بسمه تعالی
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده  -1به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کمدرآمد به خانه مناسب ،ارتقاء کیفیی
و کمی مسکن تولیدی کشور ،حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن بیا اسیتفاده از فناوریهیای نیوین و تولیید ین تی
مسکن ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسیوده هیهری و سیکونتهاههای ریررسیمی و مقیاو سیازی واحیدهای مسیکونی مو،یود،
دولت موظف است از طریق حمایتهای الز از قبیل تأمین زمین مناسب و کیاه

ییا حیذه بهیای زمیین از قیمیت تمیا هیده

مسکن ،تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت ،اعمال م افیتهای مالیاتی و تیأمین سیایر نهیادههیای میورد نییاز بمی
چهارچوب مفاد این قانون ،تدوین نظامات و مقیررات مییی سیاخت و سیاز و اعمیال نظیارت بیر تاقیق آنهیا و افی ای
سرمایه گذاری در بم

مسیکن در
ظرفییت

تولید و عرضه مسکن با هده تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (،هت هر خانوار یک بار) با رعاییت

مقررات میی ساختمان و الهوی مصره مسکن و ا ول ههرسازی و م ماری اقدا نماید.

ماده  -2به دولت ا،ازه داده می هود نسبت به واگذاری زمین تات تمیک خیود بیا اعمیال تمفییف ،تقسییو ییا واگیذاری حیق
بهرهبرداری به ورت ا،ارهای ارزان قیمت در قالب برنامههای ذیل اقدا نماید:
 .1حمایت از تولید و عرضه مسکن ا،ارهای توسو بم

ا،ارهای.

ریردولتی متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی به یورت

 .2حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد اعضاء ت اونیهای مسکن ییا تایت شوهی

نهادهیای متیولی ایین

گروهها یا خیرین مسکنساز یا سایر تشکیهای ریردولتی مرتبو.
 .3حمایت از تولید و عرضه مسکن (ا،اره و ا،اره به هرط تمییک) از طریق نهادهای ریردولتی ،دستهاههای متولی گروههیای
کم درآمد و خیرین واقفین مسکن ساز.

 .4حمایت از تولید انبوه و عرضیه مسیکن توسیو بمی

ریردولتیی بیا اسیتفاده از فناوریهیای نیوین و رعاییت الهیوی مصیره

مسکن.
 .5حمایت از سرمایهگذاریهای داخیی و خار،ی در ا،راء طرحهای تولید مسکن.
 .6حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشیار کیم درآمید و مایرو توسیو بنییاد مسیکن انقیالب اسیالمی و خییرین

مسکن ساز (با م رفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی).

 .7حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده ههری و سکونتهاههای ریررسیمی توسیو بمی
ریردولتی.
 .8حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق شرداخت بمشی از ه ینههای بیمه کیفیت.

ماده  -3به منظور برنامهری ی تأمین مسکن ههری و روستایی وزارت مسکن و ههرسازی مکیف اسیت متناسیب بیا رهید ،م ییت
کشور و مها،رت ،طرح ،امع توس ه بیست سیاله مسیکن بیرای کیییه هیهرها و روسیتاها را براسیات مقیررات ایین قیانون و سیایر
مقررات مربوط تا شایان قانون برنامه چهار توس ه اقتصادی ،ا،تماعی و فرهنهی ،مهوری اسالمی ایران تهیه و بیا تصیویب هییأت
وزیران ا،راء نماید.

ماده  -4بنیا د مسکن انقالب اسیالمی موظیف اسیت بیا انجیا متال یات امکیان سینجی و هناسیایی اراضیی مسیت د توسی ه کالبیدی
روستاها ،نسبت به انجا طراحی و تفکیک اراضی واقع در مادوده روستاها اقدا نماید.
کییه وزارتمانهها ،مؤسسات دولتی و هرکتهای دولتی که د در ید ( )%111سیرمایه و سیها آنهیا مت ییق بیه دولیت مییباهید
موظفند اراضی واقع در مادوده روستاها را به ورت رایهان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسیکن روسیتایی بیه بنییاد
مسکن انقالب اسالمی واگذار نمایند.

ماده  -5وزارت مسکن و ههرسیازی و نهادهیای واگذارکننیده زمیین موظفنید تمهییداتی را فیراهم آورنید تیا آمیادهسیازی اراضیی
واگذاری هامل (ا،راء ،وی، ،دول ،آسفالت ،هبکههای تأسیسات زیربنایی و احداث مسیا،د) در کوتیاهترین زمیان ممکین انجیا
گیرد .هروع عمییات ساخت بناها متناسیب بیا انجیا آمیادهسیازی مجیاز مییباهید و در طرحهیای هیهرهای مربیوط ،انمیایی خیدمات
روبنایی (مانند طرحها و شروژههای آموزهی ،بهداهتی ریره) ورت گرفته و زمین آن براسات ماده ( )111قانون تنظییم بمشیی

از مقررات مالی دولت -مصوب  -1381به دستهاههای مربوط واگذار خواهد هد.

تبصره – دولت مکیف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزهی موضیوع ایین میاده را در بود،یههیای سینواتی شیی
نماید .از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الااق چهار تبصره به ماده ( )18قانون تشکیل هوراهای آمیوز

بینیی

و شیرور

استانها ،ههرستانها و مناطق کشور مصوب  1373/2/21مجیس هورای اسالمی لغو میگردد.

ماده  -6وزارت مسکن و ههرسازی موظف است نسیبت بیه متال یه و مکیان ییابی ،هیت تیأمین اراضیی میورد نییاز در قالیب انیواع
طرحهای توس ه ههری به ورت متصل (بیا اولوییت توسی ه درونیی) ،منفصیل (ایجیاد مجتمیعهیای مسیکونی ،هیهرکها و هیهرهای
،دید) و همچنین توسی ه سیکونتهاههای مو،یود در شهنیه سیرزمین بیا رعاییت ضیوابو و مقیررات ههرسیازی اقیدا نمایید .کیییه
وزارتمانهها ،مؤسسات دولتی و هرکتهای دولتی که د در د ( )%111سرمایه و سها آنها مت یق به دولیت مییباهید مکیفنید
نسبت به واگذاری رایهان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابیهای موضیوع ایین قیانون واقیع مییگردنید بیه اسیتءناء
مناطق چهارگانه تات مدیریت سازمان حفاظت مایو زیست به وزارت مسکن و ههرسازی حسب درخواسیت وزارتمانیه میذکور بیا
فوریت اقدا نمایند.
ماده  -7در ورتی که اراضی با مالکیت بم

ریردولتی در درون طرحهای مکیان ییابی قیرار گیرنید و مالکیان آنهیا متقاضیی ا،یراء

برنامه های مسکن موضوع این قانون باهند در اولوییت بیوده و طبیق برنامیه زمانبنیدی کیه بیه تأییید وزارت مسیکن و ههرسیازی
میرسد توسو مالکین اراضی ،احداث خواهد گردید .وزارتمانه مذکور در یورت تماییل میالکین نسیبت بیه م اوضیه ییا تهیاتر بیا
سایر اراضی میکی خود یا خرید آنها به قیمت کارهناسی روز اقدا خواهد نمود.
ماده  -8کییه وزارتمانهها ،مؤسسات دولتی و هرکتهای دولتی که د در ید ( )%111سیرمایه و سیها آنهیا مت ییق بیه دولیت
می باهد مکیفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان هارل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسیکن متیابق
با الهوی مصره مسکن ،خانههای سازمانی در مالکیت خود را شس از شایان مدت ا،اره اسیتفاده کننیدگان ف ییی حسیب آ ییننامیه
مربوطه بدون ال ا به رعایت قانون فرو

خانههای سازمانی مصوب  1365/7/3از طریق م اییده عمیومی بیه فیرو

رسیانده،

و،وه حا ل را به حسابی که به وسییه خ انه داری کل کشور در بانک مرک ی ،مهوری اسالمی ایران افتتاح میهود واریی نماینید
تا م ادل د در د ( )%111آن در بود،ههای سنواتی منظور و به هرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

 .1م ادل بیست در د ( )%21و،وه برای شرداخت ودی ه و ا،اره مسکن سازمانی بیه منظیور اسیتفاده کارکنیان هیارل در
مشارل کییدی به تشمیص باالترین مقا دستهاه.
 .2م ادل هشتاد در د ( )%81و،وه و ولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در ،هیت تیأمین نییاز فاقیدین مسیکن
وا،د هرایو در قالب برنامههای این قانون ه ینه نماید.

تبصره -آ ین نامه ا،را ی این ماده ظره مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به شیشینهاد وزارت مسیکن و ههرسیازی بیه
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  -3به منظور تأمین بمشی از اعتبارات مورد نیاز ا،یراء ایی ن قیانون وزارت مسیکن و ههرسیازی بیا تصیویب دولیت بمشیی از
اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارهناسی روز از طریق م ایده عمومی به فرو

میرساند.

ماده  .11رسیدگی قضا ی درخصوص دعاوی احتمالی و شرونده های متروحیه میرتبو بیا ا،یراء قیوانین مربیوط بیه اراضیی هیهری از
،میه قانون زمین ههری ،قانون اراضی ههری و این قانون در ه ب تمصصی و خیار از نوبیت رسییدگی خواهید هید و دولیت از
شرداخت ه ینه دادرسی ناهی از ا،راء آن م اه میباهد.
ماده  -11دولت مکیف است با هده بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روسیتایی از طرییق تهییه و ا،یراء طیرح
هادی روستاها ،تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت ،هت ساخت مسکن روستایی ،حفظ بافت با ارز

روستایی و توسی ه و تیروی

الهوی م ماری بومی و استفاده از مصالح بادوا و هیوههای ،دید ساخت در شیوند با فناوری بومی و استفاده از مصیالح بیا دوا و

هیوههای ،دید ساخت در شیوند با فناوری بومی از بهسازی مایو و مسکن روستایی توسو بنیاد مسکن انقالب اسیالمی و از مایل
اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تمیک داراییهای سرمایهای ،به گونهای حمایت نماید که اهداه کمی برنامه چهیار
توس ه اقتصادی ،ا،تماعی و فرهنهیی ،مهیوری اسیالمی اییران و برنامیه چهیار توسی ه اقتصیادی ،ا،تمیاعی و فرهنهیی ،مهیوری
اسالمی اییران در بمی

مسیکن روسیتایی سیاالنه حیداقل دویسیت هی ار ( )211.111واحید (طیی ده سیال دو مییییون واحید) و

بهسازی مایو این روستاها (تهیه و ا،راء طرحهای هادی) کییه روستاهای باالی بیست خانوار ماقق گردد.
ماده  -12بانک مرک ی ،مهوری اسالمی ایران رفاً ،هت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده هیهری
و سکونتهاههای ریررسمی و شرداخت وا قرضالاسنه ا،اره مسکن (،هت اسکان موقت) موضیوع ایین قیانون از طرییق بانکهیای
عامل نسبت به تأمین و شرداخت تسهیالت بیند مدت در قالب سهمیه مشمصی از کل تسهیالت بانکی که در ابتداء هر سال توسیو

دولت ت یین میگردد ،اقدا مینماید .این تسهیالت شس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال بیه خرییداران بیوده و هیرایو
اعتاء تسهیالت و بازشرداختها با شیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده  -13وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتمانههای مسکن و ههرسازی و کشور تمهیدات الز برای ت یین یالحیت
دفاتر امالک و مستغالت و ناوه نظارت بر عمیکرد آنها را تدوین و به مورد ا،راء گذارد.
ماده -14

 -1وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرک ی ،مهیوری اسیالمی اییران و وزارت مسیکن و ههرسیازی از
طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
 ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به ششتوانه تسهیالت رهنی. -راه اندازی هرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.

 استفاده از هرکتهای واسپاری (لی ینگ) در تأمین منابع مالیت ولید مسکن به ورت ا،اره و ا،اره به هرط تمییک. انتشار اوراق مشارکت و سایر اب ارهای مالی اسالمی مانند کوک و استصناع با سررسیدهای ممتیف. ،ذب مشارکت و سرمایه سرمایهگذاران خار،ی در تولید انبوه مسکن. استفاده از ندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خار با هده ،ذب منابع برای تولید انبوه مسکن.تبصره -کییه اب ارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه ماور همانند کوک متابق اوراق مشارکت از مالیات م اه میباهد.
 -2دولت موظف است از طرق زیر نسبت به اف ای

سرمایه بانک مسکن اقدا نماید.

 اعاده م ادل سود و مالیات واری ی بانک در سالهای  1385و  1386به خ انه انتقال اقساط و ولی و،وه اداره هده.تبصره -بانک مرک ی ،مهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و ههرسیازی ظیره
مدت سه ماه روههای حمایت نظا بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را شس از تأیید هورای شیول و اعتبیار و تصیویب

هیأت وزیران به بانکها ابالغ نماید.
 -3وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنهی وزارت مسیکن و ههرسیازی ظیره میدت سیه میاه سیاز و کیار توسی ه
خدمات بیمهای در امر تولید مسکن ،هت تصویب در هیأت وزیران را ارا ه نماید.

 -4وزارت مسکن و ههرسازی موظف است ظره میدت سیه میاه ،راهکارهیای تولیید ،واردات و بیه کیارگیری ماهیینآالت و ابی ار
تولید ماصوالت ن تی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران شیشنهاد نماید.
تبصره – به منظور خودکفایی کشور در تولید اب ار و ماهینآالت و مصالح تولید مسکن ،دولت مکیف است ارز میورد نییاز واردات
اقال فوق را در قالب بود،ههای سنواتی شی

بینی و منظور نماید.

 -5آ ین نامه ا،را ی این ماده ظره مدت دو ماه شس از ابالغ با شیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصیادی و داراییی ،وزارت مسیکن
و ههرسازی و بانک مرک ی ،مهوری اسالمی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  -15اراضی بایر با کاربری مسکونی در مادوده ههرهایی که دولت ت ییین مییکنید سیاالنه مشیمول مالییات بیه نیرد دوازده
در د ( )%12بر مأخذ ارز

م امالتی میباهد .مالکان این قبیل اراضی مکیفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسیییم

اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال ب د به اداره امور مالییاتی مایل وقیوع مییک تسیییم و مالییات مت ییق را ظیره

همین مدت شرداخت نمایند.
تبصره  -1مالکینی که خود یا افراد تات تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قت ه اراضیی بیایر باهیند ،تیا سیقف ییک
ه ار مترمربع مشمول شرداخت مالیات موضوع این ماده نمواهند بود.
تبصره  -2آن دسته از زمین های بایری که به تشمیص ههرداری مال یا مرا،یع ذیصیالح بیا موانیع قیانونی سیاخت و سیاز موا،یه
باهند از همول این ماده مستءنی میباهند.

تبصره  -3ههرداریها م وظفند از تاریخ تصویب این قانون ظره مدت ه

ماه ،اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول ایین میاده

واقع در مادوده ههرداری خود را هناسایی و مشمصات کامل آن را به حوزه مالیاتی مال اعال نمایند.
تبصره  -4در مواردی که انتقال ،قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتیر از بیسیت سیال سین داهیته باهید

زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نمواهد بود.

ماده  -16کییه طرحهای تولید مسیکن وییژه گروههیای کیم درآمید و طرحهیای تولیید مسیکن در بافتهیای فرسیوده هیهرها مشیمول
تمفیف حداقل شنجاه در د ( )%51ه ینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیو بدون کارم د باقیمانده میباهد.
دولت موظف است م ادل د در د ( )%111تمفیف اعمال هده از سوی ههرداریها ناهی از ا،راء ایین قیانون و سیایر قیوانین

را در لوایح بود،ه سنواتی منظور و شرداخت نماید.

ماده  -17به منظور هماهنهی ،شیهیری تأمین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از ،میه زمین ،مصالح سیاختمانی ،خیدمات
زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه ،بسترسازی و تسهیل ،ریان تاقق مفیاد ایین قیانون در هیر اسیتان هیورای مسیکن
استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد.

 - 1استاندار (ر یس هورا).
 - 2ر یس سازمان مسکن و ههرسازی (دبیر هورا).
 - 3ر یس سازمان ،هاد کشاورزی.
 - 4مدیر کل آموز

فنی و حرفه ای.

 - 5مدیر کل ت اون.
 - 6مدیر کل ثبت اسناد و امالک.
 - 7م اون استاندار و ر یس سازمان مدیریت و برنامهری ی استان.
 - 8مدیرعامل هرکت توزیع برق.

 - 3مدیرعامل هرکت آب و فاضالب ههری و روستایی استان.
مدیرعامل هرکت گاز.
- 11
مدیرعامل هرکت ممابرات.
- 11
ههردار ههر مربوط (حسب مورد).
- 12
رؤسای بانکها در استان (حسب مورد).
- 13
- 14مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی.
مدیر کل بنیاد ههید و امور ایءارگران.
- 15
مدیر کل تأمین ا،تماعی.
- 16

 17ر -یس سازمان نظا مهندسی ساختمان.
تبصره -هرح وظایف تفصییی این هورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  -18دولت موظف است به منظور تاقق اهداه و برنامههای این قانون ،اعتبارات مورد نیاز را به می ان ساالنه حداقل مبیی
ده ه ار میییارد ( )11.111.111.111.111ریال ،هت سیالهای باقیمانیده از قیانون برنامیه چهیار توسی ه اقتصیادی ،ا،تمیاعی و

فرهنهی ،مهوری اسالمی ایران از مال درآمدهای عمومی در بود،ههای سنواتی شی

بینی و تأمین نماید .اعتبیارات میذکور ید

در د ( )%111تمصیص یافته تیقی هده و وزارت مسکن و ههرسازی مجاز است از مال بمشی از اعتبارات یاد هده در قالیب
کمک سود تسهیالت بانکی یا منابع و،وه اداره هده از طریق ان قاد قرارداد با بانکهای عامیل زمینیه الز را بیرای اعتیاء تسیهیالت
ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانهها به منظور ا،راء این قانون فراهم نماید.

تسهیالت موضوع این قانون براسات هاخصهای برنامه مسکن کشور بیین اسیتانهای ممتییف توزییع و هیورای مسیکن هیر اسیتان

موظف است براسات مفاد این قانون و در چهارچوب برنامههای ابالری با به کیارگیری تسیهیالت و اعتبیارات مربیوط بیه آن اسیتان
اقدا و گ ار

عمیکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت مسکن و ههرسازی اعال نماید.

ماده  -13دولت مکیف است نسبت بیه برنامیه ریی ی تولیید و تیأمین مصیالح میورد نییاز بمی

مسیکن اقیدا و از تولیید مصیالح

استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در ورت نیاز به واردات ،مجوز ورود آنها را بیدون ت رفیه یادر کیرده و از تولیید و ورود

مصالح ریراستاندارد تات هر هرایتی ،یوگیری نماید.
ماده  -21دولت مکیف است از فرهنگ رفنی ایرانیی -اسیالمی در حیوزه م میاری و ههرسیازی و ارتقیاء کیفییت طرحهیا ،تو،یه بیه
مبانی و رعایت هویت ایرانی -اسالمی در کییه طرحهای ههرسازی ،م ماری و تولید مسکن یانت نماید.
ماده  -21وزارت کار و امور ا،تماعی موظف است برنامهری ی الز به منظور آموز

و تربیت کارگران ماهر مورد نییاز ا،یراء ایین

قانون در زمینههای حره ساختمانی (موضوع ماده « »4قانون نظا مهندسی و کنترل سیاختمان) را بیا همیاهنهی وزارت مسیکن و
ههرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکءر ظره مدت سه ماه ،هت تصویب بیه هییأت وزییران ارا یه
نماید به گونهای که حداکءر شس از شن سال از ا،راء این قانون کییه کارگران ساختمانی می
از واحدهای آموز

به داهتن کارت مهیارت اخیذ هیده

فنی و حرفهای مجاز باهند.

ماده  -22دولت مکیف است کییه تمفیفها و یارانهها و دیهر ه ینههای حمایتی ناهی از احکا این قانون را از مال میاده ()15
این قانون در بود،ه سنواتی شی

بینی و شرداخت نماید.

مییاده  -23سییازمان تییأمین ا،تمییاعی موظییف اسییت ،هییت دریافییت حییق بیمییه از کییییه سییازندگان مسییکن بییه هییرح زیییر اقییدا و
مفا احساب مربوط را ادر نماید.

 کارکنان ثابت براسات قانون تأمین ا،تماعی. -کارکنان فصیی براسات قانونی بیمه ا،باری کارگران ساختمانی.

ماده  -24آ ین نامه ا،را ی این قانون توسو وزارت مسکن و ههرسازی ،وزارت کشور و سیازمان میدیریت و برنامیهریی ی کشیور
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در ،یسه عینی روز چهارهنبه مورد بیست و شنجم اردیبهشت ماه یک هی ار
و سیصد و هشتاد و هفت مجیس هورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1387/3/2به تأیید هورای نههبان رسید.
رالم یی حداد عادل
ر یس مجیس هورای اسالمی

