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نامه اجرایی قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن آیین  

 
 وزارت مسکن و شهرسازي ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی 

 
 وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 
 جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس وزارت تعاون ـ معاونت برنامه

 
 علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارت کار و امور اجتماعیوزارت 

 
در جلســه مــورخ  19/3/1387هـــ مــورخ 40001ت/29238نامــه شــماره  تصــویب) الــف(وزیــران عضــو کــارگروه موضــوع بنــد  

جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رییس هاي مسـکن و شهرسازي و کشور و معاونت برنامه بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 20/8/1387
نامـه یادشـده    تصـویب ) هــ (ـ و با رعایت بنـد  1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب  ) 24(و به استناد ماده 

 :نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند آیین

 
 نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  آیین

 
 تعاریففصل اول ـ 

 
 :روند نامه در معانی مشروح زیر به کار می ـ اصطالحات مندرج در این آیین1ماده

 
تاریخ اجـراي قـانون برنامـه چهـارم     ( 1/1/1384افراد سرپرست خانواري که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ : ـ فاقدین مسکن1

از هـیچ یـک از امکانـات دولتـی یـا امکانـات نهادهـاي         22/11/1357فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بـوده و از تـاریخ   ) توسعه
اي خرید و یا ساخت واحد مسـکونی اسـتفاده    عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه

 .نکرده باشند



 
 :متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: ـ متقاضیان واجد شرایط2

 
 .این ماده) 1(فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند  الف ـ

 
 .ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار

 
 .ج ـ داراي حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا

 
 :توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند ـ افراد زیر می1تبصره

 
 .سال سن) 35(نان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج ـ ز1

 
 .ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور2

 
 .سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور) 20(ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست 3

 
یابد، براي کارمندان دولـت کـه    رهاي کشور به یک سال کاهش میـ سابقـه سکونت براي مهاجرین از کالن شهـرها به سایر شه2تبصره

 .این سابقه مالك عمل نخواهدبود) به استثناء استان تهران(شوند  ربط منتقل می به استناد حکم دستگاه ذي

 
ن کار و یـا قـوانین   خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانو: هاي کم درآمد ـ گروه3

 .مربوط به استخدام کشوري باشد

 
اي، اجاره به شرط تملیک و واگذاري حـق   هاي تولید و عرضه مسکن اجاره مسکنی که در قالب برنامه: هاي کم درآمد ـ مسکن گروه4

واحـدهاي مسـکونی کـه    سـاز و   همچنین واحدهاي مسکونی احداث شده توسط خیـرین مسـکن  . گردد برداري از زمین، احداث می بهره
 .گردند توسط نهادهاي حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می

 
هـاي اولیـه کـه حسـب مـورد شـامل جانمـایی مجموعـه، روابـط میـان            سازي عبارت است از تهیه نقشـه  طرح آماده: سازي ـ طرح آماده  5

معماري غنی ایران ـ اسالمی با رعایت عدم اشراف به   ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیري فرهنگ ها و واحدها، نماي ساختمان بلوك
 .باشد فضاهاي داخلی واحدها می

 



رداري ضـروري    سـازي جهـت احـداث و بهـره     برداري از اراضـی خـام بـراي آمـاده     منظور بهره هایی که به فعالیت: سازي زمین ـ آماده   6 ـب
 .هاي تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است معابر، شبکه باشد که شامل تسطیح زمین، اجراي جوي، جدول، زیرسازي و آسفالت می

 
هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبـداء تـا محـل زمـین      خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه: ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی7

 .فرهنگی و فضاي سبز استمورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهاي آموزشی، بهداشتی، 

 
ـ 1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  ) 27(هایی که در اجراي ماده  تعاونی: هاي تأمین مسکن ـ تعاونی  8

 .تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد

 
ه صـورت اجـاره    نین در دوره احیا و نوسازي بافتفرآیند جابه جایی و استقرار ساک: ـ اسکان موقت9 اي و اسـکان   هاي فرسوده شهري ـب

 .موقت

 
گذاري، تولـید و عرضـه واحـدهاي مســکونی   نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه: اي اي حرفه ـ نظام اجاره10

 .نمایند اي به صـورت انبـوه مبادرت می اجاره

 
نماید و با تأمین منـابع مـالی بـراي     شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فعالیت می: سپاريهاي وا ـ شرکت11

 .کند احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهاي مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می

 
دازي خـط    ه قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پـس از راه مدرك رسمی نشان دهند: ـ تأییدیه فنی12 اـن

 .تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند

 
قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان ـ        ) 27(کارشناس رسمی دادگستري و کارشناس رسمی موضوع ماده : ـ کارشناس رسمی13

 .باشد ـ می1384مصوب 

 
دون مجـوز و     هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهري را در خود جاي داده بافت: اه غیررسمیـ سکونتگ14 انـد و ـب

ه وجـود      ) طرحهاي جامع و تفصیلی(ریزي رسمی و قانونی توسعه شهري  خارج از برنامه در درون یا خارج از محـدوده قـانونی شـهرها ـب
 .اند آمده

 
 .19/3/1387هـ مورخ 40001ت/29238نامه شماره  موضوع تصویب کارگروه: ـ کارگروه مسکن15

 
 .ـ 1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب : ـ قانون16

 



 هاي واگذاري زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهري فصل دوم ـ برنامه

 
 اي الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره

 
اي جدیـد، نیـاز    گـذاري در تولیـد و عرضـه واحـدهاي اجـاره      شهرسازي موظف است با هدف افـزایش سـرمایه  ـ وزارت مسکن و 2ماده

اي توسـط   اي حرفـه  هاي مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از اسـتقرار نظـام اجـاره    استان
 .یدهاي کم درآمد پیگیري نما بخش غیردولتی با رویکرد گروه

 
نماینـد مجازنـد    اي می نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره این آیین) 3(ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 1تبصره

اي واحـدهاي   برداري اجاره داري بخش غیردولتی، نسبت به بهره اي راساً و یا از طریق نهادهاي اجاره اي حرفه به منظور استقرار نظام اجاره
 .نمایند شده اقدام میاحداث 

 
داري، قراردادهاي اجاره ساالنه خود را که در چـارچوب اصـول اعالمـی توسـط      ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره2تبصره

در غیر این صـورت، تسـهیالت   . گردد، در بانک اطالعات امالك و ساختمان کشور به ثبت برسانند وزارت مسکن و شهرسازي تهیه می
 .محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد) زمان پرداخت(هاي مقرر در این برنامه بر مبناي قیمت روز  حمایتو سایر 

 
 :گردد اي شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می ـ تسهیالت مسکن اجاره3ماده

 
ها، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و  زیستی، شهرداريهاي کم درآمد، سازمان به ها و نهادهاي عمومی غیردولتی متولی گروه الف ـ سازمان 

 .خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده

 
 .اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوري و لشکري و سایر صندوقهاي مالی و اعتباري تأمین ب ـ صندوقهاي

 
 .هاي داراي مجوز از مراجع صالح ج ـ مؤسسات مالی، اعتباري و شرکت

 
 .گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ایهد ـ سرم

 
 :گردند مند می نامه از حمایتهاي زیر بهره این آیین) 3(ماده ) الف(ـ اشخاص موضوع بند 4ماده

 
سـال در اختیـار   ) 10(ـ واگذاري زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهاي احـداثی را بـه مـدت حـداقل     1

 .کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهندخانوارهاي 

 



هزینه احداث واحدها در قالب کمکهاي اعتبـاري بـا اولویـت در    %) 20(ـ واگذاري زمیـن به قیمت تمـام شده و تأمین تا بیست درصد 2
ـده واحـدهاي احداثی را به مدت نفر به باال مشـروط به این که اشخاص یادش) 000/250(شـهرهاي با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار 

 .سـال به خـانوارهاي کم درآمـد به صـورت اجاري واگذار نمایند) 15(حـداقل 

 
سـال  ) 10(سـال بـه   ) 15(از ) 2(داري موضـوع بنـد    تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجـاره  

 .یابد کاهش می

 
نامه شامل واگذاري زمین به قیمت کارشناسـی روز   این آیین) 3(ماده ) د(و ) ج(، )ب(به اشخاص موضوع بند ـ حمایتهاي مربوط   5ماده

سـال بـه صـورت    ) 5(باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهاي احداثی را بـه مـدت حـداقل     براساس اعالم کارشناس رسمی می
مبلغی بابت بهاي ) سال) 5(حداقل (و دوره واگـذاري به صورت اجاره ) سال) 2(حداکثر (در طول مدت احـداث . اجاره واگذار نمایند

ه قیمـت             . گردد زمین دریافت نمی بعد از اتمام دوره یادشـده و در صـورت خـروج از حالـت اجـاره و یـا فـروش واحـدها، بهـاي زمـین ـب
 .کارشناسی زمان واگذاري دریافت خواهدشد

 
ه   این آیین) 5(و ) 4(اي موضوع مواد  برداري اجاره هرهـ در صورتی که قبل از اتمام مدت ب1تبصره نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین ـب

 .هاي پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشد به همراه کلیه یارانه) زمان پرداخت(نرخ روز 

 
نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانـه سـاخت و گـواهی     ین آیینا) 3(ها موظفند براي متقاضیان موضوع ماده  ـ شهرداري2تبصره

ادارات ثبت اسناد و امالك نیـز در هنگـام صـدور    . را درج نمایند» سال... ساختمان استیجاري به مدت « عدم خالف و پایان کار عبارت 
ده را در صورت مجلـس تفکیکـی و سـند مالکیـت     ها باید عبارت یادش گونه ساختمان صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت براي این

 .قید نمایند

 
 ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک

 
نامـه   این آیین) 3(ماده ) الف(ـ واگذاري زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند   6ماده

باشـند اعطـا    نامـه مـی   ایـن آیـین  ) 1(تقاضیان واجد شـرایط طبـق تعریـف منـدرج در مـاده      به خانوارهاي تحت پوشش آنها که در زمره م
سال تقسـیط  ) 5(تخفیف و حداکثر %) 30(درصد  در این برنامه واگذاري زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی. گردد می

چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري . گیرد صورت می) 3(ماده ) الف(برداري به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند  از زمان بهره
ه          ه اسـترداد آن و واگـذاري ـب زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیـرد، وزارت مسـکن و شهرسـازي نسـبت ـب

 .متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود

 
 )ساله 99 به صورت اجاره ارزان قیمت(برداري از زمین  ج ـ برنامه واگذاري حق بهره

 



هاي داراي کـاربري مسـکونی بـه متقاضـیانی کـه در قالـب        ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاري زمین7ماده
اال سـازماندهی شـده باشـند، اجرایـی         هاي مسکن و یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی هاي مدنی به صورت سه خـانوار بـه ـب

 .گردد می

 
اي زمـین مسـکونی    قیمـت منطقـه  %) 20(ـ مبلغ اجاره بهاي ساالنه اراضی مشمول برنامه یادشده، حـداکثر معـادل بیسـت درصـد     1هتبصر

) هـر کـدام کمتـر باشـد    (درصد ارزش کارشناسـی روز زمـین در ابتـداي هـر سـال      ) 1(متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا 
 .خواهدبود

 
ا وزارت      داراي اطالعات الزم جهت پاالیش و تطبیق شرایط متقاضـیان مـی  هایی که  ـ دستگاه2تبصره باشـند موظفنـد همکـاري الزم را ـب

 .تعاون معمول نمایند

 
ر امـر سـاخت و     هاي مسکن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی ـ وزارتخانه3تبصره ها و نظارت عالی ـب

 .ماده را بر عهده دارند ساز بر روي زمینهاي موضوع این

 
هاي موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خـدمات زیربنـایی و روبنـایی بـر عهـده       سازي زمین ـ آماده  8ماده

 هاي شهرسازي مربوط، جانمایی خـدمات روبنـایی صـورت گرفتـه و زمـین آن براســاس       در طرح. باشد ربط می دستگاههاي اجرایی ذي
شود تا نسبت بـه احـداث    هاي مربوط واگذار می ـ به دستگاه  1380قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب  ) 100(مـاده 

 .هاي خود اقدام نمایند فضاهاي روبنایی، با اولویت در برنامه

 
. روبنایی از طریق اعتبارات دولتـی تـأمین خواهدشـد   هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات  ـ هزینه1تبصره

 .گیرد هاي یادشده در شهرهاي جدید براساس قانون مورد عمل شهرهاي جدید انجام می تأمین هزینه

 
) سـازمان ملـی زمـین و مسـکن    (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسـکن و شهرسـازي   ) 100(ـ براساس ماده 2تبصره

ربـط   به سازمان دولتـی ذي ) آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی(نسبت به واگذاري اراضی دولتی داراي کاربري عمومی مجاز است 
اقـدام  ) ساله 20حداکثر (به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک 

 .نماید

 
سـازي موضـوع برنامـه یادشـده را بـه ارزش       هـاي آمـاده   ي مجاز است اراضی تجـاري واقـع در طـرح   ـ وزارت مسکن و شهرساز3تبصره

ده و وجوه دریافتـی را در راستاي اهداف برنامه مسـکن گروه هـاي کــم درآمـد هزینـه      کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رساـن
 .نماید

 



درصـد کـل زمینهـاي موضـوع      95نامـه نبایـد از    ایـن آیـین  ) ج(امه موضـوع بنـد   هاي دولتی اعطایی براي اجراي برن ـ حداقل زمین9ماده
 .هاي ساالنه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازي کمتر باشد برنامه

 
وین و جـذب     بـا اسـتفاده از فنـاوري   ) نهادهاي عمومی، خصوصـی و تعـاونی  (د ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی   هـاي ـن

 :ي داخلی و یا خارجیها سرمایه

 
 :ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است10ماده

 
ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهاي مسکن و ساختمان، شرکتهاي تأمین سرمایه 1

 .مسکن

 
 .سازي مسکن انبوههاي داخلی و خارجی در طرحهاي  گذاري ـ برنامه حمایت از سرمایه2

 
 .هاي نو در احداث و عرضه مسکن ـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوري3

 
هاي موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابالغـی وزارت مسـکن و شهرسـازي و     واگذاري اراضی جهت اجراي برنامه

و یـا  ) از زمـان واگـذاري  (به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال براساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف 
 .در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت

 
گـذاران   سـرمایه . هاي موضوع این ماده باید داراي پروانه صالحیت از وزارت مسکن و شهرسـازي باشـند   تبصره ـ متقاضیان اجراي برنامه 

 .ق شرایط و اخذ پروانه صالحیت از وزارت مسکن و شهرسازي اقدام خواهندنمودخارجی موضوع این ماده نسبت به تطبی

 
 فصل سوم ـ ضوابط معماري و شهرسازي

 
ه شناسـایی       ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان میراث فرهنگی، صـنایع 11ماده دسـتی و گردشـگري نسـبت ـب

معماري ایرانی ـ اسالمی که قابلیت اثرگذاري بر ساخت و سازهاي معاصـر شـهري و    هاي واجد ارزش شهرسازي و  ها، آثار و گونه بافت
هـاي   نامـه  روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهاي مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فـیلم، حمایـت از پایـان   

 .رسانی اقدام نماید نسبت به مستندسازي و اطالع ها، ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه دانشجویی، برگزاري همایش

 
نامه شرح خـدمات طرحهـاي جـامع و تفصـیلی،      ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ظرف چهارماه پس از ابالغ این آیین12ماده

ر روسـتاها  هـا، د  هایی را کـه در شـهرها توسـط شـهرداري     طراحی فضاهاي شهري، طرحهاي هادي روستایی و همچنین متن دستور نقشه
ه    توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در شهرهاي جدید توسط شرکت عمران شهرهاي جدید به متقاضیان احـداث بنـا داده مـی    شـود ـب



منظور رعایت اصول شهرسازي و معماري ایرانی ـ اسالمی، بازنگري، اصالح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسـکن   
 .ابالغ نماید

 
ر کلیـه طـرح    ـ 13ماده هـاي   به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماري و اجراي ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ـب

هاي دولتی و نهادهاي عمومی مهـم، شـاخص و تأثیرگـذار در سـیماي شـهرها و روسـتاها،        خصوص در ساختمان معماري و شهرسازي به
هـاي میـراث    و رؤسـاي سـازمان  ) بـه عنـوان ریـیس   (اسالمی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازي  کمیسیون معماري و شهرسازي ایرانی ـ 

دستی و گردشگري، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حـداکثر سـه نفـر از     فرهنگی، صنایع
و ) با انتخاب وزیر کشـور (و دو نفر از شهرداران ) ت و فنآوريبا انتخاب وزیر علوم، تحقیقا(هاي معماري و شهرسازي  رؤساي دانشکده

در وزارت مسـکن و  ) با انتخاب رییس کمیسـیون (هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ایران ـ اسالمی   سه نفر از متخصصین رشته
 .شود شهرسازي تشکیل می

 
نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملـی تعیـین    ی و شهري و آیینهاي استان نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه تبصره ـ آیین 

 .شود ربط ابالغ می و از طریق وزیر مسکن و شهرسازي ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذي

 
ـ وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري موظف است ظرف سه مـاه پـس از   14ماده

هـاي فرهنگـی و تـاریخی مصـوب را بـا رویکـرد صـیانت مشـترك از          نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت ن آیینابالغ ای
 .ها تنظیم و براي تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت

 
کنند موظفند الگوهاي معمـاري   از بودجه عمومی دولت استفاده می هاي دولتی که به نوعی هاي اجرایی و شرکت ـ کلیه دستگاه15ماده

هاي معماري موضوع این ماده  طرح.هاي اداري، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند ایرانی ـ اسالمی را در طراحی و ساخت پروژه 
 .برسد) 12(باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده 

 
ه مطالعـه، طراحـی و سـاخت        وزارت مسکن و شهرسازي موظف است بـا همکـاري وزارت کشـور و شـهرداري    ـ 16ماده هـا و نسـبت ـب

با رویکرد الگوسازي در جهت احیاء و ترویج ارزشهاي فرهنگ معمـاري  ) فضاهاي شهري، میادین و محورها(هاي طراحی شهري  پروژه
 .و شهرسازي ایرانی ـ اسالمی اقدام نماید

 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی ـ 17ماده

ریـزي شـهري، طراحـی محـیط، طراحـی       برنامـه (هاي آموزشـی شهرسـازي و معمـاري     هاي دوره و گردشگري نسبت به اصالح سرفصل
هاي شهرسازي و معمـاري ایرانـی ـ اسـالمی اقـدام نمـوده و تـا          ناسب با ویژگیمت) هاي مرتبط شهري، معماري منظر، مرمت و سایر رشته

هاي آموزشی جدید شـامل معمـاري ایرانـی ـ اسـالمی، شهرسـازي        پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته
 .هاي فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید ایرانی ـ اسالمی و مرمت بافت

 



هادي یا جامع آنها به پایان رسیده است و یـا اصـوالً     وزارت مسکن و شهرسازي موظف است براي کلیه شهرهایی که افق طرحـ 18ماده
باشند براساس اسناد توسعه و عمران باال دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکرد هاي اولویت توسـعه درونـی اسـتفاده از     فاقد طرح می

هاي غیر رسمی، توسعه روستاهاي مستعد واقع  هاي فرسوده و ساماندهی سکونتگاه دوده، احیاء بافتاراضی دولتی و خصوصی داخل مح
یابی اراضی مناسـب جهـت احـداث شـهرك و یـا       در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزي و در صورت ضرورت، مکان

هاي داخل محـدوده   هرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنهشهرهاي جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده ش
 .اقدام نماید

 
 سازي آن فصل چهارم ـ تأمین زمین و آماده

 
سرمـایه و سهـام آنها متعـلق %) 100(هایی که صـددرصـد  هاي دولتی و همچنین شرکت ها، مؤسسات و دستگاه ـ کلیه وزارتخانه19ماده

) 6(یـابی موضـوع مـاده     واگذاري و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود کـه در چـارچوب مکـان   باشد، مکلفند نسبت به  به دولـت می
، ظـرف دو مـاه از درخواسـت وزارت    )به استثناء مناطق چهارگانه تحت مـدیریت سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت     (گیرند  قانون قرار می

پس از اعالم وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک  ادارات ثبت اسناد و امالك نیز مکلفند. مسکن و شهرسازي اقدام نمایند
 .و ثبت انتقال ملک در دفتر امالك و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمایند

 
یل زمین و تسلیم اسناد ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحو1تبصره

ه ترتیـب         و مدارك آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند به درخواست وزارت مسـکن و شهرسـازي، ظـرف یـک مـاه ـب
 .یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازي صادر نمایند

 
قانون تشـکیل وزارت جهاد ) 12(جهادکشاورزي واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده  هاي متعلق به وزارت ـ زمین2تبصره

گـردد، الزم اسـت قبـل از     ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکـان فـروش آنهـا میسـر مـی     1379کـشاورزي ـ مصوب  
بـرداري از زمـین    نی بر عـدم شمــول برنامـه واگـذاري حـق بهـره      ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازي مب

 .جهت احداث و تولید مسکن برسد

 
یابی  در چارچوب مکان(ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، 20ماده

هـاي   هـاي جمعـی یـا روزنامـه     بـه فاصـله ده روز مراتـب را در رسـانه    ، وزارت مسکن و شهرسازي طی دو نوبت )قانون) 6(موضوع ماده 
توانند تقاضاي خود را مبنی بر  مالکان اراضی داراي کاربري مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می. نماید کثیراالنتشار آگهی می

بنـدي اجـراي    من توانایی مالی خود و برنامه زمـان هاي مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارك متض اجراي برنامه
 .طرح به وزارت مسکن و شهرسازي تسلیم نمایند

 
باشـد   سازي و ساخت واحدهاي مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی مـی  هاي طراحی و اجراي آماده ـ کلیه هزینه1تبصره

 .گردد یالت بانکی تامین مینامه با اعطاي تسه که بخشی از آن برابر مقررات این آیین



 
ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاري بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجراي قـانون و  2تبصره

به معاوضـه  هاي وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت  یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و امـالك، وزارت مسکـن و شهرسازي و سازمـان
که به وسیله هیئـت سـه نفـره کارشناسـان رسـمی تعیـین       (یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز 

 .گردد اقدام نمایند ، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابالغ می)خواهدشد

 
هاي وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و امالك مورد نیاز اجراي  تابعه و شرکت هاي ـ وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان3تبصره
شوند، براساس الیحه قـانونی نحـوه خریـد و تملـک      نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می هاي تامین مسکن قانون و این آیین برنامه

 .ـ شوراي انقالب، اقدام نمایند1358ت ـ مصوب هاي عمومی، عمرانی و نظامی دول اراضی و امالك مورد نیاز برنامه

 
سـازي   سازي باشد، دسـتگاه واگذارکننـده رأسـا قبـل از واگـذاري نسـبت بـه آمـاده         ـ در مواردي که اراضی غیردولتی فاقد آماده21ماده

حقیقـی یـا   (از طریـق اشـخاص    دهـد تـا   قـانون قـرار مـی   ) 2(نامه در اختیار موضوع ماده  اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم
الغ      سازي طبق برنامه زمان صالح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به طراحی و انجام آماده ذي) حقوقی بندي کـه بـه آنهـا اـب

 .گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمایند می

 
 .باشد میسازي زمین بر عهده متقاضیان  هاي آماده ـ هزینه1تبصره

 
هاي تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خـدمات روبنـایی موظفنـد حسـب      ربط با شبکه هاي اجرایی ذي ـ دستگاه2تبصره

هـاي    بندي اعالمی وزارت مسکن و شهرسازي، نسبت به تـأمین اعتبـار و تهیـه طـرح و اجـراي شـبکه       ریزي زمان درخواست و طبق برنامه
 .یی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهاي شوراي مسکن استان اقدام نمایدتاسیسات زیربنا

 
هاي جامع و تفصـیلی شـهر    سازي و معماري موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي آماده ـ کلیه طراحی3تبصره

ه گرفتـه   مربوط و رعایت اصول شهرسازي و معماري ایرانی ـ اسالمی صورت  هـاي   تصـویب کارگروههـاي تخصصـی بررسـی طـرح      و ـب
 .ها برسد هاي مسکن و شهرسازي استان سازمان

 
 فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر

 
مکلفند براي تمام اراضی بایر داراي کاربري مسـکونی  ) اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی(ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی 22ماده

اي که از طـرف   ها و شهرهاي با جمعیت باالتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه مراکز استان مصوب متعلق به خود واقع در
سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظـیم و بـه ضـمیمه تصـویر مـدارك مثبـت مالکیـت تـا آخـر          

 .وقوع ملک تسلیم نمایند اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل

 



تبصره ـ در آن دسته از شهرهاي کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراري مالیات ایجاب نمایـد، اسـامی آنهـا توسـط      
 .گردد وزارت مسکن و شهرسازي اعالم می

 
قـانون  ) 15(مـاده  ) 3(ت موضـوع تبصـره   ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودي را طبـق فهرسـ  23ماده

در مواردي که مودي از تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی خـودداري نمایـد، اداره      . تعیین و به مودي ابالغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود
نامه عمل  مقرر طبق این آیین تعیین ارزش و مطالبه مالیات قانون، نسبت به) 15(ماده ) 3(امور مالیاتی محل طبق اطالعات موضوع تبصره 

 .خواهد نمود

 
دهنـده در آن سـال بـه نسـبت مـدت مالکیـت، مشـمول         ـ چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقـال 24ماده

 .مالیات متعلقه خواهند بود

 
نی واقـع در محـدوده شـهرداري خـود را     هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرسـت اراضـی بـایر داراي کـاربري مسـکو      ـ شهرداري25ماده

 .هاي تعیین شده از سوي سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعالم نمایند شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش

 
 هاي نوین فصل ششم ـ فناوري

 
انبوه مسـکن توسـط بخـش غیردولتـی کشـور      هاي نوین در عرصه تولید  ـ وزارت مسکن و شهرسازي در راستاي تشویق فناوري26ماده

 :آورد اقدامات زیر را به عمل می

 
هاي جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فنـاوري توسـط    الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فناوري 

 .مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 
 .هاي صنفی مربوط توسعه ساخت صنعتی و تشکل ن و نخبگان فنی و متعهد بهگذاران، مدیرا ب ـ حمایت از واحدهاي تولیدي، سرمایه

 
ا کـاربري صـنعتی در داخـل محـدوده و حـریم شـهرها در اختیـار دارد         (ـ وزارت مسکن و شهرسازي 27ماده و ) در مواردي که زمـین ـب

واحدهاي تولیدکننده مصالح، قطعات و سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاري زمین براي احداث 
. با تقسیط پـنج سـاله اقـدام نماینـد    %) 80(نقد و هشتاددرصد %) 20(تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهاي نوین به صورت بیست درصد 

هاي صنعتی ایران  واگذاري زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازي با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرك
 .گیرد شده صورت می با قیمت تمام

 
ـ وزارت جهادکشاورزي مجاز است در راستاي احداث واحدهاي تولیدکننـده مصـالح، قطعـات و تجهیـزات سـاخت صـنعتی و       1تبصره

 .هاي نوین براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمین اقدام نماید فناوري



 
 .شود سازي واگذار می هاي خانه مشروط، جهت ایجاد کارخانه مزایدهصورت  غیرفعال دولتی، به ـ کارخانجات2تبصره

 
هـاي عامـل، ضـمن کوتـاه نمـودن فرآینـد صـدور مجـوز و          ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است از طریق بانک28ماده

گذاري مـورد نیـاز تـا     سرمایه%) 80(نامه بانکی جهت استفاده از تسهیالت ارزي ـ ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاددرصد   ضمانت
ها و مطابق ضوابط مربوط اقـدام   شود و با تایید و معرفی شوراي مسکن استان سقف تسهیالت فردي که همه ساله توسط دولت تعیین می

 .نماید

 
وین صـنعت سـاختمان بـراي تولیـد مسـکن کـه          آالت و مواداولیه مورد نیـاز بـراي تولیـد فنـاوري     ـ ماشین29ماده مشـمول تعرفـه   هـاي ـن

هاي مسکن و شهرسازي  گردند، توسط وزارتخانه می 1/8/1386ك مورخ 580ت/122173نامه شماره  صفردرصد موضوع تصویب
 .شوند و صنایع و معادن معرفی می

 
ا بـراي  هاي علوم، تحقیقات و فناوري، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازي حسب مورد، موظفنـد زمینـه الزم ر   ـ وزارتخانه30ماده

 .آموزش و تحقیقات کاربردي ساخت صنعتی و فناوریهاي روز صنعت ساختمان فراهم نمایند

 
اي و صنفی شاغل در بخش مسکن، آمـوزش   هاي حرفه ها، مهندسان و تشکل تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاري شهرداري 

قانون نظام مهندسی و کنتـرل  ) 4(نامه اجرایی ماده  مربوط، در قالب آیینو تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراي این قانون را در حرف 
 .نماید گیري از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می ـ و با بهره 1374ساختمان ـ مصوب 

 
هی ـ سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي راهکارهـاي الزم بـراي ارتقـاي آگـا    31ماده

هـاي نـوین،    مهندسی کشور در ارتباط با مزایاي تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادي، مقاوم با فنـاوري   مردم و جامعه
 .جویی انرژي و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد زیست و فرهنگ معماري ایرانی ـ اسالمی، صرفه سازگار با محیط

 
 بانکیفصل هفتم ـ اعطاي تسهیالت 

 
سـازي زمـین و کلیـه     هاي مورد حمایت دولت جهت اعطاي تسهیالت بانکی براي تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده ـ برنامه32ماده

هـاي   برنامـه  بانکهـا موظفنـد پرداخـت تسـهیالت بـه     . باشـد  نامـه مـی   هاي ساخت مسکن شهري و روستایی موضوع قانون و این آیین برنامه
 .نامه را در اولویت قرار دهند وم این آیینفصل د) ج(موضوع بند 

 
ساله تا پایان  سازي زمین همه روستایی و آماده ـ سقف تسهیالت فردي تولید و ساخت مسکن شهري، ودیعه اسکان موقت، مسکن33ماده

ا همکـاري وزارت مسـکن و شهرسـازي تعیـین و پـس از دریافـت مجـوز از مراجـع           بانک ماه توسط فروردین ربـط اعـالم    ذيمرکزي و ـب
 .گردد می



 
نامـه بـین    ایـن آیـین  ) 31(هـاي مختلـف موضـوع مـاده      ـ وزارت مسکن و شهرسازي برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیالت برنامه34ماده

نماید و بانک  هاي عامل، به بانک مرکزي اعالم می اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابالغ به بانک 15هاي کشور را حداکثر تا  استان
الغ سـهمیه   مرکزي نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت بـه  وط بـه بانکهـاي عامـل اقـدام نمایـد        اـب در . هـاي مرـب

 .ها اختصاص خواهد یافت صورت عدم جذب تسهیالت، حسب اعالم وزارت مسکن و شهرسازي سهمیه مربوط به سایر استان

 
واحـد مسـکونی در   ) 200.000(هـزار   شدن احداث ساالنه دویسـت  است به منظور اجرایی اسالمی موظف ـ بنیاد مسکن انقالب1تبصره

هاي عامـل ضـمن تعیـین سـقف تسـهیالت در هـر        مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیالت بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک
بانـک مرکـزي موظـف اسـت     . بانک مرکزي اعالم نمایـد  هاستان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازي ب

 .ظرف سه هفته از اعالم توزیع استانی اقدام نماید

 
، سازمان مسکن و شهرسازي اسـتان و متقاضـیان   )هزار نفر و پنج در شهرهاي باالي بیست(ـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهري 35ماده

معرفـی بـراي   . باشـد  اسـالمی مـی   ، بنیـاد مسـکن انقـالب   )هـزار نفـر و کمتـر    پنجو در شهرهاي با جمعیت بیست(مسکن روستایی و شهري 
 .گیرد پرداخت تسهیالت ساخت و پذیرش مدارك از سوي بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می

 
سـازمان   بایست از طرف اداره کل تعاون به هاي مسکن باشند تعاونی مربوط می تبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی  

 .مسکن و شهرسازي استان معرفی گردد

 
 :شود ـ پرداخت تسهیالت دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می36ماده

 
 ساختمان ) فونداسیون(تسهیالت بعد از اتمام پی %) 40(درصد  ـ قسط اول معادل چهل1

 
 ز تکمیل سقف آخرتسهیالت بعد ا%) 40(درصد  ـ قسط دوم معادل چهل2

 
 کاري تسهیالت بعد از پایان سفت%) 20(درصد  ـ قسط سوم معادل بیست3

 
ماه اسـت کـه   ) 18(شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسکونی هیجده  ـ تسهیالت به صورت مشارکت مدنی پرداخت می1تبصره

 .شدبا ارکان اعتباري بانک، براي یک سال دیگر قابل تمدید می  در صورت توافق

 
الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالـب فـروش اقسـاطی     ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم2تبصره

ه صـورت پلکـانی یـا          ) از مجموع دوران فـروش اقسـاطی و مشـارکت مـدنی    (براي مدت باقیمانده  و مبتنـی بـر تـوان بازپرداخـت آنـان ـب
سـال تمـام و مجمـوع مبلـغ     ) 15(در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقسـاطی، پـانزده   . نماید یکنواخت، تقسیط می



فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هـر واحـد مصـوب شـوراي پـول و اعتبـار       
 .باشد می

 
سازي متناسب با پیشرفت کـار در دو مرحلـه انجـام     و شروع عملیات آماده سازي پس از تجهیز کارگاه ـ پرداخت تسهیالت آماده37ماده
 .گردد برداري از واحدها و همراه با تسهیالت دوره ساخت، فروش اقساطی می تسهیالت یادشده از زمان بهره. شود می

 
مان تسویه قـرارداد مشـارکت   هاي مشمول یارانه را در ز ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح38ماده

هـاي عامـل    تعیین و به حساب بانـک ) در دوره فروش اقساطی(و سهم متقاضی ) در دوره مشارکت مدنی(مدنی به تفکیک سهم سازنده 
رخ نافـذ   . واریز نماید بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وي را با ـن

 .ر زمان اخذ تسهیالت تقسیط نمایدد

 
روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارك نسبت بـه پرداخـت تسـهیالت اقـدام     ) 15(هاي عامل موظفند ظرف پانزده  ـ بانک39ماده

 .نمایند

 
مرکـزي جمهـوري   ـ به منظور انجام هماهنگی الزم و نظارت بر روند پرداخت تسهیالت، کارگروه مشترکی بـا مسـئولیت بانـک    40ماده

هـاي عامـل    بانـک . گـردد  هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصـادي و دارایـی تشـکیل مـی     اسالمی ایران و با حضور نمایندگان وزاتخانه
موظفند گزارش پرداخت تسهیالت را به صورت ماهیانه به بانک مرکزي ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزي به کارگروه مذکور ارسـال  

 .گردد

 
 .هاي مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود ـ در مواردي که تسهیالت بانکی مربوط به تعاونیتبصره 

 
راي پرداخـت تسـهیالت     ـ تفاهم41ماده نامه یا قراردادهاي واگذاري زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازي ـب

توانند به استناد قراردادهاي یادشده و در صـورت عـدم ایفـاي تعهـدات از طـرف       ي عامل میها بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک
 .تبدیل به حال و وصول نمایند) اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک(برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک  بهره

 
 ههاي غیررسمی شهري و سکونتگا  هاي فرسوده فصل هشتم ـ بهسازي و نوسازي بافت

 
هـاي غیررسـمی و    هاي فرسوده شهري و سکونتگاه هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت ـ به منظور تسریع در اجراي طرح42ماده

 :پذیرد به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می

 



سـاز و کـار   . گـردد  ها تشکیل می نظارت شهرداريها و محالت یادشده توسط بخش غیردولتی تحت  ـ دفاتر خدمات نوسازي محدوده1
هـاي مسـکن و شهرسـازي و کشـور تهیـه و       نامه توسط وزارتخانه تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابالغ این آیین

 .فویض نمایندتوانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده ت هاي اجرایی می در طول دوران نوسازي کلیه دستگاه. گردد اعالم می

 
وده و     االمتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده ـ حق2 هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دریافت حق نگهـداري محفـوظ ـب

 .ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمایند هاي ذي دستگاه

 
ارات ثبت اسناد و امالك با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افـراز و صـدور اسـناد و    ـ اد3

 .نمایند نظایر آن اقدام می

 
ابـل  هـاي ق  هاي بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهاي عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه ـ هزینه4

 .قبول مالیاتی مودیان خواهدبود

 
هـاي   هاي جدید حاصـل از بهسـازي و نوسـازي بافـت     برداري از ظرفیت ـ وزارت مسکن و شهرسازي با هدف تامین زمین و بهره43ماده

در  بینـی شـده   هـاي پـیش   هاي غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه فرسوده شهري و سکونتگاه
 :نماید هاي یادشده به شرح زیر حمایت می بافت

 
هـا، موسسـات دولتـی و     هـاي غیررسـمی متعلـق بـه وزارتخانـه      هـاي فرسـوده شـهري و سـکونتگاه     ـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت1

 .یابد باشد، براي حمایت از این امر اختصاص می سهام آنها متعلق به دولت می%) 100(هاي دولتی که صددرصد  شرکت

 
نامـه و اراضـی در اختیـار،     ایـن آیـین  ) 42(مـاده  ) 1(هاي الگوي نوسازي در احداث مسـکن از محـل اراضـی بنـد      ـ براي اجراي پروژه2

واگذاري زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعالم کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سـال یـا بـه شـکل اجـاره      
ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و  اره به شرط تملیک به مجریان طرحبلندمدت و یا به شکل اج

 .پذیرد شهرسازي ابالغ خواهد شد، صورت می

 
 فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی

 
اسـالمی در   بنیـاد مسـکن انقـالب   قانون موظفند بالفاصله پـس از وصـول درخواسـت کتبـی     ) 4(هاي مشمول ماده  ـ کلیه دستگاه  44ماده

سنجی کالبدي و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاري قطعی اراضی و انتقال رسمی  راستاي امکان
ه نهـاد یادشـده اقـدام نماینـد      ل سـند  عـدم انتقـا  . سند مالکیت و یا اعطاي نمایندگی براي اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها ـب

 .مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود

 



التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا سـقف   جمهور موظف است مابه ریزي و نظارت راهبردي رییس ـ معاونت برنامه45ماده
در ابتداي همان سال در بودجه بنیاد سود مصوب تسهیالت بخش مسکن هر سال براي مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و 

 .هاي عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزي را ارایه نماید اسالمی جهت تودیع نزد بانک مسکن انقالب

 
ارات تملـک  ساله از محل اعتب تسهیالت مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه%) 5/2(ـ دو و نیم درصد 1تبصره
 .گردد اسالمی پرداخت می ها تامین و به بنیاد مسکن انقالب دارایی

 
جویی در مصرف انرژي و سایر  ـ بنیاد یادشده مجاز است براي اعطاي یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه2تبصره

 .موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید

 
اسالمی و در چارچوب قانون نظام مهندسـی و کنتـرل    اخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقالبـ نظارت فنی بر س3تبصره

 .شود انجام می) نظام فنی روستایی(ـ 1374ساختمان ـ مصوب 

 
 فصل دهم ـ سایر موارد 

 
ده در محـدوده مصـوب   هـاي کـم درآمـد و واحـدهاي مسـکونی احـداث شـ        ـ کلیه سازندگان واحدهاي مسکونی ویـژه گـروه  46ماده

 :گردند هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفیف و تقسیط به شرح زیر می بافت

 
هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظـور در   هزینه%) 50(درصد  ها و دهیارهاي کشور موظفند حداقل پنجاه شهرداري

ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کـارمزد سـه سـاله باقیمانـده     هاي جامع و تفضیلی مصوب را براي واحدهاي موضوع این  طرح
 .اقدام نمایند%) 100(عوارض تا صددرصد 

 
هاي عوارض صدور پروانه و تـراکم سـاختمانی مجـاز ناشـی از قـانون و سـایر        هاي اعمال شده هزینه تخفیف%) 100(معادل صددرصد 

ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهـور در لـوایح بودجـه سـنواتی کـل        ونت برنامهقوانین با اعالم وزارت مسکن و شهرسازي توسط معا
ریـزي و   معاونـت برنامـه  . گیـرد  هـاي مشـمول قـرار مـی     ها و دهیاري کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداري

مام اعتبارات مندرج در قـوانین بودجـه سـنواتی    هایی که به دلیل ات نظارت راهبردي رییس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفیف
ها در الیحه بودجـه سـال بعـد     ها و دهیاري در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات الزم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداري

 .در نظر گیرد

 
نامـه توسـط وزارت    ماه پس از ابالغ ایـن آیـین  گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک 

 .مسکن و شهرسازي با همکاري وزارت کشور تهیه و ابالغ خواهدشد

 



درصـد و  %) 120(هاي فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصدوبیسـت   ـ تراکم پایه مالی در بافت1تبصره
ه         ایی از بافته  تراکم پایه مالی براي احداث بنا در عرصه هاي فرسوده شهرها که حداقل نصـاب تفکیـک در آنهـا رعایـت شـده باشـد، ـب

 .شود تعیین می%) 180(میزان یکصدوهشتاددرصد 

 
 .شود درصد تعیین می180نامه در کل کشور،  این آیین 2هاي فصل  ـ تراکم پایه در برنامه2تبصره

 
تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قـانون بیمـه   قانون ) 28(ـ حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده 47ماده

 .گردد اجباري کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجراي عملیات احداث ساختمان وصول می

 
 :نمایدـ در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهاي شهري و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به موارد زیر اقدام 48ماده

 
 .هاي مربوط هزینه%) 30(هاي مسکونی جدیداالحداث کشور تا سقف سی درصد  نمودن ساختمان هاي الزم براي بیمه ـ اعمال تشویق1

 
 .درآمد هاي کم ـ کمک به خدمات مهندسی گروه2

 
 .ـ اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی3

 
 .ررات ملی ساختمانـ آموزش و ترویج مق4

 
وري و ارزیـابی   منظـور بهبـود عملکـرد، ارتقـا بهـره      نامه، بـه  اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین%) 5/2(تبصره ـ معادل دو و نیم درصد  

 .یابد هاي تامین مسکن اختصاص می ها براي اجراي مطلوب برنامه ها و شوراهاي تامین مسکن استان عملکرد سازمان

 
ه            هاي اجرایی موضوع این آیین ستگاهـ کلیه د49ماده نامه موظفند عملکـرد هـر یـک از مـواد را در پایـان هـر دوره سـه ماهـه بـه دبیرخاـن

 .کارگروه مسکن ارایه نمایند

 
 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 5/2/1388نامه در تاریخ این تصویب

 
 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودي

 
 //پیامانتهاي 

  



 

 
 

 


