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    فهرست     

 

 فهرست قوانین و لوایح قانونی الف( 

 ب( آیین نامه ها

 پ( تصویب نامه ها

 ت( دستورالعمل

 ث( مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ج( نظریات شورای نگهبان

 چ(آراء دیوان عالی کشور

 ح( آراء دیوان عدالت اداری

 خ( نظریات مشورتی اداره حقوقی

 

 ت قوانین و لوایح قانونیالف( فهرس

 

 قانون راجع به توسعه معابر و خیابانها  -

 قانون اصالح قانون توسعه معابر   -

 قانون انجام لوله کشى آب و فاضالب شهر تهران  -

 از قانون شهردارى  -

 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانى کشور  -

 هاى شهرسازى  قانون مربوط به تملك زمینها براى اجراى برنامه -

 ( لتیان)فرحناز پهلوى قانون طرز تقویم و تملك اراضى مورد نیاز سد  -

 از قانون سازمان برق ایران  -

 از قانون آب و نحوه ملى شدن آن  -

 از قانون نوسازى و عمران شهرى  -



     

 

 حفظ آثار تاریخى و باستانى  ید اراضى و ابنیه و تأسیسات براىقانون خر -

 از جنگلها و مراتع  اصالح قانون حفاظت و بهره بردارىاز قانون  -

 قانون پیشگیرى و مبارزه با خطرات سیل   -

 نیازمندیهاى صنعتى و معدنى  ن خرید اراضى کشاورزى براى تامینقانو -

 قانون اجراى برنامه نوسازى عباس آباد  -

 از قانون برنامه و بودجه کشور  -

 نفت ایران   یانون مربوط به اساسنامه شرکت ملاز ق -

 و حومه قانون تاسیس شرکت راه آهن شهرى تهران  -

 کیفیت عمران آن  ون لغو مالكیت اراضى موات شهرى قان -

 شهرى و کیفیت عمران آن اصالحیه قانونى لغو مالكیت اراضى موات  -

 و عمران شهرى نوسازى الیحه قانونى اصالح قسمتى از مقررات -

 اراضى موات شهرى  الیحه قانونى انتقال مطالبات اشخاص از بابت -

قانون لغو مالكیت اراضى موات شهرى و  ماده واحده مربوط به اراضى تملك شده به موجب -

 عمران آن و واگذارى به مستضعفین واجد شرایط کیفیت 

غو تملك اراضى متعلق به دولت موضوع قانون لانونى راجع به جلوگیرى از تصرف و الیحه ق -

در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضى و مالكیت اراضى موات شهرى و احداث هر گونه بنا

 افراز اراضى مزبور به موجب اسناد عادى و جلوگیرى  از تفكیك و امالك 

 دولت و شهرداریها الیحه قانونى خرید اراضى و امالك مورد احتیاج  -

ى هاى عمومى،عمرانامالك براى اجراى برنامه الیحه قانونى نحوه خرید و تملك اراضى و  -

 و نظامى دولت 

 اء اراضى در حكومت جمهورى اسالمىاحیالیحه قانونى اصالح الیحه قانونى واگذارى و  -

 ایران

ت قانون لغو مالكیت اراضى موات شهرى و کیفیالیحه قانونى الحاق سه ماده و دو تبصره به  -

 عمران آن 

 قانون اراضى شهرى  -

 ى نیمه تمام متوقف هاى ساختمان قانون تكمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع -

 ( بهره)از قانون عملیات بانكى بدون ربا -



     

 

 از قانون برنامه و بودجه کشور  -

 ام متوقف  هاى ساختمانى نیمه تمو مجتمع استفساریه قانون تكمیل و نحوه استفاده شهرکها -

 سناد آن  اقانون مرجع تشخیص اراضى موات و ابطال  -

 قانون زمین شهرى  -

 در خصوص حل مشكل اراضى بایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمى  -

 قانون جنگلهاو مراتع  65اجراى ماده قانون تعیین تكلیف اراضى اختالفى موضوع  -

 دولتى و شهرداریها  هاىیین وضعیت امالك واقع در طرحقانون تع -

 فرهنگى جمهورى اسالمى ایراناز قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى،  -

 قانون تشكیل شرکتهاى آب و فاضالب  -

قانون تعیین تكلیف اراضى  42/01/0651 نامه اجرائى مصوب اى از مواد آئیناصالح پاره -

 اختالفى 

 قانون جنگلها و مراتع    65وضوع اجراى ماده م  

 قانون خرید و تملك اماکن آموزشى استیجارى   -

 یاز شهرداریها نقانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضى مورد  -

 نهادها قانون تعیین تكلیف اراضى واگذارى دولت و  -

گ و هاى  فرهناستیجارى به وزارتخانهن خرید و تملك اماکن آموزشى قانون تسرى قانو -

هاى آموزش عالى، پژوهشى و مؤسسهعالى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و آموزش 

 تابع تحقیقاتى 

 ى بایر نظام اسالمى در خصوص حل  مشكل اراضتفسیر قانونى مصوبه مجمع تشخیص مصلحت  -

 واگذارى دولت و نهادها قانون تفسیر قانون تعیین تكلیف اراضى  -

 ایران ى و فرهنگى جمهورى اسالمىاجتماعاز قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادى  -

 از قانون برنامه و بودجه کشور  -

  

 

 


