آییه وامٍ اجزایی قاوًن ساماودَی ي حمایت اس تًلید ي عزضٍ مسکه ()87/28/02
فصل ايل – تعاریف
مادٌ  -1اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
 -1فاقدیه مسکه :افراد سرپرست خانواری کهه خهود و افهراد حهت آنهن آنهان از هاری  ( 1334/1/1هاری ارهرای نهانون برنامهه
چهارم وسعه) فاند زمین مسآونی یا واحد مسآونی بوده و از اری  1351/11/22از ههی یها از امآانهات دو هی یها امآانهات
نهادهای عمومی ؼیردو ی مربوط به أمین مسآن شامن زمین ،واحد مسآونی و یا سههیالت یارانهه ای خریهد و یها سهاخت واحهد
مسآونی اس ناده نآرده باشند.
 -0متقاضیان ياجد شزایط :م قاضیانی هس ند که حائز شرایط زیر باشند:
ا ؾ -فاندین مسآن طبق عریؾ مندرج در بند ( )1این ماده.
ب -م أهن و یا سرپرست خانوار
ج -دارای حدانن پنج سان سابقه سآونت در شهر مورد قاضا.
تبصزٌ  -1افراد زیر می وانند بدون شرط أههن و بهدون شهرط سرپرسهت خهانوار بهودن در زمهره م قاضهیان وارهد شهرایط نهرار
گیرند:
 .1زنان خود سرپرست مشروط به داش ن حدانن سی و پنج ( )35سان سن.
 .2نخبگان علمی با معرفی س اد ملی نخبگان کشور.
 .3معلو ین رسمی ،حرک ی با دارا بودن حدود بیست ( )22سان سن و با معرفی سازمان بهزیس ی کشور.
تبصزٌ  -0سابقه سآونت برای مهاررین از کالن شهرها به سایر شهرهای کشور به یها سهان کهاهی مهی یابهد ،بهرای کارمنهدان
دو ت که به اس ناد حآم دس گاه ذی ربط من قن می شوند (به اس ثناء اس ان هران) این سابقه مالک عمن نخواهد بود.
 -3گزيَُای کم درآمد :خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کم ر از دو برابهر حهدانن حقهوق موضهون نهانون کهار و یها
نوانین مربوط به اس خدام کشوری باشد.
 -4مسکه گزيَُای کم درآمد :مسآنی که در نا ب برنامه های و ید و عرضه مسآن اراره ای ،اراره به شرط ملیا و واگهذاری حهق
بهره برداری از زمین ،احداث می گردد .همچنین واحدهای مسآونی احداث شده وسط خیرین مسآن سهاز و واحهدهای مسهآونی
که وسط نهادهای حمای ی به نیمت مام شده واگذار می گردند.
 -5طزح آمادٌ ساسی :طرح آماده سازی عبارت است از هیه نقشه های او یه که حسب مورد شامن رانمایی مرموعه ،روابط میان
بلوک ها و واحدها ،نمای ساخ مانها و مصا ح مورد اس ناده و بآارگیری فرهنگ معماری ؼنی ایرانی – اسالمی بها رعایهت عهدم
اشراؾ به فضاهای داخلی واحدها می باشد.
 -6آمادٌ ساسی سمیه :فعا ی ههایی کهه بهه من ظهور بههره بهرداری از اراضهی خهام بهرای آمهاده سهازی رههت احهداث و بههره بهرداری
ضروری می باشد که شامن سطیح زمین ،اررای رهوی ،رهدون ،زیرسهازی و آسهنا ت معهابر ،شهبآه ههای أسیسهات زیربنهایی و
احداث مسارد است.
 -7تأمیه خدمات سیزبىایی ي ريبىایی :خدمات زیربنهایی شهامن ان قهان شهبآه ههای آب ،بهرق ،گهاز ،لنهن و نظهایر آن از مبهدح ها محهن
زمین موردنظر و خدمات روبنایی شامن احداث اماکن عمومی از نبین فضاهای آموزشی ،بهداش ی ،فرهنگی و فضای سبز است.
 -8تعايوی َای تأمیه مسکه :عاونی هایی که در اررای ماده ( )21نانون بخی عهاونی ان صهاد رمههوری اسهالمی ایهران – مصهوب
 -1312أسیس شده باشند و موضون فعا یت آنان منحصر به أمین مسآن اعضاء باشد.

 -9اسکان مًقت :فراینهد رابرهایی و اسه قرار سهاکنین در دوره احیها و نوسهازی باف ههای فرسهوده شههری بهه صهورت ارهاره ای و
اسآان مونت.
 -12وظام اجارٌ ای حزفٍ ای :نظامی که بر اساس آن اشخاص حقونی یا حقیقی به سرمایه گهذاری ،و یهد و عرضهه واحهدهای مسهآونی
اراره ای به صورت انبوه مبادرت می نمایند.
 -11شزکت َای ياسپاری :شرک ی که حت نظارت بانا مرکزی رمهوری اسالمی ایران فعا یت می نمایهد و بها هأمین منهابل مها ی
برای احداث و یا حمایت از احداث و و ید واحدهای مسهآونی حهق اسه ناده از آن را در نبهان دریافهت مبلهػ مشخصهی بهه دیگهران
من قن می کند.
 -10تأییدیٍ فىی :مدرک رسمی نشان دهنده نابلیت و ید یا سیس م از حاظ فنی ،اررایهی و شهرایط کشهور کهه پهس از راه انهدازی
خط و ید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
 -13کارشىاس رسمی :کارشناس رسمی دادگس ری و کارشناس رسمی موضون ماده ( )21نانون نظام مهندسهی و کن هرن سهاخ مان
– مصوب -1334می باشد.
 -14سکًوتگاٌ غیزرسمی :بافت هایی که به طهور عمهده مههاررین روسه ایی و محرومهان شههری را در خهود رهای داده انهد و بهدون
مروز و خارج از برنامه ریزی رسمی و نانونی وسعه شهری (طرحهای رامل و نصیلی) در درون یا خارج از محدوده نانونی
شهرها به ورود آمده اند.
 -15کارگزيٌ مسکه :کارگروه موضون صویب نامه شماره /23233ت 42221هـ مورخ .1331/3/13
 -16قاوًن :نانون ساماندهی و حمایت از و ید و عرضه مسآن – مصوب . -1331
فصل ديم :بزوامٍ َای ياگذاری سمیه بٍ مىظًر تًلید ي عزضٍ مسکه شُزی
ا ؾ -برنامه ساخت و عرضه مسآن اراره ای
مادٌ  -0وزارت مسآن و شهرسازی موظؾ است با هدؾ افزایی سرمایه گذاری در و ید و عرضه واحدهای اراره ای ردید،
نیاز اس ان های مخ لؾ کشور را برآورد و برنامهه اررایهی حقهق ههدؾ مهذکور را از طریهق حمایهت از اسه قرار نظهام ارهاره ای
حرفه ای وسط بخی ؼیردو ی با رویآرد گروههای کم درآمد پیگیری نماید.
تبصزٌ  -1کلیه اشخاص حقیقی و حقونی ،موضون مهاده ( ) 3ایهن آیهین نامهه کهه انهدام بهه سهاخت و عرضهه مسهآن ارهاره ای مهی
نمایند مرازند به منظور اس قرار نظام اراره ای حرفه ای راسا ً و یها از طریهق نهادههای ارهاره داری بخهی ؼیردو هی ،نسهبت بهه
بهره برداری اراره ای واحدهای احداث شده اندام می نمایند.
تبصزٌ  -0اشهخاص یهاد شهده موظننهد در دوره عههد ارهاره داری ،نراردادههای ارهاره سهاانه خهود را کهه در چهارچوب اصهون
اعالمی وسط وزارت مسآن و شهرسازی هیه می گردد ،در بانا اطالعات امالک و ساخ مان کشور به ثبت برسانند .در ؼیهر
این صورت ،سهیالت و سایر حمایت های مقرر در این برنامه بر مبنای نیمت روز (زمان پرداخت) محاسهبه و از آنهان دریافهت
خواهد شد.
مادٌ  -3سهیالت مسآن اراره ای شامن کلیه اشخاص حقیقی و حقونی به شرح زیر عیین می گردد:
ا ههؾ -سههازمانها و نهادهههای عمههومی ؼیردو ههی م ههو ی گروههههای کههم درآمههد ،سههازمان بهزیس ه ی ،شهههرداریها ،بنیههاد مسههآن انقههالب
اسالمی و خیرین و واننین مسآن ساز با معرفی بنیاد یاد شده.
ب  -صندونهای أمین ار ماعی ،عاون ،بازنشس گی کشوری و شآری و سایر صندونهای ما ی و اع باری.

ج -مؤسسات ما ی ،اع باری و شرک های دارای مروز از مرارل صا ح.
د -سرمایه گذاران حقیقی و حقونی بخی خصوصی و عاونی.
مادٌ  -4اشخاص موضون بند (ا ؾ) ماده ( )3این آیین نامه از حمای های زیر بهره مند می گردند:
 -1واگذاری زمین به نیمت مام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حدانن ( )12سان در اخ یار
خانوارهای کم درآمد یا حت پوشی خود به صورت اراره نرار دهند.
 -2واگذاری زمین به نیمت مام شده و أمین ا بیست درصد ( )%22هزینه احداث واحدها در نا ب کمآهای اع باری با او ویهت
در شهرهای با رمعیت دویست و پنراه هزار ( ) 252.222ننر به باا مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را بهه
مدت حدانن ( )15سان به خانوارهای کم درآمد به صورت اراره ای واگذار نمایند.
تبصزٌ  -چنانچه زمین م علق به اشخاص موضون این مهاده باشهد ،حهدانن مهدت ارهاره داری موضهون بنهد ( )2از ( )15سهان بهه
( )12سان کاهی می یابد.
مادٌ  -5حمای های مربهوط بهه اشهخاص موضهون بنهد (ب)( ،ج) و (د) مهاده ( ) 3ایهن آیهین نامهه شهامن واگهذاری زمهین بهه نیمهت
کارشناسی روز بر اساس اعالم کارشناس رسمی می باشد مشروط به اینآه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را بهه مهدت حهدانن
( ) 5سان به صورت اراره واگذار نمایند .در طون مدت احداث (حداکثر  2سهان) و دوره واگهذاری بهه صهورت ارهاره (حهدانن 5
سان) مبلؽی بابت بهای زمین دریافت نمهی گهردد .بعهد از ا مهام دوره یهاد شهده و در صهورت خهروج از حا هت ارهاره و یها فهروی
واحدها ،بهای زمین به نیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصزٌ  -1در صور ی که نبن از ا مام مدت بهره برداری ارهاره ای موضهون مهواد ( )4و ( )5ایهن آیهین نامهه ،فهروی انرهام شهود
نیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) بهه همهراه کلیهه یارانهه ههای پرداخ هی بهدین بهه حهان شهده و از اشهخاص موضهون ایهن مهاده
دریافت خواهد شد.
تبصزٌ  -0شهرداریها موظنند برای م قاضیان موضون ماده ( )3این آیین نامه پروانه ساخ مانی صادر کننهد و در پروانهه سهاخت
و گواهی عدم خالؾ و پایان کار عبارت «ساخ مان اس یراری به مدت  ...سان» را درج نمایند .ادارات ثبت اسهناد و امهالک نیهز
در هنگام صدور صورت مرلس نآیآی و اسهناد ما آیهت بهرای اینگونهه سهاخ مانها بایهد عبهارت یهاد شهده را در صهورت مرلهس
نآیآی و سند ما آیت نید نمایند.
ب -برنامه ساخت و عرضه مسآن اراره به شرط ملیا
مادٌ  -6واگذاری زمین رهت اراره به شرط ملیا صرفا ً از طریق اشخاص حقیقی و حقونی موضون بند (ا ؾ) مهاده ( )3ایهن
آیین نامه به خانوارهای حت پوشی آنها که در زمره م قاضیان وارد شرایط طبق عریؾ مندرج در ماده ( )1این آیین نامه می باشهند
اعطا می گردد  .در این برنامه واگذاری زمین به نیمت کارشناسی روز با اعمهان حهداکثر سهی درصهد ( )%32خنیهؾ و حهداکثر
( )5سان قسیط از زمان بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقونی موضون بند (ا ؾ) ماده ( )3صورت می گیرد .چنانچه ظرؾ
شی ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آؼاز عملیات احداث مسآن اندامی صورت نگیرد ،وزارت مسآن و شهرسازی نسبت به
اس رداد آن و واگذاری به م قاضیان دیگر اندام خواهد نمود.
ج -برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین (به صورت اراره ارزان نیمت  33سا ه)
مادٌ -7این برنامه ویژه م قاضیان وارد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسآونی به م قاضیانی که
در نا ب اشخاص حقیق ی و حقونی ،عاونیهای مسهآن و بها مشهارکت ههای مهدنی بهه صهورت سهه خهانوار بهه بهاا سهازماندهی شهده
باشند ،اررایی می گردد.
تبصزٌ  -1مبلػ اراره بهای ساانه اراضی مشمون برنامه یاد شهده ،حهداکثر معهادن بیسهت درصهد( )%22نیمهت منطقهه ای زمهین
مسآونی م ناسب با ندرا سهم هر م قاضی در همان سان یا ( )1درصد ارزی کارشناسی روز زمین در اب دای هر سان (هر کدام
کم ر باشد) خواهد بود.

تبصررزٌ  -0دس ه گاههایی کههه دارای اطالعههات ازم رهههت پههاایی و طبیههق شههرایط م قاضههیان مههی باشههند موظننههد همآههاری ازم را بهها
وزارت عاون معمون نمایند.
تبصزٌ  -3وزار خانه های مسآن و شهرسازی و عاون حسب مورد مسهئو یت نظهارت بهر شهآین عاونیهها و نظهارت عها ی بهر
امر ساخت و ساز بر روی زمین های موضون این ماده را بر عهده دارند.
مادٌ  -8آماده سازی زمهین ههای موضهون ایهن برنامهه و هزینهه مربهوط بهه آن بهر عههده م قاضهیان و هأمین خهدمات زیربنهایی و
روبنایی بر عهده دس گاههای اررایی ذی ربط می باشد .در طرحهای شهرسازی مربوط ،رانمایی خدمات روبنایی صورت گرف ه
و زمین آن بر اساس ماده ( )122نانون نظیم بخشی از مقررات ما ی دو هت – مصهوب  -1332بهه دسه گاههای مربهوط واگهذار
می شود ا نسبت به احداث فضاهای روبنایی ،با او ویت در برنامه های خود اندام نمایند.
تبصزٌ  -1هزینه های مربوط به ساخت مسارد در برنامه یاد شده ،مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اع بهارات دو هی هأمین
خواهد شد .أمین هزینه های یاد شده در شهرهای ردید بر اساس نانون مورد عمن شهرهای ردید انرام می گیرد.
تبصزٌ  -0بر اساس ماده ( ) 122نانون نظیم بخشی ازمقررات ما ی دو ت ،وزارت مسآن و شهرسازی (سهازمان ملهی زمهین و
مسههآن) مرههاز اسههت نسههبت بههه واگههذاری اراضههی دو ههی دارای کههاربری عمههومی (آموزشههی ،ورزشههی ،بهداش ه ی و فرهنگههی) بههه
سازمان دو ی ذی ربط به نیمت مام شده و به بخی ؼیردو ی به نیمت کارشناسی روز به صورت نسهطی و یها ارهاره بهه شهرط
ملیا (حداکثر  22سا ه) اندام نماید.
تبصزٌ  -3وزارت مسآن و شهرسازی مراز است اراضهی رهاری وانهل در طرحههای آمهاده سهازی موضهون برنامهه یهاد شهده را بهه
ارزی کارشناسی روز و به روی مزایده به فروی رسانده و وروه دریهاف ی را در راسه ای اههداؾ برنامهه مسهآن گروهههای کهم
درآمد هزینه نماید.
مادٌ  -9حدانن زمینهای دو ی اعطایی بهرای ارهرای برنامهه موضهون بنهد (ج) ایهن آیهین نامهه نبایهد از  35درصهد کهن زمینههای
موضون برنامه های ساانه أمین زمین وسط وزارت مسآن و شهرسازی کم ر باشد.
د -برنامه و ید انبوه مسآن وسط بخی ؼیردو ی (نهادهای عمومی ،خصوصهی و عهاونی) بها اسه ناده از فنهاوری ههای نهوین و
رذب سرمایه های داخلی و یا خارری.
مادٌ  -12برنامه یاد شده در سه محور زیر نابن اررا است:
 .1برنامه رذب و هدایت نقدینگی به سمت و ید انبوه و عرضه مسآن از طریق صندونهای مسآن و ساخ مان ،شهرک های
أمین سرمایه مسآن.
 .2برنامه حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارری در طرحهای انبوه سازی مسآن.
 .3برنامه حمایت از و ید صنع ی مسآن و اس ناده از فناوریهای نو در احداث و عرضه مسآن.
واگذاری اراضی رههت ارهرای برنامهه ههای موضهون ایهن مهاده مشهروط بهه رعایهت ضهوابط و مقهررات ابالؼهی وزارت مسهآن و
شهرسازی و بر اساس نیمت کارشناسهی روز بهدون اعمهان خنیهؾ بهه صهورت فهروی انسهاطی بها بازپرداخهت حهداکثر پهنج سهان (در
زمان واگذاری) و یا در نا ب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصزٌ -م قاضهیان ارهرای برنامهه ههای موضهون ایهن مهاده بایهد دارای پروانهه صهالحیت از وزارت مسهآن وشهرسهازی باشهند.
سرمایه گذاران خارری موضون این ماده نسبت به طبیهق شهرایط و اخهذ پروانهه صهالحیت از وزارت مسهآن و شهرسهازی انهدام
خواهند نمود.
فصل سًم -ضًابط معماری ي شُزساسی
مادٌ  -11وزارت مسآن و شهرسازی موظؾ است با همآاری سازمان میراث فرهنگی ،صهنایل دسه ی و گردشهگری نسهبت بهه
شناسههایی بافههت ههها ،آثههار و گونههه هههای وارههد ارزی شهرسههازی و معمههاری ایرانههی  -اسههالمی کههه نابلیههت اثرگههذاری بههر سههاخت و

سازهای معاصر شهری و روس ایی را دارند ،اندام نموده و با اس ناده از روشهای مخ لنی همچون چاپ ک اب ،وح فشرده ،و یهد
فیلم ،حمایت از پایان نامه های دانشرویی ،برگزاری همایی ها و مسهابقات عآاسهی و درج در رسهانه هها ،نسهبت بهه مس ندسهازی
واطالن رسانی اندام نماید.
مادٌ  -10وزارت مسآن و شهرسازی موظؾ است ظرؾ چهار ماه پس از ابالغ این آیین نامه شرح خدمات طرحهای رهامل و
نصههیلی ،طراحههی فضههاهای شهههری ،طرحهههای هههادی روسهه ایی و همچنههین مهه ن دسهه ور نقشههه هههایی را کههه در شهههرها وسههط
شهرداریها ،در روس اها وسط بنیاد مسآن انقالب اسالمی و در شهرهای ردید وسط شرکت عمران شهرهای ردید به م قاضهیان
احداث بنا داده می شود .به منظور رعایت اصون شهرسازی و معماری ایرانی – اسالمی ،بهازنگری ،اصهالح و آمیهن نمهوده و
پس از صویب وسط کارگروه مسآن ابالغ نماید.
مادٌ  -13به منظور ار قاء کینی و صیانت از رریان طراحی معماری و اررای ابنیه م ناسب بها فرهنهگ ایرانهی – اسهالمی بهر
کلیه طرح های معماری و شهرسازی به خصوص در ساخ مانهای دو ی و نهادهای عمومی مهم ،شاخص و أثیرگذار در سیمای
شهرها و روس اها ،کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی – اسالمی م شآن از وزیر مسآن و شهرسازی (به عنهوان رئهیس) و
رؤسههای سههازمانهای میههراث فرهنگههی ،صههنایل دسه ی و گردشههگری ،وزارت کشههور ،بنیههاد مسههآن انقههالب اسههالمی ،سههازمان نظههام
مهندسی ساخ مان و حداکثر سه ننر از رؤسای دانشآده های معماری و شهرسازی (با ان خاب وزیر علوم ،حقیقات و فناوری) و
دو ننر از شهرداران (با ان خاب وزیر کشور) و سه ننر از م خصصین رش ه های معماری و شهرسازی مع قد به معماری ایرانی
– اسالمی (با ان خاب رئیس کمیسیون) در وزارت مسآن و شهرسازی شآین می شود.
تبصزٌ -آیین نامه شآین ،شرح وظایؾ و اعضاء کارگروههای اسه انی و شههری و آیهین نامهه داخلهی آن وسهط کمیسهیون سهطح
ملی عیین و از طریق وزیر مسآن و شهرسازی ظرؾ شی ماه هیه و به کلیه مرارل ذی ربط ابالغ می شود.
مادٌ  -14وزارت مسآن و شهرسازی با همآاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایل دس ی و گردشگری موظؾ است ظرؾ سه
ماه پس از ابالغ این آیین نامه ،نظامنامه نحوه ساخت وساز و نظهارت در بافهت ههای فرهنگهی و هاریخی مصهوب را بها رویآهرد
صیانت مش رک از میراث فرهنگی و حقوق سهاکنین اینگونهه بافهت هها نظهیم و بهرای صهویب بهه کهارگروه مسهآن کشهور ارایهه
نماید.
مادٌ  -15کلیه دس گاههای اررایی و شهرک های دو هی کهه بهه نهوعی از بودرهه عمهومی دو هت اسه ناده مهی کننهد موظننهد ا گوههای
معمههاری ایرانههی – اسههالمی را در طراحههی و سههاخت پههروژه هههای اداری ،آموزشههی ،درمههانی و مسههآونی حههاظ نماینههد .طههرح هههای
معماری موضون این ماده باید نبن از آؼاز عملیات اررایی به أیید کمیسیون موضون ماده ( )12برسد.
مادٌ  -16وزارت مسآن و شهرسازی موظؾ است با همآاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به مطا عه ،طراحی و ساخت
پهروژه هههای طراحههی شهههری (فضههاهای شهههری ،میههادین و محورههها) بهها رویآههرد ا گوسههازی در رهههت احیههاء و ههرویج ارزشهههای
فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسالمی اندام نماید.
مادٌ  -17وزارت علوم ،حقیقات و فناوری موظهؾ اسهت بها همآهاری وزارت مسهآن و شهرسهازی و سهازمان میهراث فرهنگهی،
صنایل دس ی و گردشگری نسبت به اصالح سرفصن های دوره های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه ریزی شهری ،طراحی
محیط ،طراحی شهری ،معماری منظر ،مرمت و سایر رش ه های مر بط) م ناسب با ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی –
اسالمی اندام نموده و ا پایان برنام چهارم وسعه ان صادی  ،ار ماعی و فرهنگی کشور ،رش ه های آموزشی ردید شامن معماری
ایرانی – اسالمی ،شهرسازی ایرانی – اسالمی و مرمت بافت های فرهنگی و اریخی را ایراد نماید.
مادٌ  -18وزارت مسآن و شهرسازی موظؾ است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا رامل آنها به پایان رسیده است و
یا اصواً فاند طرح می باشند بر اساس اسناد وسعه و عمران باا دست نسبت به هیه طرح رامل با رویآردهای او ویهت وسهعه
درونی اس ناده از اراضی دو ی و خصوصی داخن محدوده ،احیهاء بافهت ههای فرسهوده و سهاماندهی سهآون گاههای ؼیررسهمی،
وسعه روسه اهای مسه عد وانهل در حهریم شههرها ،عهدم خریهب اراضهی مسه عد کشهاورزی و در صهورت ضهرورت ،مآهان یهابی
اراضی مناسب رهت احداث شهرک و یا شهرهای ردید در خارج از حریم شهرها و وسعه م صن یها مننصهن محهدوده شههرها و
افزایی راکم ساخ مانی پهنه های داخن محدوده اندام نماید.

فصل چُارم – تأمیه سمیه ي آمادٌ ساسی آن
مادٌ  -19کلیه وزار خانه ها ،مؤسسات و دس گاههای دو ی و همچنین شرک هایی که صددرصد ( )%122سرمایه و سههام آنهها
م علق به دو ت می باشد ،مآلنند نسبت به واگذاری و حوین رایگان اراضی در اخ یار خود که در چارچوب مآان یابی موضون
ماده ( ) 6نانون نهرار مهی گیرنهد (بهه اسه ثناء منهاطق چهارگانهه حهت مهدیریت سهازمان حناظهت محهیط زیسهت) ،ظهرؾ دو مهاه از
درخواست وزارت مسآن و شه رسهازی انهدام نماینهد .ادارات ثبهت اسهناد و امهالک نیهز مآلننهد پهس از اعهالم وزار خانهه یهاد شهده،
ظرؾ یا ماه نسبت به نآیا و ثبت ان قان ملا در دف ر امالک و صدور سند ما آیت به نام دو ت بها نماینهدگی وزارت مسهآن
و شهرسازی اندام نمایند.
تبصزٌ  -1چنانچه دس گاه مربوط ظرؾ دو ماه از درخواست وزارت مسهآن و شهرسهازی نسهبت بهه واگهذاری و حویهن زمهین و
سلیم اسناد و مدارک آن اندام ننماید ،ادارت ثبت اسناد و امالک موظنند به درخواست وزارت مسآن و شهرسهازی ،ظهرؾ یها
ماه به ر یب یاد شده اندام و سند ما آیت ردید را به نام دو ت با نمایندگی وزارت مسآن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصزٌ  -0زمین های م علق به وزارت رهاد کشاورزی وانل در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده ( )12نانون شآین
وزارت رهاد کشاورزی – مصوب  -1313و نوانین بودره سنوا ی با صویب هیأت وزیران امآان فروی آنها میسرمی گردد،
ازم است نبن از ارران موضون به هیأت وزیران ،به أیید وزارت مسآن و شهرسازی مبنی بر عدم شمون برنامه واگذاری حق
بهره برداری از زمین رهت احداث و و ید مسآن برسد.
مادٌ  -02در مورد اراضی با ما آیت بخی ؼیردو ی وانل در داخن محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها( ،در چارچوب
مآان یابی موضهون مهاده ( ) 6نهانون) ،وزارت مسهآن و شهرسهازی طهی دو نوبهت بهه فاصهله ده روز مرا هب را در رسهانه ههای
رمعی یا روزنامه کثیراان شار آگهی می نمایهد .ما آهان اراضهی دارای کهاربری مسهآونی ها دو مهاه از هاری آخهرین آگههی مهی
وانند قاضای خود را مبنی بر اررای برنامه ههای مسهآن موضهون نهانون بهه انضهمام صهویر اسهناد ما آیهت و مهدارک م ضهمن
وانایی ما ی خود و برنامه زمان بندی اررای طرح به وزارت مسآن و شهرسازی سلیم نمایند.
تبصزٌ  -1کلی ه هزینه های طراحی و اررای آماده سازی و ساخت واحدهای مسآونی موضون این ماده به عهده ما آان م قاضهی
می باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین نامه با اعطای سهیالت بانآی أمین می گردد.
تبصزٌ  -0در صورت ماین ما آین بخهی ؼیردو هی مبنهی بهر واگهذاری بخشهی از زمهین خهود در نبهان ارزی افهزوده ناشهی از
اررای نانون و یا معاوضه یا ها ر با فروی اراضی و امالک ،وزارت مسهآن و شهرسهازی و سهازمان ههای وابسه ه و ابعهه آن
مرازند نسبت به معاوضه یا ها ر با سایر اراضی ملآی خود یا خرید آنها ،بر اساس نیمت کارشناسهی روز (کهه بهه وسهیله هیهأت
سه ننره کارشناسان رسمی عیین خواهد شد) ،طبق دس ورا عملی که وسط وزار خانه یاد شده هیه و ابالغ می گردد اندام نمایند.
تبصزٌ  -3وزارت مسهآن و شهرسهازی و سهازمان ههای ابعهه و شهرک های وابسه ه مرازنهد نسهبت بهه ملها اراضهی و امهالک
موردنیاز اررای برنامه های أمین مسآن نان ون و این آیین نامه کهه بهه مثابهه برنامهه عمهومی محسهوب میشهوند ،بهر اسهاس ایحهه
نانونی نحوه خرید و ملا اراضی و امالک موردنیاز برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دو هت – مصهوب  -1353شهورای
انقالب ،اندام نمایند.
مادٌ  -01در مواردی که اراضی ؼیردو ی فاند آماده سازی باشهد ،دسه گاه واگهذار کننهده راسها ً نبهن از واگهذاری نسهبت بهه آمهاده
سازی اراضی مربوطه اندام و یا زمین را در نا ب ناهم نامه در اخ یار م قاضیان موضون مهاده ( )2نهانون نهرار مهی دههد ها از
طریق اشخاص (حقیقی یها حقهونی) ذی صهالح مهورد أییهد وزارت مسهآن و شهرسهازی نسهبت بهه طراحهی و انرهام آمهاده سهازی طبهق
برنامه زمان بندی که به آنها ابالغ می گردد و حت نظارت عا یه وزارت مسآن و شهرسازی اندام نمایند.
تبصزٌ  -1هزینه های آماده سازی زمین بر عهده م قاضیان می باشد.
تبصزٌ  -0دسه گاههای اررایهی ذی ربهط بها شهبآه ههای أسیسهات زیربنهایی از نبیهن آب ،بهرق ،گهاز و لنهن و خهدمات روبنهایی
موظنند حسب درخواست و طبق برنامه ریزی زمان بنهدی اعالمهی وزارت مسهآن و شهرسهازی ،نسهبت بهه هأمین اع بهار و هیهه

طرح و اررای شبآه های أسیسات زیربنایی و ساخت أسیسات روبنایی حت نظارت و راهبردهای شورای مسهآن اسه ان انهدام
نماید.
تبصزٌ  -3کلیه طراحیهای آماده سازی و معماری موضون این مهاده بایهد در چهارچوب ضهوابط و مقهررات طهرح ههای رهامل و
نصههیلی شهههر مربههوط و رعایههت اصههون شهرسههازی و معمههاری ایرانههی – اسههالمی صههورت گرف ههه و بههه صههویب کارگروههههای
خصصی بررسی طرح های سازمانهای مسآن و شهرسازی اس ان ها برسد.
فصل پىجم -مالیات بز اراضی بایز
مادٌ  -00کلیه اشخاص حقیقی یا حقونی (اعم از عمومی ؼیردو ی و خصوصی) مآلنند برای مام اراضی بایر دارای کاربری
مسآونی مصوب م علق به خود وانل در مراکز اس انها و شهرهای با رمعیت بهاا ر از  122.222ننهر ،اظهارنامهه ما یها ی طبهق
نمونه ای که از طرؾ سازمان امور ما یها ی کشهور هیهه و در دسه رس مودیهان نهرار خواههد گرفهت نظهیم و بهه ضهمیمه صهویر
مدارک مثبت ما آیت ا آخر اردیبهشت ماه هر سان به اداره امور ما یا ی محن ونون ملا سلیم نمایند.
تبصزٌ  -در آن دس ه از شهرهای کم ر از  122.222ننر رمعیت که حسب ضرورت برنراری ما یات ایراب نماید ،اسامی آنها
وسط وزارت مسآن و شهرسازی اعالم می گردد.
مادٌ  -03اداره امور ما یا ی محن ونون ملا ،اراضی بایر مشمون ما یهات مهودی را طبهق فهرسهت موضهون بصهره ( )3مهاده
( ) 15نانون عیین و به مودی ابالغ و ما یات م علقهه را مطا بهه خواههد نمهود .در مهواردی کهه مهودی از سهلیم اظهارنامهه ما یها ی
خودداری نماید ،اداره امور ما یا ی محن طبق اطالعات موضون بصره ( )3ماده ( )15نانون ،نسهبت بهه عیهین ارزی و مطا بهه
ما یات مقرر طبق این آیین نامه عمن خواهد نمود.
مادٌ  -04چنانچه نطعه زمینی در اثناء سان من قن شود ،هر یا از اشخاص ان قهان دهنهده در آن سهان بهه نسهبت مهدت ما آیهت،
مشمون ما یات م علقه خواهند بود.
مادٌ  -05شهرداریهای شهرهای مشمون موظنند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسآونی وانل در محدوده شهرداری خود
را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روی های عیین شده از سوی سازمان امور ما یها ی کشهور بهه سهازمان یهاد شهده
اعالم نمایند.
فصل ششم -فىايریُای وًیه

مادٌ  -06وزارت مسآن و شهرسازی در راس ای شویق فناوریهای نوین در عرصه و ید انبوه مسآن وسط بخهی ؼیردو هی
کشور اندامات زیر را به عمن می آورد:
ا هؾ -سهههین و سهریل در بررسههی و اظههارنظر در خصههوص فناوریهههای ردیهد سههاخت صهنع ی ظههرؾ دو مهاه از زمههان معرفههی
فناوری وسط مرکز حقیقات ساخ مان و مسآن.
ب -حمایت از واحدهای و یدی ،سرمایه گذاران ،مدیران و نخبگان فنی و م عهد به وسعه ساخت صهنع ی و شهآن ههای صهننی
مربوط.
مادٌ  -07وزارت مسهآن و شهرسهازی (در مهوردی کهه زمهین بها کهاربری صهنع ی در داخهن محهدوده و حهریم شههرها در اخ یهار
دارد) و سازمان صنایل کوچا و شهرک های صنع ی ایران مرازند نسبت به واگذاری زمهین بهرای احهداث واحهدهای و یدکننهده
مصا ح ،نطعات و رهیزات ساخت صنع ی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد ( )%22نقهد و هشه اد درصهد ( )%32بها
قسیط پنج سا ه اندام نمایند واگذاری زمین وسط وزارت مسآن و شهرسازی با نیمهت کارشناسهی روز و وسهط سهازمان صهنایل
کوچا و شهرک های صنع ی ایران با نیمت مام شده صورت می گیرد.

تبصزٌ  -1وزارت رههاد کشهاورزی مرهاز اسهت در راسه ای احهداث واحهدهای و یهد کننهده مصها ح ،نطعهات و رهیهزات سهاخت
صنع ی و فناوریهای نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اندام نماید.
تبصزٌ  -0کارخانرات ؼیرفعان دو ی ،به صورت مزایده مشروط ،رهت ایراد کارخانه های خانه سازی واگذار می شود.
مادٌ  -08بانا مرکزی رمهوری اسالمی ایران موظؾ است از طریق بانآهای عامن ،ضمن کو اه نمودن فرایند صدور مروز
و ضمانت نامه بهانآی رههت اسه ناده از سههیالت ارزی – ریها ی ،نسهبت بهه خصهیص ها میهزان هشه اد درصهد ( )%32سهرمایه
گذاری موردنیاز ا سقؾ سهیالت فردی که همه سا ه وسط دو ت عیین می شود و با أیید و معرفی شورای مسآن اسه ان هها و
مطابق ضوابط مربوط اندام نماید.
مادٌ  -09ماشین آات و مواد او یه موردنیاز برای و ید فناوریهای نوین صنعت ساخ مان برای و ید مسآن که مشمون عرفهه
صنر درصد موضون صویب نامه شماره /122113ت532ک مورخ  1336/3/1مهی گردنهد ،وسهط وزار خانهه ههای مسهآن و
شهرسازی و صنایل و معادن معرفی می شوند.
مادٌ  -32وزار خانه های علوم ،حقیقات و فناوری ،کار و امور ار ماعی و مسآن و شهرسازی حسهب مهورد ،موظننهد زمینهه ازم
را برای آموزی و حقیقات کاربردی ساخت صنع ی و فناوریهای روز صنعت ساخ مان فراهم نمایند.
تبصزٌ -وزارت کهار و امهور ار مهاعی بها همآهاری شههرداریها ،مهندسهان و شهآن ههای حرفهه ای و صهننی شهاؼن در بخهی
مسآن ،آموزی و ربیت کارگران ماهر موردنیاز اررای ایهن نهانون را در حهرؾ مربهوط ،در نا هب آیهین نامهه اررایهی مهاده ()4
نانون نظام مهندسی و کن رن ساخ مان – مصوب  -1314و با بهره گیری از اع بارات موضون این نانون اررا می نماید.
مادٌ  -31سهازمان صهدا و سهیمای رمههوری اسهالمی ایهران بها همآهاری وزارت مسهآن و شهرسهازی راهآارههای ازم بهرای
ار قای آگاهی مردم و رامعه مهندسی کشور در ار باط با مزایای و ید صنع ی ساخ مان ،از رلمه ساخت سریل ،ان صادی ،مقهاوم
با فناوریهای نوین ،سازگار با محیط زیست و فرهنگ معماری ایرانی – اسالمی ،صرفه رویی انرژی و سایر موارد را به مورد
اررا گذارد.
فصل َفتم  -اعطای تسُیالت باوکی
مادٌ  -30برنامه های مورد حمایت دو ت رهت اعطهای سههیالت بهانآی بهرای و یهد و سهاخت مسهآن مشه من بهر آمهاده سهازی
زمین و کلیه برنامه ههای سهاخت مسهآن شههری و روسه ایی موضهون نهانون و ایهن آیهین نامهه مهی باشهد .بانآهها موظننهد پرداخهت
سهیالت به برنامه های موضون بند (ج) فصن دوم این آیین نامه را در او ویت نرار دهند.
مادٌ  -33سقؾ سهیالت فردی و ید و ساخت مسآن شهری ،ودیعه اسآان مونت ،مسآن روس ایی و آمهاده سهازی زمهین همهه
سا ه ا پایان فروردین ماه وسط بانا مرکزی و با همآاری وزارت مسآن و شهرسازی عیین و پس از دریافت مرهوز از مرارهل ذی
ربط اعالم می گردد.
مادٌ  -34وزارت مسآن و شهرسازی بر حسب نیاز ،ردون وزیل سهیالت برنامه های مخل ؾ موضون مهاده ( )31ایهن آیهین
نامه بین اس انهای کشور را حداکثر ا  15اردیبهشت ماه هر سان هیه و رهت ابالغ به بانا های عامن ،به بانا مرکزی اعهالم
می نماید و بانا مرکزی نیز مآلؾ است حداکثر ا پایان اردیبهشت ماه هر سان نسبت به ابالغ سهمیه ههای مربهوط بهه بانآههای
عامن اندام نماید .در صورت عدم رهذب سههیالت ،حسهب اعهالم وزارت مسهآن و شهرسهازی سههمیه مربهوط بهه سهایر اسه ان هها
اخ صاص خواهد یافت.
تبصزٌ  -1بنیاد مسهآن انقهالب اسهالمی موظهؾ اسهت بهه منظهور اررایهی شهدن احهداث سهاانه دویسهت ههزار ( )222.222واحهد
مسآونی در مناطق روس ایی کشور ،وزیل اسه انی سههیالت بهانآی را بهه همهراه پیشهنهاد سههمیه بانها ههای عامهن ضهمن عیهین
سقؾ سهیالت در هر اس ان ا نیمه اردیبهشت ههر سهان هیهه و از طریهق وزارت مسهآن و شهرسهازی بهه بانها مرکهزی اعهالم
نماید .بانا مرکزی موظؾ است ظرؾ سه هن ه از اعالم وزیل اس انی اندام نماید.

مادٌ  -35مررل معرفهی م قاضهیان مسهآن شههری (در شههرهای بهاای بیسهت و پهنج ههزار ننهر) سهازمان مسهآن و شهرسهازی
اس ان و م قاضیان مسآن روس ایی و شهری (در شهرهای با رمعیت بیست و پنج هزار ننر و کم ر) ،بنیاد مسآن انقالب اسالمی
می باشد .معرفی برای پرداخت سهیالت ساخت و پذیری مدارک از سوی بانا ،بعد از اخذ پروانه صورت می گیرد.
رزٌ -در صههور ی کههه م قاضههیان احههداث مسههآن ،عاونیهههای مسههآن باشهند عههاونی مربههوط مههی بایسههت از طههرؾ اداره کههن عههاون بههه
تبصر
سازمان مسآن و شهرسازی اس ان معرفی گردد.
مادٌ  -36پرداخت سهیالت دوره ساخت م ناسب با پیشرفت فیزیآی پروژه در مراحن زیر انرام می شود:
 -1نسط اون معادن چهن درصد ( )%42سهیالت بعد از ا مام پی (فونداسیون) ساخ مان
 -2نسط دوم معادن چهن درصد ( )%42سهیالت بعد از آمین سقؾ آخر
 -3نسط سوم معادن بیست درصد ( )%22سهیالت بعد از پایان سنت کاری
تبصزٌ  -1سهیالت به صورت مشارکت مدنی پرداخهت مهی شهود و مهدت آن بهرای احهداث واحهدهای مسهآونی هیرهده ( )13مهاه
است که در صورت وافق ارکان اع باری بانا ،برای یا سان دیگر نابن مدید می باشد.
تبصزٌ  -0پس از ا مام دور ه مشارکت مدنی ،بانا سهم ا شرکه خود در هر واحد را به خریداران وارد شرایط در نا هب فهروی
انساطی برای مدت بانیمانده (از مرمون دوران فروی انساطی و مشارکت مدنی) و مب نی بر هوان بازپرداخهت آنهان بهه صهورت
پلآانی یا یآنواخت ،قسیط می نماید .در هر صورت مرموعه دوران مشارکت مدنی و فروی انساطی ،پانزده ( )15سان مهام و
مرمون مبلػ فروی انساطی هر واحهد بهه خریهداران وارهد شهرایط حهداکثر معهادن سهقؾ مبلهػ فهروی انسهاطی ههر واحهد مصهوب
شورای پون و اع بار می باشد.
مادٌ  -37پرداخت سهیالت آمهاده سهازی پهس از رهیهز کارگهاه و شهرون عملیهات آمهاده سهازی م ناسهب بها پیشهرفت کهار در دو
مرحله انرام می شود .سهیالت یاد شده از زمان بهره برداری از واحدها و همراه با سهیالت دوره ساخت ،فهروی انسهاطی مهی
گردد.
مرادٌ  -38وزارت مسهآن و شهرسهازی موظهؾ اسهت کمهها سهود م علقهه بابهت طهرح ههای مشهمون یارانهه را در زمهان سههویه
نرارداد مشارکت مدنی به نآیا سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم م قاضی (در دوره فهروی انسهاطی) عیهین و بهه
حساب بانا های عامن واریز نماید .بانا موظؾ است میزان یارانه فروی انساطی را از بدهی م قاضی به صورت یآرا کسر
و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ سهیالت قسیط نماید.
مررادٌ  -39بانهها هههای عامههن موظننههد ظههرؾ پههانزده ( ) 15روز بهها شههآین پرونههده و پههس از آمیههن مههدارک نسههبت بههه پرداخههت
سهیالت اندام نمایند.
مادٌ  -42به منظهور انرهام همهاهنگی ازم و نظهارت بهر رونهد پرداخهت سههیالت ،کهارگروه مشه رکی بها مسهئو یت بانها مرکهزی
رمهوری اسالمی ایران و با حضور نمایندگان وزار خانهه ههای مسهآن و شهرسهازی و امهور ان صهادی و دارایهی شهآین مهی گهردد.
بانا های عامن موظنند گزاری پرداخت سهیالت را به صورت ماهیانه به بانا مرکزی ارایه نمایند ا وسط بانا مرکزی به
کارگروه مذکور ارسان گردد.
تبصزٌ -در مواردی که سهیالت بانآی مربوط به عاونیهای مسآن باشد ،وزارت عاون نیز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
مادٌ  -41ناهم نامه یا نراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرؾ وزارت مسآن و شهرسازی برای پرداخت
سهیالت بانآی در حآم سند رسمی لقی و بانا های عامن می وانند به اس ناد نراردادهای یاد شده و در صورت عدم اینای عهدات از
طرؾ بهره برداران  ،مطا بات خود را در صورت زوم از طریق ملا ملا (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملا) بدین به حان
و وصون نمایند.

فصل َشتم -بُساسی ي وًساسی بافت َای فزسًدٌ شُزی ي سکًوتگاَُای غیزرسمی
مادٌ  -40به منظور سریل در اررای طرح های بهسازی ،نوسازی و وانمندسازی بافت های فرسوده شههری و سهآون گاههای
ؼیررسمی و به منظور حقق مدیریت هماهنگ ،اندامات زیر صورت می پذیرد.
-1

-2
-3
-4
مادٌ -43

دفا ر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت یهاد شهده وسهط بخهی ؼیردو هی حهت نظهارت شههرداریها شهآین مهی
گ ردد .ساز و کار شآین ،شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرؾ دو مهاه از ابهالغ ایهن آیهین نامهه وسهط وزار خانهه
های مسآن و شهرسازی و کشور هیه و اعهالم میگهردد .در طهون دوران نوسهازی کلیهه دسه گاههای اررایهی مهی
وانند اخ یارات خود را به دفا ر یاد شده نویض نمایند.
حههق اام یههاز آب  ،بههرق ،گههاز ،لنههن و نظههایر آن در محههدوده هههای مربههوط پههس از نوسههازی و بههدون دریافههت حههق
نگهداری محنوظ بوده و دس گاههای ذی ربط موظنند در اسرن ونت نسبت به برنراری و أمین خهدمات موردنیهاز
و مازاد بر وضل نبن از نوسازی اندام نمایند.
ادارات ثبت اسناد و امالک با او ویت و خارج از نوبت نسبت به انرام امور ثب ی مربوط به رمیل ،نآیا و افراز
و صدور اسناد و نظایر آن اندام می نمایند.
هزینه ههای بخهی ؼیردو هی در رههت هأمین خهدمات و فضهاهای عمهومی ،فرهنگهی و مهذهبی در منهاطق یهاد شهده بهه
عنوان هزینه های نابن نبون ما یا ی مودیان خواهد بود.
وزارت مسآن و شهرسازی با هدؾ أمین زمین و بهره برداری از ظرفیت های ردید حاصن از بهسازی و نوسهازی

بافت های فرسوده شهری و سآون گاههای ؼیررسمی و و ید و عرضه مسآن وسط بخی ؼیردو ی به میزان سهم برنامهه ههای
پیی بینی شده در بافت های یاد شده به شرح زیر حمایت می نماید:
 .1کلیه اراضی وانل در محدوده بافت های فرسوده شهری و سآون گاههای ؼیررسمی م علق به وزار خانه هها ،مؤسسهات
دو ههی و شههرک های دو ههی کههه صددرصههد ( )% 122سهههام آنههها م علههق بههه دو ههت مههی باشههد ،بههرای حمایههت از ایههن امههر
اخ صاص می یابد.
 .2برای اررای پروژه های ا گوی نوسازی در احداث مسآن از محن اراضی بند ( )1ماده ( )42این آیین نامه و اراضی
در اخ یار ،واگذاری زمین به شآن فروی به نیمت کارشناسی روز بر اساس اعالم کارشناس رسمی با قسهیط حهداکثر
پنج سان یا به شآن اراره بلندمدت و یا به شآن اراره به شرط ملیا بهه مرریهان طهرح هها و م قاضهیان وارهد شهرایط
مطابق دس ورا عملی که وسط وزارت مسآن و شهرسازی ابالغ خواهد شد ،صورت می پذیرد.
فصل وُم -عمزان ي مسکه ريستایی
مادٌ  -44کلیه دس گاههای مشمون ماده ( ) 4نانون موظنند بالفاصله پس از وصون درخواست ک بی بنیاد مسآن انقالب اسهالمی
در راس ای امآان سنری کا ب دی و شخیص اراضی مس عد و انرام هرگونه نآیا اراضی ،نسبت به واگذاری نطعهی اراضهی و
ان قان رسمی سند ما آیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاند سند ما آیت در محدوده روس اها بهه نههاد یهاد شهده انهدام نماینهد.
عدم ان قان سند ما آیت مانل اندامات اررایی وسط بنیاد یاد شده نخواهد بود.
مادٌ  -45معاونت برنامهه ریهزی و نظهارت راهبهردی رئهیس رمههور موظهؾ اسهت مابهه ا نهاوت سهود پهنج واحهد درصهد سههم
م قاضی را ا سقؾ سود مصوب سهیالت بخی مسآن هر سان برای مدت مشارکت مدنی و فروی انساطی محاسبه و در اب دای
همان سان در بودره بنیاد مسآن انقالب اسالمی رهت ودیل نزد بانا های عامن منظور نمهوده و همهه سها ه ضهمین نامهه مهورد
نبون بانا مرکزی را ارایه نماید.
تبصزٌ  -1دو و نهیم درصهد ( )% 2.5سههیالت مصهوب مسهآن روسه ایی بهه عنهوان مهدیریت و خهدمات فنهی همهه سها ه از محهن
اع بارات ملا دارایی ها أمین و به بنیاد مسآن انقالب اسالمی پرداخت می گردد.
تبصزٌ  -0بنیاد یهاد شهده مرهاز اسهت بهرای اعطهای یارانهه مربهوط بهه حهق بیمهه ،حهق نظهارت ،رعایهت اصهون صهرفه رهویی در
مصرؾ انرژی و سایر موارد از محن اع بارات یارانه اندام نمایند.
تبصزٌ  -3نظارت فنی بر سهاخت و سهاز مسهآن روسه ایی ،زیهر نظهر بنیهاد مسهآن انقهالب اسهالمی و در چهارچوب نهانون نظهام
مهندسی و کن رن ساخ مان – مصوب ( -1314نظام فنی روس ایی) انرام می شود.

فصل دَم -سایز مًارد
مادٌ  -46کلیه سازندگان واحدهای مسآونی ویژه گروههای کم درآمد و واحدهای مسآونی احداث شده در محدوده مصوب بافت
های فرسوده شهری مشمون اعطای خنیؾ و قسیط به شرح زیر می گردند:
شهرداریها و دهیاریهای کشور موظنند حدانن پنراه درصد ( )%52هزینه های عوارض صدور پروانه و راکم سهاخ مانی مرهاز
منظور در طرح های رامل و نصیلی مصوب را برای واحدهای موضون این ماده خنیؾ داده و نسبت بهه قسهیط بهدون کهارمزد
سه سا ه بانیمانده عوارض ا صد درصد ( )%122اندام نمایند.
معادن صددرصد ( )%122خنیؾ های اعمان شده هزینه های عوارض صدور پروانه و راکم ساخ مانی مراز ناشی از نانون و
سایر نوانین با اعالم وزارت مسآن و شهرسازی وسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس رمهور در وایح بودره
سنوا ی کن کشور منظور و در اخ یار وزارت کشور رهت پرداخت به شهرداریها و دهیاریهای مشمون نرار می گیرد .معاونت برنامهه
ریزی و نظارت راهبردی رئیس رمهور موظؾ است بهرای آن دسه ه از خنیهؾ ههایی کهه بهه د یهن ا مهام اع بهارات منهدرج در نهوانین
بودره سنوا ی در هر سان امآان پرداخت ورود ندارد ،اع بهارات ازم را مسه قیما ً بهه عنهون مطا بهات شههرداریها و دهیاریهها در
ایحه بودره سان بعد در نظر گیرد.
گردی کار و فرایند اررایی مناد این ماده بر اساس دس ورا عملی خواهد بود که ظرؾ یا ماه پس از ابالغ این آیین نامه وسهط
وزارت مسآن و شهرسازی با همآاری وزارت کشور هیه و ابالغ خواهد شد.
تبصررزٌ  -1ههراکم پایههه مهها ی در بافههت هههای فرسههوده کلیههه شهههرهایی کههه بافههت فرسههوده مصههوب دارنههد بههه میههزان یآصههدو بیسههت
( )%122درصد و راکم پایه ما ی برای ا حداث بنا در عرصه هایی از بافت های فرسوده شههرها کهه حهدانن نصهاب نآیها در
آنها رعایت شده باشد به میزان یآصدوهش اد درصد ( )%132عیین می شود.
تبصزٌ  -0راکم پایه در برنامه های فصن  2این آیین نامه در کن کشور 132 ،درصد عیین می شود.
مادٌ  -47حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده ( )235نانون أمین ار ماعی وصون خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق
نانون بیمه ارباری کارگران در مدت اش ؽان به کار در دوره اررای عملیات احداث ساخ مان وصون می گردد.
مادٌ  -48در رهت ار قاء کینیت ساخت و سازهای شهری و روس ایی ،وزارت مسآن و شهرسازی نسبت به موارد زیهر انهدام
نماید:
.1
.2
.3
.4

اعوال تطَیق ّای الزم برای بیوِ ًوَدى ساختواًْای هسکًَی جذیذاالحذاث کطَر تا سقف سی درصدذ ّ )%33سیٌدِ ّدای
هربَط.
کوک بِ خذهات هٌْذسی گرٍّْای کن درآهذ
اعوال ًظارت عالیِ بر ساخت ٍ سازّا با استفادُ از خذهات بخص غیردٍلتی
آهَزش ٍ ترٍیج هقررات هلی ساختواى

تبصزٌ  -هعادل دٍ ٍ ًین درصذ  )% 2.5اعتبارات تخصیصی هَضَع ایي آییي ًاهِ ،بِ هٌظَر بْبَد عولکدرد ،ارتقدا بْدرُ ٍری ٍ ارزیدابی
عولکرد سازهاًْا ٍ ضَراّای تأهیي هسکي استاًْا برای اجرای هطلَب برًاهِ ّای تأهیي هسکي اختصاظ هی یابذ.
مادٌ  -49کلیِ دستگاّْای اجرایی هَضَع ایي آییي ًاهِ هَظفٌذ عولکرد ّر یک از هَاد را در پایاى ّر دٍرُ سِ هاِّ بِ دبیرخاًِ
کارگرٍُ هسکي ارایِ ًوایٌذ.

