پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی31/19/11 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي-

کد فرایندKHJ/030/325/1-1 :

مدیریت امالک و حقوقي
 .1عنوان فرایند :واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایي آن
 .2متصدی فرایند :اداره واگذاری – مدیریت مسکن
 .3واحد های مرتبط در فرایند :اداره واگذاری – مدیریت مسکن
 .4ورودی های فرایند:

 )9خروجی های فرایند:

 )1کپي و اصل اسناد شناسایي(شناسنامه و کارت ملي)
متقاضي و همسر
 )2چک تضمیني و یا ضمانت نامه بانکي به مبلغ 5
درصد قیمت کارشناسي

انعقاد قرارداد

 .5مشتری های فرایند:
شهروندان

 .6زمان مطلوب فرایند 1 :تا چندسال
 .7فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .8مستندات قانونی اجرای فرایند :متن قانون و آیین نامه اجرایي به پیوست موجود است.
 .9نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است ☐

 .11اجرای فرایند
کل فرایند قابل انجام است ☐

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابللا انمللام بهصللورت غیرحضللوری توسللط در سطح اطالعرساني الکترونیکي ☐
تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکي ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐

بخشي از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐

نام نرمافزارها :

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐
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 مراحا انمام فرایند
فرآیند واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایي آن
ردیف

1

مسئولیت

شرح فعالیت

انتشار آگهي مزاید در جراید کثیراالنتشار
{ -واجدین شرایط این خدمت کساني هستند که تا کنوون از هویگ گونوه
تسهیالت دولتي از جمله مسوکن و زموین اسوتفاده ننمووده باشوند و یوا
توانایي خرید آن را به طور شخصي هم نداشته اند.
 قیمت ملک توسط کارشناس رسمي دادگستری از پوی تعیوین شودهاست.
 -این مزایده مي تواند هم شمال زمین و هم مسکن باشد.

بانک زمین و روابط عمومي

KHJ/030/325/1-1

مدت

مرحله

زمان

بعد

-

نمودار ساده

2

 در این نوع مزایده زمینها تنها با کواربری هوای مسلوونی ،تملاری وخدماتی مجاز مي باشند}.

2

دریافت مدارک و پاکت پیشنهاد مبلغ
{مدارک شامل موارد زیر هستند:
)1کپي و اصل اسناد شناسایي(شناسنامه و کارت ملي) متقاضي و همسر
)2چوک تضومیني و یوا ضوومانت ناموه بوانکي بووه مبلوغ  5درصود قیمووت
کارشناسي}

روابط عمومي

9

تشکیل جسه بازگشایي پاکات و اعالم برنده مزایده
{ -حضور در جلسه مزایده برای عموم آزاد است.
 اگر در موعد مقرر برنده مزایده مبلغ تعیین شده را واریز نکند 5 ،درصدپرداختي نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد}.

اداره کل راه و شهرسازی
استان

1

1

تشکیل پرونده
{پرونده شامل اسناد شناسایي متقاضي و همسور ،،فوی
وصول از بخ امور مالي اداره کل}

مدیریت مسکن یا اداره
واگذاری

1

واریوز ،اعوالم

اگر مسکن باشد :تشکیل پرونده در مدیریت مسکن

مدیریت مسکن

اگر زمین باشد :تشکیل پرونده در اداره واگذاری مدیریت حقوقي و امالک

اداره واگذاری

6

دریافت مبلغ تعیین شده از متقاضي

اداره امور مالي

7

اگر در آگهي قید شده باشد که پرداخت باید یکبواره باشود :دریافوت کول
مبلغ

5

-

9

 1ماه

1

5
-

-

6
7

1

3

-

اگر پرداخت قسطي در آگهي ذکر شده باشد :تقسیط

8

8

تعیین اقساط و زمانبندی تقسیط و دریافت تضامین الزم از برنده از جمله
چک و سفته
{در این مرحله پی پرداخت باید انجام شود و نیز تضوامین پرداختهوای
بعدی دریافت شود}.

اداره امور مالي

2

3

3

ارسال اعالم وصول یا عدم وصول کل مبلغ و یا اقساط به اداره واگذاری

اداره امور مالي

به صورت
دوره ای

11
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فرآیند واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایي آن
ردیف

11

مسئولیت

شرح فعالیت

عدم پرداخت مبلغ از طرف متقاضي :ارسال عدم وصول به اداره واگذاری

KHJ/030/325/1-1

مدت

مرحله

زمان

بعد

پایان

-

-

11

دریافت اعالم وصول ،انعقاد قرارداد فرو،

اداره واگذاری

2

12

12

انتقال قطعي در صورت ادای تمامي شرایط مندرج در قرارداد

اداره واگذاری

 1تا چند
سال

پایان

پرداخت مبلغ از طرف متقاضي :ارسال وصول به اداره واگذاری
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پیوست 1
آيین نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از تولید و عرضه مسكن
شماره/21138 :ت11527ک
مورخ88/2/7 :
فصا اول – تعاریف
ماده  -1اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معاني مشروح زیر به کار مي روند:
فاقدین مسکن  :افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ( 1981/1/1تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکوني یا واحد مسوکوني بووده و
از تاریخ  1957/11/22از هیگ یک از امکانات دولتي یا امکانات نهادهای عمومي غیر دولتي مربوط به تامین مسکن شامل زمین ،واحد مسکوني و یا تسهیالت یارانوه ای خریود و یوا
ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده باشند.
متقاضیان واجد شرایط  :متقاضیاني هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف -فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند ( )1این ماده .
ب – متاهل و یا سرپرست خانوار.
ج -دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره  -1افراد زیر مي توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج (  ) 95سال سن.
نخبگان علمي با معرفي بنیاد ملي نخبگان کشور.
معلولین جسمي ،حرکتي با دارا بودن حداقل بیست ( )21سال سن و با معرفي سازمان بهزیستي کشور.
تبصره  -2سابقه سکونت برای مهاجرین از کالن شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاه مي یابد ،برای کارمندان دولت که به استناد حکوم دسوتگاه ذیوربط منتقول موي
شوند ( 1به استثناء استان خراسان جنوبي ) این سابقه مالک عمل نخواهد بود.
-9گروه های کم درآمد :خانوارهایي که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
مسکن گروه های کم درآمد :مسکني که در قالب برنامه های تولید و عرضه مسکن اجارهای ،به شرط تملیک و واگوذاری حوق بهرهبورداری از زموین ،احودا ميگوردد .همننوین
واحدهای مسکوني احدا شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسکوني که توسط نهادهای حمایتي به قیمت تمام شده واگذار مي گردند.
طرح آماده سازی :طرح آماده سازی عبارت است از تهیه نقشه های اولیه که حسب مورد شامل جانمایي مجموعه ،روابط میان بلوک ها و واحدها ،نمای ساختمان ها و مصالح موورد
استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غني ایران -اسالمي با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلي واحدها مي باشد.
آماده سازی زمین  :فعالیت هایي که به منظور بهره برداری از اراضي خام برای آماده سازی جهت احدا و بهره برداری ضروری مي باشد که شوامل تسوطیح زموین ،اجورای جووی،
جدول ،زیرسازی و آسفالت معابر ،شبکه های تاسیسات زیربنایي و احدا مساجد است.
تامین خدمات زیربنایي و روبنایي :خدمات زیربنایي شامل انتقال شبکه های آب ،برق ،گاز ،تلفن و نظایر آن از مبدا تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایي شامل احودا امواکن
عمومي از قبیل فضاهای آموزشي ،بهداشتي ،فرهنگي و فضای سبز است.
تعاوني های تامین مسکن :تعاوني هایي که در اجرای ماده ( )27قانون بخ تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي ایران -مصووب  1971تاسوی شوده باشوند و موضووع فعالیوت آنوان
منحصر به تامین مسکن اعضا باشد.
اسکان موقت :فرآیند جابه جایي و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری به صورت اجارهای و اسکان موقت.
-11نظام اجارهای حرفه ای :نظامي که بر اساس آن اشخاص حقوقي یا حقیقي به سرمایه گذاری ،تولید و عرضه واحدهای مسکوني اجاره ای به صورت انبوه مبادرت مي نمایند.
 -11شرکت های واسپاری :شرکتي که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران فعالیت مي نماید و با توامین منوابع موالي بورای احودا و یوا حمایوت از احودا و تولیود
واحدهای مسکوني حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصي به دیگران منتقل مي کند.
 -12ت اییدیه فني  :مدرک رسمي نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فني ،اجرایي و شرایط کشور که پ از راه اندازی خط تولید با گواهینامه فني دریافت کند.
 -19کارشناس رسمي  :کارشناس رسمي دادگستری و کارشناس رسمي موضوع ماده (  ) 27قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان -مصوب  -1981مي باشد.
 -11سکونتگاه غیر رسمي  :بافت هایي که به طور عمده مهاجرین روستایي و محرومان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمي و قانوني توسوعه
شهری ( طرحهای جامع و تفصیلي ) در درون یا خارج از محدوده قانوني شهرها بوجود آمدهاند.
 -15کار گروه مسکن  :کار گروه موضوع تصویب نامه شماره /23298ت11111هو مورخ .1987/9/13
 -16قانون  :قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب .1987
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فصا دوم – برنامه های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسون شهری
الف -برنامه ساخت و عرضه مسون اجاره ای
سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدیود ،نیواز اسوتان هوای مختلوف کشوور را بورآورد و برناموه

ماده  -2وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزای

اجرایي تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخ غیر دولتي با رویکرد گروه های کم درآمد پیگیری نماید.
تبصره  -1کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي موضوع ماده (  ) 9این آیین نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای مي نمایند مجازند به منظور استقرار نظوام اجواره ای حرفوه
ای راسا و یا از طریق نهادهای اجاره داری بخ غیر دولتي ،نسبت به بهره برداری اجاره ای واحدهای احدا شده اقدام مي نمایند.
تبصره  : 2اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داری ،قراردادهای اجاره ساالنه خود را که در چارچوب اصول اعالمي توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه موي گوردد ،در
بانک اطالعات امالک و ساختمان کشور به ثبت برسانند .در غیر اینصورت ،تسهیالت و سایر حمایت های مقرر در این برنامه بر مبنوای قیموت روز ( زموان پرداخوت ) محاسوبه و از
آنان دریافت خواهد شد.
ماده  : 3تسهیالت مسکن اجاره ای شامل کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي به شرح زیر تعیین مي گردد:
الف – سازمان ها و نهادهای عمومي غیر د ولتي متولي گروه های کم درآمد ،سازمان بهزیستي ،شهرداری ها ،بنیاد مسکن انقالب اسالمي و خیرین و واقفین مسکن سواز بوا معرفوي
بنیاد یاد شده.
ب – صندوقهای تامین اجتماعي ،تعاون بازنشستگي کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالي و اعتباری.
ج -موسسات مالي ،اعتباری و شرکت های دارای مجوز از مراجع صالح.
د -سرمایه گذاران حقیقي و حقوقي بخ خصوصي و تعاوني.
ماده  : 4اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (  ) 9این آیین نامه از حمایتهای زیر بهره مند ميگردند:
خوود بوه

واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثي را به مدت حداقل (  ) 11سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یوا تحوت پوشو
صورت اجاره قرار دهند.
واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تامین تا بیست درصد (  ) %21هزینه احدا واحدها در قالب کمکهای اعتباری بوا اولویوت در شوهرهای بوا جمعیوت دویسوت و پنجواه هوزار (
111ر ) 251نفر به باال مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثي را به مدت حداقل ( )15سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره – چناننه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد ،حداقل مدت اجاره داری موضوع بند ( )2از ( )15سال به ( )11سال کاه مي یابد.
ماده  -5حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند «ب» « ،ج» و «د» ماده ( )9این آیین نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسي روز بر اساس اعالم کارشناس رسومي موي
باشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثي را به مدت حداقل (  ) 5سال به صورت اجاره واگذار نمایند .در طور مدت احودا (حوداکثر  2سوال) و دوره واگوذاری بوه
صورت اجاره (حداقل  5سال) مبلغي بابت بهای زمین دریافت نميگردد .بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فورو ،واحودها ،بهوای زموین بوه قیموت
کارشناسي زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصره  -1در صورتي که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای موضوع مواد (  ) 1و (  ) 5این آیین نامه ،فرو ،انجام شود ،قیمت زمین به نرخ روز ( زموان پرداخوت ) بوه هموراه
کلیه یارانه های پرداختي تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.
تبصره  -2شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده ( )9این آیین نامه پروانه ساختماني صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خالف و پایان کار عبوارت «سواختمان
استیجاری به مدت  .......سال » را درج نمایند .ادارات ثبت اسناد و امالک نیز در هنگام صدور صورت مجل تفکیکي و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمان هوا بایود عبوارت یواد
شده را در صورت مجل تفکیکي و سند مالکیت قید نمایند.
ب -برنامه ساخت و عرضه مسون اجاره به شرط تملیك
ماده  -6واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفا" از طریق اشخاص حقیقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده ( )9این آیین ناموه بوه خانوارهوای تحوت پوشو

آنهوا کوه

درزمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده ( )1این آیین نامه مي باشند اعطا مي گردد .در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسي روز با اعمال حداکثر سوي
درصد ( ) %91تخفیف و حداکثر ( )5سال تقسیط از زمان بهره برداری به اشخاص حقیقي و حقوقي موضوع بند «الف» ماده ( )9صورت مي گیرد .چناننه ظورف شو مواه پو از
واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احدا مسکن اقدامي صورت نگیرد ،وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود.
ج -برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین ( به صورت اجاره ارزان قیمت  33ساله )
ماده  -7این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسکوني به متقاضیاني که در قالوب اشوخاص حقیقوي و حقووقي ،تعواوني هوای
مسکن و یا مشارکت های مدني به صورت سه خانوار به باال سازماندهي شده باشند ،اجرایي مي گردد.
تبصره  -1مبلغ اجاره بهای ساالنه اراضي مشمول برنامه یاد شده ،حداکثر معادل بیست درصد ( ) %21قیمت منطقه ای زمین مسکوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضوي در هموان
سال یا (  ) 1درصد ارز ،کارشناسي روز زمین در ابتدای هر سال ( هر کدام کمتر باشد ) خواهد بود.
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تبصره  -2دستگاه هایي که دارای اطالعات الزم جهت پاالی و تطبیق شرایط متقاضیان مي باشند موظفند همکاری الزم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره  -9وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاوني ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضووع ایون مواده بور
عهده دارند.
ماده  -8آماده سازی زمین های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تامین خدمات زیر بنایي و روبنایي بر عهده دستگاههای اجرایوي ذی ربوط موي باشود.
در طرح های تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب  -1981به دستگاه های مربوط واگذار مي شود تا نسبت به احدا فضاهای روبنایي ،با اولویت در برنامه های خوود اقودام
نمایند.
تبصره  -1هزینه های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یاد شده ،مشابه سایر خدمات روبنایي از طریق اعتبارات دولتي تامین خواهد شد .تامین هزینه های یاد شوده در شوهرهای
جدید بر اساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام مي گیرد.
تبصره  -2بر اساس ماده (  ) 111قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ،وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملي زمین و مسکن ) مجاز است نسبت به واگذاری اراضي دولتوي
دارای کاربری عمومي ( آموزشي ،ورزشي ،بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخ غیر دولتي به قیمت کارشناسي به روز به صوورت قسوطي
و یا اجاره به شرط تملیک ( حداکثر  21ساله ) اقدام نماید.
تبصره  -9وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضي تجاری واقع در طرح های آماده سازی موضوع برنامه یاد شده را به ارز ،کارشناسي روز و به رو ،مزایده به فورو ،رسوانده
و وجود دریافتي را در راستای اهداف برنامه مسکن گروه های کم درآمد هزینه نماید.
ماده  -9حداقل زمینهای دولتي اعطایي برای اجرای برنامه موضوع بند ( ج ) این آیین نامه نباید از  35درصد کل زمینهای موضوع برنامه های سواالنه توامین زموین توسوط وزارت
مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د -برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخ

غیر دولتي ( نهادهای عمومي ،خصوصي و تعاوني ) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلي و یا خارجي :

ماده  -11برنامه یاد شده در سه محور زیر قابل اجرا است:
برنامه جذب و هدایت نقدینگي به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان ،شرکتهای تامین سرمایه مسکن.
برنامه حمایت از سرمایه گذاری های داخلي و خارجي در طرحهای انبوه سازی مسکن.
برنامه حمایت از تولید صنعتي مسکن و استفاده از فناوری های نو در احدا و عرضه مسکن.
واگذاری اراضي جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابالغي وزارت مسکن و شهرسازی و بر اسواس قیموت کارشناسوي روز بودون اعموال
تخفیف به صورت فرو ،اقساطي با بازپرداخت حداکثر پنج سال ( از زمان واگذاری ویا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره – متقاضیان اجرای برنامه های موضوع این ماده باید دارای پروانه صالحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند .سرمایه گذاران خارجي موضوع این مواده نسوبت بوه تطبیوق
شرایط و اخذ پروانه صالحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.
فصا سوم – ضوابط معماری وشهرسازی
ماده  -11وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میرا فرهنگي ،صنایع دستي و گردشوگری نسوبت بوه شناسوایي بافوت هوا ،آثوار و گونوه هوای واجود ارز،
شهرسازی و معماری ایراني -اسالمي که قابلیت اثر گذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایي را دارند ،اقودام نمووده و بوا اسوتفاده از روشوهای مختلفوي همنوون چواپ
کتاب ،لوح فشرده ،تولید فیلم ،حمایت از پایان نامه های دانشجویي ،برگزاری همای ها و مسابقات عکاسي و درج در رسانه ها ،نسبت به مستند سازی و اطالع رساني اقدام نماید.
ماده  -12وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پ

از ابالغ این آیین نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصویلي ،طراحوي فضواهای شوهری ،طرحهوای هوادی

روستایي و همننین متن دستور نقشه هایي را که در شهرها توسط شهرداری ها ،در روستاها توسط بنیواد مسوکن انقوالب اسوالمي و در شوهرهای جدیود توسوط شورکت عموران
شهرهای جدید به متقاضیان احدا بنا داده مي شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایراني -اسالمي ،بازنگری ،اصالح و تکمیل نموده و پ از تصویب توسط کوارگروه
مسکن ابالغ نماید.
ماده  -13به منظور ارتقاء کیفي و صیانت از جریان طراحي معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایراني -اسالمي بور کلیوه طورح هوای معمواری و شهرسوازی بوه خصووص در
ساختمان های دولتي و نهادهای عمومي مهم ،شاخص و تاثیر گذار در سیمای شوهرها و روسوتاها ،کمیسویون معمواری و شهرسوازی ایرانوي -اسوالمي متشوکل از وزیور مسوکن و
شهرسازی ( به عنوان ریی ) و روسای سازمان های میرا فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری ،وزارت کشور ،بنیاد مسکن انقالب اسالمي ،سوازمان نظوام مهندسوي سواختمان ،و
حداکثر سه نفر از روسای دانشکده های معماری وشهرسازی ( با انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ) و دو نفر از شهرداران ( با انتخاب وزیور کشوور ) و سوه نفور از متخصصوین
رشته های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایراني -اسالمي ( با انتخاب ریی کمیسیون ) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل مي شود.
تبصره – آیین نامه تشکیل ،شرح وظایف و اعضای کارگروه های استاني و شهری و آیین نامه داخلي آن توسط کمیسیون سطح ملي تعیوین و از طریوق وزیور مسوکن و شهرسوازی
ظرف ش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی ربط ابالغ مي شود.
ماده  -14وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میرا فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پ

از ابالغ این آیین نامه ،نظامنامه نحووه سواخت و

ساز و نظارت در بافت های فرهنگي و تاریخي مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میرا فرهنگي و حقوق ساکنین اینگونه بافت ها تنظیم و بورای تصوویب بوه کوارگروه مسوکن
مدیر سازمان

تدوین کننده
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
کشور نماید.

ماده  -15کلیه دستگاه های اجرایي و شرکت های دولتي که به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند موظفند الکوهای معماری ایراني – اسالمي را در طراحوي و سواخت
پروژه های اداری ،آموزشي ،درماني و مسکوني لحاظ نمایند .طرح های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایي به تایید کمیسیون موضوع ماده (  ) 12برسد.
ماده  -16وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به مطالعه ،طراحي و ساخت پروژه های طراحي شهری ( فضاهای شوهری ،میوادین
و محورها ) با رویکرد الگو سازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایراني -اسالمي اقدام نماید.
ماده  -17وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میرا فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری نسبت به اصالح سرفصول هوای
دوره های آموزشي شهرسازی و معماری ( برنامه ریزی شهری ،طراحي محیط ،طراحي شهری ،معماری منظر ،مرمت و سایر رشته های مرتبط ) متناسب با ویژگي هوای شهرسوازی
و معماری ایراني -اسالمي اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کشور ،رشتههای آموزشي جدیود شوامل معمواری ایرانوي -اسوالمي ،شهرسوازی
ایراني -اسالمي و مرمت بافت های فرهنگي و تاریخي را ایجاد نماید.
ماده  -18وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایي که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصوال فاقد طرح مي باشند بر اساس اسوناد توسوعه
و عمران باالدست نسبت به طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي وخصوصي داخل محدوده  ،احیاء بافت های فرسوده وساماندهي سوکونتگاه هوای
غیررسمي ،توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها ،عدم تخریب اراضي مستعد کشاورزی ودرصورت ضرورت ،مکانیابي اراضي مناسب جهت احودا شوهرک ویوا شوهرهای
جدید درخارج از حریم شهرها وتوسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها وافزای تراکم ساختماني پهنه های داخل محدوده اقدام نماید.
فصا چهارم – تامین زمین وآماده سازی آن
ماده  -19کلیه وزارتخانه ها ،موسسات ودستگاه های دولتي وهمننین شرکت هایي که صد درصد( )%111سرمایه وسهام آنها متعلق به دولت مي باشد ،مکلفند نسبت بوه واگوذاری
وتحویل رایگان اراضي در اختیار خود که در چارچوب مکان یابي موضوع ماده ( )6قانون قرارمي گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محویط زیسوت )،
ظرف دوماه ازدرخواست وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند .ادارات ثبت اسناد وامالک وصدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگي وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند .
تبصره  -1چناننه دستگاه مربوط ظرف دوماه از درخواست وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به واگذاری وتحویل زمین وتسلیم اسناد ومدارک آن اقودام ننمایود ،ادارات ثبوت اسوناد
وامالک موظفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی  ،ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام وسند مالکیت جدید را به نام دولت به نماینودگي وزارت مسوکن وشهرسوازی صوادر
نمایند.
تبصره  -2زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده وحریم شهرها که بر اساس مواده ( )12قوانون تشوکیل وزارت جهواد کشواورزی – مصووب  -1973وقووانین
بودجه سنواتي با تصویب هیئت وزیران امکان فرو ،آنها میسر ميگردد ،الزم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران  ،به تائید وزارت مسکن وشهرسازی مبنوي برعودم شومول
برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احدا وتولید مسکن برسد.
ماده  -21در مود اراضي مالکیت بخ

غیر دولتي واقع در داخل محودوده شوهرها ویاخوارج از حوریم شوهرها(،درچارچوب مکوان یوابي موضووع مواده ( )6قوانون)  ،وزارت مسوکن

وشهرسازی طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب رادررسانه های جمعي یا روزنامه های کثیر االنتشار آگهي موي نمایود.مالکان اراضوي دارای کواربری مسوکوني توا دومواه از تواریخ
آخرین آگهي مي ت وانند تقاضای خودرا مبني بر اجرای برنامه های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت ومودارک متضومن توانوایي موالي خودوبرناموه زموان بنودی
اجرای طرح به وزارت مسکن وشهرسازی تسلیم نمایند .
تبصره  -1کلیه هزینه های طراحي واجرای آماده سازی وساخت واحدهای مسکوني موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضي مي باشد که بخشي از آن برابر مقررات این آئین ناموه
با اعطای تسهیالت بانکي تامین مي گردد.
تبصره  -2درصورت تمایل مالکین بخ غیر دولتي مبني بر واگذاری بخشي از زمین خود در قبال ارز ،افزوده ناشي از اجرای قانون ویا معاوضه یا تهاتر یا فرو ،اراضوي واموالک،
وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان های وابسته وتابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضي ملکي خودیا خرید آنها ،براسواس قیموت کارشناسوي روز (کوه بوه وسویله
هیئت سه نفره کارشناسان رسمي تعیین خواهدشد) ،طبق دستورالعملي که توسط وزارتخانه یادشده تهیه وابالغ مي گردداقدام نمایند.
تبصره  -9وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان های تابعه وشرکت های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضي وامالک مورد نیاز اجرای برنامه های توامین مسوکن قوانون وایون آئوین
نامه که به مثابه برنامه عمومي محسوب مي شوند  ،بر اساس الیحه قانوني نحوه خرید وتملک اراضي وامالک مورد نیاز برنامه های عمومي  ،عمراني ونظامي دولوت – مصووب 1958
– شورای انقالب اقدام نمایند.
ماده  -21در مواردی که اراضي غیر دولتي فاقد آماده سازی باشد ،دستگاه واگذارکننده راساً قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضي مربوطه اقدام ویوا زموین رادرقالوب تفواهم
نامه دراختیار متقاضیان موضوع ماده ( )2قانون قرار مي دهد تا از طریق اشخاص (حقیقي یاحقوقي )ذی صالح مورد تایید وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به طراحي وانجوام آمواده
سازی طبق برنامه زمان بندی که به آنها ابالغ مي گردد وتحت نظارت عالیه وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند.
تبصره  -1هزینه های آماده سازی زمین بر عهده متقاضیان مي باشد .
تبصره  -2دستگاههای اجرایي ذی ربط با شبکه های تاسیسات زیر بنایي از قبیل آب  ،برق  ،گازو تلفن وخدمات روبنایي موظفند حسب درخواست وطبق برنامه ریزی زموان بنودی
اعالمي وزارت مسکن وشهرسازی  ،نسبت به تامین اعتبار وتهیه طرح واجرای شبکه های تاسیسات زیربنایي وساخت تاسیسات روبنایي تحت نظوارت وراهبردهوای شوورای مسوکن
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استان اقدام نماید.
تبصره  -9کلیه طراحي های آماده سازی ومعماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط ومقررات طرح های جامع وتفصیلي شهر مربووط ورعایوت اصوول شهرسوازی ومعمواری
ایراني –اسالمي صورت گرفته وبه تصویب کارگروههای تخصصي بررسي طرح های سازمان های مسکن وشهرسازی استان ها برسد.
فصا پنمم -مالیات بر اراضی بایر
ماده  -22کلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي (اعم از عمومي غیر دولتي وخصوصي ) مکلفند برای تمام اراضي بایر دارای کاربری مسکوني مصوب متعلق به خودواقع در مراکوز اسوتان
ها وشهرهای با جمعیت باالتر از یکصد هزار نفر ،اظهارنامه مالیاتي طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتي تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره اموور مالیواتي محول وقووع
ملک تسلیم نمایند .
تبصره – درآن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید ،اسامي آنها توسط وزارت مسکن وشهرسازی اعالم مي گردد.
ماده  -23اداره امور مالیاتي محل وقوع ملک  ،اراضي بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره ( )9ماده ( )15قانون تعیوین وبوه موودی ابوالغ ومالیوات متعلقوه را
مطالبه خواهد نمود.در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتي خودداری نماید ،اداره امور مالیاتي محل طبق اطالعات موضوع تبصره ( )9ماده ( )15قوانون نسوبت بوه تعیوین
ارز ،ومطالبه مالیات مقرر طبق این آئین نامه عمل خواهد نمود.
ماده  -24چناننه قطعه زمیني در اثناء سال منتقل شود ،هریک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت  ،مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده  -25شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضي بایر دارای کاربری مسکوني واقع در محدوده شهرداری خودرا شناسایي ومشخصات آن رااز طریق فورم یوا رو،
های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتي کشور به سازمان یادشده اعالم نمایند.
فصا ششم – فناوری های نوین
ماده  -26وزارت مسکن وشهرسازی درراستای تشویق فناوری های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخ

غیر دولتي کشور اقدامات زیر را به عمل مي آورد:

الف -تسهیل وتسریع دربررسي واظهار نظر در خصوص فناوری های جدید ساخت صنعتي ظرف دوماه اززمان معرفي فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن.
ب-حمایت از واحدهای تولیدی،سرمایه گذاران ،مدیران ونخبگان فني ومتعهد به توسعه ساخت صنعتي وتشکل های صنفي مربوط.
ماده  -27وزارت مسکن وشهرسازی (درمواردی که زمین با کاربری صنعتي درداخل محدوده وحریم شهرها دراختیار دارد) وسازمان صنایع کوچوک وشوهرک هوای صونعتي ایوران
مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احدا واحدهای تولید کنند ه مصالح  ،قطعات وتجهیزات ساخت صنعتي وفناوریهوای نووین بوه صوورت بیسوت در صود ( )%21نقود وهشوتاد
درصد( ) %81با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند.واگذاری زمین توسط وزارت مسکن وشهرسازی با قیمت کارشناسي روز وتوسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتي ایوران بوا
قیمت تمام شده صورت مي گیرد.
تبصره  -1وزارت جهاد وکشاورزی مجاز است درراستای احدا واحدهای تولید کننده مصالح ،قطعات وتجهیزات ساخت صنعتي وفنواوری هوای نووین بور اسواس ضووابط ومقوررات
نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره  -2کارخانجات غیر فعال دولتي  ،به صورت مزایده مشروط ،جهت ایجاد کارخانه های خانه سازی واگذار ميشود.
ماده  -28بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران موظف است از طریق بانک های عامل ،ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز وضمانت نامه بانکي جهوت اسوتفاده ازتسوهیالت ارزی
–ریالي ،نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد()%81سرمایه گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیالت فردی که همه ساله توسط دولت تعیین موي شوود وبوا تاییود و معرفوي شوورای
مسکن استان ها ومطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده  -29ماشین آالت ومواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوری های نووین صونعت سواختمان بورای تولیود مسوکن کوه مشومول تعرفوه صفردرصدموضووع تصوویب ناموه شوماره
/122179ت  581ک مورخ  1986/8/1مي گردند  ،توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وصنایع ومعادن معرفي مي شوند.
ماده  -31وزارتخانه های علوم  ،تحقیقات وفناوری،کارواموراجتماعي ومسکن وشهرسازی حسب مورد ،موظفند زمینوه الزم رابورای آمووز ،وتحقیقوات کواربردی سواخت صونعتي
وفناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره – وزارت کارواموراجتماعي با همکاری شهرداری ها ،مهندسان وتشکل های حرفه ای وصنفي شاغل در بخ مسکن ،آموز ،وتربیت کارگران ماهر موورد تیواز اجورای ایون
قانون رادر حرف مربوط در قالب آیین نامه اجرایي ماده ( )1قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان – مصوب  -1971وبا بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا مي نمایند.
ماده  -31سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمي ایران با همکاری های وزارت مسکن وشهرسازی راهکارهای الزم برای ارتقاء آگاهي مردم وجامعه مهندسوي کشوور درارتبواط بوا
مزایای تولید صنعتي ساختمان ،ازجمله ساخت سریع،اقتصادی،مقاوم با فناوری های نوین،سازگاربامحیط زیست وفرهنگ معماری ایراني-اسالمي ،صرفه جویي انورژی وسوایر مووارد
را به مورد اجراگذارد.
فصا هفتم -اعطای تسهیالت بانوی
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ماده  -32برنامه های مورد حمایت جهت اعطای تسهیالت بانکي برای تولید وساخت مسکن مشتمل بر آماده سازی زمین وکلیوه برناموه هوای سواخت مسوکن شوهری وروسوتایي
موضوع قانون واین آیین نامه مي باشد.بانکها موظفند پرداخت تسهیالت به برنامه های موضوع بند(ج) فصل دوم این آیین نامه رادراولویت قراردهند.
ماده  -33سقف تسهیالت فردی تولید وساخت مسکن شهری ،ودیعه اسکان موقت  ،مسکن روستایي وآماده سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانوک مرکوزی وبوا
همکاری وزارت مسکن وشهرسازی تعیین وپ

از دریافت مجوز از مراجع ذی ربط اعالم مي گردد.

ماده  -34وزارت مسکن وشهرسازی بر حسب نیاز،جدول توزیع تسهیالت برنامه ها ی مختلف موضوع ماده ( )91این آیین نامه بین استان هوای کشوورراحداکثر توا 15اردیبهشوت
ماه هرسال تهیه وجهت ابالغ به بانک های عامل ،به بانک مرکزی اعالم مي نماید وبانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه هرسال نسبت به ابوالغ سوهمیه هوای
مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید.د رصورت عدم جذ ب تسهیالت ،حسب اعالم وزارت مسکن وشهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان هااختصاص خواهد یافت.
تبصره  -1بنیاد مسکن انقالب اسالمي موظف است به منظوراجرایي شدن احدا ساالنه دویست هزار(111ر)211واحدمسکوني درمناطق روستایي کشوور،توزیع اسوتاني تسوهیالت
بانکي رابه همراه پیشنهاد سهمیه بانک های عامل ضمن تعیین سقف تسهیالت درهراستان تا نیمه اردیبهشت هرسال تهیه واز طریوق وزارت مسوکن وشهرسوازی بوا بانوک مرکوزی
اعالم نماید .بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعالم توزیع استاني اقدام نماید.
ماده  -35مرجع معرفي متقاضیان مسکن شه ری(درشهرهای باالی بیست وپنج هزارنفر)،سازمان مسکن وشهرسازی استان ومتقاضیان مسوکن روسوتایي وشوهری (درشوهرهای بوا
جمعیت بیست وپنج هزار نفر وکمتر)،بنیادمسکن انقالب اسالمي مي باشد.معرفي برای پرداخت تسهیالت ساخت وپذیر ،مدارک از سوی بانک ،بعداز اخذپروانه صورت مي گیرد.
تبصره -درصورتي که متقاضیان احدا مسکن ،تعاوني های مسکن باشند تعاوني مربوط مي بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن وشهرساز استان معرفي گردد.
ماده  -36پرداخت تسهیالت دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکي پروژه درمراحل زیر انجام مي شود:
قسط اول معادل چهل درصد( )%11تسهیالت بعد از اتمام پي (فونداسیون)ساختمان
قسط دوم معادل چهل درصد( )%11تسهیالت بعد از تکمیل سقف آخر
قسط سوم معادل بیست درصد( )%21تسهیالت بعد از پایان سفت کاری
تبصره -1تسهیالت به صورت مشارکت مدني پرداخت مي شود ومدت آن برای احدا واحد های مسکوني هجده( )18ماده است که درصورت توافق ارکان اعتباری بانک ،بورای یوک
سال دیگر قابل تمدید مي باشد.
تبصره  -2پ از اتمام دوره مشارکت مدني ،بانک سهم الشرکه خود درهرواحد رابه خریداران واجد شرایط درقالب فرو ،اقساطي بورای مودت باقیمانوده (از مجمووع دوران فورو،
اقسا طي ومشارکت مدني ) ومبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکاني یا یکنواخت ،تقسیط مي نماید .درهرصورت مجموعه دوران مشارکت مدني وفرو ،اقسواطي ،پوانزده
( ) 15سال تمام ومجموع مبلغ فرو ،اقساطي هرواحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فرو ،اقساطي هر واحد مصوب شورای پول واعتبار مي باشد.
ماده  -37پرداخت تسهیالت آماده سازی پ

از تجهیز کارگاه وشروع عملیات آماده سازی متناسب با پیشرفت کاردردو مرحلوه انجوام موي شود.تسوهیالت یادشوده اززموان بهوره

برداری از واحدها وهمراه با تسهیالت دوره ساخت،فرو ،اقساطي مي گردد.
ماده  -38وزارت مسکن وشهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح های مشمول یارانه رادرزمان تسویه قرارداد مشارکت مدني به تفکیک سوهم سوازنده(دردوره فورو،
اقساطي) تعیین وبه حساب بانک های عامل واریز نماید .بانک موظف است میزان یارانه فرو ،اقساطي رااز بدهي متقاضي به صورت یکجا کسر ومابقي بدهي وی را بوا نورخ نافوذ در
زمان اخذ تسهیالت تقسیط نماید.
ماده -39بانک های عامل موظفند ظرف پانزده ( )15روز با تشکیل پرونده وپ

از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند.

ماده  -41به منظور انجام هماهنگي الزم ونظارت بر روند پرداخت تسهیالت ،کارگروه مشترکي با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران وبوا حضوور نماینودگان وزارتخانوه
های مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارایي تشکیل ميگردد.بانک های عامل موظفند گزار ،پرداخت تسهیالت را به صورت ماهیانه به بانوک مرکوزی ارایوه نماینود توا توسوط
بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره – درموردی که تسهیالت بانکي مربوط به تعاوني ها ی مسکن باشد  ،وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
ماده  -41تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن وشهرسازی برای پرداخت تسهیالت بانکي حکم سند رسومي تلقوي وبانوک هوای
عامل مي توانند به استناد قراردادهای یادشده ودر صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خودرادرصورت لزوم ازطریق تملک ملک (اعوم از اعیوان وحقووق عرصوه
ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.
فصا هشتم – بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری وسوونتگاههای غیررسمی
ماده  -42به منظور تسریع در اجرا ی طرح های بهسازی ،نوسازی وتوانمندسازی بافت های فرسوده شهری وسوکونتگاه هوای غیررسومي وبوه منظوور تحقوق مودیریت هماهنوگ ،
اقدامات زیر صورت مي پذیرد .
دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها ومحالت یادشده توسط بخ غیر دولتي تحت نظارت شهرداری ها تشکیل ميگردد .ساز و کار تشوکیل ،شورح خودمات و ضووابط مربووط ظورف
دوماه از ابالغ این آیین نامه توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی کشور تهیه و اعالم ميگردد .در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه های اجرایي مي توانند اختیوارات خوودرا بوه
دفاتر یادشده تفویض نمایند.
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حق االمتیاز آب  ،برق ،گاز ،تلفن ونظایر آن در محدوده های مربوط پ از نوسازی وبدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده ودستگاه های ذی ربط موظفند دراسرع وقوت نسوبت
به برقراردی وتامین خدمات مورد نیاز ومازاد بر وضع از نوسازی اقدام نمایند .
اد ارات ثبت اسناد وامالک با اولویت وخارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجمیع  ،تفکیک وافراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام مي نمایند.
هزینه های بخ غیردولتي در جهت تامین خدمات وفضاهای عمومي  ،فرهنگي و مذهبي در مناطق یادشده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتي مودیان خواهدبود.
ماده  -43وزارت مسکن وشهرسازی با هدف تامین زمین وبهره برداری از ظرفیت های جدید حاصل از بهسازی بافوت هوای فرسووده شوهری وسوکونتگاه هوای غیررسومي وتولیود
وعرضه مسکن توسط بخ غیر دولتي به میزان سهم برنامه های پی بیني شده در بافت های یادشده به شرح زیر حمایت مي نماید:
کلیه اراضي واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری وسکونتگاه های غیر رسمي متعلق به وزارتخانه ها،موسسات دولتي وشرکت هوای دولتوي کوه صددرصود( )%111سوهام آنهوا
متعلق به دولت مي باشد ،برای حمایت از این امر اختصاص ميیابد.
برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی دراحدا مسکن از محل اراضي بند( )1ماده ()12این آیین نامه و اراضي دراختیار ،واگذاری زمین به شکل فرو ،به قیمت کارشناسوي روزبور
اساس اعالم کارشناس رسمي با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلند مدت ویابه شکل اجاره به شورط تملیوک بوه مجریوان طورح هوا ومتقاضویان واجود شورایط مطوابق
دستورالعملي که توسط وزارت مسکن وشهرسازی ابالغ خواهد شد  ،صورت مي پذیرد .
فصا نهم -عمران ومسون روستایی
ماده -44کلیه دستگاه های مشمول ماده( )1قانون موظفندبالفاصله پ

از وصول درخواست کتبي بنیاد مسکن انقالب اسالمي درراستای امکان سنجي کالبدی وتشوخیص اراضوي

مستعد وانجام هرگونه تفکیک اراضي  ،نسبت به واگذاری قطعي اراضي وانتقال رسمي سند مالکیت ویا اعطای نمایندگي برای اراضي فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها بوه نهواد
یادشده اقدام نمایند  .عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایي توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
ماده  -45معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریی

جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضي راتاسقف سود مصوب تسهیالت بخ

مسکن هرسوال

برای مدت مشارکت مدني وفرو ،اقساطي محاسبه ودرابتدای همان سال دربودجه بنیاد مسکن انقالب اسالمي جهت تودیع نزد بانک های عامل منظورنموده و همه سواله تضومین
نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
تبصره  -1دوونیم درصد( ) %2/5تسهیالت مصوب مسکن روستایي به عنوان مدیریت وخدمات فني همه ساله از محل اعتبارات تملک دارایوي هوا توامین وبوه بنیواد مسوکن انقوالب
اسالمي پرداخت مي گردد.
تبصره  -2بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه  ،حق نظارت ،رعایت اصول صرفه جویي در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقودام نمایود
.
تبصره  -9نظارت فني بر ساخت وساز مسکن روستایي زیر نظر بنیاد مسکن انقالب اسالمي و در چارچوب قانون نظام مهندسوي وکنتورل سواختمان – مصووب (-1971نظوام فنوي
روستایي) انجام مي شود.
فصا دهم – سایر موارد
ماده  -46کلیه سازندگان واحدهای مسکوني ویژه گروه های کم درآمد وواحدهای مسکوني احدا شده در محدوده مصوب بافت هوای فرسووده شوهری مشومول اعطوای تخفیوف
وتقسیط به شرح زیر مي گردند.
شهرداری ها ودهیاریهای کشور موظفند حداقل پنجاه در صد( )%51هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختماني مجاز منظور در طرح های جوامع وتفصویلي مصووب رابورای
واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده ونسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد ( )%111اقدام نمایند.
معادل صددرصد( ) %111تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدورپروانه وتراکم ساختماني مجاز ناشي از قانون وسایر قووانین بوا اعوالم وزارت مسوکن وشهرسوازی توسوط
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریی جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف هایي که به دلیل اتمام اعتبوارات منودرج در قووانین بودجوه سونواتي در هرسوال امکوان
پرداخت وجودندارد،اعتبارات الزم را مستقیما" به عنوان مطالبات شهرداری ها ودهیاری ها در الیحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار وفرایند اجرایي مفاد این ماده بر اساس دستورالعملي خواهدبو د که ظرف یک ماه پ از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری وزارت کشوورتهیه
وابالغ خواهدشد.
تبصره -1تراکم پایه مالي دربافت های فرسوده کلیه شهرهایي که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست ( )%121درصد و تراکم پایه مالي بورای احودا بنوا در عرصوه
هایي از بافت های فرسوده شهرها که حد نصاب تفکیک درآنها رعایت شده باشد،به میزان یکصد وهشتاد درصد( )%181تعیین مي شود.
تبصره  -2تراکم پایه دربرنامه های فصل 2این آیین نامه در کل کشور181 ،درصد تعیین مي شود .
ماده  -47حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده ( )28قانون تامین اجتماعي وصول خواهدشد وحق بیمه کارگران فصلي مطوابق قوانون بیموه اجبواری کوارگران در مودت اشوتغال بوه
کاردردوره اجرای عملیات احدا ساختمان وصول مي گردد.
ماده  -48در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری وروستایي ،وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
اعمال تشویق های الزم برای بیمه نمودن ساختمان های مسکوني جدید االحدا کشور تا سقف سي درصد( )%91هزینه های مربوط.
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کمک به خدمات مهندسي گروه های کم درآمد
اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده ازخدمات بخ غیر دولتي
آموز ،وترویج مقررات ملي ساختمان
تبصره -معادل دوونیم درصد( )%2/5اعتبارات تخصیصي موضوع این آیین نامه  ،به منظور بهبود عملکرد ،ارتقاء بهرهوری و ارزیابي عملکرد سوازمان هوا و شووراهای توامین مسوکن
استان ها برای اجرای مطلوب برنامه های تامین مسکن اختصاص مي یابد.
ماده  -49کلیه دستگاههای اجرایي موضوع این آیین نامه موظفند عملکرد هریک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویب نامه درتاریخ  1988/2/5به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
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