
 حمایت از تولید و عرضه مسکنآیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و 

 

  7/2/1388ک 41527ت/24198شماره

 وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 ری ـ وزارت کار و امور اجتماعی جمهور وزارت علوم، تحقیقات و فناوریزی و نظارت راهبردی رییسوزارت تعاون ـ معاونت برنامه

 

بنا به پیشنهاد مشترک  20/8/1387در جلسه مورخ  19/3/1387هـ مورخ 40001ت/29238نامه شماره وزیران عضو کارگروه موضوع بند )الف( تصویب

( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 24اده )جمهور و به استناد مریزی و نظارت راهبردی رییسهای مسـکن و شهرسازی و کشور و معاونت برنامهوزارتخانه

  :نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودندنامه یادشده آیینـ و با رعایت بند )هـ( تصویب1387عرضه مسکن ـ مصوب 

 

 نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنآیین

 

 فصل اول ـ تعاریف 

  :روندنامه در معانی مشروح زیر به کار میاصطالحات مندرج در این آیینـ 1ماده

)تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه( فاقد زمین مسکونی یا  1/1/1384ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1

یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد  از هیچ 22/11/1357واحد مسکونی بوده و از تاریخ 

  .ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشندمسکونی و یا تسهیالت یارانه

  :ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند2

  .( این ماده1قه تعریف مندرج در بند )الف ـ فاقدین مسکن طب

  .ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار

  .ج ـ دارای 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 گیرندـ افراد زیر می1تبصره

  .( سال سن35مشروط به داشتن حداقل سی و پنج )ـ زنان خود سرپرست 1

  .ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور2

  .( سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور20ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست )3

یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه سال کاهش می ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کالن شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک2تبصره

  .شوند )به استثناء استان تهران( این سابقه مالک عمل نخواهدبودربط منتقل میذی

ین مربوط به استخدام کشوری های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانـ گروه3

  .باشد

برداری از زمین، احداث ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهرههای تولید و عرضه مسکن اجارههای کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامهـ مسکن گروه4

  .گرددمی

  .گردندتوسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می ساز و واحدهای مسکونی کههمچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن

ها و واحدها، نمای های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوکسازی عبارت است از تهیه نقشهسازی: طرح آمادهـ طرح آماده 5

  .باشدـ اسالمی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایرانساختمان

باشد که شامل تسطیح زمین، برداری ضروری میسازی جهت احداث و بهرهبرداری از اراضی خام برای آمادهمنظور بهرههایی که بهسازی زمین: فعالیتـ آماده 6

  .تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد استهای اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه

های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه7

  .است شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز

ـ تأسیس شده باشند و 1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  (27)هایی که در اجرای ماده های تأمین مسکن: تعاونیـ تعاونی 8



  .موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد

  .ای و اسکان موقتهای فرسوده شهری به صورت اجارهو نوسازی بافتـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا 9

ای به صـورت گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجارهای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایهای حرفهـ نظام اجاره10

  .نمایندانبـوه مبادرت می

نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از حت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت میهای واسپاری: شرکتی که تـ شرکت11

  .کنداحداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می

اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک12

  .دریافت کند

  .باشدـ می1384( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 27ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده )13

ریزی رسمی و اند و بدون مجوز و خارج از برنامههایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای دادهـ سکونتگاه غیررسمی: بافت14

  .اندقانونی توسعه شهری )طرحهای جامع و تفصیلی( در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده

  .19/3/1387هـ مورخ 40001ت/29238شماره  نامهـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب15

  . ـ1387ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 16

 

 های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری فصل دوم ـ برنامه

 ای الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره

های مختلف کشور را برآورد و ای جدید، نیاز استانگذاری در تولید و عرضه واحدهای اجارها هدف افزایش سرمایهـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ب2ماده

  .های کم درآمد پیگیری نمایدای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروهای حرفهبرنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره

نمایند مجازند به منظور استقرار نظام ای مینامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره( این آیین3اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده )ـ کلیه 1تبصره

  .دنماینای واحدهای احداث شده اقدام میبرداری اجارهداری بخش غیردولتی، نسبت به بهرهای راسا  و یا از طریق نهادهای اجارهای حرفهاجاره

داری، قراردادهای اجاره ساالنه خود را که در چارچوب اصول اعالمی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره2تبصره

این برنامه بر مبنای قیمت روز های مقرر در گردد، در بانک اطالعات امالک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیالت و سایر حمایتمی

  .)زمان پرداخت( محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد

  :گرددای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین میـ تسهیالت مسکن اجاره3ماده

بنیاد مسکن انقالب اسالمی و خیرین و واقفین مسکن  ها،های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروهالف ـ سازمان

  .ساز با معرفی بنیاد یادشده

  .اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباریتأمینب ـ صندوقهای

  .های دارای مجوز از مراجع صالحج ـ مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت

  .حقوقی بخش خصوصی و تعاونی گذاران حقیقی ود ـ سرمایه

  :گردندمند مینامه از حمایتهای زیر بهره( این آیین3ـ اشخاص موضوع بند )الف( ماده )4ماده

( سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت 10ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل )1

  .شش خود به صورت اجاره قرار دهندپو

( هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت %20ـ واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تأمین تا بیست درصد )2

انوارهای کم درآمـد ( سـال به خـ15( نفر به باال مشـروط به این که اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل )000/250دویـست و پنـجاه هزار )

  .به صـورت اجاری واگذار نمایند

  .یابد( سال کاهش می10( سال به )15( از )2داری موضوع بند )تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره

امه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعالم کارشناس ناین آیین (3ـ حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند )ب(، )ج( و )د( ماده ) 5ماده

 (2)( سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث )حداکثر 5باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل )رسمی می

گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا لغی بابت بهای زمین دریافت نمی( سال( مب5سال( و دوره واگـذاری به صورت اجاره )حداقل )



  .فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد

مه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز )زمان پرداخت( به نا( این آیین5و ) (4)ای موضوع مواد برداری اجارهـ در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره1تبصره

  .های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشدهمراه کلیه یارانه

اخت و گواهی عدم خالف و پایان کار نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه س( این آیین3ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده )ـ شهرداری2تبصره

را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و امالک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای « ساختمان استیجاری به مدت ... سال»عبارت 

  .ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایندگونه ساختماناین

 ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک  ب

نامه به خانوارهای تحت پوشش ( این آیین3ـ واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفا  از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند )الف( ماده ) 6ماده

گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز باشند اعطا مینامه میین( این آی1آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده )

گیرد. ( صورت می3برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند )الف( ماده )( سال تقسیط از زمان بهره5( تخفیف و حداکثر )%30درصد )با اعمال حداکثر سی

نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و  چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین

  .واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود

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

های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، بوده و از طریق واگذاری زمین ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط7ماده

  .گرددهای مدنی به صورت سه خانوار به باال سازماندهی شده باشند، اجرایی میهای مسکن و یا مشارکتتعاونی

ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر ( قیمت منطقه%20حداکثر معادل بیست درصد ) ـ مبلغ اجاره بهای ساالنه اراضی مشمول برنامه یادشده،1تبصره

  .هر کدام کمتر باشد( خواهدبود)( درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال 1متقاضی در همان سال یا )

  .باشند موظفند همکاری الزم را با وزارت تعاون معمول نمایندمیهایی که دارای اطالعات الزم جهت پاالیش و تطبیق شرایط متقاضیان ـ دستگاه2تبصره

ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونیـ وزارتخانه3تبصره

  .موضوع این ماده را برعهده دارند

ربط وضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیهای مسازی زمینـ آماده 8ماده

( قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ 100های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده )باشد. در طرحمی

 شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در های مربوط واگذار میـ به دستگاه 1380مصـوب 

  .های خود اقدام نمایندبرنامه

ای یادشده در ههای مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهدشد. تأمین هزینهـ هزینه1تبصره

  .گیردشهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی )سازمان ملی زمین و مسکن( مجاز است نسبت به واگذاری 100ـ براساس ماده )2تبصره

ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت بهداشتی و فرهنگی( به سازمان دولتی ذی اراضی دولتی دارای کاربری عمومی )آموزشی، ورزشی،

  .ساله( اقدام نماید 20کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک )حداکثر 

یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به  سازی موضوع برنامههای آمادهـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح3تبصره

  .های کـم درآمد هزینه نمایدفروش رسانـده و وجوه دریافتـی را در راستای اهداف برنامه مسـکن گروه

های ساالنه تأمین زمین ضوع برنامهدرصد کل زمینهای مو 95نامه نباید از این آیین (های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند )جـ حداقل زمین9ماده

  .توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد

های داخلی و یا های نوین و جذب سرمایهد ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی )نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی( با استفاده از فناوری

  :خارجی

  :اجرا است ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل10ماده

  .ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن1

  .سازی مسکنهای داخلی و خارجی در طرحهای انبوهگذاریـ برنامه حمایت از سرمایه2

  .های نو در احداث و عرضه مسکنه از فناوریـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاد3

های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابالغی وزارت مسکن و شهرسازی و براساس قیمت کارشناسی روز واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه



  .ری( و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفتبدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال )از زمان واگذا

گذاران خارجی موضوع این ماده های موضوع این ماده باید دارای پروانه صالحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایهتبصره ـ متقاضیان اجرای برنامه

  .ندنمودنسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صالحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواه

 

 فصل سوم ـ ضوابط معماری و شهرسازی 

های واجد ها، آثار و گونهدستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافتـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع11ماده

اصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای ارزش شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسالمی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای مع

ها، نسبت به ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانههای دانشجویی، برگزاری همایشنامهمختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان

  .رسانی اقدام نمایدمستندسازی و اطالع

نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهارماه پس از ابالغ این آیینـ وزارت 12ماده

ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در شهرهای هایی را که در شهرها توسط شهرداریطرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه

شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسالمی، بازنگری، اصالح و شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می جدید توسط

  .تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابالغ نماید

های معماری و شهرسازی نیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی بر کلیه طرحـ به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای اب13ماده

های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسالمی خصوص در ساختمانبه

دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقالب های میراث فرهنگی، صنایعسازمانمتشکل از وزیر مسکن و شهرسازی )به عنوان رییس( و رؤسای 

با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری( و دو نفر از )های معماری و شهرسازی اسالمی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده

های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران ـ اسالمی )با انتخاب رییس کمیسیون( در وزارت فر از متخصصین رشتهشهرداران )با انتخاب وزیر کشور( و سه ن

  .شودمسکن و شهرسازی تشکیل می

طریق وزیر مسکن و  نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و ازهای استانی و شهری و آییننامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروهتبصره ـ آیین

  .شودربط ابالغ میشهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی

نامه، نظامنامه ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین14ماده

ها تنظیم و نگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافتهای فرهنحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت

  .برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید

رانی ـ اسالمی را در کنند موظفند الگوهای معماری ایهای دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده میهای اجرایی و شرکتـ کلیه دستگاه15ماده

های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند.طرحطراحی و ساخت پروژه

  .( برسد12موضوع ماده )

های طراحی شهری )فضاهای ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژهـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری16ماده

  .شهری، میادین و محورها( با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسالمی اقدام نماید

ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به 17ماده

رتبط( های مریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشتههای آموزشی شهرسازی و معماری )برنامههای دورهاصالح سرفصل

های آموزشی های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسالمی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشتهمتناسب با ویژگی

 جدید شامل معماری ایرانی ـ اسالمی، شهرسازی ایرانی ـ اسالمی 

  .های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نمایدو مرمت بافت

باشند هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصوال  فاقد طرح می ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح18ماده

ی داخل محدوده، احیاء براساس اسناد توسعه و عمران باال دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکرد های اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوص

 های غیر رسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی های فرسوده و ساماندهی سکونتگاهبافت

 یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان

  .های داخل محدوده اقدام نمایدصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنهجدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منف



 

 سازی آن فصل چهارم ـ تأمین زمین و آماده

باشد، سرمـایه و سهـام آنها متعـلق به دولـت می (%100هایی که صـددرصـد )های دولتی و همچنین شرکتها، مؤسسات و دستگاهـ کلیه وزارتخانه19ماده

گیرند )به استثناء مناطق چهارگانه تحت ( قانون قرار می6یابی موضوع ماده )فند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکانمکل

 مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست(، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت 

ولت با ک نیز مکلفند پس از اعالم وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت به نام داسناد و امال

  .نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند

واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به 1تبصره

دولت با نمایندگی  ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام

  .وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند

( قانون تشـکیل وزارت جهاد کـشاورزی ـ مصوب 12تعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده )های مـ زمین2تبصره

 گردد، الزم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکنـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می1379

  .برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسدو شهرسازی مبنی بر عدم شمـول برنامه واگذاری حق بهره

قانون(،  (6یابی موضوع ماده )ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، )در چارچوب مکان20ماده

نماید. مالکان اراضی دارای کاربری های کثیراالنتشار آگهی میهای جمعی یا روزنامهی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانهوزارت مسکن و شهرساز

ت و مدارک های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیتوانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامهمسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می

  .بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایندمتضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان

باشد که بخشی از آن برابر سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی میهای طراحی و اجرای آمادهـ کلیه هزینه1تبصره

  .گرددبا اعطای تسهیالت بانکی تامین می نامهمقررات این آیین

هاتر یا ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا ت2تبصره

جازند نسبـت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید های وابسته و تابعـه آن مفروش اراضی و امـالک، وزارت مسکـن و شهرسازی و سازمـان

شده تهیه و ابالغ آنها، براساس قیمت کارشناسی روز )که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد(، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یاد

  .گردد اقدام نمایندمی

های تامین مسکن های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و امالک مورد نیاز اجرای برنامههای تابعه و شرکتو سازمانـ وزارت مسکن و شهرسازی 3تبصره

های عمومی، شوند، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مورد نیاز برنامهنامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب میقانون و این آیین

  .ـ شورای انقالب، اقدام نمایند1358و نظامی دولت ـ مصوب  عمرانی

سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آمادهـ در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده21ماده

صالح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به دهد تا از طریق اشخاص )حقیقی یا حقوقی( ذیار می( قانون قر2نامه در اختیار موضوع ماده )قالب تفاهم

 طراحی و انجام 

  .گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایندبندی که به آنها ابالغ میسازی طبق برنامه زمانآماده

  .باشدهده متقاضیان میسازی زمین بر عهای آمادهـ هزینه1تبصره

ریزی های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامهربط با شبکههای اجرایی ذیـ دستگاه2تبصره

اسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت های تبندی اعالمی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکهزمان

  .و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید

های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهای آمادهـ کلیه طراحی3تبصره

  .ها برسدهای مسکن و شهرسازی استانهای سازمانتصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرحگرفته و بهی صورتشهرسازی و معماری ایرانی ـ اسالم

 

 فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر 

به خود واقع مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق  (ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی )اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی22ماده

ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان ها و شهرهای با جمعیت باالتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهدر مراکز استان



 ور مالیاتی قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره ام

  .محل وقوع ملک تسلیم نمایند

شهرسازی  تبصره ـ در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و

  .گردداعالم می

( قانون تعیین و به مودی ابالغ و 15( ماده )3ودی را طبق فهرست موضوع تبصره )ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات م23ماده

( 3العات موضوع تبصره )مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اط

  .نامه عمل خواهد نمودو مطالبه مالیات مقرر طبق این آیینتعیین ارزش ( قانون، نسبت به15ماده )

  .دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بودـ چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال24ماده

رای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر داـ شهرداری25ماده

  .های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعالم نمایندطریق فرم یا روش

 

 های نوین فصل ششم ـ فناوری

در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل  های نوینـ وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری26ماده

  :آوردمی

های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فناوری

 . مسکن

  .های صنفی مربوطتوسعه ساخت صنعتی و تشکلگذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد بهسرمایهب ـ حمایت از واحدهای تولیدی، 

هرکهای ـ وزارت مسکن و شهرسازی )در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد( و سازمان صنایع کوچک و ش27ماده

اری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذ

( با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط %80نقد و هشتاددرصد ) (%20)درصد 

  .گیردشده صورت میهای صنعتی ایران با قیمت تمامهرکسازمان صنایع کوچک و ش

های نوین براساس ضوابط ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری1تبصره

  .و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید

  .شودسازی واگذار میهای خانهمشروط، جهت ایجاد کارخانهصورت مزایدهفعال دولتی، بهغیرـ کارخانجات2تبصره

نامه بانکی جهت استفاده از های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانتـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانک28ماده

گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیالت فردی که همه ساله توسط دولت تعیین سرمایه (%80تا میزان هشتاددرصد )تسهیالت ارزی ـ ریالی، نسبت به تخصیص 

  .ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نمایدشود و با تایید و معرفی شورای مسکن استانمی

نامه برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب های نوین صنعت ساختمانآالت و مواداولیه مورد نیاز برای تولید فناوریـ ماشین29ماده

  .شوندهای مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی میگردند، توسط وزارتخانهمی 1/8/1386ک مورخ 580ت/122173شماره 

موظفند زمینه الزم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی  های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد،ـ وزارتخانه30ماده

  .ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند

ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر های حرفهها، مهندسان و تشکلتبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری

گیری از ـ و با بهره 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب  (4)نامه اجرایی ماده این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیینمورد نیاز اجرای 

  .نمایداعتبارات موضوع این قانون اجرا می

مهندسی کشور  الزم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعهـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای 31ماده

زیست و فرهنگ معماری ایرانی ـ اسالمی، های نوین، سازگار با محیطدر ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری

  .جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذاردصرفه

 



 تم ـ اعطای تسهیالت بانکی فصل هف

های ساخت مسکن سازی زمین و کلیه برنامههای مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیالت بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آمادهـ برنامه32ماده

نامه را در اولویت قرار موضوع بند )ج( فصل دوم این آیینهای برنامهباشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیالت بهنامه میشهری و روستایی موضوع قانون و این آیین

  .دهند

ماه ساله تا پایان فروردینسازی زمین همهروستایی و آمادهـ سقف تسهیالت فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن33ماده

  .گرددربط اعالم میفت مجوز از مراجع ذیمرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریابانکتوسط

 15های کشور را حداکثر تا نامه بین استان( این آیین31های مختلف موضوع ماده )ـ وزارت مسکن و شهرسازی برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیالت برنامه34ماده

نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر می های عامل، به بانک مرکزی اعالماردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابالغ به بانک

 های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیالت، حسب اعالم وزارت ابالغ سهمیهسال نسبت به

  .ها اختصاص خواهد یافتمسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان

( واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع 200.000هزار )شدن احداث ساالنه دویستاسالمی موظف است به منظور اجراییانقالبـ بنیاد مسکن 1تبصره

ت های عامل ضمن تعیین سقف تسهیالت در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزاراستانی تسهیالت بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک

  .بانک مرکزی اعالم نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعالم توزیع استانی اقدام نمایدمسکن و شهرسازی به

هزار نفر(، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و و پنجـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری )در شهرهای باالی بیست35ماده

باشد. معرفی برای پرداخت تسهیالت ساخت و پذیرش مدارک از سوی اسالمی میهزار نفر و کمتر(، بنیاد مسکن انقالبوپنجای با جمعیت بیستشهری )در شهره

  .گیردبانک، بعد از اخذ پروانه صورت می

اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان  بایست از طرفهای مسکن باشند تعاونی مربوط میتبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی

  .معرفی گردد

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

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

 ( تسهیالت بعد از تکمیل سقف آخر %40درصد )ـ قسط دوم معادل چهل2

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

ارکان  ( ماه است که در صورت توافق18شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده )ـ تسهیالت به صورت مشارکت مدنی پرداخت می1تبصره

  .باشدقابل تمدید می اعتباری بانک، برای یک سال دیگر

الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده )از ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم2تبصره

نماید. در هر صورت مجموعه دوران تقسیط می مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی( و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت،

( سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش 15مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده )

  .باشداقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می

شود. تسهیالت یادشده از سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام میس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آمادهسازی پـ پرداخت تسهیالت آماده37ماده

  .گرددبرداری از واحدها و همراه با تسهیالت دوره ساخت، فروش اقساطی میزمان بهره

ول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده های مشمـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح38ماده

  .های عامل واریز نمایددر دوره مشارکت مدنی( و سهم متقاضی )در دوره فروش اقساطی( تعیین و به حساب بانک)

  .ی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیالت تقسیط نمایدبانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی و

  .( روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند15های عامل موظفند ظرف پانزده )ـ بانک39ماده

با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با حضور  ـ به منظور انجام هماهنگی الزم و نظارت بر روند پرداخت تسهیالت، کارگروه مشترکی40ماده

های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیالت را به صورت ماهیانه به گردد. بانکهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل مینمایندگان وزاتخانه

  .سال گرددبانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ار

  .های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بودتبصره ـ در مواردی که تسهیالت بانکی مربوط به تعاونی

می نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیالت بانکی در حکم سند رسـ تفاهم41ماده

برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهرههای عامل میتلقی و بانک



  .تملک ملک )اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک( تبدیل به حال و وصول نمایند

 شهری و سکونتگاههای غیررسمی  ههای فرسودفصل هشتم ـ بهسازی و نوسازی بافت

های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت های فرسوده شهری و سکونتگاههای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتـ به منظور تسریع در اجرای طرح42ماده

  :پذیردهماهنگ، اقدامات زیر صورت می

گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ها تشکیل میبخش غیردولتی تحت نظارت شهرداریها و محالت یادشده توسط ـ دفاتر خدمات نوسازی محدوده1

گردد. در طول دوران نوسازی کلیه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعالم مینامه توسط وزارتخانهضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابالغ این آیین

  .به دفاتر یادشده تفویض نمایندتوانند اختیارات خود را های اجرایی میدستگاه

ربط موظفند های ذیهای مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاهاالمتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدودهـ حق2

  .ام نماینددر اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقد

  .نمایندر آن اقدام میـ ادارات ثبت اسناد و امالک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظای3

های قابل قبول مالیاتی مودیان عنوان هزینههای بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به ـ هزینه4

  .خواهدبود

های فرسوده شهری و های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافتبرداری از ظرفیتـ وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره43ماده

های یادشده به شرح زیر حمایت بینی شده در بافتهای پیشهای غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامهسکونتگاه

  :نمایدمی

های دولتی که صددرصد ها، موسسات دولتی و شرکتهای غیررسمی متعلق به وزارتخانههای فرسوده شهری و سکونتگاهـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت1

  .یابدین امر اختصاص میباشد، برای حمایت از اسهام آنها متعلق به دولت می (100%)

نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به ( این آیین42ماده ) (1)های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند ـ برای اجرای پروژه2

ها دت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرحقیمت کارشناسی روز براساس اعالم کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندم

  .پذیردومتقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابالغ خواهد شد، صورت می

 

 فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی 

سنجی کالبدی و اسالمی در راستای امکان( قانون موظفند بالفاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقالب4های مشمول ماده )ـ کلیه دستگاه 44ماده

گی برای اراضی فاقد سند تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایند

  .مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود

ا تا سقف سود مصوب تسهیالت بخش التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی رجمهور موظف است مابهریزی و نظارت راهبردی رییسـ معاونت برنامه45ماده

های اسالمی جهت تودیع نزد بانکمسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در ابتدای همان سال در بودجه بنیاد مسکن انقالب

  .عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید

ها تامین و به بنیاد ساله از محل اعتبارات تملک دارایی( تسهیالت مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه%5/2درصد )ـ دو و نیم 1تبصره

  .گردداسالمی پرداخت میمسکن انقالب

در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات جویی ـ بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه2تبصره

  .یارانه اقدام نماید

ـ 1374اسالمی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ـ نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقالب3تبصره

  .شودنظام فنی روستایی( انجام می)

 

  فصل دهم ـ سایر موارد

های فرسوده شهری مشمول های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافتـ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه46ماده

  :گردنداعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می

های جامع و تفضیلی ه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای عوارض صدور پروان( هزینه%50درصد )ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاهشهرداری



  .اقدام نمایند (%100)مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد 

تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعالم وزارت مسکن و های عوارض صدور پروانه و های اعمال شده هزینه( تخفیف%100معادل صددرصد )

ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرسازی توسط معاونت برنامه

هایی که به دلیل ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفنامهگیرد. معاونت برهای مشمول قرار میها و دهیاریشهرداری

ها در ها و دهیاریداریاتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات الزم را مستقیما  به عنوان مطالبات شهر

  .ظر گیردالیحه بودجه سال بعد در ن

نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین

  .وزارت کشور تهیه و ابالغ خواهدشد

( درصد و تراکم پایه مالی برای احداث %120مصوب دارند به میزان یکصدوبیست ) های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسودهـ تراکم پایه مالی در بافت1تبصره

  .شود( تعیین می%180های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصدوهشتاددرصد )هایی از بافتبنا در عرصه

  .شوددرصد تعیین می180ه در کل کشور، ناماین آیین 2های فصل ـ تراکم پایه در برنامه2تبصره

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

  .گردداشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می

  :رتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نمایدـ در جهت ا48ماده

  .های مربوط( هزینه%30های مسکونی جدیداالحداث کشور تا سقف سی درصد )نمودن ساختمانهای الزم برای بیمهـ اعمال تشویق1

  .درآمدهای کمـ کمک به خدمات مهندسی گروه2

  .عمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتیـ ا3

  .ـ آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان4

ها و شوراهای وری و ارزیابی عملکرد سازمانمنظور بهبود عملکرد، ارتقا بهرهنامه، به( اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین%5/2تبصره ـ معادل دو و نیم درصد )

  .یابدهای تامین مسکن اختصاص میها برای اجرای مطلوب برنامهن مسکن استانتامی

  .نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایندهای اجرایی موضوع این آیینـ کلیه دستگاه49ماده

  .یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده استبه تأ 5/2/1388نامه در تاریخاین تصویب
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