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  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
  

  6/3/87 – 14901/691: شماره و تاریخ ابالغ
  19/3/87 - 35337: روزنامه رسمی شماره

  
درآمـد بـه خانـه     کـم  ـ به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن بـه ویـژه گروههـاي   1ماده

گذاري در امر تولید مسکن با استفاده از  سرمایه زت اولیدي کشور، حمایمناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن ت
صـنعتی مسـکن، بهسـازي و نوسـازي بافتهـاي فرسـوده شـهري و سـکونتگاههاي          فناوریهاي نوین و تولیـد 

از قبیـل   سازي واحدهاي مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریـق حمایتهـاي الزم   مقاوم غیررسمی و
تـأمین تسـهیالت بـانکی ارزان     هاي زمین از قیمت تمام شده مسکن،تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف ب

هاي مورد نیاز بخـش مسـکن در چهـارچوب مفـاد ایـن       نهاده قیمت، اعمال معافیتهاي مالیاتی و تأمین سایر
 مقررات ملـی سـاخت و سـاز و اعمـال نظـارت بـر تحقـق آنهـا و افـزایش ظرفیـت           قانون، تدوین نظامات و

جهـت هـر خـانوار    (مسـکن   تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن براي فاقدینگذاري در بخش  سرمایه
  .مسکن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نماید با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوي مصرف) بار یک
اعمـال تخفیـف، تقسـیط یـا      شود نسبت به واگذاري زمین تحت تملک خود با ـ به دولت اجازه داده می2ماده
  :هاي ذیل اقدام نماید قیمت در قالب برنامه اي ارزان برداري به صورت اجاره ري حق بهرهواگذا

بـرداري از واحـد    اي توسط بخش غیردولتی متناسب با مـدت بهـره   حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره -1
 .اي مسکونی به صورت اجاره

مسـکن یـا تحـت پوشـش      تعاونیهـاي  درآمـد اعضـاء   هاي کـم  حمایت از تولید و عرضه مسکن براي گروه -2
 .تشکلهاي غیردولتی مرتبط ساز یا سایر نهادهاي متولی این گروهها یا خیرین مسکن

نهادهـاي غیردولتـی،    از طریـق ) اجـاره و اجـاره بـه شـرط تملیـک     (حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن      -3
 .ساز مسکن درآمد و خیرین و واقفین دستگاههاي متولی گروههاي کم

یت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهاي نوین و رعایت الگوي حما -4
 .مصرف مسکن

 .گذاریهاي داخلی و خارجی در اجراء طرحهاي تولید مسکن حمایت از سرمایه -5
ب بنیـاد مسـکن انقـال    درآمـد و محـروم توسـط    هاي مسکونی خاص اقشار کـم  حمایت از احداث مجموعه -6

 )اسالمی با معرفی بنیاد مسکن انقالب(ساز  اسالمی و خیرین مسکن
حمایت از بهسـازي و نوسـازي و تولیـد و عرضـه مسـکن در بافتهـاي فرسـوده شـهري و سـکونتگاههاي           -7

 .غیررسمی توسط بخش غیردولتی
 .کیفیت هاي بیمه حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهاي مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه -8

شهرسـازي مکلـف اسـت     مسـکن و  ریزي تـأمین مسـکن شـهري و روسـتایی وزارت      ـ به منظور برنامه3ماده
سـاله مسـکن بـراي کلیـه شـهرها و       متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جـامع توسـعه بیسـت   

رم توسـعه اقتصـادي،   مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهـا  روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر
  .فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید اجتماعی و
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شناسـایی اراضـی مسـتعد     سـنجی و  ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است با انجام مطالعات امکان4ماده
 .ه روستاها اقدام نمایداراضی واقع در محدود توسعه کالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک

و سهام آنهـا متعلـق بـه     سرمایه%) 100(ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی که صددرصد  کلیه وزارتخانه
را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولیـد و   باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها دولت می

  .می واگذار نمایندبنیاد مسکن انقالب اسال عرضه مسکن روستایی به
را فـراهم آورنـد تـا     ـ وزارت مسکن و شهرسازي و نهادهـاي واگذارکننـده زمـین موظفنـد تمهیـداتی       5ماده

هـاي تأسیسـات زیربنـایی و احـداث      آسـفالت، شـبکه   اجراء جوي، جدول،(سازي اراضی واگذاري شامل   آماده
سـازي   ت بناها متناسـب بـا انجـام آمـاده    شروع عملیات ساخ. انجام گیرد در کوتاهترین زمان ممکن) مساجد

هـاي آموزشـی،    پروژه مانند طرحها و(باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمایی خدمات روبنایی  می مجاز
قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت ـ     )100(صورت گرفته و زمین آن براساس ماده) بهداشتی و غیره

  .ر خواهدشدمربوط واگذا ـ به دستگاههاي1380مصوب 
هـاي   مـاده را در بودجـه   تبصره ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهاي آموزشی موضـوع ایـن   

) 18(ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به مـاده   از تاریخ تصویب این قانون. بینی نماید سنواتی پیش
 21/2/1379ق کشـور مصـوب   و پرورش اسـتانها، شهرسـتانها و منـاط    قانون تشکیل شوراهاي آموزش

  .گردد اسالمی لغو می مجلس شوراي
تأمین اراضی مـورد نیـاز    یابی جهت ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مکان  6ماده

هـاي   ایجاد مجتمع(، منفصل )اولویت توسعه درونی با(در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل 
و همچنین توسعه سکونتگاههاي موجود در پهنـه سـرزمین بـا رعایـت     ) جدید رهايمسکونی، شهرکها و شه

دولتی که صددرصـد   ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي کلیه وزارتخانه. مقررات شهرسازي اقدام نماید ضوابط و
خود نسبت به واگذاري رایگان اراضی در اختیار  باشد مکلفند سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می%) 100(

گــردند بـه اسـتثناء منـاطق چهارگــانه تحـت        موضوع این قانون واقع مـی  هاي یابی که در چهارچـوب مکان
مـذکور بـا    سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـکن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مدیریت

  .فوریت اقدام نمایند
یـابی قـرار گیرنـد و مالکـان      مکان طرحهاي ـ در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون7ماده

این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندي کـه بـه    هاي مسکن موضوع آنها متقاضی اجراء برنامه
مـذکور در   وزارتخانـه . رسد توسط مالکین اراضـی، احـداث خواهدگردیـد    مسکن و شهرسازي می تأیید وزارت

خود یا خرید آنها بـه قیمـت کارشناسـی     وضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکیصورت تمایل مالکین نسبت به معا
 .نمود روز اقدام خواهد

سـرمایه و سـهام آنهـا     %)100( ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی که صددرصـد  ـ کلیه وزارتخانه  8ماده
سته فاقـد مسـکن و   تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنش باشد مکلفند به منظور کمک به متعلق به دولت می

هاي سازمانی در مالکیت خود را پـس از   مطابق با الگوي مصرف مسکن، خانه متقاضی خرید یا ساخت مسکن
هـاي   قانون فروش خانه نامه مربوطه بدون الزام به رعایت کنندگان فعلی حسب آئین مدت اجاره استفاده پایان

وش رسانده، وجوه حاصـل را به حسـابی کـه بـه    فر از طریق مزایـده عمـومی به 9/7/1365سازمانی مصـوب 
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 شود واریز نمایند تا معـادل  بانک مرکـزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح می داري کـل کشور در وسیله خزانه
 :قرار گیرد هاي سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده آن در بودجه%) 100(صددرصد 

بـه منظـور اسـتفاده     ودیعه و اجــاره مسـکن سازمــانی   وجوه بـراي پراخت %) 20(معادل بیست درصد  -1
 .دستگاه کارکنان شاغل در مشاغل کلیدي به تشخیص باالترین مقام

در جهـت تـأمین نیـاز     وجوه وصولی در اختیار دولـت قـرار خواهـدگرفت تـا    %) 80(معادل هشتاد درصد  -2
 .هزینه نماید هاي این قانون فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه

قـانون بنـا بـه پیشـنهاد وزارت      نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصـویب ایـن   بصره ـ آئین ت
  .رسید مسکن و شهرسازي به تصویب هیأت وزیران خواهد

مسکن و شهرسـازي بـا تصـویب     ـ به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت9ماده
کارشناسـی روز از طریـق مزایـده عمـومی بـه فـروش        در مالکیت خـود را بـه قیمـت   دولت بخشی از اراضی 

  .رساند می
اجراء قوانین مربوط به  هاي مطروحه مرتبط با ـ رسیدگی قضائی در خصوص دعاوي احتمالی و پرونده10ماده

از شهري و این قـانون در شـعب تخصصـی و خـارج      اراضی شهري از جمله قانون زمین شهري، قانون اراضی
 .باشد پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از

روسـتایی از طریـق    ـ دولت مکلف است با هدف بهسازي فضاهاي سکونتی روستاها و نوسازي مسـکن 11ماده
حفـظ   ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روسـتایی،  تهیه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمین تسهیالت بانکی

هـاي جدیـد    ترویج الگوي معماري بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه بافت با ارزش روستایی و توسعه و
انقالب اسـالمی و از   در پیوند با فناوري بومی از بهسازي محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن ساخت

اي حمایت نمایـد کـه    گونه اي، به هاي سرمایهدارایی محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک
 توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و برنامه پنجم توسعه اهداف کمی برنامه چهارم

ساالنه حداقل دویست هـزار   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بخش مسکن روستایی
تهیـه و اجـراء طرحهـاي    (بهسازي محیط ایـن روسـتاها    و) یلیون واحدطی ده سال دو م(واحد ) 200,000(

  .بیست خانوار محقق گردد کلیه روستاهاي باالي) هادي
بهسـازي و نوسـازي    ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسـکونی و 12ماده

جهـت اسـکان   (لحسنه اجاره مسـکن  ا قرض بافتهاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غیررسمی و پرداخت وام
عامل نسبت به تـأمین و پرداخـت تسـهیالت بلندمـدت در قالـب       موضوع این قانون از طریق بانکهاي) موقت

. نمایـد  مـی  گردد، اقـدام  تسهیالت بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می سهمیه مشخصی از کل
خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیالت و  انتـقال بهاین تسهیالت پس از ساخت واحدهاي مسـکونی قابـل 

  .امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید بازپرداختها با پیشنهاد وزارت
و کشـور تمهیـدات الزم    هاي مسکن و شهرسـازي  ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاري وزارتخانه13ماده

نظارت بـر عملکـرد آنهـا را تـدوین و بـه مـورد اجـراء         براي تعیین صالحیت دفاتر امالك و مستغالت و نحوه
  .گذارد
 ـ14ماده
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اسـالمی ایـران و وزارت    وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است با همکاري بانـک مرکـزي جمهـوري    -1
  :براي تولید مسکن در کشور را تأمین نماید نیازمسکن و شهرسازي از طرق زیر منابع مالی مورد 

  .ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیالت رهنی -
 .اندازي شرکتهاي تأمین سرمایه در حوزه مسکن راه -
در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجـاره و اجـاره   ) لیزینگ(استفاده از شرکتهاي واسپاري  -

 .تملیک به شرط
انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهـاي مـالی اسـالمی ماننـد صـکوك و استصـناع بـا سررسـیدهاي          -

 .مختلف
 .گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن جذب مشارکت و سرمایۀ سرمایه -
گذاري مشترك در داخل و خارج با هـدف جـذب منـابع بـراي تولیـد       هاي سرمایه استفاده از صندوق -

  .انبوه مسکن
 
  
بصره ـ کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور هماننـد صـکوك مطـابق اوراق مشـارکت از       ت

 .باشد مالیات معاف می
  :دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید -2

  .به خزانه 1386و  1385اعاده معادل سود و مالیات واریزي بانک در سالهاي  -
  .نتقال اقساط وصولی وجوه اداره شدها -

اقتصـادي و دارایـی و    تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است بـا همکـاري وزارتـین امـور    
گـذاري در تولیـد انبـوه     بانکی از سرمایه مسکن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمایت نظام

 .ها ابالغ نمایند وزیران به بانک هیأت اعتبار و تصویب  مسکن را پس از تأیید شوراي پول و
ظرف مدت سه ماه سـاز   وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازي -3

 .تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید اي در امر تولید مسکن جهت و کار توسعه خدمات بیمه
کـارگیري   واردات و بـه  راهکارهـاي تولیـد،  وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سـه مـاه،    -4

 .هیأت وزیران پیشنهاد نماید  انبوه را به آالت و ابزار تولید محصوالت صنعتی تولید مسکن ماشین
تولید مسکن، دولت مکلف اسـت ارز   آالت و مصالح تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین 

 .بینی و منظور نماید هاي سنواتی پیش بودجه قالبموردنیاز واردات اقالم فوق را در 
مشـترك وزارت امـور اقتصـادي و     نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ بـا پیشـنهاد   آئین -5

جمهوري اسـالمی ایـران بـه تصـویب هیـأت وزیـران        دارایی، وزارت مسکن و شهرسازي و بانک مرکزي
  .خواهدرسید

کند ساالنه مشمول مالیـات   می بري مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیینـ اراضی بایر با کار15ماده
مالکان این قبیـل اراضـی مکلفنـد مالیـات بـر      . باشد معامالتی می بر مأخذ ارزش%) 12(به نرخ دوازده درصد 
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ره امـور  بـه ادا  را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت مـاه سـال بعـد    اراضی بایر خود
  .پرداخت نمایند مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت

یا چنـد قطعـه اراضـی بـایر      ـ مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک1تبصره
  .موضوع این ماده نخواهندبود باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات

صـالح بـا موانـع قـانونی      ذي هاي بایري که به تشخیص شهرداري محل یا مراجـع  ـ آن دسته از زمین2تبصره
  .باشند می ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی

بایر با کاربري مسـکونی   ـ شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی3تبصره
شناسـایی و مشخصـات کامـل آن را بـه حـوزه       در محدوده شـهرداري خـود را   مشمول این ماده واقع

  .مالیاتی محل اعالم نمایند
گیرنده کمتـر از بیسـت سـال     ـ در مواردي که انتقال، قهري است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال4تبصره

 .این قانون نخواهدبود سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع
مسکن در بافتهـاي فرسـوده    درآمد و طرحهاي تولید کلیه طرحهاي تولید مسکن ویژه گروههاي کم ـ16ماده

هاي عوارض سـاخت و تـراکم سـاخت و تقسـیط      هزینه (%50(شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد 
  .باشد بدون کارمزد باقیمانده می

از اجراء این قـانون   هرداریها ناشیتخفیف اعمال شده از سوي ش%) 100(دولت موظف است معادل صددرصد 
 .پرداخت نماید و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و

مسکن از جمله زمین، مصـالح   هاي موردنیاز تولید و عرضه ـ به منظور هماهنگی، پیگیري تأمین نهاده17ماده
و تسهیل جریـان تحقـق مفـاد     عوارض مربوطه، بسترسازي ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و

 :گردد شوراي مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می این قانون در هر استان
  )رئیس شورا(استاندار  -1
 )دبیر شورا(رئیس سازمان مسکن و شهرسازي  -2
 .رئیس سازمان جهاد کشاورزي -3
 .اي مدیرکل آموزش فنی و حرفه -4
 .مدیر کل تعاون -5
 .مدیر کل ثبت اسناد و امالك -6
 .ریزي استان تاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهمعاون اس -7
 .مدیرعامل شرکت توزیع برق -8
 .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی استان -9

 .مدیرعامل شرکت گاز -10
 .مدیرعامل شرکت مخابرات -11
 )دحسب مور(شهردار شهر مربوط  -12
 )دحسب مور(ساي بانکها در استان رؤ -13
 .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی -14
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 .مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران -15
 .مدیرکل تأمین اجتماعی - 16
  .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان -17

  .وزیران خواهدرسید تبصره ـ شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت
اعتبـارات موردنیـاز را بـه میـزان      هاي این قانون، ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه18ماده

ریال جهت سالهاي باقیمانـده از قـانون برنامـه     )000/000/000/000/10( هزارمیلیارد االنه حداقل مبلغ دهس
عمـومی در   توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران از محـل درآمـدهاي          چهارم
شـده و   تـه تلقـی  یاف تخصـیص  %)100(اعتبارات مذکور صددرصد. بینی و تأمین نماید هاي سنواتی پیش بودجه

از اعتبارات یاد شـده در قالـب کمـک سـود تسـهیالت       وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است از محل بخشی
تسـهیالت   شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهاي عامل زمینـه الزم را بـراي اعطـاء    بانکی یا منابع وجوه اداره

  .فراهم نماید قانونها به منظور اجراء این  ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه
مختلـف توزیـع و شـوراي     تسهیالت موضوع این قانون براساس شاخصهاي برنامه مسکن کشور بین استانهاي

کـارگیري   هـاي ابالغـی بـا بـه     چهارچوب برنامـه  مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در
بـار بـه وزارت مسـکن و     را هر سه مـاه یـک   استان اقدام و گزارش عملکرد تسهیالت و اعتبارات مربوط به آن

  .اعالم نماید شهرسازي
بخش مسکن اقدام و از تولید  ریزي تولید و تأمین مصالح موردنیاز ـ دولت مکلف است نسبت به برنامه19ماده

صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفـه صـادر    مصالح استاندارد با فناوریهاي نوین حمایت و در
  .و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیري نماید رده و از تولیدک

شهرسـازي و ارتقـاء کیفیـت     ـ دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسالمی در حوزه معماري و 20ماده
اسالمی در کلیه طرحهاي شهرسازي، معماري و تولید مسکن  طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ 

  .صیانت نماید
آموزش و تربیت کـارگران مـاهر    ریزي الزم به منظور ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه  21ماده

مهندسـی و کنتـرل    قـانون نظـام  » 4«موضـوع مـاده  (ساختمانی هاي حرف موردنیاز اجراء این قانون در زمینه
 ري از اعتبارات موضـوع ایـن قـانون تهیـه و    گی وزارت مسکن و شهرسازي و با بهره را با هماهنگی) ساختمان

که حداکثر پس از پنج سـال   اي حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه
به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آمـوزش فنـی    از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم

  .باشند اي مجاز  و حرفه
ناشی از احکام ایـن قـانون را    هاي حمایتی ها و دیگر هزینه ها و یارانه ـ دولت مکلف است کلیه تخفیف22ماده

  .بینی و پرداخت نماید پیش این قانون در بودجه سنواتی) 15(از محل ماده
سازندگان مسکن به شـرح زیـر    اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه ـ سازمان تأمین23ماده

 .و مفاصا حساب مربوط را صادر نمایداقدام 
  .کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی -
  .کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباري کارگران ساختمانی -



  
 دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی

کشـور و سـازمان مـدیریت و     نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسـکن و شهرسـازي، وزارت   ـ آئین24ماده
ــه ــویب ه   برنامـــ ــه تصـــ ــه و بـــ ــور تهیـــ ــزي کشـــ ــران ریـــ ــأت وزیـــ ــید یـــ  .خواهدرســـ

چهارشـنبه مـورخ بیسـت و پـنجم      قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز
بـه   2/3/1387شوراي اسـالمی تصـویب و در تـاریخ     اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس

  .تأیید شوراي نگهبان رسید
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 يمرکـز  بانـک  ــ  ییدارا و ياقتصاد امور وزارت -یبازرگان وزارت ـ کشور وزارت ـ يشهرساز و مسکن وزارت
 علـوم،  وزارت -جمهـور  سیـی ر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت ـ تعاون وزارت -رانیا یاسالم يجمهور

  یاجتماع امور و کار وزارت ـ يفناور و قاتیتحق
 
 جلسـه  در 19/3/1387 مورخ هـ40001ت/29238 شماره نامه بیتصو) الف( بند موضوع کارگروه عضو رانیوز

ـ ر برنامه معاونت و کشور و يشهرساز و مسـکن يها وزارتخانه مشترك شنهادیپ به بنا 20/8/1387 مورخ  يزی
 ــ  مسکن عرضه و دیتول از تیحما و یسامانده قانون) 24( ماده استناد به و جمهور سییر يراهبرد نظارت و

 ریـ ز شـرح  بـه  را ادشـده ی قـانون  یـی اجرا نامـه  نیـی آ ادشدهی نامه بیتصو )هـ( بند تیرعا با و ـ1387 مصوب
 :نمودند بیتصو

  
  


