالی��اتی و نظ��ایر آن ب�ھ مالک��ان، مس��تأجران ی��ا وکالی�ی ک��ھ ت��اریخ 
  .بوده و فاقد کد رھگیری باشد، خودداری نمایند ١٣٨٧

وزارت بازرگانی موظف است امکان استعالم کدھای رھگیری ب�ھ ص�ورت الکترونیک�ی و ب�رخط، توس�ط دس�تگاه ھ�ای ی�اد ش�ده را ف�راھم  -١تبصره 
  .نماید

تعالم دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رھگیری ثبت معامل�ھ م�ذکور در کلیھ ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند اس -۶*

  .سامانھ ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور را مطالبھ نمایند

مس�کن  وزارتخانھ ھای بازرگانی ودادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامھ نظارت و نسبت بھ گزارش عملک�رد ماھان�ھ ب�ھ ک�ار گ�روه -٧
  .اقدام نمایند

  .بھ تأیید مقام محترم ریاست جمھوری رسیده است ١٣٨٧-١٠-٢١این تصویب نامھ در تاریخ 

   

   

   

  پرویز داودی

  معاون اول رییس جمھور

   

   

بر اساس دادنامھ  ١٣٨٧-١٠-٢١ک مورخ ٢١۶٣۵ت/١٩٠٣٢٨مصوبھ شماره  ۶و  ۵بندھای  (
  )ھیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ١٣٩۴-١٠-٢٩مورخ  ١٢١۶شماره 

 



  ١٥/١٠/١٣٨٩                                                    ن٤٥٩١٤ت/٢٣٢٤٦٩شماره 

 

 وزارت مسكن و شھرسازي ـ وزارت بازرگاني 

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 

جمھور در كارگروه مسكن كھ بھ استناد اصل یكصد و بیست و ھفتم قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران  تصمیم نمایندگان ویژه رییس

  :شود اتخاذ شده است، بھ شرح براي اجرا ابالغ مي ٢/٨/١٣٨٨ھـ مورخ ١٥٢٧٥٣/٤٣٥٠٥نامھ شماره  و با رعایت تصویب

 

وزارت مسكن و شھرسازي و بانك مسكن و بھ منظور تكمیل سامانھ اطالعات ام�الك و  ـ وزارت بازرگاني موظف است با ھمكاري١

، ظ��رف م��دت چھ��ار م��اه نس��بت ب��ھ اج��راي ٢١/١٠/١٣٨٧ك م��ورخ ٤١٦٣٢ت/١٩٠٣٢٨نامھ ش��ماره  مس��تغالت موض��وع تص��ویب

  :تصمیمات زیر اقدام نماید

 

دفاتر مش�اورین ام�الك و مس�تغالت از حال�ت نگ�ارش دس�تي ب�ھ پرینت�ي ب�ھ شده در  ھاي تنظیم نامھ ھا و اجاره نامھ الف ـ تبدیل كلیھ مبایعھ

نحوي كھ امضاي متعاملین بر روي صفحات كھ كامالً توسط سامانھ اطالعات امالك و مستغالت پرینت شده اس�ت و داراي ھول�وگرام 

  .و باركد دو بعدي است، اخذ شود

 

ھاي بانـكداري الكترونیـكي بانك مس�ـكن جھ�ت ش�ـفافیت  ش بـانكي یا سـایر سامانھب ـ تجھـیزشدن دفـاتر مشاورین امـالك بھ پـایانھ فرو

المش��اوره، امك��ان پرداخ��ت الكترونیك��ي توس��ط متع��املین، اتص��ال س��امانھ مع��امالت ام��الك و  ھ��اي م��ـالي مع��امالت ب��ھ وی��ژه حق تراكنش

  .مستغالت بھ سامانھ بانك و امكان ارایھ سایر خدمات بانكي مربوط بھ ملك

 

اي در دف�اتر مش�اورین ام�الك و مس�تغالت و  ھاي دستي ب�ھ رایان�ھ ج ـ ایجاد سامانھ جامع بازار امالك و مستغالت با ھدف تبدیل پرونده

  .كنندگان و متقاضیان ملك رساني دقیق بھ عرضھ اطالع

 

موظ�ف ) ـ�١٣٨٢ر ـ مص�وبق�انون نظ�ام ص�نفي كش�و) ٥٣(موضوع م�اده (ھاي صنفي كشور  تبصره ـ ھیئت عالي نظارت بر سازمان

نامھ یادش�ده و اتحادی�ھ كش�وري مش�اورین ام�الك و مس�تغالت نس�بت ب�ھ  تص�ویب) ٢(است ب�ا ھمك�اري دبیرخان�ھ ك�ارگروه موض�وع بن�د

بندي اجراي موارد فوق، اجراي آزمایشي در استان تھ�ران و اعم�ال سیاس�تھاي تش�ویقي و تنبیھ�ي مناس�ب اق�دامات الزم را انج�ام  زمان

  .دھد

 

شركت پست جمھوري اسالمي ایران موظف است با اعالم وزارت بازرگاني نسبت ب�ھ تخص�یص كدپس�ـتي و ب�دون دریاف�ت ھزین�ھ ـ ٢

اختصاص كدپس�تي  .براي تمامي امالك و اماكني كھ بھ نحوي در سامانھ اطالعات امالك و مستغالت نیاز بھ كدپستي دارند، اقدام نماید

  .ساعت از زمان اعالم، انجام شود (٩٦)اعت و در سایر مناطق ظرف س) ٤٨(باید در مراكز استانھا ظرف 

 

ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است نسبت بھ اتصال دایمي مشاورین امالك و مستغالت سراس�ر كش�ور ب�ھ اینترن�ت ٣

  .با حداقل ھزینھ اقدام نماید) ھا و یا سایر فناوري ADSL از طریق(مستمر 

  

 

 جمھور ـ دمحمرضا رحیمي معاون اول رییس


