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

 فیتعار ـ اول فصل
 :روند یم کار به ریز مشروح یمعان در نامه نییآ نیا در مندرج اصطالحات ـ1ماده

 خیتـار ( 1/1/1384 خیتـار  از آنـان  تکفـل  تحـت  افـراد  و خود که يخانوار سرپرست افراد: مسکن نیفاقد -1
 از 22/11/1357 خیتـار  از و بـوده  یمسـکون  واحـد  ایـ  یمسکون نیزم فاقد) توسعه چهارم برنامه قانون ياجرا

 واحـد  ن،یزم شامل مسکن نیتأم به مربوط یردولتیغ یعموم ينهادها امکانات ای یدولت امکانات از کی چیه
 .باشند نکرده استفاده یمسکون واحد ساخت ای و دیخر يا ارانهی التیتسه ای و یمسکون

 :باشند ریز طیشرا حائز که هستند یانیمتقاض: طیشرا واجد انیمتقاض -2
 .ماده نیا) 1( بند در مندرج فیتعر طبقه مسکن نیفاقد ـ الف
 .خانوار سرپرست ای و متأهل ـ ب
 .تقاضا مورد شهر در سکونت سابقه سال پنج حداقل يدارا ـ ج

 واجـد  انیمتقاضـ  زمـره  در بودن خانوار سرپرست شرط بدون و تأهل شرط بدون توانند یم ریز افراد ـ1تبصره
 :رندیگ قرار طیشرا

  .سن سال) 35( پنج و یس حداقل داشتن به مشروط سرپرست خود زنان -1
 .کشور نخبگان یمل ادیبن یمعرف با یعلم نخبگان -2
ـ  بـا  و سـن  سـال ) 20( ستیب حداقل بودن دارا با یحرکت ،یجسم معلول -3  یسـت یبهز سـازمان  یمعرف

 .کشور
 ابـد، ی یم کاهش سال کی به کشور يشهرها ریسا به شهـرها کالن از نیمهاجر يبرا سکونت سابقـه ـ2تبصره

) تهـران  اسـتان  اسـتثناء  به( شوند یم منتقل ربط يذ دستگاه حکم استناد به که دولت کارمندان يبرا
 .نخواهدبود عمل مالك سابقه نیا

 حقـوق  حـداقل  برابـر  دو از کمتـر  مـورد  حسـب  آنـان  انهیماه درآمد که ییخانوارها: درآمد کم يها گروه -3
 .باشد يکشور استخدام به مربوط نیقوان ای و کار قانون موضوع

 شـرط  به اجاره ،يا اجاره مسکن عرضه و دیتول يها برنامه قالب در که یمسکن: درآمد کم يها گروه مسکن -4
 شـده  احـداث  یمسـکون  يواحـدها  نیهمچنـ . گـردد  یم احداث ن،یزم از يبردار بهره حق يواگذار و کیتمل

 واگـذار  شـده  تمـام  مـت یق بـه  یتیحمـا  ينهادهـا  توسـط  که یمسکون يواحدها و ساز مسکن نیریخ توسط
 .گردند یم
 ییجانمـا  شـامل  مـورد  حسـب  که هیاول يها نقشه هیته از است عبارت يساز آماده طرح: يساز آماده طرح -5

 فرهنـگ  يریبکـارگ  و اسـتفاده  مـورد  مصـالح  و هـا  سـاختمان  ينما واحدها، و ها بلوك انیم روابط مجموعه،
 .باشد یم واحدها یداخل يفضاها به اشراف عدم تیرعا با یاسالم ـ رانیا یغن يمعمار

 و احـداث  جهـت  يسـاز  آمـاده  يبرا خام یاراض از يبردار بهره منظور به که ییها تیفعال: نیزم يساز آماده -6
 معـابر،  آسـفالت  و يرسـاز یز جـدول،  ،يجـو  ياجـرا  ن،یزمـ  حیتسـط  شامل که باشد یم يضرور يبردار بهره

 .است مساجد احداث و ییربنایز ساتیتأس يها شبکه
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 رینظـا  و تلفـن  گاز، برق، آب، يها شبکه انتقال شامل ییربنایز خدمات: ییروبنا و ییربنایز خدمات نیتأم -7
 ،یآموزش يفضاها لیقب از یعموم اماکن احداث شامل ییروبنا خدمات و نظر مورد نیزم محل تا مبداء از آن

 .است سبز يفضا و یفرهنگ ،یبهداشت
 يجمهـور  اقتصـاد  یتعـاون  بخـش  قـانون ) 27( مـاده  ياجرا در که ییها یتعاون: مسکن نیتأم يها یتعاون -8

 اعضـاء  مسـکن  نیتـأم  بـه  منحصر آنان تیفعال موضوع و باشند شده سیتأس ـ1370 مصوب ـ رانیا یاسالم
 .باشد

 بـه  يشـهر  فرسوده يها بافت ينوساز و ایاح دوره در نیساکن استقرار و ییجا جابه ندیفرآ: موقت اسکان -9
 .موقت اسکان و يا اجاره صورت

 و دیتولــ  ،يگـذار  هیسـرما به یقـیحق ای یحقوق اشخاص آن براساس که ینظام: يا حرفه يا اجاره نظام -10
 .ندینما یم مبادرت انبـوه صـورت به يا اجاره یمسـکون يواحـدها عرضـه

ـ نما یمـ  تیفعال رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک نظارت تحت که یشرکت: يواسپار يها شرکت -11  و دی
 در را آن از اسـتفاده  حـق  یمسـکون  يواحدها دیتول و احداث از تیحما ای و احداث يبرا یمال منابع نیتأم با

 .کند یم منتقل گرانید به یمشخص مبلغ افتیدر قبال
 کشور طیشرا و ییاجرا ،یفن لحاظ از ستمیس کی دیتول تیقابل دهنده نشان یرسم مدرك: یفن هیدییتأ -12
 .کند افتیدر یفن نامهیگواه دیبا دیتول خط يانداز راه از پس که
 نظـام  قـانون ) 27( مـاده  موضـوع  یرسـم  کارشـناس  و يدادگسـتر  یرسم کارشناس: یرسم کارشناس -13

 .باشد یم ـ1384 مصوب ـ ساختمان کنترل و یمهندس
 يجـا  خود در را يشهر محرومان و ییروستا نیمهاجر عمده طور به که ییها بافت: یررسمیغ سکونتگاه -14

 در) یلیتفصـ  و جـامع  يطرحهـا ( يشـهر  توسعه یقانون و یرسم يزیر برنامه از خارج و مجوز بدون و اند داده
 .اند آمده وجود به شهرها یقانون محدوده از خارج ای درون

 .19/3/1387 مورخ هـ40001ت/29238 شماره نامه بیتصو موضوع کارگروه: مسکن کارگروه -15
 . ـ1387 مصوب ـ مسکن عرضه و دیتول از تیحما و یسامانده قانون: قانون -16
 

 يشهر مسکن عرضه و دیتول منظور به نیزم يواگذار يها برنامه ـ دوم فصل
 يا اجاره مسکن عرضه و ساخت برنامه ـ الف
 يواحـدها  عرضـه  و دیـ تول در يگـذار  هیسرما شیافزا هدف با است موظف يشهرساز و مسکن وزارت ـ2ماده

 قیـ طر از را مـذکور  هـدف  تحقـق  یـی اجرا برنامـه  و بـرآورد  را کشور مختلف يها استان ازین د،یجد يا اجاره
 يریـ گیپ درآمـد  کـم  يهـا  گـروه  کـرد یرو با یردولتیغ بخش توسط يا حرفه يا اجاره نظام استقرار از تیحما
 .دینما

 مسـکن  عرضـه  و ساخت به اقدام که نامه نییآ نیا) 3( ماده موضوع یحقوق و یقیحق اشخاص هیکل ـ1تبصره
ـ  و راسـاً  يا حرفـه  يا اجـاره  نظـام  اسـتقرار  منظور به مجازند ندینما یم يا اجاره  ينهادهـا  قیـ طر از ای
 .ندینما یم اقدام شده احداث يواحدها يا اجاره يبردار بهره به نسبت ،یردولتیغ بخش يدار اجاره
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 چـارچوب  در که را خود ساالنه اجاره يقراردادها ،يدار اجاره تعهد دوره در موظفند ادشدهی اشخاص ـ2تبصره
 سـاختمان  و امـالك  اطالعـات  بانک در گردد، یم هیته يشهرساز و مسکن وزارت توسط یاعالم اصول
 يمبنـا  بـر  برنامه نیا در مقرر يها تیحما ریسا و التیتسه صورت، نیا ریغ در. برسانند ثبت به کشور

 .خواهدشد افتیدر آنان از و محاسبه) پرداخت زمان( روز متیق
 :گردد یم نییتع ریز شرح به یحقوق و یقیحق اشخاص هیکل شامل يا اجاره مسکن التیتسه ـ3ماده
 هـا،  يشـهردار  ،یسـت یبهز سـازمان  درآمد، کم يها گروه یمتول یردولتیغ یعموم ينهادها و ها سازمان ـ الف

 .ادشدهی ادیبن یمعرف با ساز مسکن نیواقف و نیریخ و یاسالم انقالب مسکن ادیبن
 .ياعتبار و یمال يصندوقها ریسا و يلشکر و يکشور یبازنشستگ تعاون، ،یاجتماع نیتأم يصندوقها ـ ب
 .صالح مراجع از مجوز يدارا يها شرکت و ياعتبار ،یمال مؤسسات ـ ج
 .یتعاون و یخصوص بخش یحقوق و یقیحق گذاران هیسرما ـ د

 :گردند یم مند بهره ریز يتهایحما از نامه نییآ نیا) 3( ماده) الف( بند موضوع اشخاص ـ4ماده
 مـدت  بـه  را یاحـداث  يواحـدها  ادشـده ی اشـخاص  که نیا به مشروط شده تمام متیق به نیزم يواگذار -1

 .دهند قرار اجاره صورت به خود پوشش تحت ای درآمد کم يخانوارها اریاخت در سال) 10( حداقل
 قالـب  در واحـدها  احـداث  نـه یهز%) 20( درصـد  سـت یب تـا  نیتأم و شده تمـام متیق به ـنیزم يواگذار -2

 مشـروط باال به نفر) 000/250( هزار پنـجاه و ـستیدو تیجـمع با يشـهرها در تیاولو با ياعتبار يکمکها
 بـه  درآمــد  کم يخـانوارها به سـال) 15( حـداقل مدت به را یاحداث يواحـدها ادشـدهی اشخاص که نیا به

 .ندینما واگذار ياجار صـورت
 از) 2( بنـد  موضـوع  يدار اجاره مدت حداقل باشد، ماده نیا موضوع اشخاص به متعلق نیزم چنانچه ـ تبصره

 .ابدی یم کاهش سال) 10( به سال) 15(
ـ ا) 3( ماده) د( و) ج( ،)ب( بند موضوع اشخاص به مربوط يتهایحما ـ 5ماده  يواگـذار  شـامل  نامـه  نیـی آ نی

 ادشـده ی اشـخاص  نکـه یا بـه  مشروط باشد یم یرسم کارشناس اعالم براساس روز یکارشناس متیق به نیزم
 حـداکثر ( احـداث مدت طول در. ندینما واگذار اجاره صورت به سال) 5( حداقل مدت به را یاحداث يواحدها

 بعـد . گردد ینم افتیدر نیزم يبها بابت یمبلغ) سال) 5( حداقل( اجاره صورت به يواگـذار دوره و) سال) 2(
 یکارشناسـ  مـت یق به نیزم يبها واحدها، فروش ای و اجاره حالت از خروج صورت در و ادشدهی دوره اتمام از

 .خواهدشد افتیدر يواگذار زمان
 فـروش  نامـه،  نییآ نیا) 5( و) 4( مواد موضوع يا اجاره يبردار بهره مدت اتمام از قبل که یصورت در ـ1تبصره

 حـال  بـه  لیتبد یپرداخت يها ارانهی هیکل همراه به) پرداخت زمان( روز نرخ به نیزم متیق شود، انجام
 .خواهدشد افتیدر ماده نیا موضوع اشخاص از و شده

 و کننـد  صـادر  یساختمان پروانه نامه نییآ نیا) 3( ماده موضوع انیمتقاض يبرا موظفند ها يشهردار ـ2تبصره
 را »سـال ...  مـدت  بـه  يجاریاست ساختمان«  عبارت کار انیپا و خالف عدم یگواه و ساخت پروانه در

 تیـ مالک اسـناد  و یکـ یتفک مجلس صورت صدور هنگام در زین امالك و اسناد ثبت ادارات. ندینما درج
 دیـ ق تیـ مالک سـند  و یکـ یتفک مجلـس  صـورت  در را ادشـده ی عبارت دیبا ها ساختمان گونه نیا يبرا
 .ندینما
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 کیتمل شرط به اجاره مسکن عرضه و ساخت برنامه ـ ب
 بنـد  موضـوع  یحقـوق  و یقـ یحق اشخاص قیطر از صرفاً کیتمل شرط به اجاره جهت نیزم يواگذار ـ 6ماده

ـ تعر طبق طیشرا واجد انیمتقاض زمره در که آنها پوشش تحت يخانوارها به نامه نییآ نیا) 3( ماده) الف(  فی
 یکارشناسـ  مـت یق به نیزم يواگذار برنامه نیا در. گردد یم اعطا باشند یم نامه نییآ نیا) 1( ماده در مندرج

 اشـخاص  بـه  يبـردار  بهـره  زمان از طیتقس سال) 5( حداکثر و فیتخف%) 30( درصد یس حداکثر اعمال با روز
 نیزمـ  يواگـذار  از پس ماه شش ظرف چنانچه. ردیگ یم صورت) 3( ماده) الف( بند موضوع یحقوق و یقیحق

 آن اسـترداد  بـه  نسبت يشهرساز و مسکن وزارت رد،ینگ صورت یاقدام مسکن احداث اتیعمل آغاز به نسبت
 .خواهدنمود اقدام گرید انیمتقاض به يواگذار و
 )هسال 99 متیق ارزان اجاره صورت به( نیزم از يبردار بهره حق يواگذار برنامه ـ ج

 بـه  یمسکون يکاربر يدارا يها نیزم يواگذار قیطر از و بوده طیشرا واجد انیمتقاض ژهیو برنامه نیا ـ7ماده
 سـه  صـورت  به یمدن يها مشارکت ای و مسکن يها یتعاون ،یحقوق و یقیحق اشخاص قالب در که یانیمتقاض
 .گردد یم ییاجرا باشند، شده یسازمانده باال به خانوار
 مـت یق%) 20( درصـد  سـت یب معادل حداکثر ادشده،ی برنامه مشمول یاراض ساالنه يبها اجاره مبلغ ـ1تبصره

 ارزش درصـد ) 1( ایـ  سـال  همـان  در یمتقاضـ  هـر  قدرالسـهم  بـا  متناسـب  یمسکون نیزم يا منطقه
 .خواهدبود) باشد کمتر کدام هر( سال هر يابتدا در نیزم روز یکارشناس

 موظفنـد  باشـند  یمـ  انیمتقاض طیشرا قیتطب و شیپاال جهت الزم اطالعات يدارا که ییها دستگاه ـ2تبصره
 .ندینما معمول تعاون وزارت با را الزم يهمکار

 و هـا  یتعـاون  لیتشـک  بـر  نظـارت  تیمسئول مورد حسب تعاون و يشهرساز و مسکن يها وزارتخانه ـ3تبصره
 .دارند عهده بر را ماده نیا موضوع ينهایزم يرو بر ساز و ساخت امر بر یعال نظارت

 خـدمات  نیتـأم  و انیمتقاضـ  برعهده آن به مربوط نهیهز و برنامه نیا موضوع يها نیزم يساز آماده ـ 8ماده
 ییجانمـا  مربـوط،  يشهرسـاز  يها طرح در. باشد یم ربط يذ ییاجرا يدستگاهها عهده بر ییروبنا و ییربنایز

 یمـال  مقـررات  از یبخشــ  ـمیـ تنظ قـانون ) 100( مــاده  براسـاس آن نیزم و گرفته صورت ییروبنا خدمات
 بـا  ،ییروبنـا  يفضـاها  احـداث  بـه  نسـبت  تـا  شود یم واگذار مربوط يها دستگاه به ـ 1380 مصـوب ـ دولت

 .ندینما اقدام خود يها برنامه در تیاولو
 قیـ طر از ییروبنـا  خـدمات  ریسـا  مشـابه  ادشـده، ی برنامـه  در مسـاجد  ساخت به مربوط يها نهیهز ـ1تبصره

 مـورد  قـانون  براسـاس  دیـ جد يشهرها در ادشدهی يها نهیهز نیتأم. خواهدشد نیتأم یدولت اعتبارات
 .ردیگ یم انجام دیجد يشهرها عمل

 يشهرسـاز  و مسـکن  وزارت دولـت،  یمـال  مقـررات  از یبخشـ  میتنظـ  قـانون ) 100( ماده براساس ـ2تبصره
 یعمـوم  يکـاربر  يدارا یدولتـ  یاراضـ  يواگـذار  بـه  نسبت است مجاز) مسکن و نیزم یمل سازمان(
 ریـ غ بخش به و شده تمام متیق به ربط يذ یدولت سازمان به) یفرهنگ و یبهداشت ،یورزش ،یآموزش(

 اقـدام ) سـاله  20 حداکثر( کیتمل شرط به اجاره ای و یقسط صورت به روز یکارشناس متیق به یدولت
 .دینما
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 برنامـه  موضـوع  يسـاز  آماده يها طرح در واقع يتجار یاراض است مجاز يشهرساز و مسکن وزارت ـ3تبصره
 يراسـتا  در را یافتـیدر وجوه و رسانـده فروش به دهیمزا روش به و روز یکارشناس ارزش به را ادشدهی

 .دینما نهیهز درآمد کـم يها گروه مسـکن برنامه اهداف
ـ نبا نامه نییآ نیا) ج( بند موضوع برنامه ياجرا يبرا ییاعطا یدولت يها نیزم حداقل ـ9ماده  درصـد  95 از دی
 .باشد کمتر يشهرساز و مسکن وزارت توسط نیزم نیتأم ساالنه يها برنامه موضوع ينهایزم کل

 از اسـتفاده  بـا ) یتعـاون  و یخصوصـ  ،یعمـوم  ينهادها( یردولتیغ بخش توسط مسکن انبوه دیتول برنامه ـ د
 :یخارج ای و یداخل يها هیسرما جذب و نینو يها يفناور
 :است اجرا قابل ریز محور سه در ادشدهی برنامه ـ10ماده

 و مسـکن  يصـندوقها  قیـ طر از مسـکن  عرضـه  و انبـوه  دیـ تول سـمت  به ینگینقد تیهدا و جذب برنامه -1
 .مسکن هیسرما نیتأم يشرکتها ساختمان،

 .مسکن يساز انبوه يطرحها در یخارج و یداخل يها يگذار هیسرما از تیحما برنامه -2
 .مسکن عرضه و احداث در نو يها يفناور از استفاده و مسکن یصنعت دیتول از تیحما برنامه -3

 وزارت یابالغـ  مقـررات  و ضـوابط  تیرعا به مشروط ماده نیا موضوع يها برنامه ياجرا جهت یاراض يواگذار
 بـا  یاقسـاط  فـروش  صـورت  بـه  فیـ تخف اعمـال  بـدون  روز یکارشناس متیق براساس و يشهرساز و مسکن

 .گرفت خواهد صورت مشارکت قالب در ای و) يواگذار زمان از( سال پنج حداکثر بازپرداخت
ـ ا موضـوع  يهـا  برنامـه  ياجرا انیمتقاض ـ تبصره ـ با مـاده  نی  و مسـکن  وزارت از تیصـالح  پروانـه  يدارا دی

 پروانـه  اخـذ  و طیشـرا  قیـ تطب بـه  نسـبت  مـاده  نیا موضوع یخارج گذاران هیسرما. باشند يشهرساز
 .خواهندنمود اقدام يشهرساز و مسکن وزارت از تیصالح

 
 يشهرساز و يمعمار ضوابط ـ سوم فصل
 و یدسـت  عیصـنا  ،یفرهنگـ  راثیـ م سـازمان  يهمکـار  بـا  اسـت  موظـف  يشهرساز و مسکن وزارت ـ11ماده

 کـه  یاسالم ـ یرانیا يمعمار و يشهرساز ارزش واجد يها گونه و آثار ها، بافت ییشناسا به نسبت يگردشگر
 يروشـها  از استفاده با و نموده اقدام دارند، را ییروستا و يشهر معاصر يسازها و ساخت بر ياثرگذار تیقابل

ـ پا از تیـ حما لم،یفـ  دیـ تول فشـرده،  لـوح  کتاب، چاپ همچون یمختلف  يبرگـزار  ،ییدانشـجو  يهـا  نامـه  انی
 .دینما اقدام یرسان اطالع و يمستندساز به نسبت ها، رسانه در درج و یعکاس مسابقات و ها شیهما
ـ ا ابـالغ  از پس چهارماه ظرف است موظف يشهرساز و مسکن وزارت ـ12ماده  خـدمات  شـرح  نامـه  نیـی آ نی

 دسـتور  مـتن  نیهمچنـ  و ییروسـتا  يهـاد  يطرحهـا  ،يشـهر  يفضـاها  یطراح ،یلیتفص و جامع يطرحها
 يشـهرها  در و یاسالم انقالب مسکن ادیبن توسط روستاها در ها، يشهردار توسط شهرها در که را ییها نقشه

ـ رعا منظـور  بـه  شـود  یم داده بنا احداث انیمتقاض به دیجد يشهرها عمران شرکت توسط دیجد  اصـول  تی
 کـارگروه  توسـط  بیتصـو  از پـس  و نمـوده  لیـ تکم و اصالح ،يبازنگر ،یاسالم ـ یرانیا يمعمار و يشهرساز
 .دینما ابالغ مسکن

 ـ یرانیا فرهنگ با متناسب هیابن ياجرا و يمعمار یطراح انیجر از انتیص و یفیک ارتقاء منظور به ـ13ماده
 مهـم،  یعمـوم  ينهادها و یدولت يها ساختمان در خصوص به يشهرساز و يمعمار يها طرح هیکل بر یاسالم



  
 دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی

 از متشکل یاسالم ـ یرانیا يشهرساز و يمعمار ونیسیکم روستاها، و شهرها يمایس در رگذاریتأث و شاخص
 ،يگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم يها سازمان يرؤسا و) سییر عنوان به( يشهرساز و مسکن ریوز

 يرؤسـا  از نفـر  سـه  حـداکثر  و سـاختمان،  یمهندس نظام سازمان ،یاسالم انقالب مسکن ادیبن کشور، وزارت
ـ وز انتخاب با( يشهرساز و يمعمار يها دانشکده  بـا ( شـهرداران  از نفـر  دو و) يفنـآور  و قـات یتحق علـوم،  ری
ـ ا يمعمـار  بـه  معتقـد  يشهرسـاز  و يمعمـار  يها رشته نیمتخصص از نفر سه و) کشور ریوز انتخاب  ــ  رانی

 .شود یم لیتشک يشهرساز و مسکن وزارت در) ونیسیکم سییر انتخاب با( یاسالم
ـ  نامـه  نییآ و يشهر و یاستان يها کارگروه اعضاء و فیوظا شرح ل،یتشک نامه نییآ ـ تبصره  توسـط  آن یداخل

 مراجع هیکل به و هیته ماه شش ظرف يشهرساز و مسکن ریوز قیطر از و نییتع یمل سطح ونیسیکم
 .شود یم ابالغ ربط يذ

 موظـف  يگردشـگر  و یدسـت  عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان يهمکار با يشهرساز و مسکن وزارت ـ14ماده
 و یفرهنگـ  يهـا  بافت در نظارت و ساز و ساخت نحوه نظامنامه نامه، نییآ نیا ابالغ از پس ماه سه ظرف است

 و میتنظـ  هـا  بافـت  نگونـه یا نیسـاکن  حقوق و یفرهنگ راثیم از مشترك انتیص کردیرو با را مصوب یخیتار
 .دینما کشور مسکن کارگروه به بیتصو يبرا

 کننـد  یم استفاده دولت یعموم بودجه از ینوع به که یدولت يها شرکت و ییاجرا يها دستگاه هیکل ـ15ماده
 و یدرمـان  ،یآموزشـ  ،يادار يهـا  پـروژه  سـاخت  و یطراحـ  در را یاسـالم  ـ یرانیا يمعمار يالگوها موظفند
 ونیسیکم دییتأ به ییاجرا اتیعمل آغاز از قبل دیبا ماده نیا موضوع يمعمار يها طرح.ندینما لحاظ یمسکون
 .برسد) 12( ماده موضوع

 مطالعـه،  بـه  نسبت و ها يشهردار و کشور وزارت يهمکار با است موظف يشهرساز و مسکن وزارت ـ16ماده
 در يالگوسـاز  کـرد یرو بـا ) محورهـا  و نیادیـ م ،يشـهر  يفضاها( يشهر یطراح يها پروژه ساخت و یطراح
 .دینما اقدام یاسالم ـ یرانیا يشهرساز و يمعمار فرهنگ يارزشها جیترو و اءیاح جهت
 سـازمان  و يشهرسـاز  و مسـکن  وزارت يهمکـار  بـا  اسـت  موظف يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ـ17ماده

 و يشهرسـاز  یآموزشـ  يهـا  دوره يهـا  سرفصـل  اصالح به نسبت يگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم
) مرتبط يها رشته ریسا و مرمت منظر، يمعمار ،يشهر یطراح ط،یمح یطراح ،يشهر يزیر برنامه( يمعمار

ـ پا تـا  و نمـوده  اقدام یاسالم ـ یرانیا يمعمار و يشهرساز يها یژگیو با متناسب  توسـعه  چهـارم  برنامـه  انی
 يشهرسـاز  ،یاسـالم  ــ  یرانیا يمعمار شامل دیجد یآموزش يها رشته کشور، یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد

 .دینما جادیا را یخیتار و یفرهنگ يها بافت مرمت و یاسالم ـ یرانیا
 بـه  آنهـا  جـامع  ایـ  يهاد  طرح افق که ییشهرها هیکل يبرا است موظف يشهرساز و مسکن وزارت ـ18ماده

 هیـ ته بـه  نسـبت  دسـت  بـاال  عمران و توسعه اسناد براساس باشند یم طرح فاقد اصوالً ای و است دهیرس انیپا
 اءیـ اح محـدوده،  داخـل  یخصوص و یدولت یاراض از استفاده یدرون توسعه تیاولو يها کردیرو با جامع طرح
 شـهرها،  میحـر  در واقـع  مسـتعد  يروستاها توسعه ،یرسم ریغ يها سکونتگاه یسامانده و فرسوده يها بافت
 و شـهرك  احـداث  جهت مناسب یاراض یابی مکان ضرورت، صورت در و يکشاورز مستعد یاراض بیتخر عدم

ـ  متصـل  توسعه و شهرها میحر از خارج در دیجد يشهرها ای  تـراکم  شیافـزا  و شـهرها  محـدوده  منفصـل  ای
 .دینما اقدام محدوده داخل يها پهنه یساختمان
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 آن يساز آماده و نیزم نیتأم ـ چهارم فصل
%) 100( صـددرصــد  کـه  ییها شرکت نیهمچن و یدولت يها دستگاه و مؤسسات ها، وزارتخانه هیکل ـ19ماده

 اریاخت در یاراض گانیرا لیتحو و يواگذار به نسبت مکلفند باشد، یم دولـت به متعـلق آنها سهـام و هیسرمـا
 تحـت  چهارگانـه  منـاطق  اسـتثناء  بـه ( رنـد یگ یم قرار قانون) 6( ماده موضوع یابی مکان چارچوب در که خود
. نـد ینما اقـدام  يشهرساز و مسکن وزارت درخواست از ماه دو ظرف ،)ستیز طیمح حفاظت سازمان تیریمد

 ثبـت  و کیتفک به نسبت ماه کی ظرف ادشدهی وزارتخانه اعالم از پس مکلفند زین امالك و اسناد ثبت ادارات
 اقـدام  يشهرسـاز  و مسکن وزارت یندگینما با دولت نام به تیمالک سند صدور و امالك دفتر در ملک انتقال

 .ندینما
 و يواگـذار  بـه  نسـبت  يشهرساز و مسکن وزارت درخواست از ماه دو ظرف مربوط دستگاه چنانچه ـ1تبصره

ـ ننما اقـدام  آن مـدارك  و اسـناد  میتسل و نیزم لیتحو  بـه  موظفنـد  امـالك  و اسـناد  ثبـت  ادارات د،ی
 را دیـ جد تیـ مالک سند و اقدام ادشدهی بیترت به ماه کی ظرف ،يشهرساز و مسکن وزارت درخواست

 .ندینما صادر يشهرساز و مسکن وزارت یندگینما با دولت نام به
) 12( مـاده  براسـاس  که شهرها میحر و محدوده در واقع يجهادکشاورز وزارت به متعلق يها نیزم ـ2تبصره

 ئـت یه بیتصـو  بـا  یسـنوات  بودجـه  نیقوان و ـ1379 مصوب ـ يکـشاورز جهاد وزارت لیتشـک قانون
 دییـ تأ بـه  ران،یـ وز ئتیه به موضوع ارجاع از قبل است الزم گردد، یم سریم آنها فروش امکان رانیوز

 جهـت  نیزمـ  از يبـردار  بهـره  حـق  يواگـذار  برنامـه  شمـول عدم بر یمبن يشهرساز و مسکن وزارت
 .برسد مسکن دیتول و احداث

 شهرها، میحر از خارج ای و شهرها محدوده داخل در واقع یردولتیغ بخش تیمالک با یاراض مورد در ـ20ماده
 روز ده فاصـله  بـه  نوبـت  دو یطـ  يشهرساز و مسکن وزارت ،)قانون) 6( ماده موضوع یابی مکان چارچوب در(

ـ نما یمـ  یآگهـ  راالنتشـار یکث يها روزنامه ای یجمع يها رسانه در را مراتب  يکـاربر  يدارا یاراضـ  مالکـان . دی
 موضـوع  مسکن يها برنامه ياجرا بر یمبن را خود يتقاضا توانند یم یآگه ـنیآخر خیتار از ماه دو تا یمسکون
 بـه  طرح ياجرا يبند زمان برنامه و خود یمال ییتوانا متضمن مدارك و تیمالک اسناد ریتصو انضمام به قانون
 .ندینما میتسل يشهرساز و مسکن وزارت
 عهـده  به ماده نیا موضوع یمسکون يواحدها ساخت و يساز آماده ياجرا و یطراح يها نهیهز هیکل ـ1تبصره

 نیتـام  یبـانک  التیتسه ياعطا با نامه نییآ نیا مقررات برابر آن از یبخش که باشد یم یمتقاض مالکان
 .گردد یم

 ارزش قبـال  در خـود  نیزمـ  از یبخشـ  يواگـذار  بر یمبن یردولتیغ بخش نیمالک لیتما صورت در ـ2تبصره
ـ  و قانون ياجرا از یناش افزوده ـ  معاوضـه  ای ـ  تهـاتر  ای  و مسکــن  وزارت امــالك،  و یاراضـ  فـروش  ای

 یملکـ  یاراضـ  ریسا با تهاتر ای معاوضه به نسبـت مجازند آن تابعـه و وابسته يها سازمـان و يشهرساز
 یرسـم  کارشناسـان  نفـره  سـه  ئـت یه لهیوس به که( روز یکارشناس متیق براساس آنها، دیخر ای خود

 .ندینما اقدام گردد یم ابالغ و هیته ادشدهی وزارتخانه توسط که یدستورالعمل طبق ،)خواهدشد نییتع
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 یاراضـ  تملک به نسبت مجازند وابسته يها شرکت و تابعه يها سازمان و يشهرساز و مسکن وزارت ـ3تبصره
 یعمـوم  برنامـه  مثابـه  بـه  که نامه نییآ نیا و قانون مسکن نیتام يها برنامه ياجرا ازین مورد امالك و

 يهـا  برنامـه  ازیـ ن مـورد  امـالك  و یاراض تملک و دیخر نحوه یقانون حهیال براساس شوند، یم محسوب
 .ندینما اقدام انقالب، يشورا ـ1358 مصوب ـ دولت ینظام و یعمران ،یعموم

 يواگـذار  از قبـل  رأسـا  واگذارکننده دستگاه باشد، يساز آماده فاقد یردولتیغ یاراض که يموارد در ـ21ماده
 قـانون ) 2( مـاده  موضـوع  اریاخت در نامه تفاهم قالب در را نیزم ای و اقدام مربوطه یاراض يساز آماده به نسبت

 نسـبت  يشهرسـاز  و مسکن وزارت دییتا مورد صالح يذ) یحقوق ای یقیحق( اشخاص قیطر از تا دهد یم قرار
 وزارت هیـ عال نظـارت  تحـت  و گـردد  یم ابالغ آنها به که يبند زمان برنامه طبق يساز آماده انجام و یطراح به

 .ندینما اقدام يشهرساز و مسکن
 .باشد یم انیمتقاض عهده بر نیزم يساز آماده يها نهیهز ـ1تبصره
 و تلفـن  و گـاز  بـرق،  آب، لیـ قب از ییربنـا یز سـات یتأس يهـا  شـبکه  با ربط يذ ییاجرا يها دستگاه ـ2تبصره

ـ ر برنامـه  طبق و درخواست حسب موظفند ییروبنا خدمات  و مسـکن  وزارت یاعالمـ  يبنـد  زمـان  يزی
 سـاخت  و ییربنـا یز سـات یتاس يهـا   شـبکه  ياجـرا  و طـرح  هیته و اعتبار نیتأم به نسبت ،يشهرساز

 .دینما اقدام استان مسکن يشورا يراهبردها و نظارت تحت ییروبنا ساتیتاس
ـ ا موضـوع  يمعمـار  و يساز آماده يها یطراح هیکل ـ3تبصره ـ با مـاده  نی  مقـررات  و ضـوابط  چـارچوب  در دی

ـ رعا و مربـوط  شـهر  یلیتفصـ  و جامع يها طرح ـ یا يمعمـار  و يشهرسـاز  اصـول  تی  یاسـالم  ــ  یران
 يشهرسـاز  و مسـکن  يهـا  سـازمان  يهـا  طرح یبررس یتخصص يکارگروهها بیتصو به و گرفته صورت
 .برسد ها استان

 
 ریبا یاراض بر اتیمال ـ پنجم فصل
 ریبا یاراض تمام يبرا مکلفند) یخصوص و یردولتیغ یعموم از اعم( یحقوق ای یقیحق اشخاص هیکل ـ22ماده
 از بـاالتر  تیـ جمع بـا  يشـهرها  و هـا  اسـتان  مراکـز  در واقـع  خـود  بـه  متعلق مصوب یمسکون يکاربر يدارا

 دسـترس  در و هیـ ته کشـور  یاتیمال امور سازمان طرف از که يا نمونه طبق یاتیمال اظهارنامه نفر، کصدهزاری
 بـه  سال هر ماه بهشتیارد آخر تا تیمالک مثبت مدارك ریتصو مهیضم به و میتنظ گرفت خواهد قرار انیمود
 .ندینما میتسل ملک وقوع محل یاتیمال امور اداره

 جـاب یا اتیـ مال يبرقـرار  ضرورت حسب که تیجمع نفر کصدهزاری از کمتر يشهرها از دسته آن در ـ تبصره
 .گردد یم اعالم يشهرساز و مسکن وزارت توسط آنها یاسام د،ینما

 تبصره موضوع فهرست طبق را يمود اتیمال مشمول ریبا یاراض ملک، وقوع محل یاتیمال امور اداره ـ23ماده
 از يمـود  که يموارد در. نمود خواهد مطالبه را متعلقه اتیمال و ابالغ يمود به و نییتع قانون) 15( ماده) 3(

 مـاده ) 3( تبصـره  موضـوع  اطالعـات  طبـق  محل یاتیمال امور اداره د،ینما يخوددار یاتیمال اظهارنامه میتسل
 .نمود خواهد عمل نامه نییآ نیا طبق مقرر اتیمال مطالبه و ارزش نییتع به نسبت قانون،) 15(

ـ  هر شود، منتقل سال اثناء در ینیزم قطعه چنانچه ـ24ماده  بـه  سـال  آن در دهنـده  انتقـال  اشـخاص  از کی
 .بود خواهند متعلقه اتیمال مشمول ت،یمالک مدت نسبت
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 در واقـع  یمسـکون  يکـاربر  يدارا ریبـا  یاراضـ  فهرسـت  موظفنـد  مشـمول  يشهرها يها يشهردار ـ25ماده
 سازمان يسو از شده نییتع يها روش ای فرم قیطر از را آن مشخصات و ییشناسا را خود يشهردار محدوده

 .ندینما اعالم ادشدهی سازمان به کشور یاتیمال امور
 

 نینو يها يفناور ـ ششم فصل
 توسـط  مسـکن  انبوه دیتول عرصه در نینو يها يفناور قیتشو يراستا در يشهرساز و مسکن وزارت ـ26ماده

 :آورد یم عمل به را ریز اقدامات کشور یردولتیغ بخش
 از مـاه  دو ظـرف  یصـنعت  ساخت دیجد يها يفناور درخصوص اظهارنظر و یبررس در عیتسر و لیتسه ـ الف

 .مسکن و ساختمان قاتیتحق مرکز توسط يفناور یمعرف زمان
 و یصـنعت  ساخت توسعه به متعهد و یفن نخبگان و رانیمد گذاران، هیسرما ،يدیتول يواحدها از تیحما ـ ب

 .مربوط یصنف يها تشکل
 میحـر  و محـدوده  داخـل  در یصـنعت  يکـاربر  بـا  نیزمـ  که يموارد در( يشهرساز و مسکن وزارت ـ27ماده

 نیزمـ  يواگـذار  به نسبت مجازند رانیا یصنعت يشهرکها و کوچک عیصنا سازمان و) دارد اریاخت در شهرها
 صـورت  بـه  نینـو  يهـا یفناور و یصنعت ساخت زاتیتجه و قطعات مصالح، دکنندهیتول يواحدها احداث يبرا

 وزارت توسـط  نیزم يواگذار. ندینما اقدام ساله پنج طیتقس با%) 80( هشتاددرصد و نقد%) 20( درصد ستیب
ـ ا یصـنعت  يها شهرك و کوچک عیصنا سازمان توسط و روز یکارشناس متیق با يشهرساز و مسکن  بـا  رانی

 .ردیگ یم صورت شده تمام متیق
 و قطعـات  مصـالح،  دکننـده یتول يواحـدها  احـداث  يراسـتا  در اسـت  مجـاز  يجهادکشاورز وزارت ـ1تبصره

 نیزمـ  يواگـذار  به نسبت خود مقررات و ضوابط براساس نینو يها يفناور و یصنعت ساخت زاتیتجه
 .دینما اقدام

 واگـذار  يسـاز  خانـه  يهـا  کارخانـه  جادیا جهت مشروط، دهیمزا صورت به ،یدولت رفعالیغ کارخانجات ـ2تبصره
 .شود یم

 نمـودن  کوتـاه  ضـمن  عامـل،  يهـا  بانک قیطر از است موظف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک ـ28ماده
 زانیم تا صیتخص به نسبت ،یالیر ـ يارز التیتسه از استفاده جهت یبانک نامه ضمانت و مجوز صدور ندیفرآ

 نیـی تع دولـت  توسـط  سـاله  همـه  کـه  يفرد التیتسه سقف تا ازین مورد يگذار هیسرما%) 80( هشتاددرصد
 .دینما اقدام مربوط ضوابط مطابق و ها استان مسکن يشورا یمعرف و دییتا با و شود یم

 مسـکن  دیتول يبرا ساختمان صنعت نینو يها يفناور دیتول يبرا ازین مورد هیمواداول و آالت نیماش ـ29ماده
 گردنـد،  یمـ  1/8/1386 مـورخ  ك580ت/122173 شـماره  نامـه  بیتصو موضوع صفردرصد تعرفه مشمول که

 .شوند یم یمعرف معادن و عیصنا و يشهرساز و مسکن يها وزارتخانه توسط
 مـورد،  حسـب  يشهرسـاز  و مسـکن  و یاموراجتمـاع  و کار ،يفناور و قاتیتحق علوم، يها وزارتخانه ـ30ماده

 سـاختمان  صـنعت  روز يهـا یفناور و یصنعت ساخت يکاربرد قاتیتحق و آموزش يبرا را الزم نهیزم موظفند
 .ندینما فراهم
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 شـاغل  یصـنف  و يا حرفه يها تشکل و مهندسان ها، يشهردار يهمکار با یاجتماع امور و کار وزارت ـ تبصره
ـ ا ياجرا ازین مورد ماهر کارگران تیترب و آموزش مسکن، بخش در  در مربـوط،  حـرف  در را قـانون  نی

 بـا  و ــ  1374 مصـوب  ــ  سـاختمان  کنتـرل  و یمهندسـ  نظـام  قانون) 4( ماده ییاجرا نامه نییآ قالب
 .دینما یم اجرا قانون نیا موضوع اعتبارات از يریگ بهره

 يراهکارهـا  يشهرسـاز  و مسـکن  وزارت يهمکـار  با رانیا یاسالم يجمهور يمایس و صدا سازمان ـ31ماده
 جملـه  از ساختمان، یصنعت دیتول يایمزا با ارتباط در کشور یمهندس  جامعه و مردم یآگاه يارتقا يبرا الزم

ـ یا يمعمـار  فرهنـگ  و سـت یز طیمحـ  بـا  سازگار ن،ینو يها يفناور با مقاوم ،ياقتصاد ع،یسر ساخت  ــ  یران
 .گذارد اجرا مورد به را موارد ریسا و يانرژ ییجو صرفه ،یاسالم

 
 یبانک التیتسه ياعطا ـ هفتم فصل
 بـر  مشتمل مسکن ساخت و دیتول يبرا یبانک التیتسه ياعطا جهت دولت تیحما مورد يها برنامه ـ32ماده
. باشـد  یمـ  نامه نییآ نیا و قانون موضوع ییروستا و يشهر مسکن ساخت يها برنامه هیکل و نیزم يساز آماده
ـ ا دوم فصل) ج( بند موضوع يها برنامه به التیتسه پرداخت موظفند بانکها ـ اولو در را نامـه  نیـی آ نی  قـرار  تی
 .دهند
 و ییروسـتا  مسـکن  موقـت،  اسـکان  عـه یود ،يشـهر  مسـکن  سـاخت  و دیتول يفرد التیتسه سقف ـ33ماده
 يشهرسـاز  و مسـکن  وزارت يهمکـار  با و يمرکز بانک توسط ماه نیفرورد انیپا تا ساله همه نیزم يساز آماده

 .گردد یم اعالم ربط يذ مراجع از مجوز افتیدر از پس و نییتع
 مـاده  موضـوع  مختلـف  يهـا  برنامه التیتسه عیتوز جدول از،ین برحسب يشهرساز و مسکن وزارت ـ34ماده

 بـه  ابـالغ  جهـت  و هیـ ته سـال  هـر  ماه بهشتیارد 15 تا حداکثر را کشور يها استان نیب نامه نییآ نیا) 31(
ـ پا تـا  حداکثر است مکلف زین يمرکز بانک و دینما یم اعالم يمرکز بانک به عامل، يها بانک  بهشـت یارد انی

 الت،یتسـه  جـذب  عدم صورت در. دینما اقدام عامل يبانکها به مربوط يها هیسهم ابالغ به نسبت سال هر ماه
 .افتی خواهد اختصاص ها استان ریسا به مربوط هیسهم يشهرساز و مسکن وزارت اعالم حسب
 هـزار  سـت یدو سـاالنه  احـداث  شـدن  یـی اجرا منظـور  بـه  اسـت  موظـف  یاسالم انقالب مسکن ادیبن ـ1تبصره

ـ توز کشور، ییروستا مناطق در یمسکون واحد) 200,000(  همـراه  بـه  را یبـانک  التیتسـه  یاسـتان  عی
 سال هر بهشتیارد مهین تا استان هر در التیتسه سقف نییتع ضمن عامل يها بانک هیسهم شنهادیپ

ـ نما اعالم يمرکز بانک به يشهرساز و مسکن وزارت قیطر از و هیته  اسـت  موظـف  يمرکـز  بانـک . دی
 .دینما اقدام یاستان عیتوز اعالم از هفته سه ظرف

 و مسـکن  سـازمان  ،)نفر هزار پنج و ستیب يباال يشهرها در( يشهر مسکن انیمتقاض یمعرف مرجع ـ35ماده
 ،)کمتر و نفر هزار وپنج ستیب تیجمع با يشهرها در( يشهر و ییروستا مسکن انیمتقاض و استان يشهرساز

 بانـک،  يسـو  از مدارك رشیپذ و ساخت التیتسه پرداخت يبرا یمعرف. باشد یم یاسالم انقالب مسکن ادیبن
 .ردیگ یم صورت پروانه اخذ از بعد

 طـرف  از سـت یبا یم مربوط یتعاون باشند مسکن يها یتعاون مسکن، احداث انیمتقاض که یصورت در ـ تبصره
 .گردد یمعرف استان يشهرساز و مسکن سازمان به تعاون کل اداره
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 :شود یم انجام ریز مراحل در پروژه یکیزیف شرفتیپ با متناسب ساخت دوره التیتسه پرداخت ـ36ماده
 ساختمان) ونیفونداس( یپ اتمام از بعد التیتسه%) 40( درصد چهل معادل اول قسط -1
 آخر سقف لیتکم از بعد التیتسه%) 40( درصد چهل معادل دوم قسط -2
 يکار سفت انیپا از بعد التیتسه%) 20( درصد ستیب معادل سوم قسط -3

 یمسـکون  يواحـدها  احـداث  يبـرا  آن مدت و شود یم پرداخت یمدن مشارکت صورت به التیتسه ـ1تبصره
ـ تمد قابـل  گـر ید سـال  کیـ  يبـرا  بانک، ياعتبار ارکان  توافق صورت در که است ماه) 18( جدهیه  دی
 .باشد یم

 طیشـرا  واجـد  دارانیخر به را واحد هر در خود الشرکه سهم بانک ،یمدن مشارکت دوره اتمام از پس ـ2تبصره
 و) یمـدن  مشـارکت  و یاقسـاط  فـروش  دوران مجموع از( ماندهیباق مدت يبرا یاقساط فروش قالب در

 مجموعـه  صورت هر در. دینما یم طیتقس کنواخت،ی ای یپلکان صورت به آنان بازپرداخت توان بر یمبتن
 هـر  یاقسـاط  فـروش  مبلـغ  مجمـوع  و تمام سال) 15( پانزده ،یاقساط فروش و یمدن مشارکت دوران
 يشـورا  مصـوب  واحـد  هـر  یاقساط فروش مبلغ سقف معادل حداکثر طیشرا واجد دارانیخر به واحد
 .باشد یم اعتبار و پول

 بـا  متناسـب  يسـاز  آمـاده  اتیـ عمل شـروع  و کارگـاه  زیـ تجه از پـس  يساز آماده التیتسه پرداخت ـ37ماده
 بـا  همـراه  و واحـدها  از يبـردار  بهـره  زمـان  از ادشـده ی التیتسـه . شـود  یم انجام مرحله دو در کار شرفتیپ

 .گردد یم یاقساط فروش ساخت، دوره التیتسه
 زمـان  در را ارانهی مشمول يها طرح بابت متعلقه سود کمک است موظف يشهرساز و مسکن وزارت ـ38ماده
 دوره در( یمتقاضـ  سـهم  و) یمـدن  مشـارکت  دوره در( سازنده سهم کیتفک به یمدن مشارکت قرارداد هیتسو

ـ وار عامل يها بانک حساب به و نییتع) یاقساط فروش ـ نما زی  فـروش  ارانـه ی زانیـ م اسـت  موظـف  بانـک . دی
 التیتسـه  اخـذ  زمـان  در نافـذ  نرخ با را يو یبده یمابق و کسر کجای صورت به یمتقاض یبده از را یاقساط

 .دینما طیتقس
 بـه  نسـبت  مدارك لیتکم از پس و پرونده لیتشک با روز) 15( پانزده ظرف موظفند عامل يها بانک ـ39ماده

 .ندینما اقدام التیتسه پرداخت
 تیمسـئول  بـا  یمشترک کارگروه الت،یتسه پرداخت روند بر نظارت و الزم یهماهنگ انجام منظور به ـ40ماده
 ياقتصـاد  امور و يشهرساز و مسکن يها وزاتخانه ندگانینما حضور با و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک

 بانـک  بـه  انـه یماه صورت به را التیتسه پرداخت گزارش موظفند عامل يها بانک. گردد یم لیتشک ییدارا و
 .گردد ارسال مذکور کارگروه به يمرکز بانک توسط تا ندینما هیارا يمرکز

 کـارگروه  عضـو  زیـ ن تعـاون  وزارت باشد، مسکن يها یتعاون به مربوط یبانک التیتسه که يموارد در ـ تبصره
 .بود خواهد ادشدهی

 يشهرسـاز  و مسـکن  وزارت طرف از مشخص اربعه حدود با نیزم يواگذار يقراردادها ای نامه تفاهم ـ41ماده
 يقراردادهـا  اسـتناد  بـه  توانند یم عامل يها بانک و یتلق یرسم سند حکم در یبانک التیتسه پرداخت يبرا
 تملـک  قیطر از لزوم صورت در را خود مطالبات برداران، بهره طرف از تعهدات يفایا عدم صورت در و ادشدهی

 .ندینما وصول و حال به لیتبد) ملک عرصه حقوق و انیاع از اعم( ملک
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 یررسمیغ يسکونتگاهها و يشهر  فرسوده يها بافت ينوساز و يبهساز ـ هشتم فصل
 و يشـهر  فرسـوده  يها بافت يتوانمندساز و ينوساز ،يبهساز يها طرح ياجرا در عیتسر منظور به ـ42ماده

 :ردیپذ یم صورت ریز اقدامات هماهنگ، تیریمد تحقق منظور به و یررسمیغ يها سکونتگاه
 هـا  يشـهردار  نظـارت  تحـت  یردولتـ یغ بخش توسط ادشدهی محالت و ها محدوده ينوساز خدمات دفاتر -1

 توسـط  نامـه  نییآ نیا ابالغ از ماه دو ظرف مربوط ضوابط و خدمات شرح ل،یتشک کار و ساز. گردد یم لیتشک
 يهـا  دسـتگاه  هیـ کل ينوساز دوران طول در. گردد یم اعالم و هیته کشور و يشهرساز و مسکن يها وزارتخانه

 .ندینما ضیتفو ادشدهی دفاتر به را خود اراتیاخت توانند یم ییاجرا
 حـق  افـت یدر بـدون  و ينوساز از پس مربوط يها محدوده در آن رینظا و تلفن گاز، برق، آب، ازیاالمت حق -2

 مـورد  خدمات نیتام و يبرقرار به نسبت وقت اسرع در موظفند ربط يذ يها دستگاه و بوده محفوظ ينگهدار
 .ندینما اقدام ينوساز از قبل وضع بر مازاد و ازین

 کیـ تفک ع،یتجم به مربوط یثبت امور انجام به نسبت نوبت از خارج و تیاولو با امالك و اسناد ثبت ادارات -3
 .ندینما یم اقدام آن رینظا و اسناد صدور و افراز و
 منـاطق  در یمـذهب  و یفرهنگـ  ،یعمـوم  يفضـاها  و خدمات نیتام جهت در یردولتیغ بخش يها نهیهز -5
 .خواهدبود انیمود یاتیمال قبول قابل يها نهیهز عنوان به ادشدهی

 از حاصـل  دیـ جد يهـا  تیـ ظرف از يبـردار  بهـره  و نیزمـ  نیتـام  هدف با يشهرساز و مسکن وزارت ـ43ماده
 بخـش  توسط مسکن عرضه و دیتول و یررسمیغ يها سکونتگاه و يشهر فرسوده يها بافت ينوساز و يبهساز

 :دینما یم تیحما ریز شرح به ادشدهی يها بافت در شده ینیب شیپ يها برنامه سهم زانیم به یردولتیغ
 هـا،  وزارتخانـه  به متعلق یررسمیغ يها سکونتگاه و يشهر فرسوده يها بافت محدوده در واقع یاراض هیکل -1

 تیـ حما يبرا باشد، یم دولت به متعلق آنها سهام%) 100( صددرصد که یدولت يها شرکت و یدولت موسسات
 .ابدی یم اختصاص امر نیا از
 و نامه نییآ نیا) 42( ماده) 1( بند یاراض محل از مسکن احداث در ينوساز يالگو يها پروژه ياجرا يبرا -2

 بـا  یرسـم  کارشناس اعالم براساس روز یکارشناس متیق به فروش شکل به نیزم يواگذار ار،یاخت در یاراض
 و هـا  طرح انیمجر به کیتمل شرط به اجاره شکل به ای و بلندمدت اجاره شکل به ای سال پنج حداکثر طیتقس

 صـورت  شـد،  خواهـد  ابالغ يشهرساز و مسکن وزارت توسط که یدستورالعمل مطابق طیشرا واجد انیمتقاض
 .ردیپذ یم
 

 ییروستا مسکن و عمران ـ نهم فصل
 ادیـ بن یکتبـ  درخواسـت  وصول از پس بالفاصله موظفند قانون) 4( ماده مشمول يها دستگاه هیکل ـ 44ماده

 کیـ تفک هرگونـه  انجـام  و مسـتعد  یاراضـ  صیتشخ و يکالبد یسنج امکان يراستا در یاسالم انقالب مسکن
 فاقـد  یاراض يبرا یندگینما ياعطا ای و تیمالک سند یرسم انتقال و یاراض یقطع يواگذار به نسبت ،یاراض
 یـی اجرا اقدامات مانع تیمالک سند انتقال عدم. ندینما اقدام ادشدهی نهاد به روستاها محدوده در تیمالک سند

 .بود نخواهد ادشدهی ادیبن توسط
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 درصـد  واحد پنج سود التفاوت مابه است موظف جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت ـ45ماده
 فـروش  و یمـدن  مشـارکت  مـدت  يبرا سال هر مسکن بخش التیتسه مصوب سود سقف تا را یمتقاض سهم

ـ تود جهت یاسالم انقالب مسکن ادیبن بودجه در سال همان يابتدا در و محاسبه یاقساط  يهـا  بانـک  نـزد  عی
 .دینما هیارا را يمرکز بانک قبول مورد نامه نیتضم ساله همه و نموده منظور عامل

 یفنـ  خـدمات  و تیریمـد  عنـوان  بـه  ییروسـتا  مسـکن  مصـوب  التیتسه%) 5/2( درصد مین و دو ـ1تبصره
 .گردد یم پرداخت یاسالم انقالب مسکن ادیبن به و نیتام ها ییدارا تملک اعتبارات محل از ساله همه

ـ رعا نظـارت،  حـق  مـه، یب حـق  بـه  مربـوط  ارانـه ی ياعطـا  يبرا است مجاز ادشدهی ادیبن ـ2تبصره  اصـول  تی
 .دینما اقدام ارانهی اعتبارات محل از موارد ریسا و يانرژ مصرف در ییجو صرفه

 چـارچوب  در و یاسـالم  انقـالب  مسـکن  ادیبن نظر ریز ،ییروستا مسکن وساز ساخت بر یفن نظارت ـ3تبصره
 .شود یم انجام) ییروستا یفن نظام( ـ1374 مصوب ـ ساختمان کنترل و یمهندس نظام قانون

 
 موارد ریسا ـ دهم فصل
 در شـده  احـداث  یمسـکون  يواحدها و درآمد کم يها گروه ژهیو یمسکون يواحدها سازندگان هیکل ـ46ماده

 :گردند یم ریز شرح به طیتقس و فیتخف ياعطا مشمول يشهر فرسوده يها بافت مصوب محدوده
 تـراکم  و پروانـه  صـدور  عوارض يها نهیهز%) 50( درصد پنجاه حداقل موظفند کشور يارهایده و ها يشهردار

 داده فیـ تخف ماده نیا موضوع يواحدها يبرا را مصوب یلیتفض و جامع يها طرح در منظور مجاز یساختمان
 .ندینما اقدام%) 100( صددرصد تا عوارض ماندهیباق ساله سه کارمزد بدون طیتقس به نسبت و

 مجـاز  یسـاختمان  تـراکم  و پروانه صدور عوارض يها نهیهز شده اعمال يها فیتخف%) 100( صددرصد معادل
 يراهبرد نظارت و يزیر  برنامه معاونت توسط يشهرساز و مسکن وزارت اعالم با نیقوان ریسا و قانون از یناش

 بـه  پرداخـت  جهـت  کشـور  وزارت اریـ اخت در و منظـور  کشـور  کـل  یسـنوات  بودجـه  حیلوا در جمهور سییر
ـ ر برنامـه  معاونـت . ردیگ یم قرار مشمول يها ياریده و ها يشهردار  جمهـور  سیـی ر يراهبـرد  نظـارت  و يزی
 هر در یسنوات بودجه نیقوان در مندرج اعتبارات اتمام لیدل به که ییها فیتخف از دسته آن يبرا است موظف

 در هـا  ياریـ ده و هـا  يشـهردار  مطالبات عنوان به ماًیمستق را الزم اعتبارات ندارد، وجود پرداخت امکان سال
 .ردیگ نظر در بعد سال بودجه حهیال

ـ ا ابـالغ  از پس ماه کی ظرف که خواهدبود یدستورالعمل براساس ماده نیا مفاد ییاجرا ندیفرآ و گردشکار  نی
 .خواهدشد ابالغ و هیته کشور وزارت يهمکار با يشهرساز و مسکن وزارت توسط نامه نییآ

 زانیـ م بـه  دارنـد  مصـوب  فرسـوده  بافـت  کـه  ییشهرها هیکل فرسوده يها بافت در یمال هیپا تراکم ـ1تبصره
 فرسـوده  يهـا  بافـت  از ییهـا   عرصه در بنا احداث يبرا یمال هیپا تراکم و درصد%) 120( ستیکصدوبی

ـ رعا آنها در کیتفک نصاب حداقل که شهرها %) 180( کصدوهشتاددرصـد ی زانیـ م بـه  باشـد،  شـده  تی
 .شود یم نییتع

 .شود یم نییتع درصد180 کشور، کل در نامه نییآ نیا 2 فصل يها برنامه در هیپا تراکم ـ2تبصره
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 مـه یب حـق  و شـد  خواهـد  وصـول  یاجتمـاع  نیتـام  قانون) 28( ماده طبق ثابت کارکنان مهیب حق ـ47ماده
 اتیـ عمل ياجـرا  دوره در کـار  بـه  اشتغال مدت در کارگران ياجبار مهیب قانون مطابق یفصل کارگران
 .گردد یم وصول ساختمان احداث

 بـه  نسـبت  يشهرسـاز  و مسـکن  وزارت ،ییروستا و يشهر يوسازها ساخت تیفیک ارتقاء جهت در ـ48ماده
 :دینما اقدام ریز موارد

 درصـد  یس سقف تا کشور داالحداثیجد یمسکون يها ساختمان نمودن مهیب يبرا الزم يها قیتشو اعمال -1
 .مربوط يها نهیهز%) 30(
 .درآمد کم يها گروه یمهندس خدمات به کمک -2
 .یردولتیغ بخش خدمات از استفاده با وسازها ساخت بر هیعال نظارت اعمال -3
 .ساختمان یمل مقررات جیترو و آموزش -4

 عملکـرد،  بهبـود  منظـور  بـه  نامه، نییآ نیا موضوع یصیتخص اعتبارات%) 5/2( درصد مین و دو معادل ـ تبصره
 يهـا  برنامه مطلوب ياجرا يبرا ها استان مسکن نیتام يشوراها و ها سازمان عملکرد یابیارز و يور بهره ارتقا
 .ابدی یم اختصاص مسکن نیتام

 دوره هـر  انیپا در را مواد از کی هر عملکرد موظفند نامه نییآ نیا موضوع ییاجرا يها دستگاه هیکل ـ49ماده
 .ندینما هیارا مسکن کارگروه رخانهیدب به ماهه سه

 .است دهیرس يجمهور استیر محترم مقام دییتأ به 5/2/1388خیتار در نامه بیتصو نیا
 

  يداود زیپرو ـ جمهور سیرئ اول معاون
  
  
  
  
  
  

 قانون الحاق موادي به قانون ساماندھي و حمايت از تولید و عرضه مسكن
   

به منظور صدور سند مالکیت امالك واقع در محدوده روستاهاي باالي بیست خانوار و شهرهاي  ـ1ماده         
و وزارت مسکن و شهرسازي ) در روستاها(زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

نمایندگی از حسب مورد موظفند براي روستاها و نیز شهرهاي مذکور، نقشه کلی و همچنین به ) در شهرها(
طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشۀ تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و 

هاي مزبور که براي امالك واقع در محدوده روستاها و  نقشه. به اداره ثبت اسناد و امالك محل ارسال نمایند
ثبت اسناد و امالك براساس آن به شرح زیر اقدام  شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات
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محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه . نمایند می
  .گردد تعیین می 14/10/1384تعیین آنها مصوب 

ل نقشه و تطبیق آن با ـ در صورتی که محدوده مورد عمل قبالً تحدید حدوده شده باشد، پس از کنتر1         
محل با توجه به مدارك متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط 

بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازي  نماینده و نقشه
باشند سند مالکیت  رك دال بر مالکیت میرسد تا براساس آن به نام متصرفین که داراي مدا حسب مورد می

  .صادر و تسلیم گردد
ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص 2         

اختالف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا براي آن درخواست ثبت 
یا عرصه آن از امالك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومی یا اوقاف باشد،  نگردیده باشد

موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
الك واقع در شهرستان براي امالك واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازي شهرستان براي ام

  .گردد محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأي مقتضی صادر می
تواند براي رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت  هیأت می         

سـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، آراء صادره جهت امالك واقـع در رو. شهود رأي خود را صـادر نماید
الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار 

گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی،  براي یک نوبت منتشر می
مسکن و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی حسب مورد مکلف به  ادارات ثبت اسناد و امالك و سازمان

در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع . باشند اجراء آن می
در . صالح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذي

تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم  صورت متصرف یا نماینده قانونی وي میغیراین 
در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت . دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید

  .رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود. دهد مقررات ادامه می
بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است در مواردي که زمین وقفی است نسبت به پیگیري  ـ1تبصره         

  .صدور سند اعیانی اقدام نماید
این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی براي تقدیم دادخواست ) 2(حکم بند ـ 2تبصره         

  .باشد قانون نمیاعتراض بعد از صدور سند براي مشمولین این 
هاي ثبتی مربوط به مشموالن این قانون براي اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه  کلیه هزینه ـ2ماده         

هاي مرتبط  هاي تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه الزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشه کارشناسی و حق
ثبت اسناد و امالك و سازمان مسکن و شهرسازي و بنیاد  به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان

مسکن انقالب اسالمی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهاي آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعالمی 
  .از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران توسط مجریان قابل اعمال است

  :هاي مربوط هاي کلی و تفکیکی واحدهاي مسکونی و سایر هزینه الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه         
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مترمربع براي ) 400(ـ عرصه واحدهاي مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد 1         
  .ریال) 700،000(هر پالك ثبتی به طور مقطوع هفتصدهزار 

) 400(مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد ـ عرصه واحدهاي مسکونی در محدوده بافت 2         
  .ریال) 3,000(مترمربع براي هر پالك ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار 

هاي  هاي کلی و تفکیکی واحدهاي تجاري ـ خدماتی و سایر هزینه ب ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه         
  :مربوط

واحدهاي تجاري ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر  ـ عرصه1         
  .ریال) 750،000(پالك ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار 

ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع 2         
  .ریال) 25,000(ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار در هر پالك ثبتی به 

هاي کلی و تفکیکی عرصه امالك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهاي  ـ هزینه تشکیل پرونده، نقشه3         
  .گردد محاسبه می» الف« هاي بند  دولتی و عمومی براساس تعرفه

هاي کلی و تفکیکی  ا هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشهج ـ در محدوده روستاه         
  .شده براي شهرها خواهدبود هاي تعیین هزینه%) 50(معادل پنجاه درصد 

) 120,000(هاي امور ثبتی در شهرها براي هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار  د ـ هزینه         
  .رددگ ریال تعیین می

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی  ـ3ماده         
اي خواهدبود که توسط وزارت  نامه تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئین

انقالب اسالمی حداکثر ظرف مدت دو  مسکن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بنیاد مسکن
  .رسد ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

  .االجراء است ـ این قانون از تاریخ تصویب الزم4ماده         
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوم اسفند ماه یکهزار و          

به تأیید شوراي نگهبان  12/12/1388س شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ سیصد و هشتاد و هشت مجل
   .رسید

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 
نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندھي و حمايت از تولید و  آئین

 ١٣٨٨عرضه مسكن ـ مصوب 
   
قانون ) 1(اسالمی حسب مورد موظفند براساس ماده  وزارت راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالبـ ١ماده   

« ـ که از این پس  1388الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 
شود، براي شهرهاي با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهاي داراي بیست  نامیده می» قانون

نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود امالك واقع در محدوده مصوب شهرها و خانوار و بیشتر عالوه بر تهیه 
هاي مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره  روستاهاي مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه

  :ثبت اسناد و امالك محل ارسال نمایند
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، )طول و عرض(حاوي ابعاد  (utm) الف ـ نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات   
و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و ) در صورت وجود اعیانی(مساحت عرصه و اعیان 

منطبق با طرح هادي یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس 
  .محل ارائه شود تهیه و براي بررسی به اداره ثبت اسناد و امالك) 500/1(
تهیه و به همراه پرونده ) 250/1(ب ـ عالوه بر نقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس    

  .متقاضی به اداره ثبت اسناد و امالك محل ارسال شود
مسکن و و حسب مورد نماینده اداره ) کننده نقشه تهیه(بردار  هاي یادشده باید به امضاء نقشه ج ـ نقشه   

  .شهرسازي یا نماینده بنیاد مسکن انقالب اسالمی برسد
  .هاي فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد تبصره ـ نقشه   
   
   
   

به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول، اجراي  ـ٢ماده   
  :تمهیدات زیر الزامی است

شهرسازي یا بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان حسب مورد موظفند قبل از شروع الف ـ ادارات راه و    
برداري، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و امالك محل استعالم نمایند، اداره یادشده  عملیات نقشه

  .موظف است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید
برداري را از طریق  برداري، تاریخ نقشه بیست روز قبل از شروع عملیات نقشهب ـ مراجع مذکور باید حداقل    

  .آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطالع عموم برسانند
ج ـ شوراهاي اسالمی شهر و روستا و شهرداریهاي شهرهاي مشمول، موظف به همکاري و ارائه اطالعات    

ه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و ادارات ثبت اسناد و امالك و مجریان طرح الزم به ادارات را
  .باشند می

) 12(د ـ تشخیص نوع زمین و عرصه امالك مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهاي مشمول براساس ماده    
و امالك محل  هاي تفکیکی به اداره ثبت اسناد ـ قبل از ارسال نقشه1366قانون زمین شهري ـ مصوب 

  .الزامی است

ادارات راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال ـ ٣ماده   
هاي تفکیکی به اداره ثبت اسناد و امالك محل، نمایندگان خود را جهت پیگیري تا مرحله صدور و اخذ  نقشه

  .ف، به اداره ثبت اسناد و امالك محل معرفی نمایندسند مالکیت به نمایندگی از سوي مالکان متصر
بردار  اداره ثبت اسناد و امالك محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاري نماینده و نقشه ـ۴ماده   

مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روستاها ظرف یک ماه و در 
حاوي حدود، مساحت قطعات و مشخصات (ت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی شهرها ظرف دو ماه نسب

  .اقدام نمایند) اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود
ـ امالك مشمول قانون امالکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول براساس 1تبصره   

ها کاربري تعریف شده و منطبق بر طرحهاي مصوب باشد و طرحهاي هادي یا جامع قرار داشته و براي آن
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اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی احراز شده 

  .باشد
صورتیکه نقشه ارسالی اختالف جزئی مانند شماره پالك و نام اشخاص داراي تصرفات مالکانه و  ـ در2تبصره   

شماره پالك مجاورین، داشته باشد با موافقت رئیس اداره ثبت اسناد و امالك محل اصالحات الزم در نقشه 
ظرف یک هفته نقشه  اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محل تطبیق نداشته باشد

  .شود مربوط براي اصالح به مراجع یاد شده اعاده می
برداري کلی محدوده مصوب روستا یا شهر به  ـ چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه3تبصره   

ر دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حد فاصل و یا موارد دیگر، اقدامی صورت نگرفته باشد، د
صورت درخواست صدور سند مالکیت، سازمان راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی حسب مورد 

برداري و پس از درج قطعه در نقشه  موظفند پس از بررسی در صورت رفع موانع، اراضی مزبور را نقشه
ند مالکیت به اداره تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند، نقشه و پرونده را جهت صدور س

  .ثبت اسناد و امالك محل ارسال نمایند
در صورتی که طبق نقشه ارائه شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد، حدود و  ـ ۵ماده   

مساحت کل ملک با قید مساحت مقداري که در تعریض قرار دارد، در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت 
  .درج خواهد شد

هاي قانونی مانند  تبصره ـ امالك، ابنیه و تاسیساتی که منطبق با طرحهاي مصوب نبوده یا داخل در حریم   
اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت  حریم دریا، حریم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوي و راه قرار گرفته

امالك، ابنیه و تاسیساتی که اند و همچنین  زیست واقع گردیده شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط
نامه آن تغییر کاربري  ـ و آئین 1374بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی اراضی زراعی و باغها ـ مصوب 

یافته و در آنها احداث بنا شده است و یا بر خالف قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی 
نامه  ـ و آئین1381و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب  براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن

نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت  اند از شمول این آیین اجرائی آن نقل و انتقال یافته و یا احداث بنا گردیده
  .باشند مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود می

اره ثبت اسناد و امالك محل و حسب مورد، در هر واحد ثبتی هیأتی سه نفره مرکب از رئیس اد ـ ۶ماده   
براي (یا مدیربنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان ) براي امالك واقع در شهرها(رئیس راه و شهرسازي 
شود و به  و یکی از قضات دادگستري به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می) امالك واقع در روستاها

قانون در خارج از وقت اداري رسیدگی و رأي ) 1(ماده ) 2(ند هاي مربوط به موارد مندرج در ب پرونده
  .نماید مقتضی صادر می

  .ـ دبیرخانه هیأت و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازي محل خواهد بود1تبصره   
ـ دبیر هیأت از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازي محل توسط رییس سازمان انتخاب و منصوب 2تبصره   

گردد، دبیر هیأت مکلف است آراء صادره را به تفکیک دفاتر شهري و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ترتیب  می
  .تاریخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هیئت برساند



  
 دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی

ـ اداره ثبت اسناد و امالك و بنیاد مسکن انقالب اسالمی براي روستاها و اداره راه و شهرسازي براي 3تبصره   
ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرمهاي تهیه شده  آمار مربوط به پروندهشهرها، 

تائید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تائید، فرمهاي آماري مشترك را به سازمانهاي 
  .مربوط در مرکز ارسال نمایند

ها و  لیه و تائید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارائه نقشهپس از تهیه و ترسیم نقشه او ـ٧ماده   
مدارك متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ماده 

قانون زمین شهري درخصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرحها و کاربریهاي مصوب، ) 12(
شود، دبیر هیأت پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد  رخانه هیأت ارجاع میمراتب به دبی

درخواست، مراتب را در هیأت یادشده مطرح و درصورت احراز تصرفات مالکانه، و بالمعارض و بالمنازع 
  :گردد متقاضی، بشرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می

خواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پالك باشد پس از احراز ملی، الف ـ در صورتی که محدوده مورد عمل در   
  .گردد موات و دولتی نبودن آن، رأي به تنظیم اظهارنامه بنام متقاضی داراي تصرفات مالکانه صادر می

ب ـ چنانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی راي به تحدید    
  .شود ه میحدود ملک داد

نامه خاتمه یافته  ج ـ درصورتی که عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعالمهاي موضوع این آئین   
باشد اعم از اینکه منجر به ثبت در دفتر امالك شده و یا نشده باشد، رأي به صدور سند مالکیت قطعه مورد 

  .تقاضا صادر خواهد شد
صالحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین د ـ روستاهایی که مشمول مقررات ا   

باشد در صورتی که درخواست ثبت نشده باشد هیأت، رأي به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد  می
  .نماید صورتجلسه تفکیکی به نام متقاضی داراي تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدي می

تی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارك دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت در صور ـ ٨ماده   
و ) بردار نماینده و نقشه(و تصرف اشخاص و یا در حدود اختالف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی 

ب اسالمی و دو کارشناس بنیاد مسکن انقال) براي شهرها(حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازي 
گردد تا با تحقیقات محلی و مالحظه مدارك به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل  ارجاع می) براي روستاها(

هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات راي مقتضی . خود را به هیأت اعالم نمایند
ردد تا در صـورت عدم وصـول اعتراض گ نماید، راي صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابالغ می صادر می

  .ظرف بیست روز از تاریـخ ابالغ، نسبت به اجراي آن اقدام شود
ـ در صورت نیاز به اداي توضیحات بیشتر و دعوت هیأت از نمایندگان ادارات راه و شهرسازي و بنیاد 1تبصره   

  .باشند ر جلسه هیأت میمسکن انقالب اسالمی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت د
نامه از متولی یا اداره اوقاف  ـ در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره2تبصره   

باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر اینصورت قبالً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد 
  .برداري و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد به عملیات نقشه نامه نسبت اعالم تا پس از تنظیم اجاره
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ها و موسسات و  ـ در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت یا سازمان3تبصره   
نهادهاي عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و راي مقتضی صادر 

  .شود می
نانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی ـ چ4تبصره   

سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاري و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و 
  :نماید اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می

در روستاهاي واقع در حریم (یان شامل مستحدثات و باغ و باغچه و اع) در شهرها(الف ـ بناي احداثی    
برداري و  قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور راي هیأت، مورد بهره) شهرها

  .استفاده باشد
د ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوي که میزان عرصه مور   

  .مترمربع تجاوز ننماید) 1000(متر مربع و در روستاهاي واقع در حریم شهرها از ) 500(تصرف در شهرها از 
این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربري » و« ج ـ در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند    

نامه بخصوص تبصره  مقررات این آئینبرداري مسکونی از آن، با رعایت  ملک براساس طرحهاي مصوب و بهره
مترمربع به قیمت ) 250(در شهرهاي مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا ) ب(و ) الف(و بندهاي ) 5(ماده 

مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهاي واقع در حریم شهرها ) 500(اي و مازاد بر آن تا  منطقه
مترمربع به قیمت کارشناسی ) 1000(اي و مازاد بر آن تا  قهمترمربع مسکونی به قیمت منط) 500(عرصه تا 

  .روز قابل واگذاري است
د ـ در مواردي که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین    

خدماتی  در صورتی که ملک داراي کاربري غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاري، صنعتی و
و ) الف(و بندهاي ) 5(نامه بخصوص تبصره ذیل ماده  مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئین

در شهرها و روستاهاي مشمول عرصه غیرمسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک ) ب(
ود و در صورت قابل تفکیک بودن ش بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می

  .قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود
، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از )د(و ) ج(هـ ـ قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهاي    

ارشناس قوه قضائیه یا کارشناس گذاري متصرف، توسط کارشناس رسمی دادگستري یا ک اقدامات و سرمایه
  .گردد نظام مهندسی محاسبه می

  :شود نامه به شرح زیر تعیین می مند شدن از مزایاي این آیین و ـ شرایط اشخاص متقاضی براي بهره   
سال سن ) 20(سال سن و در صورت تاهل حداقل داراي ) 25(ـ متصرف شخص حقیقی و حداقل داراي 1   

  .باشد
  .در شهر و روستاي محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد 2/12/1388تاریخ ـ قبل از 2   
از امکانات دولتی یا نهادهاي عمومی غیردولتی مربوط  22/11/1357ـ فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ 3   

اي خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده  به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیالت یارانه
  .اشدب
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نامه و موضوع تبصره  هاي موضوع این آئین ـ فقط داراي یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و امالك و هیأت4   
قانون ) 133(ماده ) 2(قانون برنامه سوم توسعه و بند ) 140(ماده ) 3(قانون برنامه دوم توسعه و بند ) 71(

ت اسناد و امالك راجع به اراضی دولتی بوده و اصالحی قانون ثب) 148(برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده 
  .از مزایاي مقررات مذکور استفاده ننموده باشد

ـ تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب 5   
اد مسکن انقالب هاي مسکن و شهرسازي استان و در روستاها به عهده بنی مورد در شهرها به عهده سازمان

  .اسالمی خواهد بود
باشد، چنانچه رأي اجرا  ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده هرگاه در آراي هیأت ـ٩ماده   

نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد  نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأي اصالحی صادر می
نموده و شماره و تاریخ آن را در مالحظات رأي قبلی قید و به امضاء رأي اصالحی را در دفتر آراء ثبت 

اعضاي هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابالغ نماید و در صورتی که رأي اجرا شده باشد و همچنین در موارد 
شود، هیأت مراتب اشتباه را  وجود اشتباه در مبانی و مستند رأي که منجر به اصالح و تغییر ماهوي رأي می

ه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان منعکس و هیأت نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر ب
  .نماید هیأت صادرکننده رأي، به موضوع رسیدگی و رأي مقتضی صادر می

ـ چنانچه رأي به امضاء اعضاي هیأت رسیده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هیأت تغییر نموده 1تبصره   
   .، امضاء دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضاي جدید هیأت بالمانع استباشند

  .باشد ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آراي هیأت نظارت استان در این خصوص، شوراي عالی ثبت می2تبصره   
  :ـ منظور از اجراي آراي هیأت حسب مورد عبارتست از3تبصره   
  ).7(ماده ) الف(ه ثبتی براي امالك مشمول بند الف ـ قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنام   
ماده ) ب(ب ـ انجام عملیات تحدید حدود بنام متقاضی داراي تصرفات مالکانه، براي امالك مشمول بند    
)7.(  
ج ـ صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر امالك بنام متقاضی داراي تصرفات مالکانه، براي امالك    

  ).7(ماده ) ج(مشمول بند 
واحدهاي ثبتی موظفند آراي صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا  ـ١٠ماده   

الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیراالنتشار منتشر نمایند و 
آگهی و اشخاصی که نسبت به اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار 

مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از  تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت
تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم نمایند، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه 

بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی . خارج از نوبت انجام خواهد شد
  .ست به اداره ثبت اسناد و امالك، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شدعدم تقدیم دادخوا
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نامه نیازي به انتشار آگهی نوبتی  این آئین) 7(ماده ) الف(ـ تنظیم اظهارنامه ثبتی جهت موارد بند 1تبصره   
  .قانون ثبت ندارد) 11(موضوع ماده 

تعیین » قانون« امالك قبل از اجراي قانون براساس ـ اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود 2تبصره   
هاي معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است ـ  تکلیف پرونده

  .شود ـ اقدام می1373مصوب 
رأي هیأت  ـ در مورد امالك متعلق به دولت و سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومی و موقوفات که3تبصره   

گردد و نیاز به الصاق یا  گردد، رأي صادره به دستگاه ذیربط ابالغ می صرفاً با موافقت دستگاه ذیربط صادر می
  .انتشار آگهی ندارد

سازمان ثبت اسنـاد و امالك کشـور موظف است مقـدمات معرفی اعضاي قضـایی و ثبتـی و ـ ١١ماده   
فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسـازي و بنیـاد مسکن انقـالب  نامه را هاي موضوع این آئین دبیر هیأت

  .اسـالمی موظفنـد نسبت بـه معـرفی اعضـاء خـود اقدام نمایند
دبیر هیأت هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضاي هیأت، ظرف بیست روز با دعوت از  ـ١٢ماده   

راتب را از طریق ثبت استان جهت اطالع به سازمان ثبت اعضاء نسبت به تشکیل اولین جلسه هیأت اقدام و م
  .اسناد و امالك کشور و وزارت راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم نماید

شود و به  ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداري تشکیل می جلسات هیأت ـ١٣ماده   
  .شود ب نوبت رسیدگی میهاي تشکیل شده به ترتی پرونده

نامه اجرایی آن هیأتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط  به منظور نظارت بر اجراي قانون و آیین ـ١۴ماده   
و سه نفر از مدیران کل ستادي و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و 

انقالب اسالمی در محل معاونت امور امالك سازمان ثبت اسناد و  وزیر راه و شهرسازي و رئیس بنیاد مسکن
ضمن اعمال نظارت و پیگیري » هیأت مرکزي« گردد، هیأت مذکور تحت عنوان  امالك کشور تشکیل می

  .نماید هاي بازرسی اقدام می رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه موضوعات مربوط به
قانون برنامه سوم ) 133(و ) 140(قانون برنامه دوم توسعه و مواد ) 71(نچه در اجراي تبصره چنا ـ١۵ماده   

  .گیرد نامه صورت می و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آیین

یل گردد، عملیات ثبتی ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه تفکیکی، روستاي مورد عمل به شهر تبد1تبصره   
نامه براي شهرهاي با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت  با رعایت مقررات این آیین

  .ادامه خواهد یافت
هاي تفکیکی، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج  ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه2تبصره   

برداري شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد  یات ثبتی صرفاً براي قطعات نقشههزار نفر افزایش یابد، عمل
  .یافت

ها و هیأت مرکزي و  الزحمه اعضاء هیأت و حق) 8(و ) 4(هاي کارشناسی موضوع مواد  هزینه ـ١۶ماده   
مرتبط مطابق  هاي هاي کلی و تفکیکی و سایر هزینه هاي تشکیل پرونده و تهیه نقشه بازرسان اعزامی و هزینه

به عاملیت از (تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و امالك و اداره راه و شهرسازي 
از متقاضیان اخذ و ) براي روستاها(و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ) سازمان ملی زمین و مسکن براي شهرها
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تعرفه . گردد نمایند واریز می افتتاح میبه حساب مخصوصی که دستگاههاي مجري مذکور به همین منظور 
هاي آتی متناسب با نرخ رسمی  قانون در سال) 2(ماده ) د(و ) ج(، )ب(، )الف(هاي مندرج در بندهاي  هزینه

وزارت راه و شهرسازي و بنیاد مسکن (تورم اعالمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران توسط مجریان 
  .یابد افزایش می) و امالك کشور انقالب اسالمی و سازمان ثبت اسناد

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور از وجوه واریزي متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان ـ ١٧ماده   
نماید، بقیه  هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضاي رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می

سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به وجوه غیرقابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز 
  .واحدهاي ثبتی اعاده خواهد شد

ـ نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده براي این ماده از محل حساب مخصوص 1تبصره   
بت متعلق به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان ث

  .اسناد و امالك کشور خواهد رسید
ـ برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در مرکز، حسب تشخیص رئیس 2تبصره   

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور با امضاء معاون توسعه نیروي انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضاي هیأت 
شود مجاز خواهد  ثبت اسناد و امالك کشور انتخاب می که توسط رئیس سازمان) 14(مرکزي موضوع ماده 

  .بود
به عاملیت از (ها  هاي راه و شهرسازي استان وجوه مأخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمانـ ١٨ماده   

براي امالك واقع در (و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ) سازمان ملی زمین و مسکن براي امالك واقع در شهرها
هاي مرتبط مطابق بندهاي  هاي کلی و تفکیکی و سایر هزینه بت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشهبا) روستاها

قانون، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و ) 2(ماده » ج« و » ب« ، »الف« 
  .گردد صرف میهاي مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت و م نامه مسکن و آیین

هاي گذشته صادر، و در  در رابطه با امالك واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه ـ١٩ماده   
هاي مربوط به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و اداره  همان زمان متقاضی بطور کامل نسبت به پرداخت هزینه

نامه جهت دریافت سند  ان اجراي این آیینثبت اسناد و امالك اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زم
هاي پرداختی است، در صورتیکه متقاضی تنها بخشی از  مراجعه نماید، مالك تحویل سند همان هزینه

ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این  التفاوت هزینه هاي مربوط را پرداخت نموده باشد مابه هزینه
  .گردد تحویل سند از متقاضی دریافت مینامه محاسبه و به هنگام  آیین

نامه،  وزارت راه و شهرسازي مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجراي قانون و این آیین ـ٢٠ماده   
  .به بنیاد مسکن انقالب اسالمی تفویض نماید

کیک و سایر عملیات نامه هرگونه افراز و تف پس از صدور سند مالکیت در اجراي قانون و این آیین ـ٢١ماده   
  .نامه نخواهد بود ثبتی بعدي مشمول قانون و این آیین

   .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 21/4/1390نامه در تاریخ  این تصـویب
   

   جمهور ـ محمدرضا رحیمی  معاون اول رئیس


