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  مقدمه

با هدف تدوين گزارشي منسجم و مستند از روند » مسكن مهر ةشناخت، مستندسازي و ارزيابي برنام«طرح  هايپژوهش
در پژوهشكدة معماري و شهرسازي مركز  1392ماه سال مسكن مهر از ابتدا تاكنون در بهمن گذاري و اجراي برنامةسياست

ستندسازي طرح مسكن مهر در سه براي دستيابي به اين هدف، گزارش م. تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي انجام گرفته است
با توجه به اين كه روند ). 1نمودار (ين شده است تهيه و تدو» تحليل و ارزيابي«و » بررسي اجرا«، »بررسي برنامه«اصلي  مرحلة
، بررسي ميزان تحقق برنامه در شده انجام گرفتهتعيينمدون و از پيش اجرا در طرح مسكن مهر بدون برنامةگيري و تصميم
ها و ساير اسناد نامهقوانين، مصوبات، آيين همة، ابتدا بررسيرو در اين از اين. اجراي آن با دشواري مواجه است گوناگونمراحل 
بندي و به گيري در مورد طرح بوده، گردآوري و طبقههاي اجراي طرح به تصويب رسيده و مبناي تصميمكه در طي سال ،قانوني

برنامه   "بازسازي"طرح مستندسازي مشتمل بر  هايبررسيبنابراين نخستين مرحله از . است شدهمدون » سند برنامه«صورت 
مصوبه بر حسب  180در اين مرحله عالوه بر تدوين فهرستي از حدود . ات قانوني مرتبط با اين طرح استمطابق روند مصوب

مسكن مهر به صورت خالصه و جامع  ةها و نيز متن كامل هر يك از مصوبات، سند برنامموضوع، تاريخ و مرجع تصويب آن
  .بازنويسي شده است

-هدف اصلي در اين بخش گردآوري، جمع. استبررسي شده ي فرايند اجرا مسكن مهر در ط ةدوم، عملكرد برنام ةدر مرحل

 ةكردن زمينفراهم به قصد. اجراي طرح مسكن مهر بوده است ةاطالعات و مستندات مرتبط با نحو همةبندي بندي و طبقه
كه  شدهبندي طبقه اطالعات و مباحث مرتبط با اين طرح در شش زمينه كلمقايسه ميان برنامه و اجراي طرح مسكن مهر، 

امكانات  .3ساخت، پيشرفت فيزيكي و واگذاري واحدهاي مسكن مهر،  .2تأمين و واگذاري زمين،  .1مشتمل بر شش محور اصلي 
مبناي  و متقاضيان مسكن مهر است .6تأمين مالي طرح و  .5عملكرد نهادهاي متولي،  .4زيربنايي و روبنايي و كيفيت ساخت، 

هاي بر اين اساس، در اين مرحله انواع منابع اطالعاتي از جمله گزارش. ازي و ارزيابي قرار گرفته استتدوين گزارش مستندس
ها و متقاضيان مسكن مهر، اطالعات هاي ثبت اطالعات پروژهنهادهاي مختلف، آمار سامانه زير نظرشده كمي و كيفي تهيه

  .ه استشددسترس بررسي  دراسناد و منابع شده توسط نظام بانكي كشور و ساير تسهيالت مالي پرداخت

سازمان ملي زمين و مسكن، بنياد  شدهها در اين طرح استفاده آن شدةهاي تدوين ترين نهادهايي كه اسناد و گزارشمهم
 برايهمچنين . هستندريزي و اقتصاد مسكن و بانك مسكن مسكن انقالب اسالمي، شركت عمران شهرهاي جديد، دفتر برنامه

نام و ثبت ةمديريت مسكن مهر و سامان ةشده در سامانآمار ثبت كلهاي مسكن مهر در سطح كشور، بررسي روند اجراي پروژه
هاي گذشته در سال پژوهشيهاي عالوه در اين مرحله از نتايج طرحبه. واگذاري متقاضيان مورد پردازش و تحليل قرار گرفته است

ترين برخي از مهم. اندركار بهره گرفته شده استدست اصليج مصاحبه با مديران و كارشناسان طرح مسكن مهر و نيز نتايزمينة 
مسكن مهر به تفكيك نوع قراردادهاي پروژه،  هايسازواز برآورد حجم ساخت است عبارت بررسيدستاوردهاي اين مرحله از 

ها؛ ختي و خدمات روبنايي در سطح كل كشور و استانها و ميزان برخورداري از امكانات زيرساميزان پيشرفت فيزيكي پروژه
بودجه و اعتبارات بانكي  مقدارها؛ عملكرد مالي طرح شامل زمان اجراي پروژهبرآورد ميزان اراضي واگذارشده، مقياس و مدت

هاي اقتصادي و يطرح؛ و بررسي تفصيلي ويژگ الزم براي تكميليافته به طرح و منابع مالي واگذار شده، حجم تسهيالت تخصيص
  .درآمدكم قشرهاياجتماعي متقاضيان مسكن مهر با توجه ويژه به تحليل اطالعات 



٢ 
 

 ةمرحل( ةبرنام ةدر هر محور بر اساس مقايس مستندات مورد بررسي ة، مجموعپژوهشسوم از  ة، در مرحلاين موارد با توجه به
، پژوهشسوم  ةمبناي ارزيابي طرح مسكن مهر در مرحل. گرفته استمورد تحليل و ارزيابي قرار ) دوم ةمرحل(با روند اجرا ) اول

اين ارزيابي با . شده در هر محور از لحاظ ميزان انطباق يا انحراف از برنامه استهاي تعيينبررسي ميزان تحقق اهداف و سياست
عنوان و در  18و در قالب وساز، كيفيت آن و همچنين مدت زمان اجراي طرح صورت گرفته تأكيد بر حجم و پيشرفت ساخت

  . ارزيابي تنظيم شده است- اجرا-چارچوب موضوعيِ برنامه

  

 



 

  
 

دسازي و ارزيابي بر  مسكن مهر ةرنام

٣ 

طرح شناخت، مستند ط بررسيروند : 1 دار نمود
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  وابسته هايفعاليت و مهر مسكن ريزيبرنامه -1

هاي ها و دستورالعملنامهاز گزارش اسناد قانوني اعم از قوانين و مقررات مرتبط با طرح مسكن مهر، آيين بنددر اين     
بر اساس هاي دولتي و خصوصي، تا حد امكان ها و دستگاهسازمان ،هاي نهادهانامهتفاهمو اجرايي، مصوبات كارگروه مسكن مهر، 

طرح مسكن  "ةبرنام"بندي به كمك اين طبقه وعرضه بندي و طبقههاي انجام شده گذاريِگذاري و سياستقانون تاريخيِ توالي
تا  هبندي شدتقسيمروندهاي قانوني به صورت موضوعي  ،بعدقسمت سپس در  .شودميهاي مرتبط با آن مشخص مهر و فعاليت

-امكان، "هاي وابستهمسكن مهر و فعاليت ةاجراي برنام"ند دوم گزارش، هاي بسرفصلبرنامه و اجرا مطابق با سنجش و مقايسة 

ها به صورت نامهطرح مسكن مهر در انتهاي اين بخش بر اساس قوانين، مصوبات و آيين ي"سند برنامه"سرانجام  .پذير شود
  . خالصه بازسازي شده است

  طرح مسكن مهر اسناد قانوني كليات مربوط به -1-1

اين قانون  30 ةماد )ج(براساس بند كه  ،اجراي قانون برنامة چهارم توسعه با اولين سالمصادف بود شروع كار دولت نهم   
مكلف به تهيه و تصويب طرح جامع مسكن براي ايجاد تعادل در اقتصاد ملي، ارتقاي كيفيت زندگي و  1و شهرسازي راهوزارت 

 ةپس از در دستور كار قرار گرفتن بخش مسكن در برنام به اين ترتيب. ، شدنامة چهارمها، تا پايان سال اول بركاهش نابرابري
كل كشور  1386سال  ةقانون بودج) د(بند  و خصوصاً 6 ةتبصر مهر،مسكن  ترين قانون مرتبط با طرحمهم رسدبه نظر مي، دولت

تنظيم  1386خرداد  ةمسكن را در نيم ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةكه دولت بر اساس آن اليح ،است )1385مصوب (
  . به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد و قانوني شد 1387و اين اليحه در ارديبهشت  فرستادمجلس  بهو كرد 

 اي، اجاره مسكن ةعرض بازار ساماندهي: از بود عبارت كشور كل1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اصلي موضوعات
 در اسكان داوطلب عشاير و روستاييان مسكن تأمين جمعيت، نفر ميليون يك زير شهرهاي در ساكن مردم مسكن تأمين

 آزادگان باالتر، و درصد وپنجبيست جانبازان مسكن تأمين غيررسمي، هايسكونتگاه و شهري ةفرسود هاي بافت نوسازي روستاها،
 به تسهيالت واگذاري ونو هايفناوري با مسكن انبوه توليد غيردولتي مؤسسات و ها شركت از حمايت شهدا، معظم  ةخانواد و

 مسكن تأمين ةبرنام در شدهمطرح موضوعات از يكي تبصره، اين در .كاركنان مسكن تأمين براي هاسازمان مسكن هاي تعاوني
  .بود زمين از برداري بهره حق چارچوب در سال 99 تا زمين بلندمدت  ةاجار جمعيت، نفر ميليون يك زير شهرهاي ساكن مردم

هاي اجرايي، نامهمقدمات قانوني آن فراهم شد، با تنظيم و تصويب آيين 1386كه از سال  ،بنابراين طرح مسكن مهر
ساخت واحدهاي در زمينة  ،هاهاي متعدد با نهادها و سازماننامهتفاهم و ها، اصالحات و مصوبات كارگروه مسكندستورالعمل
پنجم  ةبخش مسكن در برنام هايگذاريسياست طرح مسكن مهر در به همين ترتيب،. هاي بعد ادامه يافتدر سال ،مسكن مهر

  :پنجم آمده است ةبرنام 171 ةماد) د(مثال در بخش  براي. شدنيز دنبال ) 1390-1394(توسعه 

                                                            
 

 بجز  ،در اين گزارش .مسكن و شهرسازي با رأي مجلس و تأييد شوراي نگهبان تشكيل شد راه و ترابري و وزارت از ادغام وزارت 1390خرداد  31وزارت راه و شهرسازي در  .1
  .است استفاده شده "وزارت راه و شهرسازي"، از عبارت هآمد "وزارت مسكن و شهرسازي"ها عبارت كه در آن ،شده از مراجع رسميمتون قانوني يا موارد نقل
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هاي فرسوده از بافت%) 10(ند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد اها موظفدـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري"
عمومي  ةساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودج مورد نياز همه ةتسهيالت و بودج .ندكنشهري را احياء و بازسازي 

ي نوسازي با معرفي شهرداري قرار هاها يا مجريان طرحو در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريخواهد شد بيني  پيش
  .خواهدگرفت

-ي براي بخش مسكن اعم از طرحياز منابع، اعتبارات و تسهيالت اعطا%) 50(دولت موظف است حداقل پنجاه درصد : تبصره

هاي فرسوده شهري بافت ةهاي مذكور در محدودهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرح
  ".صاص دهداخت

تا فراهم آمدن ـ ها با تخصيص اراضي دولتي به تعاوني 1387و  1386هاي وساز در طرح مسكن مهر كه در سالساخت
با اضافه كردن قراردادهاي از  1389و  1388هاي آغاز شد، در سال آهستگيبهـ سازوكارهاي قانوني و تخصيص اعتبارات طرح 

- ثبت نام متقاضيان و ثبت پروژه نظر از  1392در سال  سپسو  شتاب گرفتجانبه، هاي سهنامهنوع مسكن مهر ملكي و تفاهم

اعم از  ،نهادهاي متولي ةبه كلي 9/7/1392مورخ  43375/125 ةشمار ةابالغيبه موجب . محدود شد تا حد زياديهاي جديد 
 جديد  ةنامصدور معرفي ،ان شهرهاي جديدادارت كل استاني وزارت راه و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمر

البته در مصوبات . هاي ساخت متوقف شدو گروه هاجانبه، تعاونيسه نامةخودمالكين، تفاهم هايپروژه براياخذ تسهيالت مسكن 
  .مجاز شد) واحد 20تا (هاي جديد به صورت محدود ثبت نام متقاضيان و پروژه بعد

 و ساماندهي قانونو  1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(شامل بند  ،مسكن مهر دو قانون اصلي وجود دارد ةدر برنام
، اصالحات، مروربهدو قانون كه اين جز هب .كه مبناي اجراي طرح مسكن مهر قرار گرفته است ،مسكن ةعرض و توليد از حمايت

كارگروه مسكن مهر مركب از نمايندگان مصوبات ، شودها اشاره ميبه آن ادامه و دره شده فزودها اها و الحاقاتي به آننامهآيين
هيئت وزيران  37543ت/40189 ةطي مصوب 19/3/1386در تاريخ  قانون اساسي 127بر اساس اصل كه ، است جمهوررئيس ةويژ

هاي استاني ها نيز كارگروهدر استان .بوده است ت وزيرانئجمهور و هييسئدر حكم تصميمات رمصوبات آن  و تشكيل شد
ترين و بيشترين تصميمات در مورد اصلي .ندكردتصميمات مرتبط با طرح مسكن مهر را پيرو مصوبات كارگروه ملي اتخاذ مي

جمهور، هيئت وزيران، برخي وزراء، برخي تصميمات نيز توسط رئيس و مذكور هايمسكن مهر توسط كارگروه ةاجراي برنام ةنحو
-عالي معماري و شهرسازي در قالب شيوه و شوراي) شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد(ي نهادهاي متولي برخي رؤسا

 دادهها بندي موضوعي آنطبقه شدهتالش  ادامهكه در  ،نامه اتخاذ شده استنامه يا تفاهمنامه، دستورالعمل، بخشنامه، آيين
و در انتهاي گزارش نيز فهرست همه و  اشاره شدهي ها به تفكيك موضوعآنبه جزئيات متن ) 2-1بند (سپس در بخش بعد . شود

  . آمده استها به صورت پيوست آنترين متن مهم

  مسكن مهر ةمرتبط با برنام يهانامهآيين ترين قوانين ومفاد مهم بررسي -1-2

مسكن، سازوكار  ةايت از توليد و عرضو قانون ساماندهي و حم 1386سال  ةقانون بودج 6 ة، تبصراشاره شدطور كه همان
به پيشنهاد هيئت ، 1386سال  ةبا توجه به محدوديت زماني قانون بودج. ستا قانوني طرح مسكن مهر را براي اجرا فراهم كرده

 ،همچنين كارگروه مسكن مهر. هاي بعد نيز تسري يافتسال به 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اعتبار اجرايي بند دولت 
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مصوبات آن در اجراي  و از) هيئت وزيران 19/3/1386مورخ ، 37543ت/40189 ةمصوببر اساس (تشكيل  ،مركب از برخي وزراء
مسكن مهر به تفكيك موضوع و تاريخ  ةاهم اصالحات و تغييرات دو قانون بنيادي مربوط به برنام. شد مسكن مهر استفادهطرح 

  :از است تصويب عبارت

 1385كل كشور، مصوب اسفند  1386سال  ةدجقانون بو 6 ةتبصر 

o 22/1/1386، مصوب 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 

 كشور، مصوب  كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر )د( بند اجرايي ةنامآيين 23 ةماد به تبصره يك الحاق
25/06/1386 

 19/3/1387كشور، مصوب  كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي مةناآيين اعتبار 

o 6/4/1386مسكن، مصوب  ةعرض و توليد ساماندهي و كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر اجراي ةنحو 

o مسكن، مصوب  ةعرض و توليد ساماندهي و كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر اجراي ةنحو
27/5/1386 

 25/2/1387مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون  
o 20/08/1387مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين  

 مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 41 ةماد به تبصره الحاق
25/05/1388 

 مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 45ة ماد 1 ةتبصر اصالح
10/05/1389 

 مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 7 ةماد 1 ةتبصر اصالح
24/11/1390 

o 07/02/1388مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 8 ةماد اجرايي ةنامآيين  
o 02/12/1388مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون به موادي الحاق قانون 

 1388مسكن مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون به موادي الحاق قانون اجرايي ةنامآئين ،
 21/04/1390مصوب 

o 28/09/1389مسكن، مصوب  ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 8 ةماد اصالح قانون 

 43و  31آن در راستاي اجراي اصول ) د(و بند ) الف تا ه(بند از  5شامل  1386سال  ةقانون بودج 6 ةاينكه تبصرتوضيح 
چهارم  ةقانون برنام 30 ةماد) ج(چهارم توسعه و بند  ةهاي برنامقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مفاد بندهاي سياست

-رخصوص قشاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به ةتوسع
 ساماندهي قانون. آمده استتأمين مسكن توسط دولت  ةجزئيات نحوها در آنزيربند است كه  35بند و  7درآمد، شامل كمهاي 

درآمد، نوسازي هاي كمتبصره است كه در آن بر تأمين مسكن گروه 10اده و م 24مسكن مشتمل بر  عرضة و توليد از حمايت و
  . ساخت تأكيد شده است هاي نوناوريهاي فرسوده و حمايت از فبافت
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ها به طور دقيق امكان ندارد و ضروري بندي آن، طبقهاستبا توجه به اينكه معموالً برخي از مصوبات شامل چندين موضوع 
مربوط بيشترين تعداد مصوبات . كردبندي طبقه توانميدر چند گروه را  مهر مصوبات كارگروه مسكنطور كلي اما به  ؛هم نيست

و سپس مصوبات مربوط  بيمه، ماليات و اوراق مشاركت است تبط باتسهيالت بانكي، تأمين اعتبار طرح مسكن مهر و مسائل مربه 
براي عالوه بر تعيين وظيفه ها مصوبهاز اين كه در برخي  ،احداث طرح مسكن مهر به قصدبه تخصيص يا واگذاري اراضي دولتي 

تخصيص اراضي با مالكيت نهادهاي  ، در موردها و امكانات روبناييتأمين زيرساخت در زمينةها و ادارات نهادهاي دولتي، وزارتخانه
اين  ةكه مستقيماً به برنام ،ت مرتبط با طرح مسكن مهرترين موضوعامهم .دولتي به طرح مسكن مهر نيز تعيين تكليف شده است

هاي ساختماني و امكانات زيربنايي و ه تأمين مالي، متقاضيان، نهادهاي متولي و مجري ، زمين و نهادهنگاطرح در موضوعات پنج
بندي طبقه 2-1در بند نامه نامه و شيوهنامه، دستورالعمل، بخشمصوبه، آيين 180مجموع حدود  ، بر اساسط بودهوروبنايي مرب
مرتبط بوده و متن كامل  با طرح مسكن مهر كه به طور مستقيماشاره شده مفاد يا بندهايي  در اين بخش صرفاً به. شده است

  . آمده است يكم در پيوست مهم مصوبات يا قوانين

 قانون بودجه و قانون  6 ةصرتب) د(اجراي جزئيات بند  ةهاي مرتبط با نحوها و دستورالعملنامهمصوبات، آيين
 مورد 18در مصوبه و قانون مرتبط با طرح مسكن مهر  180از مجموع . مسكن ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض
دو قانون و تعيين اين از جمله اصالحات مربوط به مفاد  شده است،داده  هادر آنبه دو قانون فوق اشاره يا اصالحاتي 

 .هاوظايف شوراي استان
 38كه در  ،مسكن مهر ةتأمين زمين براي اجراي برنامهاي انواع ديگر روشيا  مصوبات مرتبط با واگذاري اراضي 

براي اجراي طرح  از جمله انتقال و واگذاري اراضي دولتي از كل مصوبات و قوانين به اين مسائل اشاره شده، مورد
هاي جامع شهرها و الحاق اراضي مسكن مهر ح طرحعالي معماري و شهرسازي براي اصالات شوراي، مصوبمسكن مهر
 .اراضيسازي آماده و شهرها ةبه محدود

 بانك  ويژهبه( هاي عاملبانك بانك مركزي ومصوبات مربوط به  مصوبات مرتبط با تأمين مالي مسكن مهر، اعم از
را شامل مصوبه و قانون  40كه بيشترين حجم از كل مصوبات يعني  و ماليات تسهيالت، بيمه پرداخت ة، نحو)مسكن

هاي عامل، انتشار اوراق مشاركت، تأمين اعتبارات توسط بانك مركزي، بانك مسكن و ساير بانك از جمله شود؛مي
اراضي ها به طرح مسكن مهر، ماليات هاي نهادها و سازماناختصاص بودجه از محل ساير اعتبارات دولتي در بودجه

ها در تعلق تسهيالت به متقاضيان و تعاوني ةوسازهاي مسكن مهر براي سازندگان، نحودولتي، بيمه و ماليات ساخت
 .تأمين اعتبارات استاني طرح مسكن مهرو نامه يا دستورالعمل، قالب آيين

 و استانداري، شهرداريويژه هب(و وظايف نهادهاي دولتي  ها، امكانات روبناييتأمين زيرساخت ةمصوبات مرتبط با نحو 
قوانين و  كم تعدادترينتقريباً  .)وزارت نفت و وزارت نيرووزارت راه و شهرسازي، ويژه به(ها و وزارتخانه) تعاون ةادار

 .اختصاص يافته استها، امكانات روبنايي و توجه به نهادها مسائل مربوط به زيرساختبه مصوبات طرح مسكن مهر 
به مورد  10طرح و در  زيرساختي به مسائل مورد 9در  فقطمصوبه و قانون طرح مسكن مهر  180از كل بيش از 

هاي دولتي براي نحوه و ميزان مشاركت نهادها و سازمانشامل از جمله  ، كههاي دولتي اشاره شدهنهادوظايف 
تعاون  ها و ادارةاستانداريها و همكاري خدمات شهرداري ة عرضةنحوهاي آب، برق، گاز، فاضالب، تأمين زيرساخت

  .است ها و امكانات روبناييتأمين زيرساخت نظردر طرح مسكن مهر از 
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 ها و دستورالعملنامهكه بيشتر شامل شيوه، هابندي اطالعات آنشناسايي متقاضيان و طبقه ةمصوبات مرتبط با نحو -

به آن نيز هاي بعد از شروع طرح، موارد ديگري در سال .متقاضيان است ةترين آن شرايط چهارگانها ازجمله مهم
مورد از  21درمجموع . اندهاي خاص متقاضيان از داشتن برخي از شرايط چهارگانه معاف شدهاضافه شده و گروه

 ةنامازجمله شيوه ،مرتبط استمسائل مربوط به متقاضيان  ادر اين گزارش بشده فهرست قوانين و مقررات اشاره
  .شهدا ةشرايط متقاضيان خاص مانند آزادگان، جانبازان و خانواد و ال مسكن مهر، شرايط متقاضيانوانتقنقل ةنحو

  برنامة مسكن مهر بر اساس قوانين و مصوباتو زماني بندي موضوعي طبقه -1-3

هاي ساختماني، هها به تفكيك موضوعات پنجگانة زمين و نهادها و دستورالعملنامهمفاد قوانين، مصوبات، آيين بنددر اين 
بندي و تالش شده حداكثر تفكيك ميان طبقه نهادهاي متولي و مجري و متقاضيان ،تأمين مالي ،امكانات زيربنايي و روبنايي

متن قوانين مطابق قوانين و مصوبات منعكس و توضيحات الزم ميان دو قالب . موضوعات به ترتيب زماني و موضوعي انجام شود
  . آورده شده است[] 

  هاي ساختمانيزمين و نهاده -1- 1-3

 واگذاري اراضي دولتي و تأمين زمين

  وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و
فرسوده و هاي  بافت  هاي متصل يا دروني، با اولويت امكانات موجود در قالب توسعه ةيابي و شناسايي كليمكان

ها و شهرهاي جديد، در چارچوب و مطابق با  ها، شهرك منفصل با ايجاد مجتمع ةهاي غير رسمي، توسع سكونتگاه
قانون  6تبصرة ) د(بند   5 -2بند ( اي و جامع، با رعايت قوانين و مقررات مصوب، اقدام نمايد هاي مصوب ناحيه طرح

 ).1386بودجة سال 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  ةچهارم توسع ةقانون برنام 160 ةوع مادهاي اجرايي موضدستگاه ةكلي
قانون محاسبات عمومي كشور، « 4 ةهاي دولتي موضوع مادها، مؤسسات و شركت وزارتخانه ةكلي[ اسالمي ايران

مشتركاً به  ها منفرداً ياسرمايه و سهام آن%) 50(هايي كه بيش از پنجاه درصد و ساير شركت »1/6/1366مصوب 
 ةهاي بيمها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها، مؤسسات دولتي و شركت وزارتخانه

ها، ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنقانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركت
-وابسته به وزارت نفت و شركت ةهاي تابعت ايران و شركتشركت ملّي نف: مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله

هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتآن ةهاي تابع
اي كه  ند اراضيافمكل ]شوند هاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون ميصنايع معدني ايران و شركت

اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد مراجع ذيربط به  5 زءيابي موضوع جدر چارچوب مكان
از سوي   مذكور به نمايندگي ةرسد را با فوريت و به صورت رايگان، به مالكيت وزارتخان تصويب هيئت وزيران مي

فوريت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به بهظف است وسازمان ثبت اسناد و امالك كشور م. دولت، منتقل نمايند
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. حسب اعالم وزارت مسكن و شهرسازي، به انجام رساند ،انتقال، تفكيك و ساير اقدامات ثبتي بر روي اين اراضي را
هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت مسكن و  هاي دولتي و بانك امالك متعلق به شركت
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند   6- 2بند ( شود شهرسازي خريداري مي

  تواند براي اجراي مفاد اين بند در صورت نياز به اراضي  مي) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي
مت تحت مالكيت غير، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ةچهارم توسع ةقانون برنام 30 ةو ماد) و(كارشناسي از محل منابع موضوع بند 
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(بند  7-2بند ( جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد

 ها آن مالكينورتي كه ص در ،گيرد يابي قرار ميهاي مكان اراضي با مالكيت بخش غيردولتي كه در درون طرح
در اولويت توسط خودمالكين  ،باشند 1386سالة قانون بودج 6 ةهاي مسكن موضوع تبصر متقاضي اجراي برنامه

وزارت مذكور در . رسد، احداث خواهد گرديد مسكن و شهرسازي مي بندي كه به تأييد وزارت زمان ةطبق برنام
 ها به قيمت كارشناسي روزساير اراضي ملكي خود يا خريد آن به معاوضه يا تهاتر با صورت تمايل مالكين نسبت

كل كشور، مورخ  1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 3 ةماد( مودن اقدام خواهد
22/1/1386(.  

 ]اين از  استفاده به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوء] مقرر شده است
هايي  اين مناطق و طراحي مجموعهة ها، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعبرداري بهينه از آن اراضي و بهره

از تصويب ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع  پس ،شهرها ـ ها و عملكردهاي مناسب مانند باغ با كاربري
ها به اقدام و نسبت به تملك و واگذاري آن ،لتهيئت دو 28/11/1385مورخ،  هـ36328ت/156690 ةنام تصويب

 ها را در جهتبه متقاضيان واجد شرايط اقدام نموده و منابع حاصل از اجراي اين طرح المدت طويلة صورت اجار
كنترل و نظارت و توليد  و اسالميـ  از جمله كمك به معماري ايراني ،نامه هاي فصول اين آيين كمك به اجراي برنامه

 هاي مسكن و شهرسازي و جهادكارگروهي متشكل از استاندار و رؤساي سازمان :تبصره .دهزينه نماي ،مسكن
نامة آيين 4 ةماد(داشت  كشاورزي و بنياد مسكن انقالب اسالمي مسئوليت اجرايي اين ماده را بر عهده خواهد

 .)22/1/1386كل كشور، مورخ  1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(اجرايي بند 
 يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان

ها و  هاي مسكوني، شهرك ايجاد مجتمع(، منفصل )با اولويت توسعة دروني(هاي توسعة شهري به صورت متصل  طرح
سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي هاي موجود در پهنة و همچنين توسعة سكونتگاه) شهرهاي جديد

ها سرمايه و سهام آن%) 100(كه صددرصد  ،هاي دولتي سسات دولتي و شركتها، مؤ وزارتخانه كلية. اقدام نمايد
هاي يابي ند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود، كه در چهارچوب مكانامكلف ،باشد متعلق به دولت مي

گردند، به استثناء مناطق چهارگانة تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت  ون واقع ميموضوع اين قان
قانون ساماندهي و حمايت از  6مادة (مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانة مذكور با فوريت اقدام نمايند 

  ).25/2/1387توليد و عرضة مسكن، مورخ 
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 ها متقاضي و مالكان آن ،يابي قرار گيرندهاي مكان ردولتي در اطراف طرحدر صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غي
بندي كه به تأييد وزارت در اولويت بوده و طبق برنامة زمان ،هاي مسكن موضوع اين قانون باشند برنامه ياجرا

ل مالكين وزارتخانة مذكور در صورت تماي. رسد توسط مالكين اراضي احداث خواهد گرديدمسكن و شهرسازي مي
 ةماد(ها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آن

 .)25/2/1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، مورخ  7
 سرمايه و سهام %)  100(هايي كه صد در صد هاي دولتي و همچنين شركتها، مؤسسات و دستگاه كلية وزارتخانه

ند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضيِ در اختيار خود، كه درچارچوب اباشد، مكلف ها متعلق به دولت ميآن
به استثناي مناطق چهارگانة تحت مديريت سازمان حفاظت محيط (گيرند  قانون قرار مي 6يابي موضوع مادة مكان
ند اادارات ثبت اسناد و امالك نيز مكلف. مسكن و شهرسازي اقدام نمايند ، ظرف دو ماه از درخواست وزارت)زيست

پس از اعالم وزارتخانة يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر امالك و صدور سند 
وط ظرف دو چنانچه دستگاه مرب: 1تبصرة . مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند

ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام 
ننمايد، ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده 

  . وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي
قانون  12هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها، كه بر اساس مادة  زمين: 2تبصرة 

-ــ و قوانين بودجة سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آن1379تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ــ مصوب 

ست قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر گردد، الزم ا ها ميسر مي
در مورد اراضي با مالكيت . برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد عدم شمول برنامة واگذاري حق بهره

 6يابي موضوع مادة در چارچوب مكان(بخش غير دولتي واقع در داخل محدودة شهرها و يا خارج از حريم شهرها، 
هاي  هاي جمعي يا روزنامه ، وزارت مسكن و شهرسازي طي دو نوبت به فاصلة ده روز مراتب را در رسانه)قانون

توانند تقاضاي  مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تاريخ آخرين آگهي مي. نمايد كثيراالنتشار آگهي مي
مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت و مدارك متضمن توانايي  هاي خود را مبني بر اجراي برنامه

هاي  كلية هزينه: 1تبصرة . بندي اجراي طرح به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايندمالي خود و برنامة زمان
د، كه باش مالكان متقاضي مي سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهدة طراحي و اجراي آماده

در صورت تمايل مالكين : 2تبصرة . گردد نامه با اعطاي تسهيالت بانكي تأمين مي بخشي از آن برابر مقررات اين آيين
بخش غير دولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزودة ناشي از اجراي قانون و يا معاوضه يا 

هاي وابسته و تابعة آن مجازند نسبت به  ن و شهرسازي و سازمانتهاتر يا فروش اراضي و امالك ، وزارت مسك
نفره كه به وسيلة هيئت سه(ها، بر اساس قيمت كارشناسي روز معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آن

د، اقدام گرد ، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانة يادشده تهيه و ابالغ مي)كارشناسان رسمي تعيين خواهد شد
هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي  هاي تابعه و شركت وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان: 3تبصرة . نمايند

كه به مثابه برنامة عمومي محسوب  ،نامه هاي تأمين مسكن قانون و اين آيين و امالك مورد نياز اجراي برنامه
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هاي عمومي، عمراني و نظامي  بر اساس اليحة قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و امالك مورد نياز برنامه ،شوند مي
سازي باشد،  در مواردي كه اراضي غير دولتي فاقد آماده. ــ شوراي انقالب اقدام نمايند 1358مصوب ــ دولت 

و يا زمين را در قالب ] كندمي[ضي مربوطه اقدام سازي ارا دستگاه واگذاركننده رأسا قبل از واگذاري نسبت به آماده
صالح ذي) حقيقي يا حقوقي(دهد تا از طريق اشخاص  قانون قرار مي 2نامه در اختيار متقاضيان موضوع مادة تفاهم

ها ابالغ كه به آن ،بندية زمانسازي طبق برنام مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طراحي و انجام آماده
سازي زمين بر  هاي آماده هزينه:  1تبصرة . گردد، و تحت نظارت عالية وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند مي

هاي تأسيسات زيربنايي از  قبيل آب، برق،  ربط با شبكه هاي اجرايي ذي دستگاه: 2تبصرة . باشد عهدة متقاضيان مي
بندي اعالمي وزارت مسكن و شهرسازي، رنامة زمانگاز و تلفن و خدمات روبنايي موظفند حسب درخواست و طبق ب

هاي تأسيسات زيربنايي و ساخت تأسيسات روبنايي تحت نظارت  نسبت به تأمين اعتبار و تهية طرح و اجراي شبكه
سازي و معماري موضوع اين ماده  هاي آماده كلية طراحي: 3تبصرة . و راهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايند

هاي جامع و تفصيلي شهر مربوط و رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني  رچوب ضوابط و مقررات طرحبايد در چا
هاي مسكن و شهرسازي  هاي سازمان هاي تخصصي بررسي طرح ـ اسالمي صورت گرفته و به تصويب كارگروه

مورخ  ،مسكن ةو عرضاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد  ةنامآيين 21تا  19مواد (ها برسد  استان
20/8/1387(. 

 نحوة واگذاري اراضي 

 ةظف است زمين مناسب را به صورت اجارووزارت مسكن و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني م  
ها و افراد واجد  برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني ساله در چارچوب حق بهرهبلندمدت تا مدت نودونه

اي و در شهرهاي  زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه ةاجار. ار نمايدشرايط واگذ
 6تبصرة ) د(بند   1-2بند (باشد  اي مي هاي اقماري مضربي از قيمت منطقه باالي يك ميليون نفر صرفاً در شهرك

  ).1386قانون بودجة سال 
 در اختيار خود كه  واگذاري رايگان اراضيِ ند نسبت بهاارم مكلفچه ةقانون برنام 160 ةهاي موضوع مادكليه دستگاه

تحت مديريت سازمان  ةمناطق چهارگان يبه استثنا(گيرد  قرار مي هاي تأمين مسكن در چهارچوب نياز برنامه
 2مادة ( وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارت مذكور با فوريت اقدام نمايند به) حفاظت محيط زيست

 ). 22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر )د(اجرايي بند  ةنامآيين

 شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق  به دولت اجازه داده مي
توليد و عرضة مسكن  حمايت از: هاي ذيل اقدام نمايد قيمت در قالب برنامهاي ارزان برداري به صورت اجاره بهره
حمايت از توليد و . اي برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره اي توسط بخش غير دولتي متناسب با مدت بهره اجاره

ها يا هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه درآمد اعضاي تعاونيهاي كمعرضة مسكن براي گروه
اجاره و اجاره به شرط (حمايت از توليد و عرضة مسكن . ولتي مرتبطهاي غير د ساز يا ساير تشكلخيرين مسكن

حمايت . سازدرآمد و خيرين و واقفين مسكنهاي كمهاي متولي گروهاز طريق نهادهاي غير دولتي، دستگاه) تمليك
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 هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن و عرضة مسكن توسط بخش غير دولتي با استفاده از فناوري توليداز 
مترمربع مفيد و در ساير شهرها معادل  75معادل  الگوي مصرف مسكن در شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت[

حمايت . هاي توليد مسكن هاي داخلي و خارجي در اجراي طرحگذاريسرمايه حمايت از ].مفيد استمترمربع  100
- نياد مسكن انقالب اسالمي و خيرين مسكندرآمد و محروم توسط بهاي مسكوني خاص اقشار كم از احداث مجموعه

هاي  حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضة مسكن در بافت). با معرفي بنياد مسكن انقالب اسالمي(ساز 
وساز واحدهاي حمايت از كيفيت ساخت. هاي غيررسمي توسط بخش غير دولتيفرسوده شهري و سكونتگاه

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة  2 ةماد(هاي بيمة كيفيت  نهمسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزي
 .)25/2/1387مورخ  مسكن،

 ها، توجه به دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني ـ اسالمي در حوزة معماري و شهرسازي و ارتقاي كيفيت طرح
 20 ةماد(هاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد  مباني و رعايت هويت ايراني ـ اسالمي در كلية طرح

 .)25/2/1387مورخ  ،مسكن ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض
  اين  3مادة ) الف(واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفاً از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند

ها، بنياد درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداريهاي كمها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروهسازمان[نامه  آيين
ها، كه در به خانوارهاي تحت پوشش آن] ساز با معرفي بنياد يادشدهمسكن انقالب اسالمي و خيرين و واقفين مسكن

در اين برنامه . گردد باشند، اعطا مي نامه مي اين آيين 1تعريف مندرج در مادة زمرة متقاضيان واجد شرايط طبق 
سال تقسيط از زمان  5تخفيف و حداكثر %) 30(واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد 

شش ماه پس از چنانچه ظرف . گيردصورت مي 3مادة ) الف(برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند  بهره
واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به 

اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از  ةنامآيين 6 دةما(استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد نمود 
 .)20/8/1387، مورخ مسكن ةتوليد و عرض

 درآمد، هاي كمها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروهسازمان[نامه  اين آيين 3مادة ) الف(وع بند اشخاص موض
از ] ساز با معرفي بنياد يادشدهها، بنياد مسكن انقالب اسالمي و خيرين و واقفين مسكنسازمان بهزيستي، شهرداري

شده مشروط به اين كه اشخاص يادشده واحدهاي مامواگذاري زمين به قيمت ت: گردند مند مي هاي زير بهره حمايت
. درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهندسال در اختيار خانوارهاي كم 10احداثي را به مدت حداقل 

هاي اعتباري  هزينة احداث واحدها در قالب كمك%) 20(درصد شده و تأمين تا بيستواگذاري زمين به قيمت تمام
ر شهرهاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار نفر به باال، مشروط به اين كه اشخاص يادشده واحدهاي با اولويت د

چنانچه زمين : تبصره. درآمد به صورت اجاري واگذار نمايندسال به خانوارهاي كم15احداثي را به مدت حداقل 
سال كاهش  10سال به  15ز ا 2داري موضوع بند متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره

نامه شامل واگذاري زمين به  اين آيين 3مادة ) د(و ) ج(، )ب(هاي مربوط به اشخاص موضوع بند حمايت. يابد مي
باشد، مشروط به اين كه اشخاص يادشده واحدهاي  قيمت كارشناسي روز بر اساس اعالم كارشناس رسمي مي

و دورة ) سال 2حداكثر (در طول مدت احداث . ره واگذار نمايندسال به صورت اجا 5احداثي را به مدت حداقل 
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بعد از اتمام دورة يادشده و در . گردد مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي) سال 5حداقل (واگذاري به صورت اجاره 
. شدصورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد 

نامه فروش انجام شود،  اين آيين 5و  4اي موضوع مواد  برداري اجاره در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره: 1تبصرة 
هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع  به همراه كلية يارانه) زمان پرداخت(قيمت زمين به نرخ روز 

نامه پروانة  اين آيين 3ا موظفند براي متقاضيان موضوع مادة هشهرداري :2تبصرة . اين ماده دريافت خواهد شد
.... ساختمان استيجاري به مدت «ساختماني صادر كنند و در پروانة ساخت و گواهي عدم خالف و پايان كار عبارت 

اي ادارات ثبت اسناد و امالك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت بر. را درج نمايند»  سال
-آيين 5و  4مادة (ها بايد عبارت يادشده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند اين گونه ساختمان

 ).20/8/1387نامة اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، مورخ 

  واحد مسكوني   80 تاوزارت مسكن و شهرسازي موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازي، به استعداد
حدود ) بندي اراضي هاي تفكيكي و قطعهطرح(سازي  هاي آمادهضمن تهية طرح طبقة مسكوني، 4در هكتار و تا 

ن، مورخ 43165ت/126560مصوبة [ 1و در اختيار متقاضيان موضوع بند] كند[اربعه قطعات را مشخص 
اي  ها در قالب قرارداد اجارهواگذاري. قرار دهد ]نفره 5تا  3هاي در خصوص واگذاري اراضي به گروه 24/6/1388

، فسخ قرارداد در صورت )حداكثر ظرف دو سال(و اتمام بنا ) حداكثر سه ماه(بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت 
وزارت : تبصره .باشد شده و عدم رعايت مشخصات فني و تحويل آن به متقاضيان بعدي ميهاي تعيين اتمام مهلت

به متقاضيان ] ها[ها و عرضة آنبندي هاي تيپ مناسب با قطعه ازي موظف است نسبت به تهية نقشهمسكن و شهرس
  ).24/6/1388ن، مورخ 43165ت/126560مصوبة  2مادة (اقدام نمايد 

  سازي اراضيآماده

 سازي اراضي  آمادهبراي اجراي  ها تمهيدات الزم راوزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون و شهرداري
هاي مسكن و نهادهاي عمومي ها و تعاوني طريق اتحاديه نامه قبل از شروع به احداث مسكن از موضوع اين آيين

 6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 9 ةماد( رساند اي به انجام مي هاي اجارهاز طرح برداران غيردولتي و ساير بهره
  .)22/1/1386رخ مو كل كشور، 1386قانون بودجة سال 

 و  28/11/1385مورخ ، ه36328ت/156690 ةشمار ةنام ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب
ترين زمان ممكن سازي اراضي واگذاري در كوتاه آماده زمين موظفند تمهيداتي فراهم آورند تا ةنهادهاي واگذارند

هاي شهرسازي مربوط سازي مجاز بوده و در طرح آمادهبناها متناسب با انجام  شروع عمليات ساخت. انجام گيرد
 100 ةاساس ماد بر بايد صورت گيرد و زمين آن....) مانند آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و(خدمات روبنايي  جانمايي

واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي و  هاي مربوطقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاه
كل  1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 20 ةماد(نمايند  هاي خود اقدام ولويت در برنامهبا ا

 ك، 316ت/87314گانة مصوبة نامه از جمله اين ماده با مفاد ششفصل سوم اين آيين. )22/1/1386مورخ  كشور،
  .جايگزين شده است 30/5/1387مورخ 
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 زمين به صورت متمركز ) سال 99اجارة بلندمدت تا (برداري  برنامة واگذاري حق بهرهسازي اراضي موضوع  آماده
كه واگذاري آن به صورت (جز شهر تهران گيرد و در كلية شهرها به هاي مسكن انجام مي ها و تعاوني توسط اتحاديه

هاي  بر و كف زمين به گروه سازي قطعات تفكيكي با تعيين همزمان با شروع آماده) سازي هم قابل انجام است مجتمع
توانند عمليات اجرايي ساختمان را رأساً  هاي يادشده مي گروه. گردد نفره با برگة واگذاري تحويل متقاضيان مي 5تا  3

هاي مربوط به انجام رسانند و در صورتي كه تمايل داشته باشند ساختمان را به صورت  و يا از طريق تعاوني
 ةمصوب 1 ةماد( ريزي و اجرا گردد تواند از طريق تعاوني برنامهليات ساختماني ميسازي انجام دهند عم مجتمع
  .)30/5/1387مورخ  ك، 316ت/87314

 به يكي از اشكال زير ] 24/6/1388مورخ  ،ن43165ت/126560 ةمصوبموضوع [سازي اراضي واگذاري   انجام آماده
صالح و يا  صالح يا نهادهاي عمومي غيردولتي ذيهاي پيمانكاري ذياز طريق شركت) الف :قابل انجام است

] كندمي[هاي مذكور نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مسكن اقدامها و يا شركتدر اين حالت، دستگاه. هاشهرداري
هاي پيمانكار مطابق با قرارداد و متناسب با پيشرفت كار  هزينه. شود و آوردة سهم متقاضي به حساب مذكور واريز مي

چند مرحله و با درصدهاي مشخص فيزيكي ـ ريالي با نظارت سازمان مسكن و شهرسازي و با تأييد شوراي  در
در مواردي كه ساخت واحدهاي مسكوني بر اساس : سازان طريق انبوهاز ) ب .مسكن استان قابل پرداخت خواهد بود

سازي زمين  شود، آماده گان آن انجام مينامه بين وزارت مسكن و شهرسازي و سازند تقاضاي متقاضيان و طبق تفاهم
نظر متقاضيان   سازي حسب مراحل آماده: 1تبصرة  .جزئي از اجراي كار محاسبه و لحاظ خواهد شد] به صورت[نيز 

ريزي واحدهاي مذكور و موارد مشابه  تواند تا مرحلة اخذ پروانة ساختماني و پي و تأييد شوراي مسكن استان مي
سازي از طريق تعاوني مربوط و با هماهنگي  در صورت تمايل متقاضيان گروهي، انجام آماده: 2بصرةت .ادامه پيدا كند

سازي و غيره و  دستورالعمل شيوة پرداخت سهم متقاضيان از هزينة آماده: 3تبصرة  .شوراي مسكن استان مجاز است
وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و با  نامه توسط نحوة نظارت بر روند طراحي و اجراي آن پس از ابالغ اين تصميم

 ).24/6/1388ن، مورخ 43165ت/126560مصوبة  3مادة (تأييد كارگروه مسكن ابالغ خواهد شد 

  سازي اراضي مسكوني و هاي آمادهمجاز است ، قدرالسهم هزينه) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت راه و شهرسازي
سازي ها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي آمادهسط اتحاديه يا تعاوني، كه به صورت يكپارچه تو]را[غير مسكوني مهر 

شود، مطابق دستورالعملي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تصويب توسط وزارت راه و شهرسازي مي
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و  9سازي از محل منابع موضوع مادة گردد، به مجري آمادهتدوين و ابالغ مي

مورخ  ،ن 47848ت /6757 ةمصوب 6 ةماد(شدة اراضي مربوطه منظور نمايد عرضة مسكن پرداخت و به بهاي تمام
و «عبارت » مجاز«قبل از واژة  20/01/1391ن، مورخ  47848ت /6757مصوبة شمارة  6در بند . )20/01/1391

  ).23/03/1391ن، مورخ  48140ت /55890 ةمصوب 1مادة (شود اضافه مي» هاي عمران شهرهاي جديدشركت

  هاي ساختمانينهاده

 ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح  دولت مكلف است نسبت به برنامه
ها را بدون تعرفه صادر كرده و از هاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آناستاندارد با فناوري
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قانون ساماندهي و حمايت از توليد و  19 ةماد(د مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد توليد و ورو
 .)25/2/1387مورخ  ،مسكن ةعرض

 سطح زيربناي مفيد 

 اي، حداكثر با  ظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجارهووزارت مسكن و شهرسازي م
اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين متر مربع توسط  75زيربناي 

برداري  تا زمان بهره. جر اقدام نمايدوهاي م درآمد و تعاوني هاي كم ساز، نهادهاي متولي حمايت از گروه مسكن
در غير اين صورت، . شود بها دريافت مي اجاره  اي، صرفاً اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد، بابت زمين اجاره اجاره

مت يبهاي ساالنه، حداكثر تا بيست درصد قاجاره. شود نفع دريافت مي بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي
 ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -1-1بند (اي خواهد بود  منطقه

 پنج و هفتاد جمعيت، نفر ليونمي يك باالي شهرهاي در پروژه هر در احداثي واحدهاي مفيد زيربناي ميانگين 
 اعم دولتي واگذاري اراضي در كه مهر مسكن هاي پروژه تمامي. باشد مي مترمربع يكصد شهرها، ساير در و مترمربع

 در. باشند مي مسكن مصرف الگوي رعايت به ملزم شوند، مي احداث چندخانواري هايگروه و تعاوني سازي، انبوه از
 گردند، مي احداث اشكوب اضافه صورت به يا و حقوقي يا حقيقي اشخاص ملكي اراضي در كه مهر، مسكن هاي پروژه
 ةمصوب 3 ةماد( ندارد وجود مصرف الگوي رعايت به الزامي مهر مسكن يارانة و تسهيالت از استفاده ضمن
ت /87670مصوبة شمارة  3بند زير به عنوان تبصرة ذيل بند . )24/4/1389مورخ  ن،44857ت/87670شمارة

در صورت عدم رعايت الگوي مصرف مسكن در اراضي واگذاري : تبصره. گردداضافه مي 23/4/1389ن، مورخ 44857
ت /27009 ةمصوب 8 ةماد(شود دولتي، پرداخت تسهيالت بانكي بدون يارانه و با نرخ مصوب سيستم بانكي انجام مي

فيد واحدهاي احداثي مسكن مهر با تأييد وزير راه و ميانگين زيربناي م: تبصره. )10/02/1390مورخ  ،ك 46478
 ).22/8/1391ك، مورخ 48522ت/164092مصوبة  8مادة (شهرسازي قابل افزايش است 

 مهر به شمارة  مسكوني واحدهاي ساخت و سازيآماده واگذاري، زمين، تأمين نحوة نامةكه شيوه ذكر است شايان
وزيران مشتمل بر پنج  هيئت 88/6/24 مورخ ،43165 ت/126550 شمارة مصوبة اجراي در 5/7/1388، مورخ 02/100/33163

 نامةتفاهم اصول و چارچوب دو، پيوست اول، مرحله مهر مسكن تسهيالت توزيع جدول يك، پيوست بخش و چهار پيوست شامل
 و مصالح مشخصات، فهرست چهار، و پيوست نهادها، و هاسازمان بين هاينامهتوافق بر حاكم كلي سه، اصول پيوست جانبه،سه

  . مهر تدوين شده است مسكن الزامي اجرايي كارهاي مقطع

  امكانات زيربنايي و روبنايي  -2- 1-3

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ةچهارم توسع ةقانون برنام 160 ةهاي اجرايي موضوع ماددستگاه
هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات،  خانهخدمات به مردم هستند، از جمله وزارت ةايران كه متولي ارائ

ظفند با اولويت نسبت به وآموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي م
تلفن، واحدهاي آموزشي،  هاي تأمين مسجد، مراكز فرهنگي، آب، فاضالب، برق، گاز و ريزي و اجراي طرح برنامه
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استان نسبت به تأمين منابع الزم  ةريزي و توسع شوراي برنامه. ها اقدام نمايند بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -8 - 2بند ( اقدام خواهد كرد

 و نيز پنج  1386هاي باقيماندة سال در ماه وزارت بازرگاني زمينة واردات يك ميليون و پانصد هزار تن سيمان
  ).19/8/1386ن، مورخ 38792ت/161359مصوبة  1مادة (را فراهم نمايد  1387ميليون تن طي سال 

 و هزينة مربوط به ) ساله99قيمت به صورت اجارة ارزان(برداري از زمين  هاي موضوع واگذاري بهره سازي زمين آماده
در . باشد ربط ميهاي اجرايي ذي ن خدمات زيربنايي و روبنايي بر عهدة دستگاهآن بر عهدة متقاضيان و تأمي

قانون تنظيم  100هاي شهرسازي مربوط، جانمايي خدمات روبنايي صورت گرفته و زمين آن بر اساس مادة  طرح
داث فضاهاي شود تا نسبت به اح هاي  مربوط واگذار ميــ به دستگاه 1380بخشي از مقررات مالي دولت ــ مصوب 

هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامة يادشده، هزينه: 1تبصرة . هاي خود اقدام نمايند روبنايي، با اولويت در برنامه
هاي يادشده در شهرهاي جديد  تأمين هزينه. مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تأمين خواهد شد

قانون تنظيم بخشي از  100بر اساس مادة : 2تبصرة . گيرد انجام ميبر اساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد 
مجاز است نسبت به واگذاري اراضي ) سازمان ملي زمين و مسكن(مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي 

 شده وربط به قيمت تمام به سازمان دولتي ذي) آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي(دولتي داراي كاربري عمومي 
اقدام ) ساله 20حداكثر (به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك 

سازي موضوع برنامه  هاي آماده وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح :3تبصرة . نمايد
ه و وجوه دريافتي را در راستاي اهداف برنامة يادشده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رساند

 ،مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 8 ةماد(درآمد هزينه نمايد هاي كم مسكن گروه
  .)20/8/1387مورخ 

 ت مالي قانون تنظيم بخشي از مقررا 100ة هاي موضوع ماد نياز با كاربري وزارت مسكن و شهرسازي اراضي مورد
ربط  هاي مسكن مهر را براي ساخت در اختيار دستگاه دولتي ذي در طرح) اوقاف و امور خيريه ةادار(دولت و مسجد 

- جمهور مكلف است اعتبار الزم به منظور پرداخت قيمت تمام يسئريزي و نظارت راهبردي ر معاونت برنامه. دهد قرار

سنواتي منظور  ةدر بودج) سازمان ملي زمين و مسكن(شهرسازي  مسكن و  اراضي يادشده را با پيشنهاد وزارت ةشد
 احداث جهت اعتبار بيني پيش به نسبت استان توسعة و ريزي برنامه شوراي در نداموظف استانداران :تبصره .نمايد

 ،ك43774ت/192384 ةمصوب 3و تبصرة مادة  3 ةماد(  نمايند اقدام 1389 سال بودجة قالب در يادشده فضاهاي
  .)2/8/1388 مورخ

 ةماد(هاي مسكن مهر اقدام نمايد وزارت نفت موظف است فقط با اخذ حق انشعاب گاز نسبت به گازرساني در پروژه 
  .)19/8/1389مورخ  ،ن45526ت/187146 ةمصوب 3
  با  520000-14وزارت راه و شهرسازي مجاز است مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات موضوع رديف

هاي شهرهاي جديد پرند، هشتگرد و را جهت تأمين آب و زيرساخت» )سهم دولت(زيرساخت مسكن مهر«وان عن
 ).28/12/1390ن، مورخ  47908ت /258451واحدة مصوبة ماده(پرديس به وزارت نيرو پرداخت نمايد 
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  بر اساس  مجاز است) سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد(وزارت راه و شهرسازي
خدمات  ارايةهاي مسكن مهر و شهرهاي جديد نسبت به دستورالعمل مورد تأييد وزير راه و شهرسازي در پروژه

 6 دةما(روبنايي و قطارهاي شهري از طريق واگذاري اراضي و امالك خود و آوردة متقاضيان اقدام نمايد   زيربنايي،
  .)19/12/1391مورخ  ن،49175ت/47060 ةمصوب

  سازي و محوطهآماده  هاي مسكن مهر نسبت به اراية خدمات روبنايي،راه و شهرسازي موظف است در سايتوزارت-

 ةمصوب 4 ةماد(هاي مورد نياز از محل واگذاري اراضي و امالك خود و آوردة متقاضيان اقدام نمايد سازي و زيرساخت
  .)2/5/1392مورخ  ك،48522ت/100989

  تأمين مالي  -3- 1-3

  عتبارات و تسهيالت بانكيتأمين ا

 هاي عامل نسبت به تأمين تسهيالت بلندمدت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است از طريق بانك
ها و مؤسساتي كه قصد براي احداث واحدهاي مسكوني به شركت ،هاي احداث حداكثر تا هشتاد درصد هزينه

شرايط اعطاي تسهيالت و . اقدام نمايد ،درآمد دارند هاي كمگروهاي به  واگذاري اينگونه واحدها را به صورت اجاره
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -2- 1بند ( ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد بازپرداخت

 به هاي فرسوده تا شصت درصد از سود تسهيالت اعطايي  شود تا پنجاه درصد و در بافت به دولت اجازه داده مي
اي را  واحدهاي مسكوني اجاره) سسات و نهادهاي عمومي غير دولتيمؤخصوصي، تعاوني و (سازندگان غير دولتي 

قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه  601105متناسب با معكوس سطح زيربنا، تأمين از محل اعتبار رديف 
اي  كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره در صورتي. پرداخت نمايد ،سود تسهيالت بانكيشده و كمكاداره

شود  اقساط تسهيالت به صورت يكجا از مالك دريافت مي ةهاي پرداختي و باقيماند خارج شوند، ارزش حال يارانه
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -3-1بند (
 مل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيالت هاي عابانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است از طريق بانك

تا سقف پنجاه . شده اقدام نمايدهاي احداث مسكن در شهرهاي ياد ساخت واحد مسكوني، تا هشتاد درصد هزينه
سود درصد از سود اين تسهيالت، با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت، به صورت كمك

چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيالت بانكي تأمين و پرداخت  قسمت 601105از محل اعتبار رديف 
شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيالت  .مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود ةوام دور. خواهد شد

  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -3-2بند ( شود توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي
 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه  601105ت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف وزار

الزم را براي اعطاي تسهيالت  ةهاي عامل، زمينسود تسهيالت بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكشده و كمكاداره
 6تبصرة ) د(بند  -4-2بند ( فراهم نمايد ،درآمد هاي كم هاي ساخت مسكن گروهقيمت، به منظور اجراي طرحارزان

 ).1386قانون بودجة سال 
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 صرفاً براي اعطاي تسهيالت  ،بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -2-7بند ( به فروش رساند ،براي ساخت مسكن

 دفتر هيئت دولت  كه تأييدشده به مهر ،]جدول زير[ اساس جدول پيوست هاي پرداختي هر فصل بر نهميزان يارا
مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 8 ةماد(گردد   است، محاسبه مي

22/1/1386(. 
  1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(سود تسهيالت بانكي موضوع بند نحوة محاسبه و توزيع يارانة :  1 جدول

  موضوع

  سود تسهيالت بانكي قابل پرداخت حداكثر سقف يارانة
مبلغ تسهيالت 
به ازاي هر واحد 

  )ميليون ريال(

شهرهاي با جمعيت 
هزار نفر و 50

  شهرهاي جديد

شهرهاي با 
تا  50جمعيت 

  هزار نفر 250

شهرهاي با 
تا  250جمعيت 

  هزار نفر 500

شهرهاي با 
 500جمعيت 

ميليون  1هزار تا 
  نفر

  شهرهاكالن

واحدهاي 
  140  -  واحد درصد 2  واحد درصد 2  واحد درصد 2  واحد درصد 4  *اي اجاره

برداري حق بهره
  140  -  واحد درصد 2  واحد درصد 2  واحد درصد 3  واحد درصد 4  *از زمين

هاي نو و فناوري
  140 واحد درصد 2  واحد درصد 3  واحد درصد 3  واحد درصد 4  درصدواحد  4  ساخت صنعتي

هاي بافت
  **فرسوده

  واحد درصد 5
 50فقط شهرهاي تا 

  هزار نفر جمعيت
  140 واحد درصد 2  واحد درصد 2  واحد درصد 3  واحد درصد 4

  15  -  واحد درصد 2  واحد درصد 3  واحد درصد 3  واحد درصد 4  سازيآماده
برداري از زمين رعايت نمايند و نيز به اي با حق بهرهدر احداث واحدهاي اجاره ينهاي نوكه با فناوريواحدهايي : توضيح* 

هر به. شودهاي مذكور يارانه پرداخت ميدرصد عالوه بر نسبت 2شوند تا  هاي فرسوده احداث مياي كه در بافتواحدهاي اجاره

  .واحد درصد تجاوز نمايد 2نبايد از هاي فوق پرداختي در هر يك از حالت ةحال ياران

  .واحد درصد به ارقام فوق افزوده خواهد شد 2ها تا هاي فرسوده متناسب با تجميع پالكدر مورد بافت** 

  كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 تبصرة )د(نامة اجرايي بند آيين: مأخذ

 اي،  هزار نفر به باال به بخش مسكن اجاره 250 ويژه در شهرهاي با جمعيتها بهدر جهت حمايت از ورود شهرداري
ها حداقل اي از آن برداري اجاره الذكر نسبت به احداث واحدهاي مسكوني و بهره هاي شهرهاي فوقچنانچه شهرداري

شده در اين فصل بيني به مدت ده سال اقدام نمايند، وزارت مسكن و شهرسازي عالوه بر تسهيالت و امكانات پيش
در صورت فروش . هاي اعتباري اقدام خواهد نمودهزينة احداث واحدها در قالب كمك% 20أمين تا نسبت به ت

- هاي انجامها قبل از پايان ده سال، وزارت مسكن و شهرسازي به نسبت حمايتواحدهاي مذكور توسط شهرداري

كل كشور، مورخ  1386سال قانون بودجة  6تبصرة ) د(نامة اجرايي بند آيين 17مادة (شده سهيم خواهد بود 
22/1/1386.( 
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 شده در قانون بودجه از منابع درآمدي سازمان ملي بيني وزارت مسكن و شهرسازي موظف است معادل سقف پيش
سود تسهيالت بانكي شده در قوانين بودجة سنواتي به صورت پرداخت كمكبيني زمين و مسكن را به ميزان پيش

هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري شده از طريق بانك يا بانكادارهيا در قالب وجوه ) يارانه(
هاي درآمد، مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت هاي كمو ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه

قانون  6تبصرة ) د(د نامة اجرايي بنآيين 33مادة (نامة وزارت مسكن و شهرسازي هزينه كند  فرسوده، برابر شيوه
 ).22/1/1386كل كشور، مورخ  1386بودجة سال 

 معادل يكصد و پنجاه هزار ميليارد ريال تعيين  1386هاي توليد مسكن در سال ميزان تسهيالت بانكي ويژة برنامه
هر  هاي عامل و مشخص نمودن سهميةبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با فوريت نسبت به تعيين بانك. گرديد

مورخ  ،ن37541ت/51516مصوبة (ابالغ نمايد ] نتيجه را[الذكر اقدام و ها از سرجمع تسهيالت فوقيك از آن
6/4/1386(. 
 خريد يا احداث(هاي عامل موظفند با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران تسهيالت الزم را براي تأمين مسكن بانك (

و  )همسر، فرزند و والدين(و باال، خانوادة شهدا و مفقودين %) 25(رصد و پنج د شصت هزار نفر از جانبازان بيست
آزادگان واجد شرايط به مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، يكصد و 

ا جمعيت بيست ميليون ريال براي شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر و يكصد ميليون ريال براي شهرهاي ب
سال بدون رعايت الگوي  20و مدت بازپرداخت %) 4(كمتر از يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، با نرخ چهار درصد

و باالتر، آزادگان و %) 25(جانبازان بيست و پنج درصد . مصوب مسكن و بدون شرط نوساز بودن پرداخت نمايند
نين ساكنين روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل هاي مسكن و همچخانواده شهدا و مفقودين عضو تعاوني

ضمانت الزم و بدون ارائة سند ملكي تسهيالت مقرر را  توانند با ارائةها فاقد سند رسمي است، ميمسكوني آن
 ).09/04/1386، مورخ ه 37300ت/53148 مصوبة 2و  1مادة (دريافت نمايند  

 شصت و 1385نسبت به سال %) 15(روستايي با افزايش  سقف تسهيالت بانكي براي احداث واحدهاي مسكوني ،
  ).14/05/1386ن، مورخ 37987ت/70658مصوبة  3مادة (شود تعيين مي 1386پنج ميليون ريال در سال 

 گذاري بانك مسكن به منظور ساخت واحدهاي مسكوني تا انداز مسكن، براي سپردهسقف تسهيالت صندوق پس
  ).29/05/1386ن، مورخ 317ت /85798مصوبة  4مادة (يابد يش ميميزان سيصد ميليون ريال افزا

  مجاز است اوراق مشاركت موضوع ) شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران(وزارت مسكن و شهرسازي
شده قانون ياد 1پيوست شمارة  40907041كل كشور و رديف  1386قانون بودجه سال  6تبصرة ) د(بند  7-4جزء 

وظايف امين اوراق مشاركت مزبور بر عهدة امين . منتشر نمايد%) 5/15(نيم درصد والحساب پانزدهسود عليبا نرخ  را
 ه،19961ت /31232 نامة شمارةنامة اجرايي قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويبآيين 1موضوع مادة 

، ه 38347ت/100358 واحدة مصوبةماده(د انتفاعي دولت خواهد بو -هاي عمرانيدر مورد طرح 9/6/1377مورخ 
  ).23/08/1386مورخ 
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  وزارت ] ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن[به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون
مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايدة 

 ).25/2/1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن مورخ  9مادة (رساند  مومي به فروش ميع

 مسكن ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض[هاي اين قانون  دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه[ ،
هاي باقيمانده از قانون برنامة چهارم  ت سالاعتبارات مورد نياز را به ميزان ساالنه حداقل ده هزار ميليارد ريال جه

هاي سنواتي  توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه
يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي تخصيص%) 100(اعتبارات مذكور صددرصد . بيني و تأمين نمايدپيش

شده از طريق سود تسهيالت بانكي يا منابع وجوه ادارهاعتبارات يادشده در قالب كمك مجاز است از محل بخشي از
ها به منظور  قيمت و هدفمند كردن يارانههاي عامل زمينة الزم را براي اعطاي تسهيالت ارزان انعقاد قرارداد با بانك

هاي  هاي برنامة مسكن كشور بين استان شاخصتسهيالت موضوع اين قانون بر اساس . اجراي اين قانون فراهم نمايد
هاي  و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه] شده[مختلف توزيع 

كارگيري تسهيالت و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت ابالغي با به
  .)25/2/1387مسكن مورخ  ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 18 ةماد( ي اعالم نمايدمسكن و شهرساز

 ترتيب نسبت به انتشار بيست هزار ميليارد ريال و ده هزار ميليارد ريال بانك مسكن و بانك ملي ايران مجازند به
شده هفده و نيم درصد و با ق يادنرخ اورا. اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيالت براي ساخت مسكن اقدام نمايند

هاي تخصيصي در دو درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه. سررسيد پنج ساله خواهد بود
 ).6/3/1387ن، مورخ 39786ت/23937مصوبة (گردد هاي سنواتي پرداخت ميبودجه

 هاي عامل در ساخت مسكن از طريق بانكهاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است براي اجراي طرح
هاي تعهدشده ، مبلغ يكصد و هفتاد هزار ميليارد ريال، عالوه بر مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال بابت طرح1387سال 

مجموعاً مبلغ دويست و هفتاد (كل كشور  1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(براي ساخت مسكن بر اساس بند 
كارگروهي متشكل از نمايندگان . تسهيالت بانكي پرداخت نمايد 1387و  1386هاي راي سالب) هزار ميليارد ريال

وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر روند پرداخت 
تمامي اعضاي . اهند نمودماهه به شوراي مسكن كشور ارايه خوتسهيالت نظارت نموده و گزارش آن را در مقاطع سه

، كه خود مالك زمين بوده و واجد )به صورت انفرادي(و نيز افراد غير تعاوني ) در قالب تعاوني(هاي مسكن تعاوني
احدهاي خود از محل اعتبارات باشند، براي ساخت وكل كشور مي 1386قانون بودجه سال  6تبصره ) د(شرايط بند 

 ).6/3/1387ن، مورخ 39786ت/33936مصوبة (گردند الت مييادشده مشمول پرداخت تسهي تبصرة

 سازي  هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيالت بانكي براي توليد و ساخت مسكن مشتمل بر آماده برنامه
ها موظفند بانك. باشد نامه مي هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيينزمين و كلية برنامه

به (برداري از زمين  برنامة واگذاري بهره[نامه  فصل دوم اين آيين) ج(هاي موضوع بند  الت به برنامهپرداخت تسهي
اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از  ةنامآيين 32 ةماد(را در اولويت قرار دهند )] ساله99قيمت صورت اجارة ارزان

  .)20/8/1387مورخ  ،مسكن ةتوليد و عرض
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 براي مسكن مهر خط اعتباري به مبلغ سي و پنج هزار ] موظف شده است[المي ايران بانك مركزي جمهوري اس
خط اعتباري مذكور با نرخ نه درصد از سوي بانك . به بانك مسكن تخصيص دهد 1388ميليارد ريال براي سال 

ك مورخ 42761ت/69614مصوبة  5و  1بند (مركزي جمهوري اسالمي ايران محاسبه و اعطا خواهد شد 
2/4/1388.(  
 ]معادل مبلغ هشت هزار ميليارد ريال عالوه بر دو هزار ميليارد ريال اعطايي بانك مركزي جمهوري ] مقرر شد

اسالمي ايران موجود نزد بانك مسكن به صورت خط اعتباري همواره در اختيار بانك مسكن قرار داده شود و هرچه 
 1مندرج در بند  1388حل خط اعتباري كلي سال از اين مبلغ به متقاضيان مسكن مهر اختصاص يافت، از م

  ).2/4/1388ك، مورخ 42761ت/69614مصوبة  3بند (جايگزين خواهد شد 
 هاي عامل، سهمية بنياد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است عالوه بر ابالغ سهمية وديعة مسكن بانك

و با توجه به تعداد متقاضيان در نوبت  1388در سال مسكن انقالب اسالمي را با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي 
  ).29/07/1388ن، مورخ 43521ت/151246مصوبة  5مادة (افزايش دهد 

 نامه هاي مسكن مهر را تا تاريخ ابالغ اين تصميمكه پرونده، هاي ملي، صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگرانبانك
به پرداخت تسهيالت ساخت اقدام و از مسترد نمودن آن خودداري  اند، نسبتتحويل گرفته و بر روي آن اقدام نموده

  ).29/07/1388ن، مورخ 43521ت/151246مصوبة  6مادة (نمايند 
  قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ـ  12مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد ريال از محل منابع موضوع مادة

مصوبة (يابد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود مي ـ براي تأمين يارانة مسكن مهر اختصاص1387مصوب 
 ).هيئت وزيران 29/9/1388مورخ 

 نامه بانكي براي پرداخت قسط اول تسهيالت مسكن مهر قبل از اجراي تواند نسبت به اخذ ضمانتبانك مسكن مي
  ).12/11/1388ن، مورخ 44024ت/214513مصوبة  1مادة (پي اقدام نمايد 

 هاي نوين مورد تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با ورينااز ف ]با استفاده[ ت مسكن مهر كهسقف تسهيال
 25شود با معرفي بنياد مسكن انقالب اسالمي در شهرهاي زير مقررات ملي ساختمان احداث مي 19ث رعايت مبح

اي هر واحد دويست و پنجاه ميليون هاي مسكن و شهرسازي به ازهزار نفر جمعيت و ساير شهرها با معرفي سازمان
وسازها از يكصد و پنجاه ميليون ريال به دويست سقف ميزان تسهيالت مذكور در ساير ساخت. شودريال تعيين مي

 7 ةماد(ساخت تجاوز نمايد  ةدر هر صورت سقف تسهيالت نبايد از هشتاد درصد هزين. يابدميليون ريال افزايش مي
ها به هاي سازندگان مسكن و تخصيص آنمنظور تسهيل و تسريع در اتمام پروژه ضوابط اعطاي تسهيالت به

 .)19/11/1388، مورخ 189927/43800، مصوبة متقاضيان مسكن مهر
  شوراي پول و اعتبار سقف خط  2/4/1388ك، مورخ  42761ت /69614مصوبة شمارة  2و  1در راستاي بند

و  1388هاي ايران به بانك مسكن براي مسكن مهر در سال اعتباري تخصيصي بانك مركزي جمهوري اسالمي
شده با نرخ سود نه درصد توسط بانك مركزي  خط اعتباري ياد. يابدميليارد ريال افزايش مي 70به رقم  1389

بانك مسكن مبلغ سود ياد شده را پس از وصول يارانة تسهيالت از دولت و . شودجمهوري اسالمي ايران تعيين مي



٢٢ 
 

ت /58827مصوبة  1مادة (با دريافت آن به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران پرداخت خواهد كرد  متناسب
  ).16/03/1389ن، مورخ  44721

 هاي عامل ملزم به اعطاي تسهيالت مسكن مهر شهري و روستايي با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك
مسئوليت حسن اجراي . باشندمي 13/2/1389ن، مورخ  44548ت /31782نامة شمارة شرايط مندرج در تصميم

ن، مورخ  44721ت /58827مصوبة  3مادة (باشد ها با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مياين بند توسط بانك
16/03/1389.(  

 توليد  هاي قانون ساماندهي و حمايت ازبه منظور اجراي برنامه ،جمهورريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه
هاي بخش مسكن را بر اساس جدول پيوست، كه به مهر ، صددرصد اعتبارات يارانه1389و عرضة مسكن در سال 

در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد تا نزد بانك مسكن توديع و به  ،باشدمي] ممهور[دفتر هيئت دولت 
هاي بخش مسكن را بر اساس قرارداد بارات يارانهبانك يادشده موظف است صددرصد اعت. هزينة قطعي منظور نمايد

هاي وجوه پرداختي را به حساب] دريافت كند و[كند عامليت و در مقاطعي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعالم مي
ن، مورخ  44721ت /58827مصوبة  4مادة (مربوط منظور و اعالميه را به وزارتخانة يادشده ارائه نمايد 

16/03/1389(.  
 ميليون ريال به عنوان قسط چهارم به  50] به مبلغ[اند نسبت به اعطاي تسهيالت تكميلي اي عامل موظفهبانك

ولي به مرحلة  شروع شده،] هاآن[ها منعقد و پرداخت تسهيالت هاي مربوط به مسكن مهر كه قرارداد آنپروژه
ها درصد و فروش اقساطي آن 12الت فوق نرخ سود دوران مشاركت تسهي. اند، اقدام نمايندفروش اقساطي نرسيده

سود دوران مشاركت فروش اقساطي براي  .باشددرصد براي شهرهاي مشمول مي 9درصد و  7درصد،  14ترتيب به
 7درصد،  4ها منعقد شده است، قرارداد پرداخت تسهيالت آن 1389هاي مسكن مهر، كه از ابتداي سال پروژه

 ةمصوب 1 ةماد(شود ي مناطق روستايي نيز بر اساس ضوابط موجود اقدام ميدرصد خواهد بود و برا 9درصد و 
  ).16/03/1389ن، مورخ  44711ت /58824

 هاي مسكن مهر و بهسازي روستايي كارمزد دوران مشاركت به اصل بدهي اضافه و در فروش اقساطي در پروژه
  ).16/03/1389ن، مورخ  44711ت /58824مصوبة  2مادة (تسهيالت در مجموع آن لحاظ خواهد شد 

 شوند، صنعتي احداث ميپرداخت تسهيالت براي ساخت واحدهاي مسكن مهر، كه با فناوري نوين و به صورت نيمه
مصاديق و نحوة تعيين واحدهاي مشمول اين بند توسط وزارت مسكن و . شودميليون ريال تعيين مي 220تا 

ت /11264 ةمصوب 3 ةماد( شودو به بانك عامل اعالم ميمشخص ) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن(شهرسازي 
  .)06/06/1389مورخ  ،ن 45091

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مجوز انتشار اوراق مشاركت طرح مسكن مهر، به ميزان هفتاد هزار
معاونت  .صادر نمايد ساله به صورت روزشمار، را توسط بانك مسكن 5درصد  16الحساب ميليارد ريال با نرخ علي

بيني جمهور موظف است نسبت به صدور گواهي تضمين الزم مبني بر پيشريزي و نظارت راهبردي رئيسبرنامه
در ) درصد 9به ميزان (التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي از اين محل در طرح مسكن مهر شهري و روستايي مابه

درصد در اليحة بودجة كل كشور اقدام نمايد  16ر ساير مناطق تا نرخ درصد د 4ها و درصد در مركز استان 7تهران، 
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، مورخ ه 45618ت /186729 نامة شمارةدر بند تصويب .)19/8/1389ه، مورخ 45618ت/186729مصوبة  1مادة (
ترتيب جايگزين به» درصد 17در ساير مناطق تا نرخ «و » درصد 17الحساب نرخ علي«هاي عبارت ،19/8/1389

التفاوت نرخ مابه: تبصره .گرددمي» درصد 16در ساير مناطق تا نرخ «و » درصد 16الحساب نرخ علي«هاي عبارت
نامة مذكور در طرح مسكن مهر شهري و روستايي در تصويب 1سود تسهيالت پرداختي بانك مسكن از محل بند 

درصد توسط  17درصد تا نرخ  4ية روستاها درصد و در ساير شهرها و كل 7ها درصد ، مراكز استان 9شهر تهران 
 شودبيني در بودجة سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك مسكن محسوب ميدولت تضمين و در صورت عدم پيش

  .)27/09/1390مورخ  ،هـ 46517ت/18909 ةمصوب 2 ةماد(
 مبلغ شصت هزار  1389ل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان سا

، هر كدام مبلغ ده هزار ميليارد )هاي ملي، صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگران و سپهتوسط بانك(ميليارد ريال 
ساله، جهت اعطاي تسهيالت در طرح مسكن مهر در اختيار بانك مسكن قرار 15درصد و بازپرداخت  12ل با نرخ ريا

جمهور موظف است نسبت به صدور گواهي تضمين الزم مبني بر راهبردي رئيسريزي و نظارت معاونت برنامه. گيرد
درصد در  9به ميزان (التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي در طرح مسكن مهر شهري و روستايي بيني مابهپيش

. نمايددرصد در اليحة بودجة كل كشور اقدام  12تا نرخ ) درصد در ساير مناطق 4ها، درصد در استان 7تهران، 
  ).19/8/1389ه، مورخ 45618ت/186729مصوبة  2مادة (
 پنجاه و يكصد سقف تا مهر مسكن تسهيالت پرداخت قرارداد انعقاد به اقدام 1386 سال از كـه عامل، هايبانك 

 تسهيالت 23/12/1388 مورخ ،257703/44245 شمارة نامةتصميم اساس بـر موظفند اند،نموده ميليون ريال
 سهم تسهيالت مـاندة در تغيير%) 20( درصـدبيست مـحل از را شدهياد مصوبة در مندرج هايسقف تا تكميلي
درصد  دوازده مدني مشاركت دوران در متمم تسهيالت الحسابعلي سود نرخ .نمايند پرداخت و تأمين مسكن بخش

 مـراكز در%) 7( درصدهفت تهران، در %)9(درصد نه سود نرخ شامل اقساطي فروش و بازپرداخت دورة در و%) 12(
 برنامه معاونت توسط پرداختي تسهيالت نرخ التفاوتمابه يارانة. باشدمي شهرها ساير در%) 4(درصدچهار و هااستان
ن، مورخ 44548ت/31782مصوبة  3مادة (شود مي تأمين و بينيپيش سنواتي بودجة در راهبردي نظارت و ريزي

 ).24/4/1389 ن، مورخ 44857ت/87670 ةاصالحي 6و مادة  13/02/1389

  ميليارد ريال از محل يارانة بخش مسكن به عنوان كمك تشويقي اعطاي تسهيالت مسكن مهر در سال  100مبلغ
يكصد و «عبارت . )11/07/1389مورخ  ،ن 45360ت /155272 ةمصوب 2 ةماد( .به بانك مسكن پرداخت شود 89

ن مورخ  46517ت /26687 ةمصوب 3مادة (گردد مي» يكصد ميليارد ريال«جايگزين عبارت » پنجاه ميليارد ريال
10/02/1390.(  

 250، 220،  200ترتيب صنعتي و صنعتي بهسقف تسهيالت پرداختي به مسكن مهر به صورت غير صنعتي، نيمه 
هاي سود آيين اين تسهيالت با نرخقراردادهاي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي . گرددميليون ريال تعيين مي

توسط بانك   23/12/1388، مورخ 257703/44245نامة شمارة موضوع تصميم ،نامة اعطاي تسهيالت مسكن مهر
ن، مورخ  46517ت /26687 مصوبة 1 مادة(گردد هاي عامل محاسبه و منعقد ميمسكن و ساير بانك

10/02/1390.(  
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 گذاري براي ساخت ظف است از طريق بانك مسكن، تسهيالت بدون سپردهبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مو
به ميزان هر واحد يكصد  1390و هزار واحد مسكوني در سال  1389واحد باقيمانده از سال  263يا خريد تعداد 

  ).28/06/1390ن، مورخ 46782ت /129509مصوبة  1مادة (ميليون ريال، در اختيار وزير راه و شهرسازي قرار دهد 
 شده نسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد تسهيالتي بانك مسكن موظف است با احتساب قراردادهاي تسهيالتي منعقد

به ميزان چهارصد و بيست ميليارد ريال ) سازي مسكن روستايي و بافت فرسودهشهري، مقاوم(هاي مسكن مهر پروژه
  )28/06/1390مورخ  ،ن 47098ت /129493مصوبه  1مادة (اقدام نمايد  1390تا پايان آذرماه سال 

 درهزار مبلغ تسهيالت پرداختي توسط بانك مسكن در سال ودودهموزارت راه و شهرسازي مجاز است تا مبلغ يك
به بانك  1390را از محل يارانة بخش مسكن به عنوان كمك تشويقي اعطاي تسهيالت مسكن مهر در سال  1390

  .)28/06/1390مورخ  ،ن 47098ت /129493 ةمصوب 2 ةماد( مسكن پرداخت نمايد
 ها درصد، مراكز استان 9ها در شهر تهران نرخ سود تسهيالت پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي توسط بانك

التفاوت نرخ سود يادشده، تا نرخ مابه: تبصره. شودمي] محاسبه[درصد  4ة روستاها درصد و در ساير شهرها و كلي 7
و سنوات قانوني باقيمانده،  1390و  1389و اعتبار در مسكن مهر شهري و روستايي در سال مصوب شوراي پول 

هاي عامل مربوط بيني در بودجة سنواتي به عنوان بدهي دولت به بانكتوسط تضمين و در صورت عدم پيش
 ).27/09/1390، مورخ ه 46517ت/18909 مصوبة 1مادة (شود محسوب مي

 ت به اعطاي پنجاه هزار فقره تسهيالت چهارصد ميليون ريالي ساخت مسكن با ميانگين بانك مسكن مجاز است نسب
سقف فروش . ماه و يا متناظر آن براي هر واحد مسكوني اقدام نمايد 9گذاري دويست ميليون ريال طي سپرده

باشد هيالت مياقساطي تسهيالت يادشده مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به عالوة سود دوران مشاركت اين تس
 ).24/11/1390ك، مورخ 47707ت/230832مصوبة  3مادة (

  بانك مسكن موظف است نسبت به افزايش سقف تسهيالت بيست هزار واحد مسكن مهر احداثي در شهر جديد پرند
مصوبة  7مادة (شود، به مبلغ سيصد ميليون ريال اقدام نمايد كه توسط شركت كوزو اسكي حصار پارس احداث مي

 ).24/11/1390ك، مورخ 47707ت/230832

  17تا سررسيد اوراق از  15/11/1390نرخ سود مشاركت بانك مسكن مربوط به تسهيالت مسكن مهر از تاريخ 
واحد درصد توسط دولت تضمين و در صورت عدم  3التفاوت به ميزان و مابه] يابدمي[درصد افزايش  20درصد به 

 47848ت /6757 ةمصوب 7 ةماد( گرددن بدهي دولت به بانك مسكن تلقي ميبيني در بودجة سنواتي به عنواپيش
  .)20/01/1391مورخ  ،ن
  هاي جديد مسكن مهر شهري به نسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد پروژه 1391بانك مسكن موظف است در سال

ك، مورخ  48110ت /38590مصوبة  7مادة ( هزار ميليارد ريال عالوه بر مجوز قبلي اقدام نمايد 60ميزان 
31/02/1391.(  

 ند حسب اعالم وزارت راه و شهرسازي ادرات، تجارت و رفاه كارگران موظملت، ص  ملي،  هاي عامل مسكن،كلية بانك
اند، تا سقف دويست و فروش اقساطي نرسيده ه به مرحلةهاي مسكن مهر، كنسبت به افزايش سقف تسهيالت پروژه
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 ةماد(يست و پنجاه ميليون ريال در مرحلة مشاركت مدني و فروش اقساطي اقدام نمايند بيست ميليون ريال و يا دو
 .)22/8/1391مورخ  ك،48522ت/164092 ةمصوب 5
 درهزار ميزان تسهيالت پرداختي توسط بانك مسكن در هر وچهاردهموزارت راه و شهرسازي مجاز است تا سقف يك

وان كمك تشويقي اعطاي تسهيالت مسكن مهر به بانك مسكن هاي بخش مسكن به عنسال را از محل يارانه
 ).25/11/1391ن، مورخ 48796ت/231531مصوبة  3مادة (پرداخت نمايد 

 ،اداري و پشتيباني طرح مسكن مهر، در   وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور انجام خدمات فني و نظارتي
هاي بخش مسكن در اختيار هزار ريال از محل يارانه 600مبلغ  هزار نفر جمعيت، به ازاي هر واحد 25شهرهاي زير 

 .)25/11/1391مورخ  ،ن48796ت/231531 ةمصوب 4 ةماد( بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دهد
 مورخ 38323/100هاي عامل ملي ايران، ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران موظفند بر اساس نامة شمارة بانك ،

هاي هاي مسكن مهر شهري را با اعمال نرخجمهور، پروژهريزي و نظارت راهبردي رئيسبرنامه معاونت 17/5/1391
 ةمصوب 5 ةماد(ها و ساير مناطق فروش اقساطي نمايند ترتيب براي شهر تهران، مركز استانبه ٪4و  ٪7، ٪9سود 

  .)25/11/1391مورخ  ،ن48796ت/231531
  هاي جديد مسكن مهر به نسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد پروژه 1392بانك مسكن موظف است تا پايان سال

مورخ  ن،49175ت/47060 ةمصوب 5ة ماد(ميزان يكصد هزار ميليارد ريال عالوه بر مجوزهاي قبلي اقدام نمايد 
19/12/1391(. 

 ي ساخت و گذاري برابانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق بانك مسكن، تسهيالت بدون سپرده
و  1391هاي و براي هزار واحد ديگر در سال 1390و  1389هاي خريد مسكن به تعداد باقيمانده از سهمية سال

 ةمصوب 1مادة (ميليون ريال در اختيار وزير راه و شهرسازي قرار دهد  100به ميزان هر واحد  1392
 ).19/12/1391ن، مورخ 489085ت/252289

 هاي جديد مسكن مهر نسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد پروژه 1392يان خرداد سال بانك مسكن موظف است تا پا
ن، 489085ت/252289مصوبة  4مادة (هزار ميليارد ريال عالوه بر مجوزهاي قبلي اقدام نمايد  20شهري به ميزان 

 ).19/12/1391مورخ 

  در اراضي (مسكن مهر احداثي بانك مسكن موظف است نسبت به افزايش سقف تسهيالت اعطايي به واحدهاي
هزار واحد و در استان آذربايجان غربي  19هزار واحد، در استان البرز به تعداد  20در استان گيالن به تعداد ) دولتي

واحد به سيصد ميليون ريال، مطابق ضوابط مسكن مهر و با معرفي وزارت راه و شهرسازي براي هر  14500به تعداد 
شود دوران مشاركت و فروش اقساطي واحدهاي موضوع اين بند بيست سال تعيين مي. ايدواحد مسكوني، اقدام نم

  ).15/2/1392ن، مورخ 49133ت/30553مصوبة  4مادة (
 تجارت و رفاه كارگران موظفند حسب اعالم وزارت راه و   صادرات ايران، ملت،   ملي ايران،  هاي عامل مسكن،بانك

يالت مسكن مهر تا سقف سيصد ميليون ريال براي هر واحد مسكوني اقدام شهرسازي نسبت به افزايش سقف تسه
مصوبة  3مادة (شود مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي اين تسهيالت بيست سال تعيين مي. نمايند

 ).2/5/1392ك، مورخ 48522ت/100989
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 هاي غيررسمي شهري و سكونتگاه ةهاي فرسودنوسازي بافتتأمين اعتبارات 

 سود تسهيالت بانكي براي سازندگان غير دولتي كمك 40906011شود از محل اعتبار طرح  لت اجازه داده ميبه دو
 ةهاي غير رسمي در دور هاي فرسوده و سكونتگاه مشاركت مدني در بافت ةدر دور) خصوصي، تعاوني و عمومي(

حدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا درصد سود تسهيالت بانكي واتا سقف پنجاه ،الشركه بانك فروش اقساطي سهم
مشاركت مدني قابل تبديل  ةتسهيالت دور. را تأمين نمايد ،الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا

سازندگان اين واحدها از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال معاف . به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است
قانون  6 ةتبصر) د(بند  -1-4بند ( پرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شدشرايط اعطا و باز. هستند

 ).1386بودجة سال 

 درصد از منابع درآمدي خود را به ظف است تا سي و پنجوم) سازمان ملي زمين و مسكن(سازي وزارت مسكن و شهر
هاي عامل به منظور   شده از طريق بانكادارهسود بانكي يا وجوه   ةيارانميزان دويست ميليارد ريال به صورت كمك

هاي  درآمد در بافت هاي كم تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -2-4بند ( فرسوده به مصرف برساند

 حداكثر تا  1386شود در سال  و شهرسازي اجازه داده ميها و وزارت مسكن  به وزارت كشور از طريق شهرداري
معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از محل تسهيالت مالي خارجي در چارچوب قانون 

اين قانون  2 ةتبصر) ج(مجمع تشخيص مصحلت نظام، و بند  21/8/1384مصوب  ،استفاده از منابع مالي خارجي
 6تبصرة ) د(بند  -6-4بند ( هاي غيررسمي استفاده نمايد شهري و سكونتگاه ةهاي فرسودسازي بافتصرفاً براي نو

  ).1386قانون بودجة سال 
  هاي نوسازي  اجازه دارد به منظور اجراي پروژه) سازمان عمران و بهسازي شهري(وزارت مسكن و شهرسازي

 ةتبصر) الف(بند  3 ءهاي مصوب با رعايت شرايط جز ررسمي در طرحيهاي غ هاي فرسوده شهري و سكونتگاه بافت
- قتفموا ةريال اقدام نمايد تا پس از مبادلانتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد  يك نسبت به

  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -7- 4بند ( ريزي كشور هزينه شود نامه با سازمان مديريت و برنامه
 ضمن هماهنگي با بانك مركزي ، نامه سكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيينوزارت م

قرارداد  براي انعقاد ،هاتعيين سهم هر يك از بانك هاي عامل وجمهوري اسالمي ايران و تعيين بانك و يا بانك
فصل پنجم، نوسازي و بهسازي [ ن فصلشده براي اعطاي تسهيالت موضوع ايبيني پيش ةواگذاري اعتبارات ياران

شوراي پول و اعتبار ظرف يك ماه از تاريخ  .اقدام نمايد 40906011 ةاز محل طرح شمار ]هاي فرسودة شهريبافت
پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي شرايط  نامه بنا به ابالغ اين آيين

هاي عامل در چارچوب قرارداد بانك يا بانك .نمايد ت بانكي موضوع اين ماده را تعيين ميو بازپرداخت تسهيال اعطا
 ةمزبور و دستورالعمل تبصر ةتبصر )الف(اين ماده و رعايت دستورالعمل جزء  1ة تبصر )ب( زءمنعقدشده موضوع ج

مشاركت مدني و فروش  هاي دورهشده در قراردادهاي بيني پيش ةاين ماده نسبت به اعطاي تسهيالت و ياران 2
شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي  ةنمايند شده توسطاقساطي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي معرفي
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قانون  6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 32 ةماد 3تا  1تبصرة ( كنند مي شهري ايران در هر يك از شهرها اقدام
  .)22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةبودج

 هاي غيررسمي، كه هاي فرسودة شهري و سكونتگاهبه منظور تشويق نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در بافت
د حداقل پنجاه ها موظفنربط رسيده است، شهرداري و شوراي شهر آن ها به تصويب مراجع ذيطرح و محدودة آن

با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك هزينة پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب %) 50(درصد 
تا سقف %) 300(مابقي هزينة پروانه و تراكم و مازاد تا تراكم كل سيصددرصد %) 50(تا پنجاه درصد . كاهش دهند

دستورالعمل : تبصره. گردد تأمين و پرداخت مي 601105شده توسط شوراي مسكن از محل اعتبارات رديف تعيين
توسط وزارت %) 300(رداخت مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد نحوه و ميزان پ

و به تصويب شوراي مسكن كشور خواهد رسيد ] خواهد شد[مسكن و شهرسازي و با همكاري وزارت كشور تهيه 
 ).22/1/1386كل كشور، مورخ  1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(اجرايي بند  نامةآيين 34مادة 

  حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهار صد و پنجاه ميليارد ريال از اعتبارات تسهيالت مالي خارجي
شهري و  ةهاي فرسودكل كشور براي نوسازي بافت 1386قانون بودجه سال  2تبصرة ) ج(موضوع بند ) فاينانس(

 6تبصرة ) د(نامة اجرايي بند آيين 36مادة (يابد  هاي مصوب اختصاص ميهاي غيررسمي بر اساس طرحسكونتگاه
 ).22/1/1386كل كشور، مورخ  1386قانون بودجة سال 

 هاي فرسودة شهرها مشمول  هاي توليد مسكن در بافت درآمد و طرحهاي كمگروه هاي توليد مسكن ويژة طرح كلية
و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت  هزينه%) 50(تخفيف حداقل پنجاه درصد 

ها، ناشي از  شده از سوي شهرداريتخفيف اعمال%) 100(دولت موظف است معادل صددرصد . باشد باقيمانده مي
قانون ساماندهي و  16 ةماد( اجراي اين قانون و ساير قوانين، را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد

 .)25/2/1387مورخ  كن،حمايت از توليد و عرضة مس
 شده، سهم معيني توسط وزارت مسكن و شهرسازي جهت نوسازي واحدهاي مسكن در از محل خط اعتباري اعالم

  ).29/07/1388ن، مورخ 43521ت/151246مصوبة  4مادة (يابد بافت فرسوده اختصاص مي
 ةهاي فرسود نوسازي و بهسازي در بافت مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد ريال از منابع خط اعتباري مسكن مهر براي 

مصوبة  1مادة ( يابد شهري به ازاي هر واحد يكصد و پنجاه ميليون ريال توسط بانك مسكن اختصاص مي
  ).2/8/1388 مورخ ،ك43774ت/192384

 شهري، براي هر واحد مسكوني جهت  ةهاي فرسودبافت ةبه منظور تسهيل و تسريع در نوسازي مسكن در محدود
الشركه با انعقاد سازي و شروع عمليات از محل خط اعتباري مسكن مهر، مبلغ ده ميليون ريال سهمب، آمادهتخري

-الشركه فروش اقساطي ميكل سهم اًو در پايان مدت مشاركت مجموع] يابدمي[قرارداد مشاركت مدني تخصيص 

هاي سازندگان مسكن و تخصيص پروژهضوابط اعطاي تسهيالت به منظور تسهيل و تسريع در اتمام  4 ةماد( شود
 .)19/11/1388مورخ  ،189927/43800 ةها به متقاضيان مسكن مهر شمارآن

 مهر مسكن تسهيالت اعطاي نامةآيين مطابق واحد هزار پنجاه تعداد به تسهيالت پرداخت به نسبت مسكن بانك 
 با%) 12( درصددوازده نرخ با فرسوده بافت در 23/12/1388 مورخ ،257703/44245 شمارة نامةتصميم موضوع
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 و مسكن وزارت هماهنگي با واحدها استاني توزيع .نمايد اقدام 1389 سال در مهر مسكن اعتباري خط از استفاده
 ).13/02/1389ن، مورخ 44548ت/31782مصوبة  11مادة (شود مي انجام شهرسازي

 ِهاي واحد مسكوني از سهمية سال جاري تسهيالت خط اعتباري مسكن مهر در بافت 3600 تا سقف معادل ريالي
و تا سقف ششصد و پنجاه و  13/2/1389ن، مورخ  44548ت/ 31782نامة شمارة فرسودة شهري موضوع تصميم

 ةمصوب 2مادة (يابد هفت ميليارد ريال براي پرداخت تسهيالت وديعة مسكن با عامليت بانك مسكن اختصاص مي
 ). 06/06/1389ن، مورخ  45091ت / 11264

  از محل (سهمية تسهيالت بافت فرسوده  13/2/1389ن، مورخ  44548ت / 31782نامة شمارة تصميم 11در بند
 46478ت  /27009 ةمصوب 6 ةماد(يابد واحد افزايش مي 60،000واحد به  50،000از ) خط اعتباري مسكن مهر

  .)10/02/1390مورخ  ،ك
 هزار فقره تسهيالت جديد احياي بافت  100انك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به توزيع ب

نرخ سود . اقدام نمايد 1391هاي عامل ملي، ملت ، تجارت، رفاه كارگران، صادرات و سپه در سال فرسوده بين بانك
مبلغ تسهيالت يادشده . است% 15 و نرخ سود فروش اقساطي اين تسهيالت% 20دوران مشاركت اين تسهيالت 

مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيالت . باشدميليون ريال مي 300براي هر واحد مسكوني 
 ).31/02/1391ك، مورخ  48110ت / 38590مصوبة  3مادة ( سال است 15معادل 

 فقره تسهيالت جديد احياي بافت  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به توزيع دويست هزار
 1392تجارت، رفاه كارگران، صادرات ايران و سپه در سال   ملت،  هاي عامل ملي ايران،شهري بين بانك ةفرسود

درصد  15درصد و نرخ سود فروش اقساطي آن  20نرخ سود دوران مشاركت اين تسهيالت  :تبصره. اقدام نمايد
اي هر واحد مسكوني سيصد ميليون ريال به ازاي هر واحد با زيربناي ناخالص شده برتسهيالت ياد. شودتعيين مي

 ةماد(باشد مترمربع است و مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيالت پانزده سال مي 80حداقل 
  .)19/12/1391مورخ  ،ن49175ت /47060 ةمصوب 2

  ها و امكانات روبناييتأمين اعتبارات زيرساخت

 سود تسهيالت بانكيشده و كمكقسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره 601105ي از اعتبار رديف بخش، 
اي براي احداث واحد مسكوني، در اختيار وزارت مسكن  سازي اراضي اجاره هاي آماده به منظور تأمين بخشي از هزينه

 تا سي درصد(قيمت هاي عامل به صورت تسهيالت ارزاننكگيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با با و شهرسازي قرار مي
ميزان تسهيالت به ازاي هر واحد مسكوني . سازي پرداخت شود براي آماده) سوداز سود تسهيالت به صورت كمك

هاي اصلي و فرعي  شامل طراحي و اجراي شبكه ءسازي موضوع اين جز آماده. حداكثر تا بيست ميليون ريال است
كثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان، احد. باشد جدول، آسفالت و تأسيسات زيربنايي مي معابر، جوي،

فاقد تأسيسات زيربنايي،  يها واگذاري زمين. شود ساله از مالك دريافت مي15سازي در اقساط  هاي آماده هزينه
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  9- 2بند ( ممنوع است
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 هاي سنواتي  را در بودجه] 5مادة [اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده  دولت مكلف است
قانون تشكيل شوراهاي  18قانون الحاق چهار تبصره به مادة  ةواحداز تاريخ تصويب اين قانون ماده. بيني نمايد پيش

گردد  مجلس شوراي اسالمي لغو مي 21/2/1379ها و مناطق كشور مصوب  ها، شهرستان آموزشي و پرورش استان
  .)25/2/1387مورخ  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، 5 ةمادتبصرة (
 اراضي موضوع [ هاي تفصيلي در اين مناطق  هاي مربوط به ساخت مدارس و مساجد بر اساس ضوابط طرح هزينه

مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي و  )]سال99اجارة بلندمدت تا (برداري  برنامة واگذاري حق بهره
 ةمصوب 3 ةماد(تأمين خواهد شد ) و سازندگان مسكن مالكينبدون تحميل به (هاي داوطلبانة مردمي مشاركت
 .)30/5/1387مورخ  ك، 316ت/ 87314

  سازي اقشار ن آمادهتحت عنوا ،40907015اعتبار رديف  1387وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است در سال
سازمان ملي (همچنين وزارت مسكن و شهرسازي . و پرداخت نمايد] دهد[ويژه را به صورت صددرصد تخصيص 

موظف است از محل اندوختة حاصل از فروش اراضي ملي و موات نسبت به تأمين و پرداخت پنجاه ) زمين و مسكن
مشمولين موضوع اين اراضي واحدهاي مسكوني و واگذاري  سازيهاي آمادهميليارد ريال جهت اتمام تعهدات هزينه

 1387در سال ] نامة ضوابط ارائة تسهيالت ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانوادة شهداتصويب[نامه تصويب
  ).08/10/1387ك، مورخ  41134ت / 182455مصوبة  3مادة (اقدام نمايد 

 مهور، با توجه به نياز وزارت نيرو به منابع مالي، نسبت به اختصاص جريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه
و تبصرة  18/8/1387مورخ  143789/41188نامة شمارة شده در تصميمبينياعتبارات موضوع رديف متمركز پيش

هاي مسكن مهر وبرق پروژهبراي تأمين آب 24/6/1388ن، مورخ 43165ت/ 126560نامة شمارة تصميم 4بند  4
  ).29/07/1388ن، مورخ 43521ت/ 151246مصوبة  7مادة (دامات الزم را معمول نمايد اق
 آماده"تحت عنوان ) 40907015(جمهور موظف است اعتبار رديف ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه -

ن ملي زمين همچنين سازما. و پرداخت نمايد] دهد[را به صورت صددرصد تخصيص  "سازي اراضي براي اقشار ويژه
شده در اعتبارات مصوب تأمين و به عنوان بينيو مسكن موظف است مبلغ چهل ميليارد ريال از محل اعتبارات پيش

هاي مورد سازي زميندر مواردي كه آماده. واريز نمايد 1389و  1388هاي ساير منابع به حساب طرح فوق در سال
ميسر نباشد، حداكثر تا سقف ) سازمان ملي زمين و مسكن(ي واگذاري به هر دليل توسط وزارت مسكن و شهرساز

از محل منابع مذكور در  ،شودسازي براي هر نفر كه حداكثر ده ميليون ريال تعيين ميهاي آمادهمبلغ سرانة هزينه
 4و تبصرة مادة  4 ةماد(باشد قابل پرداخت مي] شهيد و امور ايثارگران[اين ماده به صورت نقدي توسط بنياد 

 .)19/11/1388مورخ  ك،44025ت/ 251483 ةمصوب
 ميليارد ريال  4نامه به مبلغ جمهور موظف است نسبت به مبادلة موافقتريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه

هاي فاضالب و تصفية آن وبرق و شبكههاي آبكل كشور به منظور تأمين و اجراي شبكه 1389از محل بودجة سال 
ن، مورخ  44938ت/ 101030 ةمصوب 2مادة (ميليون واحد مسكن مهر در شهرهاي كشور، اقدام نمايد براي يك 

09/05/1389 .(  
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  مجاز است به منظور ) سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد(وزارت مسكن و شهرسازي
نسبت به  "ق واگذاري اراضي خوداز طري"هاي مسكن مهر، تسريع و مساعدت در احداث تأسيسات روبنايي پروژه

ن، 45526ت/ 187146مصوبة  1مادة (هاي يادشده اقدام نمايد هاي تأسيسات مورد نياز طرحتأمين بخشي از هزينه
وزارت راه و شهرسازي ). 29/8/1390ن، مورخ 46782ت /170231مصوبة  2و اصالحية مادة  19/8/1389مورخ 

هاي  مجاز است به منظور رفع نيازهاي ساكنين پروژه) ن شهرهاي جديدسازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمرا(
هاي مورد نياز با تشخيص وزير راه و  مسكن مهر نسبت به احداث بخشي از خدمات زيربنايي، روبنايي و زيرساخت

 آن اقدام نمايد ةو اصالحي 19/8/1389مورخ  ،ن45526ت /187146 ةشمار ةنام تصويب 1ساس بند ا شهرسازي بر
  ).22/8/1391، مورخ ك48522ت /164092مصوبة  2مادة (
 هاي انشعابات ند با اعالم وزارت راه و شهرسازي نسبت به پرداخت هزينههاي عامل موظفبانك مسكن و ساير بانك

هاي مسكن مهر از محل تسهيالت مسكن مهر پس از صدور فيش قطعي توسط برق و گاز پروژه  فاضالب،  ، آب
  .)22/8/1391ك، مورخ 48522ت /164092 ةمصوب 4 ةماد(رسان اقدام نمايند ماتهاي خددستگاه

  هاي جانبي توسط نهادهاي دولتي متفرقهتأمين اعتبارات و هزينه

 ند نسبت به اعمال پنجاه درصد تخفيف و امكلف ،با همكاري شوراي شهرها ء،هاي شهرهاي مشمول اين جز شهرداري
هاي ساخت واحدهاي مسكوني براي گروه ةها براي صدور پروان دريافتي ةكلي تقسيط بدون سود مابقي عوارض و

 -10-2بند (وزارت كشور است  ةوساز و تراكم مازاد در شهرها به عهدتعيين عوارض ساخت. درآمد اقدام نمايند كم
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند 

 هاي غيررسمي، شهرداري و  شهري و سكونتگاه ةفرسودهاي براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافت
متناسب با ميزان تجميع  ،پروانه و تراكم پايه و مازاد را ةدرصد هزينظفند حداقل پنجاهوها مشوراي شهر آن

پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم  ةدرصد مابقي هزينواحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك، كاهش دهند و تا پنجاه
ظف است در اين وي عالي شهرسازي و معماري ايران مشورا. توسط دولت تأمين شود] الزم است[يصددرصد كل س
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -3- 4بند ( درصد افزايش دهدها تراكم پايه را حداقل شصت بافت

 بهزيستي كشور و بهزيستي ، به سازمان 16/2/1383ب ومص ،در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
اي خود را در ساخت مسكن  هاي سرمايه اي و تملك دارايي درصد از اعتبارات هزينهشود تا سه ها اجازه داده مي استان

ساخت   ةدرصد از هزينساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه مورد نياز معلوالن با مؤسسات خيريه و خيرين مسكن
 - 3-5بند ( ساز پرداخت نمايند ا به صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكنالذكر ر واحدهاي مسكوني فوق

  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند 
 هاي نويني  به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري

شود تا  شود، اجازه داده مي برداري ساختمان مي داث و بهرههاي مناسب در اح جويي كنند كه باعث صرفه استفاده مي
معادل ارزي هشت هزار و نهصد ميليارد ريال از طريق تسهيالت مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع 

. استفاده نمايند ،اين قانون 2 ةتبصر» ج«مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند  21/8/1384مالي خارجي، مصوب 
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مورد نياز، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي  ةموضوع اين بند تا هشتاددرصد سرماي تسهيالت
ها، از تخفيف در سود  آالت و تجهيزات اين فناوري واردكنندگان ماشين. شود وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت مي

 ).1386ة سال قانون بودج 6تبصرة ) د(بند  -2-6بند (شوند  بازرگاني برخوردار مي

 بانكي  ةنامفرايند صدور مجوز و ضمانت هاي عامل، ضمن كوتاه نمودنوزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق بانك
گذاري مورد  درصد سرمايه 80 تخصيص معادل تسهيالت ريالي تا جهت استفاده از تسهيالت مالي خارجي، نسبت به

كشور با  سازي در سراسر هاي توليد مسكن به روش انبوهفصل و طرح هاي موضوع اينطرح :تبصره .نياز اقدام نمايد
 ةنامآيين 29 ةماد( شد برخوردار خواهند زا در قالب ضوابط مربوطهاي زودبازده اشتغالاولويت از اعتبارات بنگاه

 .)22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اجرايي بند 
  مورخ  39488/37544نامة شمارة ريزي كشور مبلغ ده هزار ميليارد ريال مطابق تصميمبرنامهسازمان مديريت و

گردان جهت واردات آهن، تنظيم بازار فوالد و ميليارد ريال به عنوان تنخواه 3500اختصاص مبلغ [  16/3/1386
ت در اختيار وزار] يه شودتسو 1386جلوگيري از نوسانات غير منطقي بهاي آهن كه بايد حداكثر تا پايان دي 

يادشده نسبت به واردات آهن آالت مورد نياز بخش مسكن به ميزان حداقل يك  بازرگاني قرار دهد تا وزارتخانة
آالت جهت احداث مسكن همچنين بنياد مسكن انقالب اسالمي نسبت به واردات آهن. ميليون تن اقدام نمايد

قانون بودجة سال  6نامة اجرايي تبصرة آيين 4مادة (اقدام نمايد  1386روستايي به ميزان پانصد هزار تن در سال 
ن، مورخ 37541ت/ 51516و ساماندهي توليد و عرضة مسكن، شمارة  22/1/1386كل كشور، مورخ  1386

6/4/1386.( 

  وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن حسب مورد موظفند صددرصد يارانة اعطايي به اين بخش
هاي ذيل از طريق بانك مسكن هاي خود را به منظور فعاليتدرصد از منابع حاصل از فروش زمين و همچنين هشتاد

اعطاي ) اعطاي تسهيالت براي مسكن مهر؛ ب) الف: گذاري نمايندو يا در بانك مسكن سپرده] دهند[اختصاص 
غ حداكثر هشتاد ميليون ريال با درصد به مبلساخت با شرايط حداقل شصتتسهيالت ساخت واحدهاي نيمه

  ).29/05/1386ن، مورخ 317ت/ 85798مصوبة  6مادة (ساله براي هر واحد سررسيد حداكثر پنج
  وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت مسكن و

ايجاد بازار رهن ثانويه و : مسكن در كشور را تأمين نمايدشهرسازي از طريق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد 
هاي تأمين سرمايه در حوزة مسكن، استفاده از  اندازي شركتانتشار اوراق مشاركت به پشتوانة تسهيالت رهني، راه

 در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك، انتشار) ليزينگ(هاي واسپاري  شركت
ساير ابزارهاي مالي اسالمي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف، جذب ] استفاده از[اوراق مشاركت و 

گذاري مشترك در هاي سرمايه گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن، استفاده از صندوقمشاركت و سرماية سرمايه
محور ية ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايهكل: تبصره. داخل و خارج با هدف جذب منبع براي توليد انبوه

دولت موظف است از طريق زير نسبت به افزايش . باشد همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي
به خزانه،  1386و  1385اعادة معادل سود و ماليات واريزي بانك در سال هاي . سرماية بانك مسكن اقدام نمايد

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است با همكاري وزارتين : تبصره . شدهقساط وصولي وجوه ادارهانتقال ا
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گذاري در هاي حمايت نظام بانكي از سرمايه امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روش
وزارت امور . دنها ابالغ نماي زيران به بانكتوليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئت و

اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه سازوكار توسعة خدمات 
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است . اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيئت وزيران را  ارائه نمايد بيمه

آالت و ابزار توليد محصوالت صنعتي توليد مسكن كارگيري ماشيني توليد، واردات و بهظرف مدت سه ماه راهكارها
آالت و مصالح  به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين: تبصره. انبوه را به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد

بيني و منظور هاي سنواتي پيش هتوليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقالم فوق را در قالب بودج
  .)25/2/1387مورخ  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، 14 ةماد(نمايد 

 نامه  اين آيين 31هاي مختلف موضوع مادة  وزارت مسكن و شهرسازي بر حسب نياز، جدول توزيع تسهيالت برنامه
هاي عامل، به بانك مركزي سال تهيه و جهت ابالغ به بانكارديبهشت ماه هر  15هاي كشور را حداكثر تا بين استان
هاي  ماه هر سال نسبت به ابالغ سهميهنمايد و بانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت اعالم مي

در صورت عدم جذب تسهيالت، حسب اعالم وزارت مسكن و شهرسازي . هاي عامل اقدام نمايد مربوط به بانك
بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است به منظور : 1تبصرة. ها اختصاص خواهد يافت سهمية مربوط به ساير استان

هزار واحد مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيالت بانكي را اجرايي شدن احداث ساالنه دويست 
هاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيالت در هر استان تا نيمة ارديبهشت هر سال تهيه  به همراه پيشنهاد سهمية بانك

فته از اعالم بانك مركزي موظف است ظرف سه ه. و از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به بانك مركزي اعالم نمايد
مورخ  ،مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 34 ةماد(توزيع استاني اقدام نمايد 

20/8/1387( 
 شده در اي بخش مسكن را به صورت وجوه ادارهوزارت مسكن و شهرسازي موظف است صددرصد اعتبارات يارانه

 ةمصوب 4مادة (ساخت شود الت مربوط به مسكن مهر و واحدهاي نيمهاختيار بانك مسكن قرار دهد تا صرف تسهي
 ).28/09/1387ن، مورخ 41472ت/ 167877

 نامه مبلغ سي ميليارد ريال در اختيار وزارت بازرگاني اي بخش مسكن موضوع اين تصميماز سرجمع اعتبارات يارانه
. شمند و بانك اطالعات امالك و مستغالت اقدام نمايدهو اندازي سامانةسازي و راهگيرد تا نسبت به پيادهقرار مي

تواند مبلغ ده ميليارد ريال از محل منابع تنظيم بازار جهت انجام اين امر هزينه كند همچنين وزارت يادشده مي
  ).28/09/1387ن، مورخ 41472ت / 167877مصوبة  7مادة (
  شرطبهبه جاي زمين يا واحد مسكوني اجاره مجاز است) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي-

مبلغ هفتاد ميليون ريال از ] شهيد و امور ايثارگران[شده از سوي بنياد تمليك به ازاي هر فرد واجد شرايط معرفي
محل اعتبارات مصوب مربوط به حساب بنياد واريز و به هزينه منظور نمايد و نسبت به تكميل فرم اطالعاتي افراد 

ك، مورخ 44025ت/ 251483مصوبة  3مادة (ده مبني بر استفاده از امكانات زمين يا مسكن اقدام نمايد شمعرفي
19/11/1388.( 
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 رساني وزارت دفاع و پشتيباني به منظور احداث تعداد پنجاه هزار واحد مسكوني، به ستاد سازندگي و خدمت
شود از محل خط االوصياء اجازه داده مياه خاتمو قرارگ) هسا(شركت صنايع هواپيماسازي ايران (نيروهاي مسلح 

اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از تسهيالت بانكي طرح مسكن مهر 
 ).13/02/1389ن، مورخ 44548ت/ 31782مصوبة  9مادة (استفاده نمايند 

 براي پرداخت پيش نامةضمانت مربوط، مقررات و قوانين ترعاي با و مسكن بانك درخواست به بنا مجازند هابانك 
 صادر را مربوط تسهيالت از%) 20( درصدبيست دريافت منظور به مهر مسكن ساخت مدني مشاركت قراردادهاي

 .)24/4/1389مورخ  ن،44857ت/ 87670شمارة  ةمصوب 8 ةماد( دهند قرار هاآن سازندگان اختيار در و ]كنند[
  شهرسازي مجاز است به منظور انجام خدمات فني و نظارتي، اداري و پشتيباني طرح مسكن مهر در وزارت مسكن و

هاي از محل يارانه) به ازاي هر واحد پانصد هزار ريال(ميليارد ريال  75هزار نفر جمعيت، مبلغ  25شهرهاي زير 
ن، مورخ 45360ت/ 155272 ةمصوب 1مادة (بخش مسكن در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دهد 

11/07/1389.(  

  هاي مرتبط با طرح مسكن مهربيمه

 هاي بيمه از محل رديف  شود بخشي از هزينه هاي مسكوني، اجازه داده مي ساخت ساختمان ةبه منظور ترويج بيم
  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  -11-2بند ( درصد پرداخت شود، تا سقف پنجاه601105

  هاي مصوب  هاي مسكوني در طرح ساختمان ةشود به منظور ترويج بيم وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميبه
 40907041هاي مربوط را از محل طرح  هاي غيررسمي، بخشي از هزينه شهري و سكونتگاه ةهاي فرسود بافت

 ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(بند  - 5-4بند ( پرداخت نمايد

 درصد كيفيت ساخت تا سقف پنجاه ةهاي بيم هاي مسكوني، بخشي از هزينهساخت ساختمان ةترويج بيم به منظور
 9 ةماد 3تبصرة (گردد  هاي مربوط توسط وزارت مسكن و شهرسازي تأمين و پرداخت مي از محل رديف%) 50(

  .)22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين
 اي بخش مسكن به عنوان بيمة تضمين بازپرداخت تسهيالت اعطايي فوق در معادل دو درصد از محل اعتبارات يارانه

بانك مسكن موظف به اجراي سازوكار تضمين و بيمة تسهيالت مسكن مهر . گيرد]مي[اختيار بانك مسكن قرار 
  ).2/4/1388ك، مورخ 42761ت/ 69614مصوبة  6بند (است 

  ميانگين (يت الگوي مصرف مسكن حق بيمة پيمانكاري و كارگاهي واحدهاي احداثي مسكن مهر با رعاميزان
مرجع تشخيص و . گردد، به ازاي هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار ريال تعيين مي)بناي مفيد هفتاد و پنج مترمربعزير

كن انقالب اسالمي و شركت عمران ها، بنياد مسهاي مسكن و شهرسازي استانشده سازماناعالم واحدهاي ياد
جز حق بيمه سازندگان واحدهاي احداثي و پيمانكاران فرعي در قالب طرح مسكن مهر به. باشدشهرهاي جديد مي

مورخ  ن،44548ت /31782مصوبة  1مادة (موضوع اين بند مشمول پرداخت حق بيمة ديگري نخواهند بود 
13/02/1389 .( 
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 ت اعطايي مسكن مهر از محل خط اعتباري مسكن مهر موضوع مصوبة شمارة بيمة تضمين بازپرداخت تسهيال
يابد، اين ميزان درصد كاهش مي 25/1درصد به  2شوراي پول و اعتبار از  1388/ 2/4ك، مورخ 42761ت/ 69614

بايد توسط متقاضيان مسكن مهر طي دو سال همزمان با دوران فروش اقساطي تسهيالت به صورت اقساطي 
. شده از اين بابت اقدام نمايدهمچنين بانك مسكن موظف است نسبت به استرداد كلية وجوه برداشت. شود پرداخت
نامه به هزينة بيمة تضمين بازپرداخت تسهيالت اعطايي واحدهاي مسكن مهر، كه تا زمان ابالغ اين تصميم: تبصره

مصوبة  4مادة (شود ازي پرداخت مياند، از محل يارانة وزارت مسكن و شهرسمرحلة فروش اقساطي رسيده
مورخ  ،ن44938ت/101030نامة شمارة تصميم 4در تبصرة ذيل بند ). 09/05/1389ن، مورخ 44938ت/ 101030

 ةمصوب 7 ةماد( شودمي» نامهتا زمان ابالغ اين تصميم«جايگزين عبارت » 1/11/1389تا تاريخ «عبارت  9/5/1389
اي، بانك مسكن موظف هاي بيمهدرصورت عدم استقبال شركت"عبارت . )10/02/1390مورخ ،ك46478ت/27009

نسبت به ايجاد سازوكارهاي تضمين بازپرداخت تسهيالت مسكن مهر تحت هر شرايط اعم از فوت  است رأساً
  .)19/12/1391مورخ  ،ن489085ت /252289 ةمصوب 5 ةماد(. اضافه شده است "متقاضي اقدام نمايد

 دولت تأييد شده جمهور، مطابق جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئتو نظارت راهبردي رئيس ريزيمعاونت برنامه
التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي در مسكن بيني مابهاست، نسبت به صدور گواهي تضمين الزم مبني بر پيش

هـ، مورخ 45618ت /186729نامة شماره تصويب 2و  1عالوه بر تضمين موضوع بندهاي (مهر شهري و روستايي 
ها و چهاردرصد در ساير مناطق و همچنين درصد در مراكز استاندرصد در تهران، هفتبه ميزان نه) 19/8/1389

سازي روستايي هاي ناشي از ماندة مطالبات معوق تسهيالت مقاومبيني هزينهگواهي تضمين الزم مبني بر پيش
ت / 2440993مصوبة  1مادة (دجة سنواتي كل كشور اقدام نمايد هاي متعلقه در لوايح بوشامل اصل سود و هزينه

  ).25/10/1389ن، مورخ  46070
 اشكوب و بافت فرسوده، با تشخيص و معرفي هاي مسكن مهر به غير از واحدهاي خودمالكين، اضافهپروژه ةحق بيم

به ازاي هر   شهرهاي جديد،ها و بنياد مسكن انقالب اسالمي و شركت عمران ادارات كل راه و شهرسازي استان
حق بيمة مذكور . شودهزار ريال تعيين مي 52مبلغ ) مفيد و مشاعات(مترمربع زيربناي ناخالص مسكوني 

-ساز، لولهكابينت  ساز،غير از آهنگري، در و پنجره پروژة) دوم دستة(دربرگيرندة حق بيمة پيمانكاران اصلي و فرعي 

با (مودن كارگران فصلي و غيردائم داراي كارت مهارت فني از سازمان ملي مهارت كار بوده و براي بيمه نكش و برق
مترمربع مسكوني يك نفر در  200به ازاي هر ) درصد سهم حق بيمة كارگران به سازمان تأمين اجتماعي 7پرداخت 

 ).19/12/1391ن، مورخ 48908ت/ 252289 ةمصوب 6مادة (باشد ماه مي 24طول 

 ترتيب در زمان اخذ پروانة ساختماني، شش ماه و يكسال پس از صدور پروانة در سه قسط به حق بيمة مسكن مهر
شود و شعب سازمان تأمين اجتماعي ملزم به ساختماني، توسط سازندگان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي

مام عمليات ساختماني و با حساب براي پيمانكاران اصلي و فرعي پروژه در زمان اتصدور گواهي عدم بدهي و مفاصا
 . باشندها ميكار از شهرداريارائة پايان

  جانبه با نامة سههاي تفاهمدر پروژه 1/1/1388تعرفة بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن مهر از تاريخ
. گردديك بار اخذ ميها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد پنجاه و دو هزار ريال تعيين و براي سازندگان و تعاوني
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نمايد و پس از دريافت كل اين مبلغ هاي مسكن مهر دريافت نميسازمان تأمين اجتماعي بيمة ديگري از پروژه
ه، 49128ت/ 30562 مصوبة 1 مادة(حساب اقدام نمايد موظف است ظرف مدت بيست روز نسبت به صدور مفاصا

  ).4/2/1392مورخ 

  شرايط تأمين اعتبار واحدهاي مسكوني به متقاضيان و بازپرداخت 

 گردد ميليون ريال تعيين مي 140اي به ازاي هر واحد مسكوني  سقف فردي تسهيالت احداث واحدهاي اجاره. 
متولي واحدهاي اجاري به صورت فروش اقساطي واگذار  تسهيالت پرداختي به كل واحدها به صورت يكجا به نهاد

 .)22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 13 ةماد(د گرد مي
  برداري از فصل سوم، حق بهره[ سازي اراضي موضوع اين فصل هاي آماده از هزينه%) 50(حداكثر تا پنجاه درصد

ت تخصيصي و منابع بانك عامل به صورت شده، اعتبارااز محل منابع وجوه اداره)] المدت زميناجارة طويل(زمين 
. تأمين گردد بردار هاي بهرهمتقاضيان و تعاوني هاي مربوط بايد توسط هزينه ةبقي. گردد پرداخت مي تسهيالت

چنانچه در برخي روستاها جهت . پذيرد مي ساله و به روش پلكاني صورت15بازپرداخت اين تسهيالت به صورت 
 ةماد(گردد  مند مي سازي اراضي مذكور نيز از تسهيالت اين ماده بهره آماده، قدام گرددتأمين زمين براي متقاضيان ا

-فصل سوم اين آيين. )22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 22

  .جايگزين شده است 30/5/1387مورخ  ك،316ت/ 87314 ةمصوبگانة نامه و از جمله اين ماده با مفاد شش
 نرخ يادشده : تبصره .بود سال خواهد اي اراضي در همان درصد قيمت منطقه 20 زمين حداكثر تا ةبهاي ساالناجاره

 23 ةماد( خواهد بود%) 10(درصد ده) ره(هاي تحت پوشش كميتة امداد امام خميني  در اين ماده براي خانواده
 /103634، و اصالحية 22/1/1386مورخ ، كل كشور 1386سال  ةن بودجقانو 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين
 /87314 ةمصوب ةگاننامه و از جمله اين ماده با مفاد ششفصل سوم اين آيين). 25/6/1386، مورخ ه36464ت
  .جايگزين شده است 30/5/1387مورخ  ،ك316ت
  ميليون ريال به ازاي هر واحد  140 فنامه و تا سق ساخت واحدهاي موضوع اين آيين ةدرصد هزين 80حداكثر

 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 24 ةماد(گردد  سال اعطاء مي 15مسكوني تسهيالت بانكي پلكاني با بازپرداخت تا 
-نامه و از جمله اين ماده با مفاد ششفصل سوم اين آيين. )22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج

 .جايگزين شده است 30/5/1387مورخ  ،ك316ت /87314 ةگانه مصوب
 قسط اول معادل : شود پرداخت تسهيالت در دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي

تسهيالت %) 40(درصد ساختمان، قسط دوم معادل چهل) فونداسيون(تسهيالت بعد از اتمام پي %) 40(درصد چهل
: 1تبصرة . كاريتسهيالت بعد از پايان سفت%) 20(درصد ر، قسط سوم معادل بيستبعد از تكميل سقف آخ

ماه ) 18(شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هجده  تسهيالت به صورت مشاركت مدني پرداخت مي
پس از اتمام دورة  :2تبصرة . باشد است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي

الشركة خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت مشاركت مدني، بانك سهم
و مبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا ) از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني(باقيمانده 
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سال تمام و ) 15(موع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي، پانزده در هر صورت مج. نمايد يكنواخت تقسيط مي
مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد 

ن مسك ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 36 ةماد(باشد  مصوب شوراي پول و اعتبار مي
  .)20/8/1387مورخ 

 سازي متناسب با پيشرفت كار در دو  سازي پس از تجهيز كارگاه و شروع عمليات آماده پرداخت تسهيالت آماده
برداري از واحدها، و همراه با تسهيالت دورة ساخت، فروش  تسهيالت يادشده از زمان بهره. شود مرحله انجام مي

مورخ  ،مسكن ةي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضاجراي ةنامآيين 37 ةماد(گردد  اقساطي مي
20/8/1387(.  

 قرارداد  ةهاي مشمول يارانه را در زمان تسوي سود متعلقه بابت طرحوزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك
 تعيين و) در دورة فروش اقساطي(و سهم متقاضي ) مشاركت مدني در دورة(دني به تفكيك سهم سازنده مشاركت م

بانك موظف است ميزان يارانة فروش اقساطي را از بدهي متقاضي به صورت . هاي عامل واريز نمايد به حساب بانك
اجرايي قانون  ةنامآيين 38 ةماد(وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيالت تقسيط نمايد   يكجا كسر و مابقي بدهي

  .)20/8/1387مورخ  ،مسكن ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض
 روز با تشكيل پرونده و پس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيالت ) 15(هاي عامل موظفند ظرف پانزده  بانك

 .)20/8/1387مورخ  ،مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 39 ةماد(اقدام نمايند 
 ضوابط ارائة تسهيالت ساخت مسكن [نامه ن تصويبميزان تسهيالت پرداختي جهت ساخت مسكن به مشمولين اي

در شهرهاي بزرگ با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، يك صد و هشتاد ] به آزادگان، جانبازان و خانوادة شهدا
ها يكصد و شصت ميليون ريال، ساير شهرها يكصد و چهل ميليون ريال به مدت بيست ميليون ريال، در مراكز استان

 گرددت الگوي مصوب مسكن تعيين ميو با نرخ چهار درصد بدون رعاي) دني و فروش اقساطيمشاركت م(ساله 
  ).08/10/1387ك، مورخ 41134ت/ 182455مصوبة  5مادة (
 ضوابط ارائة تسهيالت ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانوادة [نامه زمان استفاده از تسهيالت اين تصويب

و انعقاد  1388 ماهلغايت پايان خرداد 1387هاي عامل از ابتداي تيرماه سال بانك براي پذيرش تقاضا توسط] شهدا
  ).08/10/1387ك، مورخ 41134ت/ 182455مصوبة  13مادة (خواهد بود  1388قرارداد تا پايان شهريورماه 

 نوسازي مسكن هاي تأمين مسكن شهري و نيز تسهيالت ويژة بهسازي و سود تسهيالت پرداختي در قالب برنامه
روستايي در دورة مشاركت مدني به سقف تسهيالت پرداختي اضافه و مجموع آن در پايان دوره به نام متقاضي 

  ).08/11/1387ك، مورخ  41707ت / 205709مصوبة  1مادة (گردد تقسيط مي
 ي براي پرداخت نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعة مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازتفاهم

توانند به استناد قراردادهاي يادشده و در  هاي عامل مي و بانك] شودمي[تسهيالت بانكي در حكم سند رسمي تلقي 
اعم از اعيان و (برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك  صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره

اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و  ةنامآيين 41 ةماد(نمايند تبديل به حال و وصول ) حقوق عرصة ملك
به منظور تسريع در اعطاي تسهيالت بانكي، در طول دورة ساخت، زمين : تبصره. )20/8/1387مورخ  ،مسكن ةعرض
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سند اعيان،  گيرد و با صدور در رهن بانك قرار مي) با نمايندگي دستگاه واگذاركننده(با حفظ مالكيت دائمي دولت 
بردار،  در صورت عدم ايفاي تعهدات بهره. شود رهن زمين منفسخ و منفك و نسبت به ترهين سند اعيان اقدام مي

ه، مورخ 43215ت /110537مصوبة (خواهد بود ) موجر(با دستگاه واگذاركننده  بردار در قرارداد بانك جانشين بهره
25/5/1388.(  

  مجلس تفكيكي باشد، بانك تسهيالت فروش اقساطي جهت داراي صورتدر صورتي كه پروژه قابل سكونت و
در صورتي كه واحدهاي پروژه قابل سكونت . نمايدمتقاضي واجد شرايط مسكن مهر را تا سقف مصوب اعطا مي

نباشد، بانك نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت اقدام و تسهيالت مشاركت را تا سقف تسهيالت مسكن مهر و در 
 تسريع و تسهيل منظور به تسهيالت اعطاي ضوابط 2و  1مادة (نمايد ضوابط و مقررات جاري پرداخت ميچارچوب 

مورخ  ،189927/43800 مهر مسكن متقاضيان به هاآن تخصيص و مسكن سازندگان هايپروژه اتمام در
19/11/1388.(  

 شهرهاي با جمعيت بيش از يك  نامه درميزان تسهيالت پرداختي براي خريد مسكن به مشمولين اين تصويب
ها دويست ميليون ريال، ساير شهرها يكصد و هشتاد ميليون نفر، دويست و پنجاه ميليون ريال، در مراكز استان

ميليون ريال و براي روستاها يكصد و بيست ميليون ريال و براي ساخت مسكن در سراسر كشور معادل سقف 
و با نرخ چهاردرصد بدون رعايت الگوي ) اركت مدني و فروش اقساطيمش(ساله تسهيالت مسكن مهر با مدت بيست

  .)19/11/1388مورخ  ك،44025ت / 251483 ةشمار ةمصوب 6 ةماد(شود مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي
  تسهيالت مسكن مهر در سراسر كشور به واجدين شرايط و با رعايت الگوي مصرف مسكن مهر  1389از ابتداي سال

نرخ تسهيالت در . شودالحسنه و با كارمزد چهاردرصد در دوران ساخت و بازپرداخت، پرداخت ميقرض به صورت
زمان ساخت و بازپرداخت تسهيالت جمعاً پانزده سال و . باشددرصد ميدرصد، در مراكز استان هفتشهر تهران نه

حداكثر دو سال ساخت (باشد مي) اب متقاضيبا انتخ(هاي پنج ساله بازپرداخت آن به صورت ساده يا پلكاني در دوره
هاي نو و ميزان تسهيالت براي ساخت غير صنعتي تا دويست ميليون ريال، براي فناوري). و سيزده سال بازپرداخت

. شودساخت صنعتي تا دويست و پنجاه ميليون ريال و براي مسكن روستايي تا يكصد ميليون ريال تعيين مي
اند با تشخيص وزارت مسكن و اخت كه قبالً از تسهيالت مسكن مهر استفاده نمودهسچنانچه واحدهاي درحال

كاري و با رعايت سقف شهرسازي نياز به تسهيالت تكميلي داشته باشند، اين تسهيالت صرفاً در مرحلة بعد از سفت
واد در مصوبة هاي اين مو تبصره 3تا  1مادة (شود نامه پرداخت مياين آيين 3شده در مادة بينيپيش

 ).23/12/1388، مورخ 257702/44245

  الف: شودهزار نفر تعيين مي 25موارد زير نيز به عنوان وثايق مورد قبول متقاضيان مسكن مهر در شهرهاي زير (
) مشتريان معتبر مورد قبول سيستم بانكي؛ ج) ب ؛قانون برنامة چهارم 160كارمندان دستگاه اجرايي موضوع مادة 

  ).16/03/1389ن، مورخ 44711ت/ 58824مصوبة  6مادة (اد مورد قبول سيستم بانكي مشاغل آز
 الف: شود مي تعيين زير شرح بـه مهر مسكن غيرصنعتي و صنعتي واحدهاي احداث تسهيـالت پرداخت مراحل( 

 درصدسي كاري سفت پايان  )ج ؛%)40( درصدچهل سقف و اسكلت پايان )ب ؛%)15( درصدپانزده فونداسيون پايان
 .)24/4/1389مورخ  ن،44857ت/ 87670 ةمصوب 4 ةماد(% 15 درصدپانزده كاري نازك پايان )د ؛%)30(
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 هاي تعاوني مسكن مجازند  به منظور تسهيل در روند اعطاي تسهيالت بانكي در قالب طرح مسكن مهر، شركت
هاي مستقيم ــ مصوب  نون مالياتقا 186اصالحي مادة  1هاي موضوع تبصرة  هاي مالي و همچنين گواهي صورت
مادة (الشركه بانك با اعضاي شركت تعاوني، ارايه نمايند  ــ را، همزمان با انتقال رسمي واحدها و تقسيط سهم1380

 ).19/10/1389مورخ ه،45964ت /241075 مصوبة و اصالحية 2/8/1388ك، مورخ43774ت/ 192384مصوبة  5

  در هر حال مجموعة دوران مشاركت «عبارت  23/12/1388، مورخ 257703/44245نامة شمارة تصميم 2در مادة
سال است و بر اين اساس دوران مشاركت مدني به تأييد وزارت راه و شهرسازي  15مدني و فروش اقساطي به مدت 

 3مادة (شود مي» شودحداكثر دو سال ساخت و سيزده سال پرداخت مي«جايگزين عبارت » قابل تمديد است
در هر حال «: اين عبارت با عبارت زير جايگزين شده است). 28/08/1390ك، مورخ 47707ت / 230834 مصوبة
سال است و بر اين اساس دوران مشاركت مدني به  20دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي به مدت  ةمجموع

  ).19/12/1391مورخ  ن،48908ت/ 252289مصوبة  3و  2مادة (» تأييد وزارت راه و شهرسازي قابل تمديد است
 و  1389هاي سقف تسهيالت فردي مسكن روستايي يكصد و بيست و پنج ميليون ريال براي سهمية باقيماندة سال

 ).24/11/1390ك، مورخ 47707ت/ 230832مصوبة  8مادة (شود هاي عامل تعيين مي، در همة بانك1390

  مجاز است نسبت به تأمين ) مران شهرهاي جديدسازمان ملي زمين و مسكن و شركت ع(وزارت راه و شهرسازي
بخشي از كسري نقدينگي مورد نياز تكميل واحدهاي مسكن مهر از منابع داخلي خود با رعايت مقررات مربوط اقدام 

اقساط اقدام متقاضي نسبت به بازپرداخت اين مبلغ به صورت نقد يا نقدو  تا، پس از تكميل واحد مسكوني،  نمايد،
  .)22/8/1391مورخ  ك،48522ت/ 164092 ةمصوب 9 ةماد(نمايد 

  وزارت راه و شهرسازي مجاز است حداكثر مبلغ پنجاه ميليارد ريال از محل يارانة بخش مسكن را متناسب با دريافت
 ةمصوب 10 ةماد(كار و رفاه اجتماعي پرداخت نمايد   به وزارت تعاون، ها، دفترچة اقساطي مسكن مهر توسط تعاوني

  .)22/8/1391مورخ  ك،48522ت/ 164092

  ماليات مرتبط با طرح مسكن مهر

 كند ساالنه مشمول ماليات به نرخ دوازده اراضي باير با كاربري مسكوني در محدودة شهرهايي كه دولت تعيين مي
ر خود را هر ند ماليات بر اراضي بايان قبيل اراضي مكلفمالكان اي. باشد بر مأخذ ارزش معامالتي مي%) 12(درصد 

ماه سال بعد به ادارة امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و سال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت
ها فاقد مسكن مالكيني كه خود يا افراد تحت تكلف آن: 1تبصرة . ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند

اير باشند، تا سقف يك هزار متر مربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي ب
صالح با  هاي بايري  كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي آن دسته از زمين: 2تبصرة . ماده نخواهند بود

ند از تاريخ اها موظف شهرداري: 3تبصرة . باشند وساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني ميموانع قانوني ساخت
تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدودة شهرداري 

در مواردي كه انتقال : 4تبصرة . را به حوزة مالياتي محل اعالم نمايند] ها[خود را شناسايي و مشخصات كامل آن
گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد، زمين مورد نظر مشمول ترين فرد انتقالقهري است تا زماني كه كوچك
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هاي حمايتي ناشي از  ها و ديگر هزينه ها و يارانهدولت مكلف است كلية تخفيف. ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود
قانون  22و  15 ةماد( بيني و پرداخت نمايداين قانون در بودجة سنواتي پيش 15احكام اين قانون را از محل مادة 

اجرايي قانون  ةنامآيين 25تا  22و فصل پنجم، مفاد 25/2/1387مورخ ، مسكن ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض
 .)20/8/1387مورخ  ،مسكن ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض

 مكلف است ارزش معامالتي امالك را براي  ،هاي مستقيمقانون ماليات 64 ةموضوع ماد ،كميسيون تقويم امالك
قانون ساماندهي و حمايت از  15 ةماليات بر نقل و انتقال قطعي امالك و ماليات بر اراضي باير موضوع ماد ةمحاسب

درصد، در سال به ميزان بيست و پنج 1388به صورت پلكاني در سال ــ  1387مصوب ــ مسكن  ةتوليد و عرض
به ميزان صددرصد قيمت  1391درصد و در سال به ميزان هفتاد و پنج 1390درصد، در سال به ميزان پنجاه 1389

 /230832ة شمار ةاين ماده طبق مصوب). 24/3/1388مورخ ، ك42687ت /63189 ةمصوب 2 ةماد( روز تغيير دهد
 .لغو شده است 24/11/1390مورخ  ،ك47707ت
 جانبه نامة سههاي تفاهمدر پروژه 1/1/1388مسكن مهر از تاريخ  هاي مسكن مهر بابت هر واحدميزان ماليات پروژه

ها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنبا سازندگان و تعاوني
ماليات بر ارزش افزوده گونه ماليات ديگري به غير از گردد و هيچحداكثر سه ميليون ريال براي هر واحد تعيين مي

  ).4/2/1388ه، مورخ 49128ت/ 30562مصوبة  2مادة (گيرد ها تعلق نميبابت خريد مصالح به اين پروژه
 اقدام به  "هاي مسكن مهرو قرارداد با تعاوني"جانبة مسكن مهر نامة سهمسكن مهر كه در قالب تفاهم سازندگان

 2مادة (باشند  هاي مستقيم نمي قانون ماليات 104نمايند، مشمول ماليات موضوع ماده  ساخت مسكن مهر مي
 ).24/4/1389 رخ ن، مو44857ت/ 87670اصالحية  6و مادة  13/2/1389ن، 44548ت/ 31782مصوبة 

 مسكن مهر )هاي مسكنتعاوني(جانبه، چهارجانبه هاي سهنامهقراردادهاي منعقدة طرح مسكن مهر اعم از تفاهم ،
مشمول موضوع ) هاي مستقيمده سال پس از اصالحية قانون ماليات( 27/11/1390ملكي و بافت فرسوده تا تاريخ 

. باشندقانون يادشده معاف مي 59پرداخت ماليات موضوع مادة  هاي مستقيم بوده و ازقانون ماليات 69مادة 
درصد به مأخذ هاي مستقيم تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ دهقانون ماليات 77قراردادهاي مزبور مطابق مادة 

قانون  104الحساب موضوع مادة ارزش معامالتي اعياني مورد انتقال بوده و از هرگونه ماليات بردرآمد و ماليات علي
قراردادهاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي ماليات بر ارزش افزودة . باشندماليات مستقيم معاف مي

ك،  47267ت/ 169467مصوبة  3تا  1مفاد (باشند معاف مي) مواد، مصالح و ساير(هاي ساخت پرداختي بابت نهاده
  ).28/08/1390مورخ 

  كه طبق اعالم ) نهاي مسكتعاوني(جانبه جانبه و چهارهاي سهنامهمهر اعم از تفاهمقراردادهاي منعقدة طرح مسكن
ها به سازنده معرفي كه توسط وزارت يا تعاوني(سازي اعياني آن قبل از انتقال به متقاضي وزارت راه و شهر

قانون  104وب مادة اي كه سازمان امور مالياتي در چارچمتعلق به سازنده است، بر اساس بخشنامه) شود]مي[
-نامه جايگزين تصويباين تصويب. نمايد، مصداق ماليات موضوع اين ماده نخواهد بودهاي مستقيم صادر ميماليات

ك، مورخ 47267ت/ 12244 ةمصوب 2و  1مادة (شود مي 28/8/1390ك، مورخ47267ت/ 169467نامة شمارة 
28/01/1391.(  
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  سازماني يا اراضي دولتيهاي تأمين اعتبار از طريق فروش خانه

  شود به منظور تأمين منابع الزم براي  اجازه داده مي) سازمان ملي زمين و مسكن(به وزارت مسكن و شهرسازي
كه توسط اشخاص  ]را[درآمد، آن قسمت از اراضي ملكي هاي كم هاي مسكن گروه خريد اراضي مورد نياز اجراي طرح
هاي  در صورت عدم مغايرت با طرح ،تصرف و احداث بنا شده است 1383ان سال يحقيقي به صورت غير مجاز تا پا

قانون  6تبصرة ) د(بند  -3-7بند ( به متصرفين واگذار نمايد 1386برابر بهاي كارشناسي روز سال  ،مصوب شهري
  ).1386بودجة سال 

  وع طرح احداث تمام موضهاي نيمهمجاز است پروژه) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي
در دوران قانون برنامة )  30830205شمارة ( 40906012تمليك به شمارة شرطبهواحدهاي مسكوني اجاره و اجاره

-كه تاكنون براي واگذاري آن] را[تمام هاي مسكوني نيمهباشند و ساير پروژهكه در حال ساخت مي] را[سوم توسعه 

ليف پيمانكاران اوليه، در اولويت نخست از طريق شوراي مسكن استان ها تعهدي ايجاد نشده است، پس از تعيين تك
در قالب مسكن مهر واگذار نمايد و در صورتي كه طبق اعالم شوراي مسكن استان پس از گذشت سه ماه متقاضي 

ه در و عرصنقداً پرداخت نمايند  ند بهاي اعياني رااهاي مذكور موظفتعاوني. نداشت، از طريق مزايده به فروش رساند
 بر اساس مصوبة). 08/11/1387مورخ  ك، 41707ت/ 205709مصوبة  2مادة (قالب مسكن مهر واگذار خواهد شد 

ه در قالب مسكن مهر واگذار اني را نقداً پرداخت نمايند و عرصند بهاي اعياهاي مذكور موظفتعاوني«جديد عبارت 
ا به متقاضيان مسكن مهر، بهاي اعياني به صورت نقد و در صورت واگذاري اين واحده«حذف و عبارت » خواهد شد

 مصوبة 4ة ماد(شود جايگزين مي» ه در قالب مسكن مهر واگذار خواهد شدقساط سه تا پنج ساله دريافت و عرصيا ا
  )01/10/1388ك مورخ  43674ت /193057

 مان ملي زمين و مسكن و به عامليت اي و بهاي كارشناسي آن دسته از اراضي كه توسط سازالتفاوت بهاي منطقهمابه
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن و همچنين  9از طرف وزارت مسكن و شهرسازي، در اجراي مادة 

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  30مادة » و«قانون برنامة سوم و بند  141مادة » الف«بند 
شود، به عنوان افزايش سرماية دولت حسب مورد قوانين بودجة سنواتي واگذار شده يا مي جمهوري اسالمي ايران و

شود تا براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن از جمله خريد در سازمان ملي زمين و مسكن منظور مي
ويب هيئت وزيران برسد هاي آتي بايد به تصاجراي اين بند در سال. اراضي مورد نياز مسكن مهر به مصرف برسد

  ).28/05/1388ن، مورخ 43169ت / 109126مصوبة  1مادة (
 هاي شمارة تمليك طرحشرطبهاي احداث واحدهاي مسكوني استيجاري و اجارهطرح تملك دارايي سرمايه

سكوني ها و واحدهاي مشود و واگذاري پروژهيافته تلقي ميغير انتفاعي و خاتمه 40906012و شمارة  30830205
هاي قبلي و يا حسب مورد تصميمات شده از محل اين طرح در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعملاحداث

شده نيز، در چارچوب طرح، ها و واحدهاي احداثوجوه برگشتي حاصل از واگذاري پروژه. كارگروه مسكن خواهد بود
شود تا براي ساماندهي و حمايت از توليد منظور ميكماكان به عنوان سرماية دولت در سازمان ملي زمين و مسكن 

  ).28/05/1388ن، مورخ 43169ت / 109126مصوبة  2مادة (و عرضة مسكن به مصرف برسد 
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 ها متعلق به دولت سرمايه و سهام آن%) 100(هاي دولتي كه صددرصد  ها ، مؤسسات دولتي و شركت كلية وزارتخانه
تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشستة فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ند به منظور كمك به اباشد مكلف مي

هاي سازمانيِ در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجارة  ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه
هاي سازماني مصوب  نامة مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه كنندگان فعلي حسب آييناستفاده

فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك (يا به ساكنين واجد شرايط "از طريق مزايدة عمومي  9/7/1365
متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر  200تا ) اطالعات وزارت مسكن و شهرسازي

متر مربع قابل تفكيك  200كارشناسي روز و مازاد بر قيمت اضافه%) 10(درصد متر مربع غيرقابل تفكيك با ده 200
داري كل كشور در  به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيلة خزانه "آن نيز به روش مزايدة عمومي

هاي  آن در بودجه%) 100(شود واريز نمايند تا معادل صددرصد  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي
وجوه براي پرداخت %) 20(درصد معادل بيست. 1: و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد] شود[ رسنواتي منظو

وديعه و اجارة مسكن سازماني به منظور استفادة كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص باالترين مقام 
ت تا در جهت تأمين نياز وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرف%) 80(معادل هشتاددرصد . 2دستگاه؛ 

وانتقال و هاي تفكيك، افراز، نقل هزينه. 3هاي  اين قانون هزينه نمايد؛  فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه
ند كلية اقدامات اها موظفسازمان ثبت اسناد و امالك كشور و شهرداري. صدور سند مالكيت به عهدة خريدار است

هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعالم  خانه. 4رسانند؛ به انجام   اجرايي الزم را
وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعالم مركز آمار ايران از شمول مقررات اين 

واحدة و ماده25/2/1387مورخ  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، 8مادة (باشند  ماده مستثني مي
 ).28/9/1389، مورخ 71615/431مصوبة 

  وري  منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، به  8در اجراي مادة
هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كلية  عرضة خانه

هاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين ها، شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات دولتي و شركت رتخانهوزا
هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس  ند نسبت به فروش خانهاموظف) به اذن مقام معظم رهبري(نيروهاي مسلح 

مزايدة عمومي اقدام و وجوه حاصله  گردد، از طريق قيمت پاية كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي
گردد، واريز  داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي را در حسابي، كه با درخواست خزانه

و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد ] شود[آن در بودجة سنواتي منظور%) 100(نمايند تا معادل صددرصد 
 1مادة ( به مصرف برسد] مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 8 مادة اجرايي امةنآيين[ نامه  اين آيين

  ).7/2/1388مسكن، مورخ  عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 8 مادة اجرايي نامةآيين
 بودجة هاي سازماني را كه در  وجوه حاصل از فروش خانه%) 100(داري كل مكلف است معادل صددرصد  خزانه

هاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه شده در اختيار دستگاهشود، به عنوان وجوه اداره سنواتي منظور مي
گيرد تا براي پرداخت  وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانة سازماني قرار مي%) 20(درصد بيست) الف: نمايند

ادة كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص باالترين مقام دستگاه وديعة اجارة مسكن سازماني به منظور استف
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وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي %) 80(درصد هشتاد) ب .مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد
هاي تأمين مسكن  براي خريد و تملك زمين براي تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه

اي كه به تصويب كارگـروه مسكن موضوع  وضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، طبق برنامهم
هاي موضوع اين بند  هزينه. گيرد رسد، قرار مي مي 19/3/1387هـ، مورخ 40001ت/ 39238نامة شمارة  تصويب

 عرضة و توليد از حمايت و اماندهيس قانون 8 مادة اجرايي نامةآيين 11مادة (گردد  هزينة قطعي محسوب مي
  ).7/2/1388مورخ  مسكن،

 حال در يا شدهساخته مسكوني واحدهاي است مجاز) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت 
 ماه يك گذشت و) روز ده فاصلة با( مزايده آگهي نوبت دو انتشار از پس را خود به متعلق) كاري نازك مرحلة( احداث

 از آنكه ولو( روز كارشناسي قيمت به مزايده، برندة يا خريد متقاضي وجود عدم صورت در آگهي دومين تاريخ از
 به و ]خواهد شد[تهيه شدهياد سازمان مديرةهيئت توسط كه دستورالعملي، مطابق و) باشد كمتر شدهتمام بهاي
 به يادشده مسكوني واحدهاي عرصة كه مواردي در. برساند فروش به رسيد، خواهد شهرسازي و مسكن وزير تأييد

 شود، مي واگذار شرايط واجدين به روز كارشناسي قيمت به هاآن اعيان و) ساله99 اجارة( برداري بهره حق صورت
مورخ  ن،44857ت/ 87670شمارة  ةمصوب 2 ةماد(باشد  نمي الزامي مزايده انجام و آگهي نوبت دو انتشار

» كاريدر مرحلة نازك«اضافه و عبارت » واحدهاي مسكوني«پس از عبارت » استيجاري«عبارت . )24/4/1389
مورخ  ،ن45360ت /155272 ةمصوب 7 ةماد(االجرا است الزم 23/4/1389اين بند از تاريخ . شودحذف مي

11/07/1389(. 
 كل راه و  ةو توسط ادارساله، متعلق به دولت باشد اي پنجهاي احداثي مسكن اجارهدر صورتي كه زمين پروژه

در  )الف :شودبه ترتيب زير عمل مي ،شهرسازي و يا شركت عمران شهرهاي جديد به سازنده واگذار شده باشد
شده در اراضي دولتي كه زمين آن توسط ادارات كل راه و شهرسازي و يا شركت عمران شهرهاي هاي احداثپروژه

ژه مجدداً به بهاي روز كارشناسي و بهاي آن توسط طرف قرارداد جديد به سازنده واگذار شده باشد، زمين پرو
 ةهاي شمارنامهاعطاي تسهيالت مسكن مهر موضوع تصميم ةناماساس آيين هاي عامل بربانك )ب .شودپرداخت مي

نسبت به پرداخت  10/2/1390مورخ  ،ن46517ت /26687 ةو شمار 23/12/1388مورخ  ،257703/44245
تا سقف دويست، دويست و ) اراضي دولتي و غيردولتي(ساله  5اي هاي مسكن اجارهتسهيالت تكميلي به پروژه

صنعتي و صنعتي با ترتيب زير اقدام هاي غيرصنعتي، نيمهترتيب براي پروژهبيست و دويست و پنجاه ميليون ريال به
مسكن مهر باشند،  1ةساله واجد شرايط چهارگاناي پنجه متقاضيان واحدهاي اجارهچنانچ )1ـب :خواهند نمود

فرم ج  شده، مشاركت مدني و فروش اقساطي پرداخت ةاي مصوب مسكن مهر در مرحلهاي يارانهتسهيالت با نرخ
متقاضيان سبز  ج چنانچه فرم )2ـب .شودفروش اقساطي به نام هر يك از اعضا صادر مي ةمتقاضيان قرمز و دفترچ

                                                            
 

فاقد ) 1/1/1384(چهارم توسعه  ةها از زمان شروع قانون برنامخود و افراد تحت تكفل آن .2 ؛باشندمتأهل و يا سرپرست خانوار  .1: موارد زير استشرايط چهارگانه شامل . 1
مسكن شامل زمين، يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين از هيچ 22/11/1357از تاريخ  .3باشند؛  زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده

-2در قسمت . سكونت داشته باشند ةسال سابق 5شهر مورد تقاضا حداقل در  .4و  دناي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باش واحد مسكوني و يا تسهيالت يارانه
  .گزارش شرايط متقاضيان طرح مسكن مهر بيشتر توضيح داده شده است 4- 1
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سياستي نظارتي بانك مركزي  ةهاي مصوب بستلكن واجد ساير شرايط مسكن مهر نباشند، تسهيالت با نرخ ،باشد
-به نام هر يك از اعضا صادر ميفروش اقساطي  ةجمهوري اسالمي ايران پرداخت و فرم ج متقاضي قرمز و دفترچ

 /170231 مصوبة 3جايگزين با مادة  24/11/1390 ، مورخك47707ت /230832مصوبة  3اصالحية مادة (د شو
  ).29/8/1390مورخ  ،ن46782ت
  مجاز است به منظور تعيين ) سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد(وزارت راه و شهرسازي

هاي راكد مسكن مهر احداثي در اراضي دولتي نسبت به خريد مستحدثات ايجادشده به قيمت تكليف پروژه
ارشناسي روز از محل منابع مربوط و يا فروش زمين پروژه به قيمت كارشناسي روز به صورت نقد يا نقد و اقساط با ك

 ).15/2/1392ن، مورخ 49133ت /30553مصوبة  3مادة (تأييد وزير راه و شهرسازي اقدام نمايد 

  متقاضيان -4- 1-3

 جانبازان، آزادگان و خانوادة شهدا

  ةدرصد و باالتر، آزادگان و خانوادپنجوتظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيسوم شهرسازيو وزارت مسكن  
اي با هماهنگي بنياد شهيد  مبناي قيمت منطقه ، با تحويل زمين بر)پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد(معظم شهدا 

هاي  شمول اين بند از پرداخت هزينهافراد م. و امور ايثارگران و با استفاده از تسهيالت اين بند، اقدام نمايد
شده افراد ياد. تأمين خواهد شد 40907015 ةهاي مربوط از محل طرح شمار سازي زمين معاف بوده و هزينه آماده

ساخت تا يكصد متر مربع بناي مفيد معاف  ةهاي صدور پروان عوارض شهرداري و هزينه ةبار از پرداخت كليبراي يك
معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط . مالك اقدام است سكوني سهم هر فرد تا سقف مذكورهاي م در مجتمع. هستند
 ).1386قانون بودجه سال  6تبصرة ) د(بند  -1-5بند ( باشد ياد شده نيز مي ةتا سران

  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن يا تحويل
تمليك به مشمولين شرطبهاي در حد الگوي مصوب مسكن و يا واحد مسكوني اجارهبر اساس قيمت منطقه زمين

هاي باشند، هزينهسازي معاف ميهاي آمادهاشخاص مشمول از پرداخت هزينه. نامه اقدام نمايدموضوع اين تصويب
هاي بنياد و وزارت مسكن و شهرسازي تأمين هاي سنواتي و كمكشده در بودجهبينيمربوط از محل اعتبارات پيش

همسر، فرزندان و (درصد و باالتر، آزادگان، خانوادة شهدا 25نامه شامل جانبازان مشموالن اين تصويب. شودمي
درصد صرفا  25و به جانبازان زير ] هستند[ مندي، خانوادة جانبازان و آزادگان متوفي در صورت عدم بهره)والدين

همچنين تسهيالت بانكي به خانوادة شهدا به صورت . باشدكن در قالب مسكن مهر قابل ارائه ميبراي تأمين مس
هاي انشعابات آب، برق نامه از پرداخت هزينهمشمولين اين تصويب. شوده ميارائ) همسر، فرزندان، والدين(انه جداگ

هاي مسكوني بع بناي مفيد و در مجتمعهاي صدور پروانة ساخت تا يكصد متر مرو گاز و عوارض شهرداري و هزينه
 ت /251483 مصوبة شمارة  2مادة  2و تبصرة  2و  1مادة (باشند تا سقف يادشده در سهم هر فرد معاف مي

/ 131956نامة تأمين مسكن آزادگان، جانبازان و خانوادة شهدا در مصوبة آيين). 19/11/1388ك، مورخ 44025
 . ماده تصويب شده است 18مسكن در  كارگروه 3/7/1390ك، مورخ 47098ت
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 از ] نامة ضوابط ارائة تسهيالت ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانوادة شهداتصويب[نامه مشمولين اين تصويب
هاي صدور پروانة ساخت تا يكصد متر هاي انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداري و هزينهپرداخت كلية هزينه

در صورتي كه متراژ . هاي مسكوني سهم هر فرد تا سقف مذكور مالك اقدام استو در مجتمعباشند مربع معاف مي
هر واحد يا سهم هر واجد شرايط بيش از يك صد متر مربع باشد صرفاً مازاد بر يكصد متر مربع مشمول پرداخت 

  ).08/10/1387ك، مورخ 41134ت / 182455مصوبة  1مادة  2تبصرة (باشد ها و عوارض مذكور ميهزينه
 نفر از جانبازان بيست و ) 60،000(ند با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به شصت هزار اهاي عامل موظفبانك

اي كه قبالً از مزايا و تسهيالت يارانه) همسر، فرزندان و والدين(و باالتر، آزادگان و خانوادة شهدا %) 25(درصد پنج
تسهيالت احداث مسكن پرداخت ) سازمان ملي زمين و مسكن(رت مسكن و شهرسازي اند با تأييد وزااستفاده نكرده

 ).08/10/1387ك، مورخ 41134ت / 182455مصوبة  4مادة (نمايند 

 درصد و به هشتاد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج] شهيد و امور ايثارگران[ند با معرفي بنياد هاي عامل موظفبانك
اند با اي استفاده نكردهكه قبال از مزايا و يا تسهيالت يارانه) همسر، فرزندان و والدين(خانوادة شهدا باالتر، آزادگان و 

 5 ةماد(تسهيالت احداث مسكن پرداخت نمايند ) سازمان ملي زمين و مسكن(تأييد وزارت مسكن و شهرسازي 
  .)19/11/1388مورخ  ك،44025ت / 251483 ةمصوب

  به تشخيص و معرفي بنياد  ،باشندبا توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب ميجانبازان هفتاددرصد كه
نامة احسن نمودن منزل خود پس از تسوية وام قبلي از يك فقره تسهيالت بانكي اين تصويببهتوانند براي تبديلمي
 .)19/11/1388مورخ  ك،44025ت / 251483 ةمصوب 12 ةماد(مند شوند بهره

 درصد و باالتر، آزادگان و % 25كـشور دولت مكلف است به جانبازان  1390سال  ةقانون بودج 125د ندر اجراي ب
اند و در حال حاضر هاي گذشته از وام مسكن استفاده كردهكه در سال) همسر، فرزند و والدين شهدا(شهدا  ةخانواد

امور ايثارگران جهت تكميل يا ساماندهي مسكن داراي مسكن ناتمام و يا نامناسب هستند، با معرفي بنياد شهيد و 
را در قالب تسهيالت ساخت مسكن يا مسكن مهر و يا  1389التفاوت وام قبلي تا سقف وام مصوب در سال خود، مابه

/ 230832ة مصوب 4 ةماد( جديد پرداخت نمايد ةقبلي يا وثيق ةتسهيالت مسكن مهر ملكي با همان وثيق
 .)24/11/1390مورخ  ك،47707ت

  متقاضيان از طريق متوليان و سازندگان مسكن مهر

 جويي در مصالح، استفاده از مصالح  ها و مؤسسات غيردولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز، صرفه از شركت
 سازي مصرف سوخت، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن نوين، بهينه

هايي كه  وانتقال در مجموعهمعافيت از ماليات اولين نقل -1-1-6: شود ه دو صورت زير حمايت مينمايند، ب مي
بند  -1-6بند (قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا تسهيالت ارزان ةارائ -2-1-6 ؛شوند الگوي مسكن رعايت مي

  ).1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(
 كه نسبت به تأمين واحدهاي مسكوني] نهادهاي متولي واحدهاي اجاري[  1 ةاشخاص موضوع بند الف ماد ةبه كلي 

طبق (درآمد  هاي كمگروه و مناسب) مترمربع 75ميانگين زيربناي كل واحدها در هر مجموعه حداكثر (كوچك 
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 نامه اين آيين 13 ةشده در مادسقف تعيين اقدام نمايند تا) ضوابط اعالمي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي
سال به اشخاص تحت  5ند واحدهاي فوق را به مدت حداقل اموظف نهادهاي مذكور. گردد تسهيالت پرداخت مي

كل  1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 14 ةماد( واگذار نمايند پوشش به صورت اجاري
  .)22/1/1386مورخ  كشور،

  اشخاص موضوع اين فصل اي به واحدهاي مسكوني اجاره ةعرضدر صورت واگذاري زمين دولتي جهت احداث و 
 واگذاري به صورت ةو دور) سال 2حداكثر (در طول مدت احداث  ]ايفصل دوم، احداث و عرضة مسكن اجاره[

و در صورت خروج از حالت  بعد از اتمام اين دوره. گردد مبلغي بابت زمين دريافت نمي) حداقل پنج سال(اي  اجاره
در صورتي كه قبل از  .شد واگذاري دريافت خواهد فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان اجاره يا

هاي پرداختي  زمين به نرخ روز به همراه يارانه قيمت ؛اي فروش انجام شود برداري اجاره اتمام حداقل پنج سال بهره
كل  1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(بند نامة اجرايي آيين 15 ةماد( دريافت خواهد گرديد] خريدار[از وي 
  )22/1/1386مورخ  كشور،

 المدت زميناجارة طويل(برداري از زمين فصل سوم، حق بهره[ نامه توانند از مزاياي اين فصل از آيين كساني مي[ 
 كن شامل زمينيك از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسمسكن ملكي بوده و قبالً از هيچ برخوردار باشند كه فاقد

نامة اجرايي بند آيين 19 ةماد(اي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند  يا واحد مسكوني و يا تسهيالت يارانه
مورخ ك، 316ت/ 87314 ةمصوببا . )22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(

  .جايگزين شده است 30/5/1387
 ميليون و پانصد هزار   بت به تأمين زمين در سطح كلية شهرهاي كشور به استعداد يكوزارت مسكن و شهرسازي نس

اقدام نموده و براي واگذاري اراضي مذكور در قالب برنامة مصوب با  1386واحد مسكوني در مرحلة اول جهت سال 
هزار نفر جمعيت نحوة در شهرهاي زير يكصد ) الف :نمايد]مي[ريزي  برنامه واجدين شرايط  رعايت نكات زير به 

هاي موجود توانند از طريق تعاونيكه مي    سازماندهي متقاضيان واجد شرايط بر اساس انتخاب متقاضيان خواهد بود
خانوار به باال تقاضاي واگذاري زمين جهت هاي سهدر ادارات و مؤسسات متبوع خود و يا در قالب مجموعه

گردد و ]مي[بقه منظور ط گونه شهرها ارتفاع مناسب بين سه الي پنجدر اين. سازي و احداث مسكن را بنمايند آماده
در شهرهاي باالي يكصد هزار نفر جمعيت، سازماندهي در ) ب .گردد]مي[صورت بلندمرتبه پرهيز   از واگذاري به
خانوار و بيشتر هاي سهگيرد، ليكن در اين شهرها نيز در صورت مراجعة گروههاي مسكن صورت ميقالب تعاوني

واجد شرايط، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به سازماندهي و تخصيص زمين به اينگونه متقاضيان اقدام 
خانوار و بيشتر هاي سههاي مسكن و يا گروهدر واگذاري زمين به واجدين شرايط اعم از تعاوني) ج .نمايد]مي[

مهندسي و اجراي دار طبق قانون نظاممجريان صالحيتها توسط غيرتعاوني اعمال نظارت فني و اجراي ساختمان
 6نامة اجرايي تبصرة آيين 2مادة (سازها الزامي خواهد بود ونماي ساختمان طبق ضوابط ابالغي در كلية ساخت

، شمارة 25/2/1387مورخ  مسكن ةو ساماندهي توليد و عرض 22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال 
  ).6/4/1386ن، مورخ 37541ت/ 51516
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 ها و  سازمان) الف: گردد اي شامل كلية اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي تسهيالت مسكن اجاره
ها، بنياد مسكن انقالب اسالمي و  درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداريهاي كم نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروه

هاي تأمين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و  صندوق) اد يادشده؛ بساز با معرفي بنيخيرين و واقفين مسكن
هاي داراي مجوز از مراجع  اعتباري و شركت مؤسسات مالي، ) هاي مالي و اعتباري؛ ج لشگري و ساير صندوق

ي و نامة اجرايي قانون ساماندهآيين 3مادة (گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني  سرمايه) صالح؛ د ذي
  ).20/8/1387مورخ  حمايت از توليد و عرضة مسكن،

  سازمان مسكن و شهرسازي استان ) در شهرهاي باالي بيست و پنج هزار نفر(مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري
بنياد مسكن انقالب ) در شهرهاي با جمعيت بيست و پنج هزار نفر و كمتر(و متقاضيان مسكن روستايي و شهري 

معرفي براي پرداخت تسهيالت ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك، بعد از اخذ پروانه صورت . باشد اسالمي مي
بايست از طرف  هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني: تبصره. گيرد مي

اجرايي قانون ساماندهي و  ةمناآيين 35 ةماد(ادارة كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد 
  .)20/8/1387مورخ  ،مسكن ةحمايت از توليد و عرض

 هاي برداري زمين حق بهره(شده در قالب طرح مسكن مهر مشخص هايواگذاري زميننامه  از تاريخ ابالغ اين تصميم
وزارت مسكن و شهرسازي . شود انجام ميبه صورت گروهي جهت ساخت واحدهاي مسكوني اين طرح ) ساله99

ها به تأييد رسيده است، در قالب متقاضيان اين طرح را كه واجد شرايط چهارگانه بوده و اسامي آنموظف است 
سازي به  هاي با كاربري مسكوني و بالمعارض را در حين مراحل آمادهساماندهي كرده و زميننفره  5تا  3هاي گروه

تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت  شوراي مسكن استان مي: 1تبصرة .ها تحويل دهدوهطور مشخص به اين گر
نفر افزايش  10هاي افراد متقاضي تا حدود كمبود زمين و متناسب با وضعيت زمين در استان و شهرستان يا ويژگي

باشند، حسب نظر شوراي  در صورتي كه متقاضيان خريد مايل به اقدام تحت پوشش تعاوني خاصي: 2تبصرة .دهد
نامه پروانة ساخت واحدهاي مسكوني در زمين  هايي كه تا تاريخ ابالغ اين تصميم مسكن استان و نيز تعاوني
وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت كامل بر . اند از شمول اين بند مستثني هستند واگذارشده را دريافت كرده

اعمال نظارت عاليه بر روند اجرايي و فني تعاوني و . قانون تعاون اقدام نمايدهاي مزبور تا پايان ساخت طبق  تعاوني
ن، مورخ 43165ت/ 126560مصوبة  1مادة (پاسخگويي در قبال وضعيت كار با وزارت مسكن و شهرسازي است 

24/6/1388.(  
 ه خود مالك زمين مسكوني ك) به صورت انفرادي(و نيز افراد غيرتعاوني ) در قالب تعاوني(هاي مسكن  اعضاي تعاوني

باشند، براي ساخت  مي) جز شرط مربوط به مالكيت زمينبه(در داخل محدوده بوده و واجد شرايط مسكن مهر 
كننده از اين تسهيالت در هر استان  تعداد افراد استفاده: تبصره .گردند واحدهاي خود مشمول پرداخت تسهيالت مي

/ 126560مصوبة  6مادة (گردد  سط شوراي مسكن استان تعيين ميبا توجه به ميزان اعتبارات تخصيصي تو
  ).24/6/1388ن، مورخ 43165ت
 ةدر شهرهايي كه سند مالكيت براي اراضي و امالك وجود ندارد، بنياد مسكن انقالب اسالمي ضمن ترسيم نقش 

نسبت به زمين موصوف  زمين و تحديد حدود آن و مشخص نمودن ابعاد و مساحت زمين و با تأييد مالكيت متقاضي
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در صورت تأييد و اعالم كتبي توسط شوراي . نمايد توسط امالك مجاور آن را به شوراي اسالمي شهر ارسال مي
تواند آن را به شرط ضمانت يك نفر كارمند رسمي دولت كه توسط متقاضي معرفي  اسالمي، بانك مسكن مي

نسبت به اعطاي تسهيالت مسكن مهر ] بپذيرد و[وع ضامن شود، با قبول تعهد كسر اقساط از طرف سازمان متب مي
 .)2/8/1388 مورخ ،ك43774ت /192384 ةمصوب 7 ةماد(اقدام نمايد 

  هزار نفر توسط سازمان ملي زمين و  25ثبت نام و پااليش متقاضيان مسكن مهر در قالب گروهي در شهرهاي باالي
 ةمصوب 4 ةماد(شود بنياد مسكن انقالب اسالمي انجام مي هزار نفر جمعيت توسط 25مسكن و در شهرهاي كمتر از 

 .)12/11/1388مورخ  ،ن44024ت /214513
  از آنجا كه تسهيالت مسكن مهر با وثيقة ملكي و متناسب با پيشرفت پروژه و با نظارت وزارت راه و شهرسازي و

هاي پروژه باشند، كليةمسكن مهر ميشود و ذينفع هر واحد مسكوني متقاضيان واجد شرايط بانك عامل پرداخت مي
شود مشمول محدوديت سقف پرداخت تسهيالت براي مسكن مهر كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي احداث مي

هر ذينفع واحد و محدوديت سقف پرداخت تسهيالت متناسب با سرماية پايه براي واحدهاي توليدي و غير توليدي 
  ).20/01/1391ن، مورخ 47848ت / 6757مصوبة  5مادة (گردند نمي

  هزار متقاضي مسكن مهر روستايي  100بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است در اسرع وقت نسبت به معرفي
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . اقدام نمايد) به استناد بانك مسكن(هاي عامل به بانك 1390سهمية سال 

و مسكن ايثارگران با ) سازي مسكن روستاييمقاوم(ر روستايي براي مسكن مه% 4موظف است نسبت به ابالغ نرخ 
،ك مورخ 48110ت / 38590مصوبة  2مادة (هاي عامل اقدام نمايد جمهور، به بانكلحاظ بخشنامه رئيس

31/02/1391.( 

 شهرها جهت تأمين مسكن افراد واجد شرايط مسكن مهر، كه داراي فرموزارت راه و شهرسازي مجاز است در كالن 
نسبت به احداث واحدهاي مسكوني اقدام و بهاي زمين مربوط را بر مبناي كارشناسي و به صورت  باشند،ج سبز مي

/ 100989 ةمصوب 6 ةماد(با عامليت بانك مسكن از متقاضيان دريافت نمايد ) ساله15حداكثر (نقد و اقساط 
  .)2/5/1392مورخ  ك،48522ت

 )مالكينشامل خود(متقاضيان متفرقه 

 نمايند مشمول تسهيالت مسكن مهر  وساز نموده و واگذار ميالكيني كه زمين خود را در قالب مسكن مهر ساختم
 ).24/6/1388ن، مورخ 43165ت/ 126560مصوبة  7مادة (باشند  مي

 ساخت غير دولتي، كه موارد ذيل را به طور كامل رعايت كرده باشند، مطابق با هاي دردستيارانه به ساختمان
 سقف فضاي پيلوت،(عايقكاري حرارتي پوستة خارجي ساختمان ) الف: گيردورالعمل اجرايي يادشده تعلق ميدست

دوجداره و  ةبا شيشيا آلومينيومي نرمال  upvcاستفاده از قاب پنجرة ) ؛ ب)سقف نهايي و ديوارهاي خارجي
و منابع انبساط؛ استفاده از تجهيزات جدارة آب گرم عايقكاري ديگ و منابع دو )پ ؛هاي آب گرمعايقكاري لوله

هاي كنترل هاي كنترل موضعي دما و استفاده از سامانهتأسيساتي سرمايشي و گرمايشي راندمان باال و سامانه
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/ 131164مصوبة  10مادة ) (باشندهايي كه داراي موتورخانه مركزي ميدر ساختمان(هوشمند موتورخانه 
  ).01/07/1388، مورخ ه41429ت
 درصد هزينة اجراي هاي تابع، بر اساس دستورالعمل اجرايي يادشده، چهلرت نفت از طريق منابع داخلي شركتوزا

هاي موجود هر يك از موارد ذيل را تا سقف هر متر مربع زير بنا معادل يكصد و پنجاه هزار ريال جهت ساختمان
ف فضاي پيلوت، سقف نهايي و ديوارهاي سق(كاري حرارتي پوستة خارجي ساختمان عايق) الف. پرداخت نمايد

هاي كنترل هوشمند نصب سامانه) پ با آلومينيومي نرمال؛ upvcهاي دوجدارة نصب پنجره) ، ب)خارجي
نصب تجهيزات گرمايشي و سرمايشي پربازده نظير ) موتورخانه و كنترل موضعي دما و شير ترموستاتيك رادياتور؛ ت

- ساير راهكارهاي بهينه) نصب درزگير براي بازشوهاي ساختمان؛ ج) ؛ ث)يدپنج تن تبر(چيلرهاي جذبي خانگي 

  ).01/07/1388، مورخ ه 41429ت/ 131164مصوبة  16مادة (سازي انرژي 
 مهندسي رسيده باشد، در صورت احداث ها به تأييد نظاممالك يا مالكين واحدهاي مسكوني كه استحكام بناي آن

 ،شود و صدور سند اعيان به نام متقاضي واجد شرايط مسكن مهر منتقل ميواحدهاي اضافي كه پس از اتمام 
اين اقدام مشمول واحدهاي فاقد استحكام در صورت تخريب و . توانند از تسهيالت مسكن مهر استفاده نمايند مي

يان تمامي متقاض. گردد با رعايت شرايط يادشده نيز مي) طبق ضوابط شهرسازي(احداث واحدهاي مسكوني جديد 
 /192384 ةمصوب 6 ةماد(ها قرمز خواهد شد واجد شرايط كه از تسهيالت موضوع اين بند استفاده نمايند، فرم ج آن

  .)2/8/1388 مورخ ك43774ت
 و تهران از انتقال متقاضي دولتي شاغلين جهت تسهيالت ايجاد نامة آيين بر اساس كه دولتي، هايدستگاه كاركنان 

 منتقل 12/6/1386 مورخ هـ ،37909ت /93138 شمارة نامةتصويب موضوع كشور هايشهر ساير به شهرهاكالن
نامة آيين[ 23/12/1388 مورخ 257703/44245 شمارة نامة تصميم موضوع مهر مسكن تسهيالت از شوند، مي

 مهر مسكن متقاضيان شرايط ساير بودن دارا از يادشده كاركنان. شوند مي مند بهره] اعطاي تسهيالت مسكن مهر
 ).24/4/1389ن، مورخ 44857ت /87670 مصوبة 1مادة (باشند  مي معاف

  ،را به اشخاص واجد شرايط مسكن ) برداريقابل بهره(شده واحدهاي احداث اشخاصي كه در اراضي متعلق به خود
 ،ن46782ت /170231 مصوبة 4مادة (شوند مهر واگذار نمايند از تسهيالت مربوط به مسكن مهر برخوردار مي

  ).29/8/1390مورخ 
  متقاضيان انفرادي استفاده از تسهيالت مسكن مهر روستايي و بافت فرسوده از شرط ممنوعيت استفاده از تسهيالت

/ 47060 ةمصوب 7 ةماد(باشند به دليل وجود چك برگشتي و بدهي معوق به سيستم بانكي مستثني مي
  . )19/12/1391مورخ  ن،49175ت

  مسكن مهرنقل و انتقاالت 

  وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در قراردادهاي واگذاري زمين مسكوني به اشخاص حقيقي واجد شرايط
اليه آخر نسبت مسكن مهر و بر اساس دستورالعمل مورد تأييد وزير مسكن و شهرسازي با قرمز كردن فرم ج منتقل

  ).10/02/1390ك، مورخ 46478 ت/ 27009وبة مص 2مادة (به انتقال قرارداد واگذاري به ايشان اقدام نمايد 
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 وانتقال اعيان واحد مسكن مهر و عرصه و اعيان مسكن مهر ملكي كه دفترچة فروش اقساطي آن صادر شده نقل
است، در صورت نداشتن بدهي معوق به بانك عامل و نداشتن بدهي معوق بابت اجارة زمين در اراضي دولتي، پس از 

در صورتي كه خريدار واجد شرايط مسكن مهر ) الف: پذير استازي و طبق شرايط زير امكانتأييد وزارت راه و شهرس
نقل و انتقال مسكن مهر بين ) ؛ ب)شودپس از قرمز شدن فرم ج خريدار نقل و انتقال انجام مي(با فرم ج سبز باشد 

به بند  به عنوان جزء ج متن زير). 28/1/1391ك، مورخ 48522ت /164092مصوبة  6مادة (دو مالك مسكن مهر 
هاي  در صورتي كه در پروژه )ج: شود اضافه مي 28/1/1391مورخ  ،ك48522ت /164092 ةشمار ةنام تصويب 6

د شرايط مسكن مهر نباشد، فروشنده بايد در هر نقل و انتقال ده درصد بدهي بانك را جمسكن مهر ملكي، خريدار وا
-مي[ به ميزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خريدار جديد منعقدجديد  عرصة و قرارداد اجارة تسويه نمايد

هاي بعدي به خريداران غير واجد شرايط مسكن در انتقال. يابددرصد افزايش ميو اين مبلغ در هر سال پنج] شود
نج درصد افزايش و هر سال پ] شودمي[مهر، مبلغ اجارة عرصه بر اساس دستورالعمل وزير راه و شهرسازي محاسبه

تواند در صورتي كه خريدار اعم از شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط مسكن مهر نباشد، صرفاً مي: تبصره. يابدمي
مادة (يك واحد مسكن مهر را كه در اراضي دولتي احداث شده، و يا تسهيالت آن تسويه نشده است، خريداري نمايد 

  ).19/12/1391ن، مورخ 48908ت/ 252289 مصوبة 3 و مادة 2/5/1392ك، مورخ 48522ت/ 100989مصوبة  5

  نهادهاي متولي و مجري  -5- 1-3

  هاگذاريگيري، هدفكارگروه، شوراهاي تصميم

 ،نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي،  شوراي مسكن كشور به مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و با حضور وزيران كشور
هاي ميراث فرهنگي و  و امور اجتماعي و رؤساي سازمان صنايع و معادن، كارتعاون، امور اقتصادي و دارايي، 

يس بنياد مسكن انقالب ئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و رئو ر ريزي گردشگري و مديريت و برنامه
اين  38 ةمادهاي مربوط به تعيين طرح )الف :شود نامه و وظايف زير تشكيل مي براي اجراي اين آيين اسالمي كشور

تدوين و تنظيم اسامي  )ج؛ نامه اين آيين 34 ةها از اعتبارات موضوع مادتعيين سهم هر يك از استان )ب؛ نامه آيين
ها و تسهيالت  توزيع اعتبارات، يارانه )ه؛ هاتعيين نياز مسكن استان )د؛ نامه اين آيين 32 ةشهرهاي مشمول ماد

نياز  مورد ةپيگيري و اتخاذ تصميم در مورد تأمين مصالح عمد )و؛ مسكن شهاي بخ شده در مورد برنامهبيني پيش
ستاد هماهنگي  :تبصره .مسكن  ةگيري درخصوص ساير موارد مربوط به برنام تصميم )ز؛ هاي بخش مسكن برنامه

وظايف شوراي مسكن را  28/11/1385مورخ ، ه36328ت /156690 ةشمار ةنام تأمين مسكن استان موضوع تصويب
مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال  6 ةتبصر )د(نامة اجرايي بند آيين 11 ةماد(در سطح استان برعهده دارد 

22/1/1386(.  
 گيري در مورد نحوة اجراي  جمهور جهت تصميمجمهور، به عنوان نمايندگان ويژه رئيس كارگروهي به انتخاب رئيس

تصميماتي كه توسط  .شود ساماندهي توليد و عرضة مسكن تعيين ميكل كشور و  1386قانون بودجة سال 6تبصرة 
جمهور و هيئت شود، در حكم تصميمات رئيس نمايندگان مذكور در خصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ مي
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ة مصوب(باشد  نامة داخلي هيئت دولت قابل صدور مي آيين 19باشد و با رعايت مادة  االجرا ميوزيران بوده و الزم
 ).19/3/1386ه، مورخ 37543ت/ 40189

 ]به حداقل يك ميليون و پانصد هزار واحد  1386در كل كشور در سال ] مهر[برنامة توليد مسكن ] شودمقرر مي
مادة (ربط به مرحله اجرا درآيد هاي ذيمسكوني افزايش يافته و تمهيدات الزم در جهت تحقق آن از سوي دستگاه

/ 51516كل كشور و ساماندهي توليد و عرضة مسكن، شمارة  1386قانون بودجة سال  6رة نامة اجرايي تبصآيين 1
 ).6/4/1386ن، مورخ 37541ت

 هاي مورد نياز توليد و عرضة مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني،  به منظور هماهنگي پيگيري تأمين نهاده
و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون، در هر  خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي

، رئيس سازمان مسكن و )رئيس شورا(استاندار : گردد استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي
اي، مدير كل تعاون، مدير كل  وحرفه، رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير كل آموزش فني)دبير شورا(شهرسازي 

ريزي استان، مديرعامل شركت توزيع برق،  استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ثبت اسناد و امالك، معاون
مديرعامل شركت گاز، مديرعامل شركت مخابرات، شهردار   وفاضالب شهري و روستايي استان،مديرعامل شركت آب

اسالمي، مدير كل  ، مدير كل بنياد مسكن انقالب)حسب مورد(ها در استان ، رؤساي بانك)حسب مورد(شهر مربوط 
قانون  17مادة (مهندسي ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران، مدير كل تأمين اجتماعي، رئيس سازمان نظام

نامة شمارة ، با رعايت تصويب1/4/1388در تاريخ ). 25/2/1387مورخ  ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن،
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن  17مة مادة نا، آيين19/3/1387ه، مورخ 40001ت/ 39238

 .ماده توسط كارگروه مسكن تصويب شده است 5مشتمل بر 
 وزير بازرگاني،  -وزير مسكن و شهرسازي، سيدمسعود ميركاظمي -كياكار گروهي متشكل از آقايان محمد سعيدي

سرپرست وزارت  -ير دادگستري، سيدمهدي هاشميوز -وزير اطالعات، غالمحسين الهام -ايغالمحسين محسني اژه
جمهور و مسعود معاون توسعة مديريت و سرماية انساني رئيس -وزير تعاون، ابراهيم عزيزي -كشور، محمد عباسي

مذكور در اين مصوبه از جمله قانون [جمهور با وظايف و اختيارات زريبافان به عنوان نمايندگان ويژة رئيس
از : تبصره. شودتشكيل مي] ز توليد و عرضة مسكن و ساير موارد مرتبط با طرح مسكن مهرساماندهي و حمايت ا

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي،  -وزير رفاه و تأمين اجتماعي، حسين صمصامي -آقايان عبدالرضا مصري
وزير  -، محمدرضا اسكندريوزير كار و امور اجتماعي  -وزير صنايع و معادن، سيدمحمد جهرمي -اكبر محرابيانعلي

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، حسب مورد در جلساتي كه  -جهاد كشاورزي، طهماسب مظاهري
از مصوبة  1مادة (آيد شود، دعوت به عمل ميهاي آنان مطرح ميموضوعات مربوط به وظايف و اختيارات و مسئوليت

  ).19/03/1387هـ ، مورخ  40001ت / 39238
 ه منظور انجام هماهنگي الزم و نظارت بر روند پرداخت تسهيالت، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانك مركزي ب

هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تشكيل  جمهوري اسالمي ايران و با حضور نمايندگان وزارتخانه
رت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا ند گزارش پرداخت تسهيالت را به صواهاي عامل موظف بانك. گردد مي

هاي  در مواردي كه تسهيالت بانكي مربوط به تعاوني: تبصره. توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد
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نامة اجرايي قانون ساماندهي و آيين 40مادة (مسكن باشد، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه يادشده خواهد بود 
 ).20/8/1387مورخ  عرضة مسكن،حمايت از توليد و 

 ين حسيني، سيدشمس)رئيس(جمهوررئيس اولمعاون -كارگروهي متشكل از آقايان پرويز داوديوزير امور  -الد
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان نمايندگان ويژة  -اقتصادي و دارايي و محمود بهمني

ميزان . شودتشكيل مي) مجوزهاي خاص(به برخي اقشار جامعه  جمهور براي پرداخت تسهيالت مسكنرئيس
ت / 153358مصوبة  2و  1مادة (گردد تسهيالت و شرايط اعطاي تسهيالت توسط كارگروه يادشده تعيين مي

  ).29/08/1387ه، مورخ  41258
 امالك و مستغالت و  سازي اطالعات مربوط به تماميآوري و يكپارچهبا هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع

-كارگروهي متشكل از وزارتخانه. شودتشكيل مي "سامانة اطالعات امالك و مستغالت"صدور شناسنامة هوشمند، 

هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن، حداكثر تا 
ا براي راه اندازي و تشكيل سامانة يادشده و نيز تعيين ضوابط صدور ، اقدامات الزم ر1387ماه سال پايان بهمن

دبيرخانة كارگروه در وزارت دادگستري . شناسنامة هوشمند براي تمام امالك و مستغالت كشور انجام خواهد داد
 ).21/10/1387ك، مورخ 41632ت /190328مصوبة  2و  1بند (شود تشكيل مي

 كل  1389هاي دراختيار از محل بودجة سال ميليارد ريال از يارانه 10مبلغ  وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است
آوري اطالعات مورد نياز سامانة سازي طرح و تجهيز مركز ديتا و جمعافزارها و پيادهكشور را در زمينة توليد نرم

  ).09/05/1389ن، مورخ  44938ت / 101030مصوبة  5مادة (هوشمند امالك و مستغالت كشور هزينه نمايد 
 ]كارگروهي مركب از وزيران دادگستري، بازرگاني، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس ] مقرر شد

بنياد مسكن انقالب اسالمي و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به بررسي مسائل و اتخاذ تدابير 
كشور و همچنين نظارت اجراي آن اقدام و نتيجه را هر  اجرايي الزم در خصوص سامانة هوشمند امالك و مستغالت

  ).09/05/1389ن، مورخ 44938ت / 101030مصوبة  6مادة (دو ماه به كارگروه مسكن ارائه نمايند 

 )مسكن و شهرسازي(وزارت راه و شهرسازي 

  مور ايثارگران، اساس معرفي بنياد شهيد و ا مكلف است بر) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي
تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان، شرطبهها و منازل مسكوني اجارهدرصد از آپارتمانساالنه حداقل بيست

  )كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر )د(بند  1-5بند ( معظم شهدا قرار دهد ةآزادگان و خانواد
 د(بند  5ـ  4و  11ـ2اجزاي  وستايي و به منظور تحقق مفادوسازهاي شهري و ركيفيت ساخت يدر جهت ارتقا( 

هاي بيمه  شهرسازي مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با شركت ، وزارت مسكن و1386سال ةقانون بودج 6 ةتبصر
 خيز هاي جديداالحداث كشور با اولويت مناطق سانحه الزم در جهت بيمه نمودن ساختمان نسبت به اعمال تشويق

  .)22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 6 ةماد(م نمايد اقدا
 زمين، به منظور تأمين مسكن با  برداري واگذاري حق بهره ةوزارت مسكن و شهرسازي موظف است در قالب برنام

-طريق اراضي در اختيار يا اراضي موضوع رديفنياز از  مورد هايدرآمد، نسبت به تأمين زمين هاي كماولويت گروه
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قانون بودجة  6تبصرة  )د(نامة اجرايي بند آيين 18 ةماد( قانون بودجه اقدام نمايد 6 ةتبصر) د(بند  7ـ2و  6ـ2هاي 
 .جايگزين شده است 30/5/1387مورخ  ك، 316ت/ 87314 ةمصوببا . )22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386سال 

 توليد يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني شهري و روستايي  ةسازي نسبت به توزيع برناموزارت مسكن و شهر
 ]شده راهاي تعيينسهميه[ هاي موجود اقدام نموده وهاي مختلف كشور بر اساس شاخصبين استان 1386در سال 

 ةعنوان كف برنامه هاي ابالغي بميهسه. ها ابالغ نمايدعنوان مسئولين ستادهاي تأمين مسكن استان  به استانداران به
هاي ها و تعيين استانيادشده نسبت به پيگيري و ارزيابي عملكرد استان ةتوليد مسكن در هر استان بوده و وزارتخان

 3مادة (اقدام نمايد  1386در پايان سال  ،هايي كه فراتر از سهميه مسكن توليد نموده باشنداز بين استان ،برتر
/ 51516كل كشور و ساماندهي توليد و عرضة مسكن، شمارة  1386قانون بودجة سال  6 ةرايي، تبصرنامة اجآيين
 ).6/4/1386ن، مورخ 37541ت

 سازي اراضي  ند تمهيداتي را فراهم آورند تا آمادهاوزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذاركنندة زمين موظف
ترين در كوتاه) هاي  تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد بكهجدول ، آسفالت ، ش اجراي جوي ، (واگذاري شامل 

هاي  باشد و در طرح سازي مجاز مي شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده. زمان ممكن انجام گيرد
صورت گرفته و ) هاي آموزشي ، بهداشتي و غيره ها و پروژه مانند طرح(شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي 

هاي مربوط به دستگاه – 1380مصوب  –قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  100آن بر اساس مادة  زمين
 ).قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن 5مادة (واگذار خواهد شد 

 رايط شدة موجود و متناسب با مسكن مهر را با شتمام و ساختهوزارت مسكن و شهرسازي مجاز است واحدهاي نيمه
ها با ديگر اراضي متعلق به وزارتخانه بر گونه پروژهزمين اين) الف: زير توافق و به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد

شده مورد قبول وزارت مسكن و اعياني واحدها برمبناي قيمت تمام) مبناي قيمت كارشناسي روز معاوضه شود؛ ب
نسبت به ] مادة قبلي[ 8تواند با رعايت شرايط موضوع مادة مي وزارت مسكن و شهرسازي. شهرسازي محاسبه شود

هاي بنياد مسكن انقالب اسالمي در شهرهاي داراي بيشتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيت و اختصاص خريد پروژه
  ).29/07/1388ن، مورخ 43521ت/ 151246مصوبة  9و  8مادة (آن به مسكن مهر اقدام نمايد 

  نامه با سازندگان و بانك و بر اساس شهرسازي مجاز است در اجراي طرح مسكن مهر از طريق تفاهموزارت مسكن و
 1390و  1389هاي دستورالعمل ابالغي وزير مسكن و شهرسازي اقدام به توليد و عرضة مسكن مهر سهمية سال

ن، 45360ت / 155273مصوبة  3در بند . )11/07/1389مورخ  ،ن 45360ت  /155272 ةمصوب 3 ةماد( نمايد
ت / 6757مصوبة  2مادة (شود اضافه مي» 1390«بعد از عبارت » 1392و  1391و «عبارت  11/7/1389مورخ 

  ).20/01/1391ن، مورخ 47848
 هاي طراحي، نظارت و تأييد نهايي لولهوزارت مسكن و شهرسازي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموع هزينه-

 ةمصوب 3 ةماد( سكن مهر حداكثر يكصد و بيست هزار ريال توسط مهندسي دريافت شودكشي گاز براي هر واحد م
  .)10/02/1390مورخ  ،ك46478ت  /27009

  وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي مورد نياز احداث پست و تجهيزات آب و فاضالب، برق، گاز و مخابرات
 5 ةماد( رسان قرار دهدهاي خدماتل سند در اختيار دستگاههاي مسكن مهر بدون دريافت هزينه و انتقارا در سايت
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وزارت راه و  -5«: شودمي اين مادهمتن زير جايگزين . )10/02/1390مورخ  ،ك46478ت /27009 ةمصوب
بيني حداكثر يك هزار مترمربع جهت احداث پست و نصب هاي مسكن مهر نسبت به پيششهرسازي در طرح

بدون دريافت هزينه اقدام ) پس از اتمام ساخت(ها ، گاز و مخابرات و انتقال سند آنانشعابات برق، آب، فاضالب
  ).12/05/1390، مورخ 46807/ 98523واحدة مصوبة ماده(» نمايد

  قانون ساماندهي و حمايت از  2و  1مجاز است در اجراي مواد ) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت راه و شهرسازي
ــ با استفاده از امكانات مربوط از جمله اراضي شهري و منابع حاصل از  1387مصوب توليد و عرضة مسكن ــ 

نسبت به احداث  تسهيالت بانكي و همچنين جلب بخشي از منابع مورد نياز از طريق متقاضيان،   ها،واگذاري آن
-شرطبهقساطي يا اجارهبه صورت ا] شده راهاي احداثخانه[شهرها با اولويت شهر تهران اقدام و مسكن در كالن

  ).22/8/1391ك، مورخ 48522ت/ 164092مصوبة  1مادة (تمليك به متقاضيان واگذار نمايد 

 هاوزارت تعاون و تعاوني

 هاي ساخت و  ها و گروه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني ةظف است نسبت به سازماندهي كليووزارت تعاون م
هاي اعتبار،  شامل تشكيل تعاوني(نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند ساز اقدام توليد مسكن و انبوه

ريزي تأمين منابع  تطبيق شرايط اعضا، برنامه ،)امور، نگهداري و تعمير و مرمت ةساز، موجر، مشاع، ملكي، ادار انبوه
 .حساب، نظارت كندتحويل و تسويه ةحلتا پايان مر ،صالح ها با سازندگان ذي سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني

 نظارت خواهد بود ةدار وظيف سه واحد و باالتر غير تعاوني، وزارت مسكن و شهرسازي عهده ةهاي سازند براي گروه
  ).كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر )د(بند  2-2بند (
 واحدهاي مسكوني با سازندگان  ساخت هاي تأمين مسكن موضوع اين فصل بايد از طريق انعقاد قراردادتعاوني

-قانون نظام 33 ةماد ةنام مطابق آيين(شهرسازي  حقيقي و حقوقي داراي پروانه و صالحيت از وزارت مسكن و

احداث مسكن نسبت به تأمين مسكن  ةاز هزين%) 20(درصد حداقل بيست و تأمين) مهندسي و كنترل ساختمان
- شركت: 1ةتبصر .بود متر مربع خواهد 75ثي واحدها در هر مجموعه حداكثر متوسط زيربناي احدا .خود اقدام كنند

توانند با تأمين  شهرسازي باشند، مي هاي تعاوني مذكور چنانچه خود داراي پروانه و صالحيت از وزارت مسكن و
هاي مسكن و  وزارتخانه :2ةتبصر .واحدهاي مسكوني بپردازند احداث مسكن به ساخت ةاز هزين%) 20(درصد بيست

 تحقق اجراي صحيح مفاد اين فصل را به عهده خواهند شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت عالي بر
فصل . )22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386سال  قانون بودجة 6 تبصرة )د(نامة اجرايي بند آيين 21 ةماد(داشت 

جايگزين شده  30/5/1387مورخ  ،ك316ت /87314 ةمصوب ةگاناد ششنامه و از جمله اين ماده با مفسوم اين آيين
  .است

 سازي واحدهاي مسكوني  مقاوم سازندگان غيردولتي با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و ةكلي
كنند و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني  مي مصوب شهري اقدام ةهاي فرسودبافت ةفرسوده واقع در محدود

سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر )د(بند  1ـ4سود تسهيالت موضوع جزء  ةياران توانند از ها ميشده در اين بافتازينوس
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استفاده  كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 1 ةمندرج در پيوست شمار ،40906011 ةمحل طرح شمار جاري از
 .)22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 32 ةماد( كنند

 هزار نفر را به  25شدة واجد شرايط مسكن مهر در شهرهاي زير نامادارات تعاون موظف شدند اسامي متقاضيان ثبت
و از اين پس مسئوليت احصاي شرايط متقاضيان در اين شهرها به بنياد ] كنند[ بنياد مسكن انقالب اسالمي ارسال

 ).1/10/1388ك، مورخ 43674ت/ 193057مصوبة (گرديد  ي واگذار مسكن انقالب اسالم

 در صورت لزوم و پس  ،باشندتمام بوده و از پيشرفت فيزيكي مناسب برخوردار نميهايي كه داراي پروژه نيمهتعاوني
ة شوراي توانند با اخذ تأييديجلسة مشترك ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي مياز صورت

-نامة سهمسكن استان ضمن رعايت تشريفات قانوني و تأمين دليل نسبت به تغيير وضعيت قرارداد دوجانبه به تفاهم

  ).28/11/1392، مورخ 208484نامة شمارة بخش 5مادة (جانبه يا گروهي اقدام نمايند 

 ساير نهادهاي دولتي

 مهيدات الزم براي تأمين مصالح عمدة مورد نياز احداث كلية ند تاهاي بازرگاني و صنايع و معادن موظف خانهوزارت
نامه، را حسب اعالم وزارت  واحدهاي مسكوني در سطح كشور، از جمله واحدهاي احداثي بر اساس فصول اين آيين

كل كشور،  1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(نامة اجرايي بند آيين 5مادة (مسكن و شهرسازي معمول نمايند 
 ).22/1/1386 مورخ

 ها به هنگام صدور مجوز ها، شهرداريسازي آن ها و آمادههاي خدماتي در اين طرح با توجه به تأمين تمام سرانه
در . نمايد، دريافت كنند هاي عوارض قانوني را، كه وزارت كشور تعيين مي توانند هزينه ساخت و پايان كار صرفاً مي

ند با اهاي سراسر كشور موظف كل كشور، شهرداري 1386ون بودجة سال قان 6تبصرة ) و(بند  10ـ2اجراي جزء 
هاي ساخت  هاي صدور پروانه تخفيف عوارض و كلية دريافتي% 50همكاري شوراي اسالمي شهرها نسبت به اعمال 

نامة آيين 9مادة  2و  1تبصرة (نامه و تقسيط بدون سود مابقي آن اقدام نمايند  واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين
 ).22/1/1386مورخ  كل كشور، 1386قانون بودجة سال  6تبصرة ) د(اجرايي بند 

 تسهيالت براي استقرار واحدهاي  هاي صنعتي باوزارت صنايع و معادن موظف است ضمن واگذاري زمين در شهرك
بت به صدور جواز ترين زمان ممكن نساولويت و در كوتاه مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي، با ةتوليدكنند

 ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 27 ةماد(ساختمان اقدام نمايد  تأسيس كارخانجات توليد صنعتي
  . )22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال 

 دارايي و بانك مركزي جمهوري  هاي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و وزارتخانه
آالت خط توليد و  غيردولتي براي ورود ماشين گذاران بخش ند حمايت الزم از سرمايهامي ايران موظفاسال

ها و مناطق فاقد اين نوع واحدها را با اولويت به انجام رسانند در استان هاي روزكارخانجات ساخت صنعتي با فناوري
  . )22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(اجرايي بند  ةنامآيين 28 ةماد(
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 هاي صنايع و معادن و بازرگاني برنامه با توجه به نياز بخش مسكن به ديگر مصالح عمده، از جمله سيمان، وزارتخانه -

قانون بودجة سال  6تبصرة اجرايي  ةنامآيين 5 ةماد(ريزي الزم به منظور تأمين مصالح مذكور را معمول نمايند 
 .)6/4/1386مورخ  ،ن37541ت /51516 ة، شمارر و ساماندهي توليد و عرضة مسكنكل كشو 1386

  سرماية بانك مسكن به ميزان معادل ريالي دو ميليارد دالر از محل منابع حساب ذخيرة ارزي، پس از سير مراحل
محل منابع ارزي بانك به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز بانك مسكن، از . يابدتصويب تأمين منابع ، افزايش مي

 1مادة (گيرد مركزي مبلغ دو ميليارد دالر به صورت سپردة ارزي با سررسيد دوساله در اختيار بانك مسكن قرار مي
  ).29/05/1386ن، مورخ 317ت / 85798مصوبة  2و 
 رتقاي كيفي درآمد به خانة مناسب، اهاي كم ويژه گروهبه منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به

هاي نوين و توليد  گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريو كمي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه
سازي واحدهاي هاي غير رسمي و مقاوم هاي فرسودة شهري و سكونتگاه صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافت

م از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي هاي الز مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايت
هاي مالياتي و تأمين ساير  قيمت، اعمال معافيتشدة مسكن، تأمين تسهيالت بانكي ارزانزمين از قيمت تمام

وساز و اعمال نهادهاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت
گذاري در بخش توليد و عرضة مسكن با هدف تأمين مسكن براي  ها و افزايش ظرفيت سرمايهننظارت بر تحقق آ

با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي ) بارجهت هر خانوار يك(فاقدين مسكن 
  ).25/2/1387مورخ  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن، 1مادة(و معماري اقدام نمايد 

  ها، كارهاي زيربنايي تأسيسات،  سازه(حداقل ميزان پيشرفت كار واحدهاي مسكوني مهر شامل اتمام سفتكاري
باشد و ساير مراحل ساختمان بسته به توان مالي متقاضيان قابل  ها مي و نماي خارجي ساختمان) هاي رطوبتي عايق

در صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايان كار در  نداهاي سراسر كشور موظف شهرداري. اجرا خواهد بود
  ).30/5/1387ك، مورخ 316ت /87314مصوبة  2مادة (يادشده اقدام نمايند  ةپايان مرحل

  سن اجراي طرح مسكن مهر و واگذارينامه در  ساله و تشخيص و نحوة اجراي مفاد اين تصويب99مسئوليت ح
ند ضمن رفع مشكالت مربوط و موانع با اباشد و استانداران موظف ار ميشهرهاي هر استان به عهدة شخص استاند

هاي مورد نياز را در اجراي مصوبات به عمل آورده و با استفاده از امكانات محلي  اتخاذ تصميمات الزم، هماهنگي
عملكرد مربوط سازي اراضي به عمل آورده و گزارش  خدمات فني و اجرايي اقدامات مقتضي را جهت واگذاري و آماده

 ةمصوب 6 ةماد( را به طور ماهانه به وزارت مسكن و شهرسازي جهت طرح در شوراي مسكن كشور ارايه نمايند
 .)30/5/1387مورخ  ك،316ت/ 87314

 سوم ها، يكها، از محل اعتبارات استانوبرق و اجراي فاضالب مسكن مهر استانسوم اعتبار مورد نياز تأمين آبيك
كل  1388مانده به صورت رديف متمركز در اليحة بودجة سال سوم باقييك. شودوزارت نيرو تأمين مينيز توسط 
 ).18/8/1387، مورخ 143789/41188واحدة مصوبة ماده(شود بيني ميكشور پيش
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  مقامي وزارت نفر جمعيت، اقدامات مربوط به  مسكن مهر به قائم) 25000(در شهرهاي زير بيست و پنج هزار
ن، مورخ 41472ت/ 167877مصوبة  1مادة (باشد مسكن و شهرسازي به عهدة بنياد مسكن انقالب اسالمي مي

28/09/1387.(  
 افزايش توليد مسكن به صورت انبوه توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي در قالب طرح مسكن مهر براي اقشار كم -

ساالنه تا يكصد هزار واحد مسكوني )»ره«خميني  تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميتة امداد امام(درآمد 
- بندي مربوط توسط معاون اول رئيسچگونگي تأمين تسهيالت بانكي الزم براي اين امر و زمان. گرددتعيين مي

جمهور و وزيران مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
  ).28/09/1387ن، مورخ 41472ت/ 167877مصوبة  3مادة ( شودتعيين و ابالغ مي

  سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و  جهت دريافت حق بيمه از كليةسازمان تأمين اجتماعي موظف است
كاركنان ثابت بر اساس قانون تأمين اجتماعي؛ كاركنان فصلي بر اساس قانون : مفاصاحساب مربوط را صادر نمايد
هاي مسكن  طرح. )مسكن ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 23 ةماد(بيمة اجباري كارگران ساختماني 
قانون  23 ةشود، مشمول ماد شاركت مالي متقاضيان مسكن مهر احـداث ميمهر كه توسط سازندگان با م

پيمانكاري  ةها مشمول حق بيمبوده و اين طرح ــ1387ـ مصوب ـمسكن  ةسـاماندهي و حمايت از توليد و عرض
  .)2/8/1388 مورخ ك43774ت /192384 ةمصوب 4 ةماد(شود  نمي

 در ) غير از عضويت(هاي مسكن مهر ترتيبي اتخاذ نمايند تا منابع تعاونيها به منظور صرف بهينة منابع، استانداري
ضوابط اعطاي تسهيالت به منظور تسهيل و  10ة ماد(بانك عاملي كه اعطاي تسهيالت نموده است متمركز شود 

  .)ها به متقاضيان مسكن مهرهاي سازندگان مسكن و تخصيص آنتسريع در اتمام پروژه
 هاي مسكن مهر به انجام ت اقدامات الزم را به منظور عملياتي شدن موارد زير در طرحوزارت كشور موظف اس

از جمله هزينة صدور پروانة ساختماني به ميزان هر مترمربع  هاي شهرداري محدودكردن مجموع هزينه) الف :رساند
يان و نحوة ساخت با متناسب با شرايط اقتصادي متقاض نصاب تفكيك قطعاتتعيين ) حداكثر يكصدهزار ريال؛ ب

فزايش تراكم مجاز متناسب با آن در همة و ا %180افزايش تراكم پايه حداقل به ) تصويب كميسيون مادة پنج؛ ج
ساخت واحدهاي  ةشوراي مسكن استان موظف است اقدامات الزم را جهت تسريع در صدور پروان: 1شهرها؛ تبصرة 

وزارت مسكن و شهرسازي : 2تبصرة  .وسط شهرداري انجام دهدهاي آن ت مزبور و همچنين كاهش و تقسيط هزينه
هزار تومان براي هر  مهندسي حداكثر سيهاي اعمال قانون نظام جموع هزينهموظف است ترتيبي اتخاذ كند تا م

ند هزينة انشعابات گاز، آب، برق و فاضالب واحدهاي اهاي نفت و نيرو مكلف وزارتخانه: 3تبصرة  .مترمربع باشد
ها و سازمان. برداري از واحدها با تقسيط دوساله از متقاضي دريافت كنند كوني در طرح مسكن مهر را پس از بهرهمس

هاي نفت و  وزارتخانه: 4تبصرة  .غير از هزينة انشعابات نخواهند داشت ادارات مربوط حق دريافت هيچ مبلغي را به 
احداث ] هزينة[ها و و تأمين و انتقال آب را تا ابتداي زمينسوم هزينة نيرورساني برق و گاز  ند يكانيرو مكلف

سوم از  سوم از محل منابع استاني و يك هاي فوق به نسبت يك مابقي هزينه. خانه فاضالب را تأمين نمايند تصفيه
سوم  جمهور موظف است سهم يكريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه. شود محل اعتبارات ملي تأمين مي



٥٧ 
 

مصوبة  4مادة (بيني نمايند  سوم بودجة استاني را در بودجة ساالنه پيش ند سهم يكاها موظفملي و استانداري
  ).24/6/1388ن، مورخ 43165ت/ 126560

 كار با حداقل پيشرفت كار واحدهاي  ند در صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايان اها موظفشهرداري
 .ها اقدام نمايندو ساختمان) هاي رطوبتي سازه، كارهاي زيربنايي تأسيسات و عايق( كاري مسكوني مهر شامل سفت

  ).24/6/1388ن، مورخ 43165ت/ 126560مصوبة  5مادة  1تبصرة (
  هزار نفر توسط سازمان ملي زمين و  25ثبت نام و پااليش متقاضيان مسكن مهر در قالب گروهي در شهرهاي باالي

مصوبة (شود هزار نفر جمعيت توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي انجام مي 25از و در شهرهاي كمتر  مسكن
 ).12/11/1388ن، مورخ  440142ت/ 214513

 شعب خود تا سقف  ةبانك مسكن مجاز است با توجه به تعهدات بانك ازجمله در طرح مسكن مهر نسبت به توسع
 .)2/8/1388 مورخ ،ك43774ت /192384 ةمصوب 8 ةماد( پنجم توسعه اقدام نمايد ةشعبه تا پايان برنام 1400

 ]جمهور، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال براي ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه] مقرر شده است
ن، مورخ 45991ت/ 245203مصوبة  3مادة (تأمين آب شرب شهر جديد پرند به وزارت نيرو پرداخت نمايد 

28/10/1389.(  
 ريزي و نظارت يابد، معاونت برنامهك مسكن به مبلغ چهارده هزار و هفتاد ميليارد ريال افزايش ميسرماية بان

. كل كشور اقدام نمايد 1390بيني اعتبار مورد نياز در اليحة بودجة سال جمهور نسبت به پيشراهبردي رئيس
يال را بررسي و نتيجه را به كارگروه مسكن شده تا مبلغ سي هزار ميليارد رشده افزايش سرماية بانك يادمعاونت ياد
  .)28/10/1389مورخ  ،ن45991ت /245203 ةمصوب 4 ةماد(ارائه نمايد 

 ها بابت يارانة سود جمهور نسبت به پرداخت بدهي دولت به بانكريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه
اقشار ويژة مسكن مهر و اوراق مشاركت مسكن بابت مسكن روستايي، (شدة سنوات گذشته تسهيالت مسكن تضمين

اقدام و نسبت به ارائة تضمين الزم به بانك مربوط تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و بر  1390در سال ) مهر
ن، مورخ 46517ت /26687نامة شماره و تصميم 9/8/1389، مورخ ه 45618ت/ 186729نامة شمارة اساس تصويب

  ).01/05/1390ن، مورخ 46908ت/ 89716مصوبة  2مادة (ت مربوط اقدام نمايد و ساير مصوبا 10/2/1390
 هاي بخش مسكن را براي نظارت بر وزارت راه و شهرسازي مجاز است تا مبلغ سه ميليارد ريال از محل يارانه

مورخ  ،ن47098ت /129493 ةمصوب 3 ةماد( قراردادهاي اجاره به سازمان تعزيرات حكومتي پرداخت نمايد
28/06/1390(.  

 جاري را مجدداً  سال ةفقره وام ساخت يا خريد مسكن از سهمي 2000تواند تعداد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي
اكنون مسكن آنان داراي اشكال اساسي و هم ]اندكرده[براي ايثارگراني كه در سنوات گذشته واحد مسكوني دريافت

 .)24/11/1390مورخ  ك،47707ت/ 230832 ةمصوب 11 ةماد( است استفاده نمايد
 ترتيب براي به% 4، %7، % 9هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در اسرع وقت نسبت به ابالغ نرخ

ملي، ملت، (هاي عامل ها و ساير شهرها به بانكتسهيالت پرداختي به مسكن مهر شهري در شهر تهران، مركز استان
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مصوبة  8مادة ( در مرحلة مشاركت مدني و فروش اقساطي اقدام نمايد) رات و مسكنتجارت، رفاه كارگران، صاد
  ).31/02/1391ك، مورخ 48110ت/ 38590

  مسكن مهر ةمربوط به برنام هاينامهتفاهمبررسي   -1-4

هاي كارگروه مسكن ها و دستورالعملنامهو مصوبات، آيين هاطرح مسكن مهر، عالوه بر قوانين و اصالحات آنبه ط واسناد مرب
 ةناموهنامه با سازندگان مسكن مهر، شيوساز واحدهاي مسكن مهر توسط نهادهاي دولتي، تفاهمهاي ساختنامهتفاهمشامل مهر، 

-نامهوانتقال مسكن مهر، بخشنامه نقلة، شيو)براي تأمين مالي مسكن مهر يا آزادسازي اراضي دولتي(هاي سازماني فروش خانه

كه به در مورد طرح مسكن مهر است  نذاراگجمهور يا ساير مقامات و سياستيسئهاي وزرا، هيئت وزيران، رها و نامهيهها، ابالغ
مفاد مصوبات و قوانين كه به طور مستقيم به موضوع طرح از برخي اهم همچنين . گيردميعنوان ساير مصوبات در اين بخش قرار 

هاي ساختماني، ضوابط در مورد بخش مسكن، نهاده راها يا خط مشي كلي كلي سياست اما به طور شود،مربوط نميمسكن مهر 
در انتهاي اين قسمت آمده است نيز  طمرتببا طرح مسكن مهر  به نحويكه  كندمشخص مي هاوري ساخت و مانند آننايا ف
  .است

   مسكنترين مصوبات مربوط به بخش و مهم هاي مسكن مهرنامهفهرست تفاهم -1- 1-4

-ها و دستگاهو شهرسازي و نهادها، سازمان راههزار واحد مسكوني بين وزارت  1192احداث  ةنامطبق آمار درمجموع تفاهم

با بنياد هزار واحد مسكوني  50احداث  ةنامعالوه بر آن تفاهم. شده است منعقد 1389تا شهريور  1386 هاي دولتي طي سال
پس از آغاز طرح مسكن مهر اين تعداد در قالب رسد ر ميظكه به ن ،شده منعقد 1385مسكن انقالب اسالمي در آبان ماه سال 

هاي احداث واحدهاي مسكوني در قالب طرح مسكن مهر كه در جدول زير فهرست نامهعالوه بر تفاهم. اين طرح قرار گرفته است
  .ها با مضامين مختلف فهرست شده استهنامآمده، ساير تفاهم هاآن

 هاهاي وزارت راه و شهرسازي با ساير نهادها و سازماننامهفهرست تفاهم :2 جدول

 )هزار واحد(واحد مسكوني   نهاد يا سازمان

 20 )اياجاره(مسكن انقالب اسالمي بنياد

 200 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

  5  مسكن انقالب اسالمي بنياد
 50  وزارت آموزش و پرورش 

 50 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 20 هاي عاملهزار نفر معرفي به بانك 5)  ساالنه(سازمان بهزيستي كشور  

 65 )هزار واحد 50هزار و حدود  15دو مرحله (وزارت نفت 

  100  )مسكنكارگران فاقد (وزارت كار و امور اجتماعي 
 100 سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
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 1395 300تا  1387 سال طي ،)ره(امداد امام خميني  ةكميت

  30 )ن تحت پوشش سازمان بهزيستي كشورمعلوال(وزارت كار و امور اجتماعي 
 100 بنياد تعاون ارتش جمهوري اسالمي ايران 

 50 تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمي  بنياد

 2 )شهر جديد پرند(وزارت تعاون و صنايع 
  100  )خانوار سرپرست زنان اولويت با مددجويان سكنم(رفاه و تأمين اجتماعي وزارت 

 1192 جمع

  1392وزارت راه و شهرسازي، : مأخذ

 ميليون ريالي به 40پرداخت كمك بالعوض  برايكشور  بهزيستي سازمان و شهرسازي و مسكن وزارت ةنامتفاهم 
، تأمين وام ساخت 4 ةطبق ماد. مهر مسكن طرح قالب در مددجو و معلول تحت پوشش هزار 20 سقف تا ساالنه

هاي سازمان بهزيستي كشور با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي به اي در زمينهزار واحد مسكوني اجاره 5ساالنه 
 .ايمسكن اجاره ةتوليد و عرض ةهاي عامل در قالب برنامبانك

 پوشش بيمة حق درصدسي پرداخت جهت آسيا بيمه شركت با و شهرسازي و مسكن وزارت مابينفي ةنامتفاهم 
مدت قرارداد از   جديد، مسكوني واحد هزار 20 براي )ساخت كيفيت( ساختمان پنهان و اساسي عيوب بيمه

   . بوده است 1/5/1388تا  1/5/1387

 هايپروژه و فاضالب آب، برق هايشبكه اجراي و مينأت منظور به نيرو وزارت و شهرسازي و مسكن وزارت ةنامتفاهم 
پس از پرداخت مبلغ چهارهزار ميليارد ريال اعتبار از   ،هناماين تفاهم 1 ةطبق ماد. 15/4/1388مهر، مورخ  مسكن

برق و فاضالب   آب،هاي جمهور، وزارت نيرو عمليات اجرايي شبكهريزي و نظارت راهبردي رئيسطريق معاون برنامه
در ي استان تهران درصد25بالغ بر با توجه به سهم   ،3 ةطبق ماد. واهد كردرا آغاز خهاي مسكن مهر موصوف پروژه

  در شهرهاي جديد پرند،و در نظر داشتن مشكالت ويژه در اين استان، تأمين خدمات مورد نياز تأمين مسكن مهر 
احداث مسكن مهر تا انتهاي سال  ةبه همراه جدول توزيع استاني برنام(ست هشتگرد و پرديس از اولويت برخوردار ا

1389(. 
 به تمامنيمه واحدهاي مهر به مسكن تسهيالت پرداختبراي  مسكن بانك و شهرسازي و مسكن وزارت ةنامتفاهم 

      .)1388سال  ةهاي مسكن مهر خودمالكين در نيمپروژه مربوط به( مسكوني واحد هزار 50 تعداد

 ةبيم ايران، ةبيم( كشور ساخت كيفيت ةبيم كنسرسيوم عضو هايشركتو  شهرسازي و مسكن وزارت ةنامتفاهم 
 كيفيت ةبيم حق درصدسي پرداختبراي  سينا ةبيم راهبري به) توسعه ةبيم و كارآفرين ةبيم نوين، ةبيم سينا،

      ).1/5/1388تا  1/5/1387مدت قرارداد از (جديد  مســكوني واحد هزار يكصد براي ساخت

 و تشويق منظور به ساختمان و مسكن سازانانبوه سراسري كانون و ساختمان و مسكن امور معاون ةنامتفاهم 
-به سازمان  نامه،اين تفاهم 1 ةطبق ماد .صنعتي توليد هايشيوه و نو هايفناوري با مسكن ساز وساخت از حمايت

هاي نو وريناساخت مسكن با فبراي شود بخشي از اراضي در اختيار خود را ميهاي مسكن و شهرسازي اجازه داده 
- به طرح 3ة طبق ماد. كنندهاي ساخت واگذار مسكن و گروه سازانواحد و بيشتر به انبوه 200هاي و در قالب پروژه
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- هآماد ةاحد در مرحلبه ازاي هر وتسهيالت بانكي ميليون ريال  150 مورد احداث در قالب اين دستورالعمل،  هاي
     .شودپرداخت مي  سازي زمين ساخت،

 ساخت تسهيالت اعطاي براي مسكن بانك و جديد شهرهاي عمران شركت مسكن، و زمين ملي سازمان ةنامتفاهم 
 .چندخانوار حقيقي هايگروه به زمين) ساله99 ةاجار( زمين برداريبهره واگذاري قالب در مسكن

 وزارت تعاون و بنياد شهيد و امور ايثارگران با موضوع كمك براي تأمين   وزارت مسكن و شهرسازي، ةنامتفاهم
 .شهدا از طريق واگذاري اراضي در قالب مسكن مهر ةدرصد و خانواد 25مسكن جانبازان زير 

 اضي با كاربري وزارت كشور و وزارت آموزش و پرورش با موضوع اختصاص ار  وزارت مسكن و شهرسازي، ةنامتفاهم
توجه به   به ميزان استاندارد مورد نياز،  هزار نفر، 25هاي مسكن مهر واقع در شهرهاي باالي آموزشي در پروژه

هاي مسكن دبستان و راهنمايي در پروژه به صورتباب فضاي آموزشي  110تأمين منابع مالي  برايتمهيدات الزم 
در  .سازي مربوطآماده ةهاتر زمين يا واگذاري واحدهاي تجاري پروژاجراي اسكلت از طريق ت ةمهر تا پايان مرحل
اتمام و تحويل  برايد شوسازمان نوسازي مدارس كشور متعهد مي ها،سازياز ساير آمادهاستفاده صورت عدم امكان 

 .كندبه شرط تأمين اعتبار اقدام  1390ها در مهر سال پروژه

  مصوبات مرتبط با بخش مسكن يا طرح مسكن مهر ترينمهم -2- 1-4

  ؛سازيهاي نو در توليد مسكن و رعايت مقررات ملي و مقاومحمايت از فناوري نامة آيينتصويب  
 توزيع و مصرف مصالح  نظارت بر استاندارد اجباري مصالح ساختماني به منظور نظارت بر توليد ةنام تصويب آيين ،

  در كل كشور؛ 1385از سال و اجرايي شدن آن ساختماني 
 ؛13 ةها و تصويب آن در كارگروه ستاد تبصردر ساختمان 19حمايت از اجراي مبحث  ةنام تدوين آيين  
  الگوي خانة نمونة شهري و روستايي؛ ةنام آيينتدوين 

  و اجراي آن در سطح  مهندسيهاي نظامن عضو سازماناپاية مهندس ي، تمديد و ارتقا نامة آموزش شيوهتصويب
  كشور؛

  ؛هاي كنترل و بازرسي ساختمان كشورشركت ةبندي و صدور پروان، رتبه نامة تشخيص صالحيت شيوهتصويب  
  ؛ مهندسيهاي نظامسازمان ي رشتةهاي تمديد و ارتقا نامة تعيين مجريان آموزش دوره شيوهتصويب  
  ؛مهندسان ةهاي آموزشي ويژ ن دورهامدرس نامة تشخيص صالحيت و صدور پروانة اشتغال شيوهتصويب  
  مسكن و ساختمان كشور؛ سازانانبوه ةنامة تشخيص صالحيت و صدور پروان شيوهتصويب  
 ةوضوع تبصرم درآمدهاي كموري و كمك به نظارت گروه ، خدمات بهره به نظارت عاليههاي مربوط  نامه تدوين شيوه 

  ؛1386 ةقانون بودج 6
  هزار كارگر ساختماني و آموزش و صدور كارت  240 وزارت كار و امور اجتماعي به منظور شناساييقرارداد با انعقاد

  ؛1390در سال ر از آنان نف هزار 100مهارت براي حداقل 
  ةهاي صنعتي سراسر كشور در حوزشهرك ةقرار گرفتن محدود با وزارت صنايع و معادن، در زمينةنامه توافقانعقاد 

  ؛مهندسي و كنترل ساختمانشمول قانون نظام
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  كاري  كشي و برق مهندسي امور سيمقانون نظامقرار گرفتن نامه با وزارت نيرو در مورد تحت پوشش توافقانعقاد
  ؛ مهندسينظام ةشدن ناظر معرفياها به تأييد مهندسها و مشروط شدن اتصال برق ساختمانساختمان

  هاي  ها به تأييد شبكهموكول شدن اتصال انشعابات برق و فاضالب ساختماندر زمينة  نامه با وزارت نيرو توافقانعقاد
  ؛مهندسي كشورنظام ةشدن ناظر معرفياذيربط توسط مهندس

  كشي گاز داخل ساختمان نظارت و تأييد لوله ةنامة نحو نامه با شركت گاز و وزارت بازرگاني و ابالغ شيوهتوافقانعقاد-

  ؛مهندسي استاناظر عضو نظامن ناها توسط مهندس
 هاي كار و امور اجتماعي خانهن مسكن تحت پوشش وزارتاهاي مربوط به تأمين مسكن فاقد نامهتوافق انعقاد  ،

  جمهوري اسالمي ايران؛ ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي آموزش و پرورش
 ؛مهندسي در تهرانقانون نظام 33 ةماد ةنام با شهرداري و شوراي شهر تهران به منظور اجراي آيين نامهتوافق انعقاد 
  ؛ هاي بنايي غيرمسلح موجوداي ساختمان پذيري و بهسازي لرزه تحليل آسيبتهية دستورالعمل 

  ؛ضوابط مورد قبول در توليد صنعتي مسكن و ساختمانتهية دستورالعمل 
 ها سازي آن وسازهاي جديد و مقاوماجباري مسئوليت كيفيت ساختمان به منظور تضمين ساخت ةبيم ةتصويب اليح

 ؛در برابر حوادث
 ةبه مهندسي ساختمان، زمين هاي مربوط با تجديدنظر در واحدهاي درسي رشته، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 هاي روز صنعت ساختمان فراهم آوردناوريصنعتي و ف ساخت ةالزم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي در زمين

 ؛)كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر اجرايي بند د ةنامآيين 30 ةماد(
 آگاهي  يبراي ارتقارا راهكارهاي الزم  )ويژه صداوسيمابه(هاي عمومي  با همكاري رسانه، شهرسازي وزارت مسكن و

توليد صنعتي ساختمان، ازجمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم،  مزايايزمينة مهندسي كشور در  ةمردم و جامع
 6 ةد تبصراجرايي بند  ةنامآيين 31 ةماد( جويي انرژي و مانند آن به مورد اجرا گذارد صرفه سازگار با محيط زيست،

 ؛)كل كشور 1386سال  ةقانون بودج
  با  استفاده از ) ي، خصوصي و  تعاونينهادهاي عموم(توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي " ةبرنامتدوين

جذب و هدايت  ةبرنام .1: در سه محور زير قابل اجراست، كه "هاي داخلي يا خارجي هاي نو و جذب سرمايه فناوري
 ةهاي تأمين سرماي شركت و هاي مسكن و ساختمان مسكن از طريق صندوق ةنقدينگي به سمت توليد انبوه و عرض

حمايت از  ةبرنام .3؛ سازي مسكنهاي انبوههاي داخلي و خارجي در طرح گذاريسرمايه حمايت از ةبرنام .2 ؛مسكن
هاي  اجراي برنامهبراي واگذاري اراضي . مسكن ةهاي نو در احداث و عرض توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري

بر اساس قيمت كارشناسي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي و 
يا در قالب ) از زمان واگذاري(روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال 

صالحيت از  ةهاي موضوع اين ماده بايد داراي پروان متقاضيان اجراي برنامه :تبصره. مشاركت صورت خواهد گرفت
 ةبه تطبيق شرايط و اخذ پروانالزم است گذاران خارجي موضوع اين ماده سرمايه. وزارت مسكن و شهرسازي باشند

اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و  ةنامآيين 10 ةماد( كنندصالحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام 
 ؛)مسكن ةعرض
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  ةمايت از توليد و عرضاجرايي قانون ساماندهي و ح ةنامآيين موضوع ضوابط معماري و شهرسازيتعريف حدود و 
 نامه؛اين آيين 18تا  11 ةمادمسكن از 

 ةنامآيين 31تا  26و مواد توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي در فصل ششم  ةهاي نو در عرصورياتشويق فن 
 ؛ مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض

 آيين 43و  42هاي غيررسمي بر اساس فصل هشتم و مواد  شهري و سكونتگاه ةهاي فرسودبهسازي و نوسازي بافت -

 ؛مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنام
  سازي  اسكان موقت، مسكن روستايي و آماده ةسقف تسهيالت فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعتعيين

پس از ، كه توسط بانك مركزي با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تا پايان فروردين ماه ، به صورت ساليانهزمين
 ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 33 ةماد(د شو ربط اعالم ميدريافت مجوز از مراجع ذي

 ؛)20/8/1387مسكن مورخ 
 ةمصوب[نامه  ين تصويبسازي ا هاي آمادهوزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح 

را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رساند و وجوه حاصل  ]30/5/1387مورخ  ،ك 316ت/87314
مورخ  ،ك 316ت/87314 ةمصوب 5 ةماد( كنددرآمد هزينه  هاي كممسكن گروه ةرا در راستاي اهداف برنام

 ؛)30/5/1387
  ةشمار ةدر مصوب ، كهمهارت فني كارگران ساختماني توسط كارگروه مسكن مهر ةآموزش و صدور پروان ةبرنامتنظيم 

آموزش و براي تعداد كارگران مورد نياز در آن ماده تنظيم و  9در  22/11/1387مورخ  ،ك42083ت/241874
 . بيني شده استهزار نفر پيش 1300جمعاً  1391سال تا سال  5مهارت فني طي  ةاعطاي پروان

  اي كل كشور جهت آموزش فني حرفه 1386قانون بودجه سال  6ميليارد ريال از محل اعتبارات تبصره دويست
تعداد كارگراني كه بايد تحت آموزش . گيردكارگران بخش ساختمان در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي

اليزي كه وزارت كار و امور اجتماعي هاي مختلف كار و براساس آنهاي آموزش كه در بخشقرارگيرند، حسب هزينه
مصوبه  1ماده (شود ارايه و با وزارت مسكن و شهرسازي توافق خواهند نمود، تعيين و در تفاهم نامه مشترك قيد مي

  ).14/05/1386ن مورخ 37987ت/70658
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  بندي آنو نظم بخشي و فصل مسكن مهر برنامةبازسازي  -1-5

 ها،نامهنييآ و مهر مسكني هاكارگروه ران،يوز ئتيه مصوبة و قانون 180 از شيب ساسا بر مهر مسكن طرح برنامة سند
مسكن مهر  "برنامة"و در اين سند،  نيتدو 1392 تا 1386ي هاسالي ط مهر مسكن طرح با مرتبطي هانامهتفاهم و هانامهبخش

 متون در امكان حد تا شده تالش همين دليل به .هاي اجراي طرح بازنويسي شدبر اساس روند تصويب قوانين در طول سال
توضيحي  عنوان، هري ابتدا در معموالً و موارد ازي برخ فقط در. ردينگ صورت هاآن دري اساس رييتغ و نشود تصرف و دخلي قانون
 خالصه جمله دو اي كي در امكان حد تا موضوع هر با مرتبط مفاد كلية. شود مشخص گيريتصميم روند تا آمده خالصه صورت به
  . است شده مشخص پانوشت در آن مĤخذ و

  مهر مسكن طرح آغاز: درآمد

 سال اين بودجة قانون 6 بند )د( تبصرة تصويب با و 1386 سال در درآمدكم هايگروه مسكن تأمين هدف با مهر مسكن طرح
 به است، كشور كل مسكن جامع طرح پيشنهادي هايبرنامه از كه زمين، از برداريبهره حق واگذاري قانون اين در. آغاز شد
 جلب با تا شد داده اجازه دولت به آن موجب به و گرفت قرار توجه مورد درآمدكم قشرهاي مسكن تأمين براي سازيزمينه منظور

 سود از بخشي دولت، عمومي درآمد خارجي، مالي تسهيالت ارزي،ذخيرة  حساب منابع خصوصي، بخش مالي منابع جذب و
 و درآمدكم قشرهايمسكن  تأمين براي بانكي سود از بخشي همچنين و 1روستاييان مسكن تأمين براي بانكي تسهيالت
-سازمان و خيرين مالي هايكمك دولتي، هايشركت گذاريسرمايه مشاركت، اوراق سود و فروش ،2خصوصي بخش سازندگان

 قبيل از الزم هايحمايت طريق شده، از موظف دولت اساس اين بر 3.دهد انجام را الزم اقدامات بانكي تسهيالت و غيردولتي هاي
-معافيت اعمال قيمت،ارزان بانكي تسهيالت تأمين مسكن، شدةتمام قيمت از زمين بهاي حذف يا كاهش و مناسب زمين تأمين

 تحقق بر نظارت اعمال و وسازساخت ملي مقررات و نظامات تدوين مسكن، بخش نياز مورد هاينهاده ساير تأمين و مالياتي هاي
 خانوار هر براي( مسكن فاقدان براي مسكن تأمين هدف با مسكن عرضة و توليد بخش در گذاريسرمايه ظرفيت افزايش و هاآن
  4.اقدام كند معماري و شهرسازي اصول و مسكن مصرف الگوي و ساختمان ملي مقررات رعايت با) بار يك

  مهر مسكن واحدهاي تعداد از نظر گذاريهدف

 در اما گرفت، انجام اياوليه گذاريهدف نياز مورد مسكوني واحدهاي تعداد مورد در نخست، مرحلة در مهر مسكن طرح در
 شهرسازي و مسكن وزارت ،1386 سال در و ابتدا در. شد افزوده واحدها اين شمار بر برنامه، اجراي حين در و بعد هايسال

                                                            
 

 .است بوده ريال ميليارد 2230 قانون اين چهارم قسمت 601104 رديف اعتبار كل .1
 .است بوده ريال ميليارد 4100 قانون اين چهارم قسمت 601105 رديف اعتبار كل .2
 .كشور كل 1386 سالة بودج قانون 6 ةتبصر) د( بند .3
 .1387 مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 1 ةماد .4
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 به كشور شهرهاي كلية سطح خانوار به باال و متقاضيان واجد شرايط درهاي سهها، مجموعهتعاوني زمين براي تأمين شد موظف
  1.اقدام كند مصوب برنامة قالب در مسكوني واحد هزار پانصد و ميليون يك استعداد

. شد افزوده شهرهاكالن در خصوصاً مهر مسكن طرح شدةبينيپيش ظرفيت به 1392 و 1391 هايسال در و بعد مراحل در
 جمله از مربوط امكانات از استفاده با ــتهران  شهر اولويت با ــ شهرهاكالن شد در مجاز شهرسازي و مسكن وزارت اساس اين بر

 متقاضيان، طريق از نياز مورد منابع از بخشي جلب همچنين و بانكي تسهيالت ها،آن واگذاري از حاصل منابع شهري، اراضي
 كارشناسي مبناي بر را مربوط زمين بهاي و اقدام مسكوني واحدهاي احداث به مهر مسكن شرايط واجد افراد مسكن تأمين براي

  2.كند دريافت متقاضيان از مسكن بانك عامليت با تمليكشرطبهاجاره يا) ساله 15 حداكثر( اقساط و نقد صورت به و

 تا آن اجراي هايسال طي و آغاز 1386 سال در مسكوني واحد ميليون نيم و كي ساخت هدف با مهر مسكن طرح بنابراين،
 اين كل از اسالمي انقالب مسكن بنياد واحدي هزار 280 سهم. شد افزوده آن سقف به واحد هزار دويست و ميليون دو حدود

 و) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت سهم به مربوط بقية افزايش و افتي افزايش واحد هزار 380 به واحدها
 فرسودة هايبافت در نيز واحد هزار 200 حدود. اندداشته اختيار را در دولتي اراضي است كه جديد شهرهاي عمران شركت
  .است بوده ايران شهري بهسازي و عمران شركت هاآن متولي كه اندكرده استفاده مهر مسكن تسهيالت از شهري

افته ي اختصاص آن به نيز اعتباراتي و شده اشاره نيز روستايي مهر مسكن به مصوبات و قوانين در شهري، مهر مسكن بر عالوه
 كشور روستايي مناطق در) واحد ميليون 2 درمجموع( مسكوني واحد هزار 200 ساالنه شده موظف اسالمي انقالب مسكن و بنياد
 و استاني تسهيالت نظر تأييد را از الزم همكاري زمينه اين در مركزي بانك و شهرسازي و مسكن وزارتمقرر شده كند و  احداث
 مسكن بنياد توسط انبوه صورت به مسكن توليد افزايش 1387 سال در آن، بر عالوه 3.ها داشته باشندآن پرداخت براي اقدام

 امام امداد كميتة و كشور بهزيستي سازمان پوشش تحت( درآمدكم قشرهايبراي  مهر مسكن طرح قالب در اسالمي انقالب
   4.است شده تعيين مسكوني واحد هزار 100 تا ساالنه) )ره(خميني

  زمين واگذاري و تأمين

 نهادهاي توسط روش چهار به كلي طور به مهر مسكن نياز مورد اراضي تأمين ،5مهر مسكن طرح مصوبات و قوانين اساس بر
   :است شده انجام شهرسازي و مسكن وزارت مسئوليت با دولتي

 انقالب مسكن بنياد جديد، شهرهاي عمران شركت مسكن، و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت به متعلق اراضي 
 ؛)اسالمي

                                                            
 

، شمارة 25/2/1387و ساماندهي توليد و عرضة مسكن مورخ  22/1/1386كل كشور مورخ  1386قانون بودجة سال  6نامة اجرايي تبصرة آيين 2و1مادة . 1
  .6/4/1386ن مورخ 37541ت/51516

  .22/8/1391 مورخ ك،48522ت/164092 مصوبة 1 ةماد ؛2/5/1392 مورخ ك،48522ت/100989 مصوبه 6 مادة.  2
  1387مسكن،  عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي امهنآيين 34مادة .  3
  .28/09/1387 مورخ ن، 41472 ت/167877 مصوبة 3مادة .  4
  .1386سال بودجة قانون) 6( تبصرة موضوع.  5



٦٥ 
 

 است؛ گرفته قرار شهرسازي و مسكن وزارت اختيار در مورد حسب ديگر، كه دولتي نهادهاي به متعلق اراضي 

 است شده انجام مهر مسكن عنوان طرح تحت آن ادامة كه دولتي اراضي در مسكوني واحدهاي ساخت تمامنيمه هايپروژه . 

 به شرط واگذاري مهر  مسكن شرايط با مسكوني، كه واحدهاي ساخت مستعد و غيردولتي نهادهاي و هاتعاوني به متعلق اراضي
 در مهر مسكن هايپروژه. شودتعريف مي خودمالكين اي ملكي مهر مسكن عنوان تحتها به واجدان شرايط، واگذار شده و آن

 و مسكن وزارت عالوهبه. است دست اين از نيز بوده، ايران شهري بهسازي و عمران شركت هاآن متولي كه فرسوده، هايبافت
 محدودة از خارج دولتي هايزمين با تهاتر اي نقدي صورت به غيردولتي زمين خريد به مجاز لزوم صورت در شهرسازي
 .شهرهاست

-اجاره مسكن احداث را براي مناسب زمين شده موظف شهرسازي و مسكن وزارت مهر مسكن طرح ابتداي در مقدمه، اين با

 و قوانين رعايت با و دروني يا متصل هايتوسعه قالب در موجود امكانات كلية شناسايي و يابيمكان و بررسي طريق از اي ــ
 ساير در و جمعيت نفر ميليون يك باالي در شهرهاي مربع متر 75 زيربناي حداكثرهايي با براي احداث آپارتمان مصوب، مقررات
 چارچوب در سال 99 تا بلندمدتاجارة صورت به بايد شدهدادهاختصاص اراضي .ــ تأمين كند مترمربع يكصد زيربناي با شهرها

 اجرايي هايدستگاه كلية راستا اين در. شود واگذار شرايط واجد افراد و هاتعاوني شرايط واجد اعضاي به زمين از برداريبهره حق
 وزارت توسط كه) زيست محيط حفاظت سازمان مديريت تحت چهارگانة مناطق استثنا به(را  خود تملك تحت اراضي ندموظف
 صورت به و فوريت با رسيده وزيران هيئت تصويب و ذيربط مراجع تأييد به و شده پيشنهاد منظور اين براي شهرسازي و مسكن
 ضمناً 1.دهند انتقال شهرسازي و مسكن وزارت مالكيت به دفتري قيمت با و كشور امالك و اسناد ثبت سازمان توسط رايگان

  .گرفت خواهند قرار اين اراضي از استفاده اولويت در فوق هايدستگاه از كي هر شرايط واجد و مسكن فاقد كاركنان

 به غير، مالكيت تحت اراضي به نياز صورت در تواند،مي) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت همچنين
 يا اراضي ساير با تهاتر يا معاوضه يا) ساخت در مالكينخود اولويت با( 2مسكن هايبرنامه اجراي براي آنان مالكان با مشاركت

-هزينه كلية ،نمالكا توسط ساخت صورت در. كند اقدام 3شدهبينيپيش اعتبارات محل از كارشناسي قيمت به اراضي آن خريد

 تسهيالت اعطاي با آن از بخشي كه است متقاضي مالكان عهدة به مسكوني واحدهاي ساخت و سازيآماده اجراي و طراحي هاي

                                                            
 

 و ساماندهي قانون 6 ةماد و كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 تبصرة) د( بند اجرايي ةنام آيين 2 ةماد و كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 رةتبص) د( بند 2 و 1 ةماد .1
 ؛24/4/1389 مورخ ،ن44857ت/87670 ةشمار ةمصوب 3 ةماد مسكن، ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي نامهآيين 19 ةماد مسكن، عرضة و توليد از حمايت

%) 50( درصد پنجاه از بيش كه هاييشركت ساير و» 1/6/1366 مصوب كشور، عمومي محاسبات قانون«) 4( ةماد موضوع دولتي هايشركت و مؤسسات ها،وزارتخانه ةكلي
 داشته تعلق قانوني، ةبيم هايشركت و اعتباري مؤسسات و هابانك استثناي به دولتي، هايشركت و دولتي مؤسسات ها،وزارتخانه به مشتركاً يا منفرداً هاآن سهام و سرمايه
 ةتابع هايشركت و ايران نفت ملّي شركت جمله از است، نام تصريح يا ذكر مستلزم ها،آن به عمومي مقررات و قوانين شمول كه دولتي مؤسسات و هاشركت همچنين و باشد

 هايشركت و ايران معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان تابعه، هايشركت و ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان ها،آن ةتابع هايشركت و نفت وزارت به وابسته
 .هستند قانون اين مقررات مشمول مربوط، موارد در تابعه

 .1386سال ةبودج قانون 6 ةتبصر موضوع .2
 قيمت از كه يدهامز رتصو به و روز قيمت به را خويش تملك در يشهر هايزمين ز،نيا ردمو راتعتباا از بخشي تأمين رمنظو به دارد هزجاا زيشهرسا و مسكن وزارت .3

 . ساندر وشفر هـب ،دبو اهدنخو كمتر روز شناسيكار



٦٦ 
 

 به الزامي مهر، يارانة مسكن و تسهيالت از استفاده ضمن خودمالكين مسكوني واحدهاي در عالوه،به 1.گرددمي تأمين بانكي
  2.ندارد وجود مصرف الگوي رعايت

 و اياجاره مسكن هايطرح در واقع كه را خود اراضي قطعي مالكيت نداموظف ،3قانون مشمول هايدستگاه كلية همچنين
 براي اي دهند انتقال مذكور نهاد به اسالمي، انقالب مسكن بنياد نظر و اعالم با است روستايي هايمحدوده درآمدكم هايگروه

  4.بود نخواهد يادشده بنياد توسط اجرايي اقدامات مانع مالكيت سند انتقال عدم. كنند اعطا نمايندگي مالكيت سند فاقد اراضي

  مهر مسكن قرارداد انواع

 و) نيخودمالك(ي ملك مهر مسكن و جانبهسهي هانامهتفاهم تعاوني،ي اصل گروه سه شامل مهر مسكن طرح قراردادهاي
 طرح،ي ابتدا در. است متفاوت هاآن از كدام هري برا ساخت وي سازآماده وي بانك التيتسه از استفاده ن،يزمي واگذار طيشرا

 سازماندهي نحوة جمعيت نفر هزار 100 زير شهرهاي در و مدنظر باال به نفر سهي هاگروه و هايتعاون بهي اراضي واگذار
 در اي خود متبوع مؤسسات و ادارات هايتعاوني طريق اند ازتوانستهمي كه    بوده، انتخاب آنان بر اساس شرايط واجد متقاضيان

الزم است  شهرها اين در. كنند مسكن احداث و سازيبراي آماده زمين واگذاري تقاضاي باال به خانوار سه هايمجموعه قالب
 نفر هزار 100 باالي شهرهاي در. شود پرهيز بلندمرتبه صورت به واگذاري از و منظور طبقه  پنج تا سه بين مناسب ارتفاع

 خانوار سه هايگروه مراجعة صورت در نيز شهرها اين در ليكن گيرد،مي صورت مسكن هايتعاوني قالب در سازماندهي جمعيت،
 وزارت 5.كندمي نيز اقداممتقاضيان  اين گونه به زمين تخصيص و سازماندهي به شهرسازي و مسكن وزارت شرايط، واجد بيشتر و

 به استعداد تا اراضي )اراضي بنديقطعه و تفكيكي هايطرح( سازيآماده هايطرح ةتهي براساس شده موظف شهرسازي و مسكن
  6.كند واگذار مسكن متقاضي نفرة پنج تا سه هايگروه به را مسكوني طبقة 4 تا و هكتار در مسكوني واحد 80

 خانوار سه صورت به مدني هايمشاركت يا مسكن هايتعاوني حقوقي، و حقيقي اشخاص قالب در بايد شرايط واجد متقاضيان
 از 7.شوند مندبهره) ساله99 قيمتارزان اجارة صورت به( زمين از برداريبهره واگذاري برنامة از تا باشند شده سازماندهي باال به

براي ) ساله99 هايزمين برداريبهره حق( مهر مسكن طرح قالب در شدهمشخص هايزمين واگذاري شد مقرر 24/6/1388 تاريخ
 واجد است متقاضيان شده موظف شهرسازي و مسكن وزارت. شود انجام گروهي صورت به طرح اين مسكوني واحدهاي ساخت

                                                            
 

 قانون اجرايي نامهآيين 20 ماده و مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 7 ةماد كشور، كل 1386 سال بودجه قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامه آيين 3 ةماد .1
 1388، مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي

 .24/4/1389 مورخ ،ن44857ت/87670 شماره مصوبة 3 مادة .2
 بنيد معرفي با ازسمسكن ناواقف و نيخير و اسالمي انقالب مسكن بنياد ها،شهرداري بهزيستي، سازمان درآمد،كم هايگروه متولي دولتي غير عمومي نهادهاي و هاسازمان .3

 مراجع از مجوز داراي هايشركت و اعتباري مالي، سساتمؤ اعتباري، و مالي هايصندوق ساير و لشگري و كشوري بازنشستگي تعاون، اجتماعي، تأمين هايصندوق يادشده،
 .تعاوني و خصوصي بخش حقوقي و حقيقي گذارانسرمايه و صالحذي

 .مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 44 ةماد .4
 ن37541ت/51516 شماره ،25/2/1387 مورخ مسكن عرضه و توليد ساماندهي و 22/1/1386 مورخ كشور كل 1386 سال بودجه قانون 6 تبصرة اجرايي نامهآيين 2مادة . 5

  6/4/1386 مورخ
 24/6/1388 مورخ ن43165ت/126560 مصوبة 2 و 1 ةماد .6

 1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي نامهآيين 7 ةماد .7



٦٧ 
 

 با هايزمين و كند ساماندهي نفره 5 تا 3 هايگروه قالب در باشد، رسيده تأييد به هاآن اسامي را، كه طرح اين چهارگانة شرايط
 استان مسكن شوراي .دهد تحويل هاگروه اين به مشخص طور به سازيآماده مراحل حين در را بالمعارض و مسكوني كاربري

 افراد هايويژگي اي شهرستان و استان در زمين وضعيت با متناسب و زمين كمبود صورت در را گروه هر افراد تعداد تواندمي
 براي تعاون وزارت مورد تأييد هايتعاوني طريق از توانندمي افراد تاريخ، اين از همچنين. دهد افزايش نفر 10 حدود تا متقاضي

عضو  غير افراد ترتيب همين به شوندمي مستثني نفره 5 تا 3 هايگروه قاعدة از صورت اين در كه كنند تقاضا اراضي گونهاين
 مشمول خود واحدهاي ساخت براي باشند، محدوده داخل در مسكوني زمين مالك خود كه مهر، مسكن شرايط واجد و تعاوني
 با مسكوني واحدهاي ساخت قرارداد انعقاد طريق از بايد مسكن تأمين هايتعاوني 1.اندشده مهر مسكن تسهيالت دريافت

 به مسكن احداث هزينة از% 20 حداقل تأمين و شهرسازي و مسكن وزارت از صالحيت و پروانه داراي حقوقي و حقيقي سازندگان
  2.كنند اقدام خود مسكن تأمين

-تفاهم( بانك و سازندگان با نامهتفاهم طريق از مهر مسكن طرح اجراي در است مجاز شهرسازي و مسكن وزارت همچنين،

- نامهتفاهم انعقاد 3.كند اقدام 1392 و 1391 ،1390، 1389 هايسال سهمية مهر مسكن عرضة و توليد به) جانبهسه هاينامه

ي واحدها ساختاين حالت  در .است گرفته قرار شهرسازي و مسكن وزارت كار دستور در 1388 سال مةين از جانبهسه هاي
آوردة  تناسب به مهر مسكن طرح انيمتول توسط انيمتقاض و هبود جانبهسهي هانامهتفاهم قالب در و سازانانبوه عهدة بري مسكون
- انبوه همان بهي ارياخت صورت به زين نيزمي سازآماده مرحلة. دنشويمي معرف واحد هري برا پروژهي كيزيف شرفتيپ وي متقاض

  .دوشمي واگذار جداگانه قرارداد قالب در ايواگذار  ساز

 ازيامت و) اشكوباضافه( بنااضافه ازيامتي كل دستة سه در زين) نيخودمالك(ي ملك مهر مسكن ،1388 سال مةين حدود از
به ي نوساز ازيامت. شد افزوده مهر مسكن طرح بهي خالي اراض وي برداربهره قابل اي تماممهيني واحدهاي واگذار ،ينوساز

 واجداني معرف شرط به مهر مسكن التيتسه از گيرد كهتعلق مي آن از خارج اي فرسودهي هابافت در واقع فرسودهي واحدها
 انيمتقاض به را خودي برداربهره قابل اي تماممهيني هاپروژه نيخودمالك كهي صورت در همچنين،. كننديم استفاده طيشرا
  .كرد خواهند استفاده مهر مسكن التيتسه از كنند، واگذار مهر مسكن انيمتول توسط شدهيمعرف

 داخل در مسكوني زمين مالك خود كه) انفرادي صورت به( غيرتعاوني افراد نيز و) تعاوني قالب در( مسكن هايتعاوني اعضاي
 پرداخت مشمول خود واحدهاي ساخت براي باشند،) زمين مالكيت به مربوط شرط جزبه( مهر مسكن شرايط واجد و محدوده
 مسكن شوراي تخصيصي اعتبارات ميزان براساس استان هر در تسهيالت اين از كنندهاستفاده افراد تعداد .شوندمي تسهيالت

-اضافه( بنااضافه ساخت به مهندسينظام تأييد با كه) خودمالكين( افرادي كلية 1388 آبان از عالوه،به. شودمي تعيين استان

-مي مهر مسكن طرح شرايط با بانكي تسهيالت مشمول اقدام كنند، مهر مسكن شرايط واجد متقاضي به آن انتقال و) اشكوب

  4.شوند

                                                            
 

 29/8/1390 مورخ ن46782ت/170231 مصوبة 4 ماده ،24/6/1388 مورخ ن43165ت/126560 مصوبة 7 و 6 ،1 ةماد .1

 كشور كل 1386 سال بودجة قانون 6 تبصره) د( بند اجرايي نامهآيين 21 ةماد .2

 20/01/1391 مورخ ن 47848 ت/6757 مصوبة 2 ةماد ،11/07/1389 مورخ ن 45360 ت/155272 مصوبة 3 ةماد .3

 .24/6/1388 مورخ ،ن43165ت/126560 ةمصوب 6 ةماد ،1388/08/02 مورخ ،ك43774ت/192384 ةمصوب 6 ةماد .4



٦٨ 
 

  مهر مسكن اراضي بهاياجاره

 مبالغي را به شهرسازي و مسكن وزارت مهر، مسكن طرح در ساله99 اجارة اي زمين از برداريبهره حق واگذاري برنامة در
 طبق احداثي واحدهاي از اياجاره برداريبهره زمان تا اياجاره زمين بابت اساس اين بر. كندمي دريافت زمين بهاياجاره عنوان

 ساالنه بهاياجاره. شودمي دريافت نفعذي از روز كارشناسي قيمت به زمين بهاي صورت، اين غير در و بهااجاره صرفاً قرارداد،
 از كسري جمعيت، نفر ميليون يك زير شهرهاي در زمين اجارة 1.بود خواهد سال همان در ايمنطقه قيمت% 20 تا حداكثر
  2.است ايمنطقه قيمت از مضربي اقماري هايشهرك در صرفاً نفر ميليون يك باالي شهرهاي در و ايمنطقه قيمت

  مهر مسكن به دولتي مسكن هايپروژه تخصيص

-نيمه هايپروژه كلية شد مقرر مسكوني، واحدهاي ساخت براي دولتي اراضي استفاده از بر مبني گذاريسياست به توجه با

 طرح به نيز شده، آغاز برنامه اين از قبل هايسال در دولتي اراضي در كه مسكوني، واحدهاي ساخت با مرتبط قراردادهاي و تمام
 اياجاره مسكوني واحدهاي موارد، اين جملة از. شود اعمال هاآن مورد در طرح اين مقررات و قوانين كلية و الحاق مهر مسكن

 موضوع تمامنيمه هايپروژه است شده مجاز) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت اساس، اين بر. است ساله5
 و است ساخت حال در را، كه توسعه سوم برنامة قانون دوران در تمليكشرطبه اجاره و اجاره مسكوني واحدهاي احداث طرح
 اوليه، پيمانكاران تكليف تعيين از پس نشده، ايجاد تعهدي هاآن واگذاري براي تاكنون را، كه تمامنيمه مسكوني هايپروژه ساير
 مسكن شوراي اعالم طبق كه صورتي در و كند واگذار مهر مسكن قالب در استان مسكن شوراي طريق از نخست اولويت در

 مسكن متقاضيان به واحدها اين كه صورتي در. رساند فروش به مزايده طريق از نداشت، متقاضي ماه سه گذشت از پس استان
  3.شودمي واگذار مهر مسكن قالب در عرصه و دريافت ساله پنج تا سه اقساط اي نقد صورت به اعياني بهاي شود، واگذار مهر

 ساله5 اياجاره مسكن نام به كه ها،پروژه اين به مالي تسهيالت و متقاضيان شرايط از اعم مهر مسكن مقررات و قوانين كلية
 مسكن بنياد هايپروژه تواندمي شهرسازي و مسكن وزارت همچنين 4.يابدمي تسري شده، اشاره هاآن به مصوبات و قوانين در

  5.دهد اختصاص مهر مسكن به و كند خريداري جمعيت، نفر هزار 25 از بيشتر داراي شهرهاي را، در اسالمي انقالب

  ويژهقشرهاي  به اراضي واگذاري

- سازمان به ،ويژهقشرهاي  خاص به منظور استفادة شرايط را، با تملك تحت اراضي خاص موارد در شهرسازي و مسكن وزارت

 طريق از صرفاً تمليكشرطبه اجاره براي زمين واگذاري موارد، اين در. كندمي واگذار وسازبراي ساخت ذيربط نهادهاي و ها

                                                            
 

 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 تبصرة) د( بند 2 و 1 ةماد .1
 .كشور كل 1386 سال بودجة قانون 6 ةتبصر) د( بند 2 و 1 ةماد .2
 .01/10/1388 مورخ ،ك 43674 ت/193057 ةمصوب 4 ةماد ،08/11/1387 مورخ ،ك 41707 ت/205709 ةمصوب 2 ةماد .3
 ةمصوب 3 مادة ،24/11/1390 مورخ، ك47707ت/230832ة شمار ةمصوب 3 مادة ةاصالحي ،08/11/1387 مورخ،ك41707ت/205709 ةمصوب 2 مادة. 4

 .29/07/1388 مورخ ،ن43521ت/151246 ةمصوب 9 و 8 مادة ،15/2/1392 مورخ ،ن49133ت/30553 ةمصوب 3 مادة ،29/8/1390 مورخ ،ن46782ت/170231
 .29/07/1388 مورخ ،ن43521ت/151246 ةمصوب 9 و 8 مادة .5



٦٩ 
 

 در .باشند چهارگانه شرايط واجد متقاضيان زمرة در كه شودانجام مي هاآن پوشش تحت خانوارهاي به 1حقوقي و حقيقي اشخاص
 اشخاص به برداريبهره زمان از تقسيط سال 5 حداكثر و تخفيف% 30 حداكثر اعمال با روز كارشناسي قيمت به زمين برنامه اين

 وزارت آغاز نشود، مسكن احداث عمليات زمين واگذاري از پس ماهشش ظرف چنانچه. شودواگذار مي الذكرفوق حقوقي و حقيقي
  2.كندمي اقدام ديگر متقاضيان به واگذاري و آن استرداد به شهرسازي و مسكن

  اراضي سازيآماده

 تأسيسات و آسفالت جدول، جوي، معابر، فرعي و اصلي هايشبكه اجراي و طراحي سازي،آماده از منظور مهر مسكن طرح در
-پيش نظر مورد زمين ساخت ظرفيت در كه( مسكوني واحد هر ازاي به اراضي سازيآماده براي تسهيالت ميزان. است زيربنايي

 عامل بانك منابع و تخصيصي اعتبارات شده،اداره وجوه منابع محل از آن از نيمي كه است ريال ميليون 20 تا حداكثر) شده بيني
 از بخشي اساس، اين بر. كنند تأمين برداربهره هايتعاوني و متقاضيان را الزم است مابقي و شودمي پرداخت تسهيالت صورت به

 در مسكوني، واحد احداث براي اياجاره اراضي سازيآماده هايهزينه از بخشي تأمين منظور به بانكي تسهيالت سود اعتبار
 تا( قيمتارزان تسهيالت صورت به عامل هايبانك با قرارداد انعقاد طريق از تا گيردمي قرار شهرسازي و مسكن وزارت اختيار

 ساله15 اقساط در سازيآماده هايهزينه متقاضيان، به وام اعطاي از پس سال سه حداكثر. شود پرداخت سازيآماده براي%) 30
 ممنوع زيربنايي تأسيسات فاقد هايزمين واگذاري مصوبات اين مطابق همچنين. شودمي دريافت مالك از پلكاني صورت به

   3.است

  سازيآماده اجراي

 ساخت عمليات شروع و گيرد انجام زمان ترينكوتاه در بايد اياجاره مسكن براي واگذاري اراضي سازيآماده قانون، طبق
 اي صالحذي پيمانكاري هايشركت: شودانجام مي طريق چهار از اراضي سازيآماده 4.است مجاز سازيآماده انجام با متناسب بناها

 سازانانبوه ؛)دارند اختيار دررا  دولتي غير اراضي كه خودمالكيني جمله از( ها،شهرداري اي صالحذي غيردولتي عمومي نهادهاي
 استان مسكن شوراي هماهنگي با مربوط تعاوني طريق از ،شود واگذار سازانبوه به نيز مسكوني واحدهاي ساخت كه مواردي در
  . زمين واگذاركنندة دولتي دستگاه و 5)كند منعقد سازرا با انبوه دراختيار اراضيِ سازيقرارداد آماده تواندمي تعاوني مورد اين در(

 شهرهاي عمران را شركت جديد شهرهاي و شهرسازي و مسكن را وزارت شهرها اراضي سازيآماده هايهزينه ،قوانين طبق
   6.دنپردازعمومي، مي مزايدة صورت به سازمان اين تملك تحت اراضي فروش محل جديد، از

                                                            
 

 معرفي با سازمسكن واقفين و خيرين و اسالمي انقالب مسكن بنياد ها،شهرداري بهزيستي، سازمان درآمد،كم هايگروه متولي دولتي غير عمومي نهادهاي و هاسازمان شامل .1
 .يادشده بنياد

 . 1387 ، مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 6 ةماد .2
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 2 ةماد .3
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 20 ةماد .4
 .24/6/1388 مورخ ،ن43165ت/126560 ةمصوب 3 ةماد .5
 .20/01/1391 مورخ ،ن47848 ت/6757 ةمصوب 6 ةماد .6
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 طريق از اي گيردمي انجام سازانانبوه توسط اي سازيآماده باشد، شهرسازي و مسكن وزارت به متعلق اراضي اگر بنابراين
 وزارت از غير دولتي نهادهاي به متعلق اراضي اگر. شودمي واگذار صالحذي پيمانكاري هايشركت و سازانانبوه به هاتعاوني
 باشند، دولتي غير اراضي اگر و صالحذي پيمانكاري هايشركت و سازانانبوه يا دولتي نهاد توسط باشد، شهرسازي و مسكن
  .شودمي انجام سازانانبوه اي خودمالكين توسط

 اجراي براي را الزم تمهيدات هاشهرداري و تعاون وزارت همكاري با شهرسازي و مسكن وزارت است شده مقرر ترتيب اين به
 عمومي نهادهاي و مسكن هايتعاوني و هااتحاديه طريق از متمركز صورت به مسكن احداث به شروع از قبل اراضي، سازيآماده

 ساخت شده برايبينيپيش غيردولتي اراضي كه مواردي در 1.رساند انجام به اياجاره هايطرح از بردارانبهره ساير و غيردولتي
 كند يامي اقدام مربوط اراضي سازيبه آماده واگذاري از قبل رأسا واگذاركننده دستگاه است، سازيآماده فاقد اياجاره مسكن
- آماده و طراحي به صالحذي حقوقي اي حقيقي اشخاص طريق از تا دهدمي قرار متقاضيان اختيار در نامهتفاهم قالب در را زمين

 خدمات و تلفن و گاز برق، آب، قبيل از زيربنايي تأسيسات هايشبكه با ربطذي اجرايي هايدستگاه. كنند اقدام هاآن سازي
 تأسيسات هايشبكه اجراي و طرح تهية و اعتبار تأمين به شهرسازي، و مسكن وزارت درخواست حسب نداموظف روبنايي
  2.كنند اقدام استان مسكن شوراي راهبردهاي و نظارت تحت روبنايي تأسيسات ساخت و زيربنايي

 عمليات شروع و سازيآماده تخريب، براي مسكن، نوسازي در تسريع و تسهيل منظور به شهري فرسودة هايبافت محدودة در
 تخصيص مدني مشاركت قرارداد انعقاد با الشركهسهم ريال ميليون 10 مبلغ مهر، مسكن اعتباري خط محل ازمسكوني  واحد هر
  3.شودمي اقساطي فروش الشركهسهم كل مجموعاً مشاركت مدت پايان در يابد ومي

   مهر مسكن متقاضيان شرايط

 دولتي امكانات از كيهيچ از قبالً و باشند ملكي مسكن فاقد كه شوند برخوردار اياجاره مسكن مزاياي از توانندمي كساني
 واگذاري 4.باشند نكرده استفاده مسكن ساخت اي خريد ايارانهي تسهيالت اي مسكوني واحد يا زمين شامل مسكن تأمين به مربوط
) سال دو حداكثر( بنا اتمام و) ماه سه حداكثر( ساخت شروع مهلت بر مشتمل و اياجاره قرارداد قالب در متقاضيان به اراضي
 . است

 افراد و خود باشند، خانوار سرپرست يا متأهل: زير را داشته باشند اساسي شرط بايد چهار مهر مسكن متقاضيان قانون، طبق
 از و باشند مسكوني واحد يا مسكوني زمين فاقد) توسعه چهارم برنامة قانون اجراي تاريخ( 1/1/1384 از هاآن تكفل تحت

 واحد زمين، شامل مسكن تأمين به مربوط دولتي غير عمومي نهادهاي امكانات يا دولتي امكانات از يكهيچ از 22/11/1357
 مورد شهر در سكونت سابقة سال 5 حداقل و باشند نكرده استفاده مسكوني واحد ساخت خريد يا اييارانه تسهيالت يا مسكوني

                                                            
 

 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامةآيين 22 و 9 ةماد .1
 .1387، مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي نامةآيين 21 ةماد .2
 مورخ 189927/43800 ةشمار مهر مسكن متقاضيان به هاآن تخصيص و مسكن سازندگان هايپروژه اتمام در تسريع و تسهيل منظور به تسهيالت اعطاي ضوابط 4 ةماد .3

19/11/1388. 
 .كشور كل 1386 سال بودجة قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 19 ةماد .4
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 فوق چهارگانه شرايط شمول از قوانين بعدي اصالحات اي مقررات گوناگون در داليل به افراد از برخي البته. باشندرا داشته  تقاضا
 نخبگان ملي بنياد معرفي با علمي نخبگان سن، سال 35 حداقل داشتن به مشروط خودسرپرست زنان اند، شاملشده مستثني

 شرط بدون توانندمي كشور بهزيستي سازمان معرفي با و سن سال 20 حداقل بودن دارا با حركتي -جسمي  معلوالن و كشور
- كالن از مهاجران نيز براي سكونت سابقة. گيرند قرار شرايط واجد متقاضيان زمرة در بودن خانوار سرپرست شرط بدون و تأهل

 1.يابدمي كاهش سال يك به كشور شهرهاي ساير به شهرها

  متقاضيان به اراضي واگذاري حقوقي چارچوب

 است – شهرسازي و مسكن وزارت –دولت به متعلق مسكن، ساخت براي واگذارشده اراضي اينكه به توجه با حقوقي لحاظ از
 تسهيالت كه مسكن متقاضيان تعهدات وصول ساختن پذيرامكان براي گيرد،مي قرار متقاضيان اختيار در ساله99 صورت به و

 يا نامهتفاهم ترتيب، اين به. گرفت قرار هابانك عمل مالك زمين واگذاري قراردادهاي يا نامهتفاهم اند،كرده دريافت دولتي
 عدم صورت در توانندمي عامل هايبانك شود ومي تلقي رسمي سند حكم در مشخص اربعة حدود با زمين واگذاري قراردادهاي

 تبديل) ملك عرصة حقوق و اعيان از اعم( ملك تملك طريق از را خود مطالبات ،)متقاضيان( بردارانبهره طرف از تعهدات ايفاي
 نمايندگي با( دولت دائمي مالكيت حفظ با) ساخت از پس( آن اعيان سند سپس و زمين حالت اين در. كنند وصول و حال به

 با قرارداد در برداربهره جانشين بانك بردار،بهره تعهدات ايفاي عدم صورت در و گيردمي قرار بانك رهن در) واگذاركننده دستگاه
  2.بود خواهد) موجر( واگذاركننده دستگاه

   مهر مسكن متقاضيان و سازندگان متولي نهادهاي

 قالب در شرايط واجد متقاضيان كلية سازماندهي به شد موظف تعاون وزارت1386 سال در مهر مسكن طرح ابتداي در
 هايتعاوني تشكيل شامل( فرايند اين اجراي بر كار مراحل پايان تا و اقدام سازانبوه و مسكن توليد و ساخت هايگروه و هاتعاوني
 سهم منابع تأمين ريزيبرنامه اعضا، شرايط و تطبيق) مرمت و تعمير و نگهداري امور، ادارة ملكي، مشاع، موجر، ساز،انبوه اعتبار،

وظيفة نظارت بر  . كند نظارت حساب،تسويه و تحويل ةمرحل پايان تا صالحذي سازندگان با هاتعاوني قرارداد انعقاد و متقاضي
 مسئوليت تعاون وزارت همچنين  3.بود خواهد شهرسازي و مسكن وزارت تعاوني برعهدة غير باالتر و واحد سه سازندة هايگروه

 واحدها ساخت اي سازانانبوه و سازندگان با ساخت قرارداد از اعم مراحل گوناگون در را اياجاره مسكن هايتعاوني كار بر نظارت
   4.دارد عهده بر صالحيت داراي هايتعاوني توسط

 و مسكن سازمان) نفر هزار 25 باالي شهرهاي در( شهري مسكن متقاضيان معرف متقاضيان، شرايط تأييد و معرفي مورد در
 انقالب مسكن بنياد) كمتر و نفر هزار 25 جمعيت با شهرهاي در( شهري و روستايي مسكن معرف متقاضيان و استان شهرسازي

                                                            
 

 .20/8/1387 مورخ ،مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 1 ةماد .1
 .25/5/1388 مورخ ،هـ43215ت/110537 ةمصوب ،20/8/1387 مورخ ،مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 41 ةماد .2
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 رةتبص) د( بند 2 ةماد. 3
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 21 ةماد .4
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 كل ادارة را مربوط الزم است تعاوني باشند، مسكن هايتعاوني مسكن احداث متقاضيان كه صورتي در. است شده تعيين اسالمي
 هزار 25 باالي شهرهاي در وسازساخت بر فني نظارت ترتيب همين به 1.كند معرفي استان شهرسازي و مسكن سازمان به تعاون

 روستاها و جمعيت نفر هزار 25 زير شهرهاي در و) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن سازمان عهدة بر جمعيت نفر
 تعاوني توسط وسازساخت كه مواردي در. است اسالمي انقالب مسكن بنياد عهدة بر شهرسازي و مسكن وزارت مقاميقائم به

 هاتعاوني در متقاضيان شرايط بررسي مسئوليت 1388 سال ماه دي از 2.كرد خواهد نظارت هاآن بر نيز تعاون ادارة شود،مي انجام
 بر تماماً مسئوليت اين سال همان بهمن از و منتقل اسالمي انقالب مسكن بنياد به تعاون ادارة از نفر هزار 25 زير شهرهاي در

  3.شد گذاشته شهرسازي و مسكن وزارت عهدة

  مهر مسكن با مرتبط تخصصي هايكارگروه و شوراها

 شورا اين وظايف .شد تشكيل 1386 سال در بودجه قانون 6 تبصرة) د( بند اجرايي نامةآيين اجراي براي كشور مسكن شوراي
 اعضاي كارگروه مهر، مسكن طرح ابتداي در همچنين 4.است استان مسكن تأمين هماهنگي ستاد عهدة بر هااستان سطح در

  6تبصرة  اجراي نحوة مورد در گيريبراي تصميم جمهوررئيس ويژة نمايندگان عنوان به جمهوررئيس انتخاب به مهر مسكن
 منظور به استان مسكن شوراي عالوهبه 5.انتخاب شدند مسكن عرضه و توليد ساماندهي و كشور كل 1386سال ةبودج قانون

 و زيربنايي خدمات ساختماني، مصالح زمين، جمله از مسكن عرضة و توليد نياز مورد هاينهاده تأمين پيگيري هماهنگي و
 مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون مفاد تحقق جريان تسهيل و بسترسازي مربوطه، عوارض و مجوزها روبنايي
 و ساله99 واگذاري و مهر مسكن طرح اجراي حسن مسئوليت 6.است شده تصويب 1388 سال تير در آن نامةآيين و تشكيل

  7.است شده گذاشته استاندار شخص عهدة به استان هر شهرهاي در مهر مسكن طرح مصوبات اجراي نحوة تشخيص و

                                                            
 

 1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 35 ةماد .1

 ةمصوب 1 ةماد مسكن، ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايية نامآيين 45 ماده كشور، كل 1386 سال ةبودج قانون 6 تبصره) د( بند اجرايي ةنامآيين 21 ةماد .2
 .28/09/1387 مورخ ،ن 41472 ت/167877

 .01/10/1388 مورخ ك 43674 ت/193057 ةمصوب 3 ةماد .3
 بازرگاني، نيرو، كشور، وزيران ،)مسئول( شهرسازي و مسكن وزير: از عبارتند شورا اين اعضاي كشور، كل 1386 سال بودجه قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامهآيين 11 ةماد .4

 بانك كل رييس ريزي،برنامه و مديريت و گردشگري و فرهنگي ميراث هايسازمان رؤساي اجتماعي، امور و كار معادن، و صنايع دارايي، و اقتصادي امور تعاون، كشاورزي، جهاد
 .كشور اسالمي انقالب مسكن بنياد رييس و ايران اسالمي جمهوري مركزي

 19/3/1386 مورخ هـ37543ت/40189 مصوبة .5

 رئيس ،)شورا دبير( شهرسازي و مسكن سازمان رئيس ،)شورا رئيس( استاندار :از عبارتند شورا اين اعضاي مسكن، عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 17 ةماد .6
 مدير استان، ريزيبرنامه و مديريت سازمان رئيس و استاندار معاون ،امالك و اسناد ثبت كل مدير ،تعاون كل مدير ،ايحرفه و فني آموزش كل مدير ،كشاورزي جهاد سازمان
 ،)مورد حسب( مربوط شهر شهردار مخابرات، شركت عامل مدير گاز، شركت عامل مدير استان، روستايي و شهري فاضالب و آب شركت عامل مدير برق، توزيع شركت عامل

 مهندسي نظام، سازمان رئيس اجتماعي، تأمين كل مدير ايثارگران، وامور شهيد بنياد كل مدير اسالمي، انقالب مسكن بنياد كل مدير ،)مورد حسب( استان در هابانك روساي
 .است شده تصويب مسكن كارگروه توسط ماده 5 بر مشتمل ةماد اين نامهآيين 19/3/1387 مورخ ه40001ت/39238 ةنامتصويب رعايت با 1/4/1388 تاريخ در. ساختمان

 30/5/1387 مورخ ك 316ت/87314 مصوبة 6 ةماد .7
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 موارد ساير و مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون بر ، با هدف نظارت1387 خرداد در نيز ديگري كارگروه
 پرداخت روند بر نظارت و هماهنگي براي كارگروهي نيز 1387 سال آبان در 1.است تشكيل شده مهر مسكن طرح با مرتبط

 و مسكن هايوزارتخانه نمايندگان حضور با و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك مسئوليت با مهر مسكن طرح در تسهيالت
 خاص مجوزهاي با قشرهاي جامعه برخي به مسكن تسهيالت پرداخت براي سرانجام و 2دارايي و اقتصادي امور و شهرسازي
 اسالمي جمهوري مركزي بانك كل رئيس و دارايي و اقتصادي امور وزير ،)رئيس(جمهوررئيس اول معاون از متشكل كارگروهي

  3.شد تشكيل 1387 آبان در ايران

  مهر مسكن مالي تأمين

   مهر مسكن اعتباري خط

- هدف مسكوني واحدهاي تعداد تناسب به مشخصي رقم ابتدا از مهر مسكن طرح به افتهيتخصيص بانكي تسهيالت ميزان

 قبل سال در شدهتعيين اعتبار ميزان به بعد مبلغي سال در موارد برخي در شد ومي تعيين ساالنه صورت به و نبوده شده گذاري
 هزار 150 معادل 1386 سال در مسكن توليد هايبرنامه ويژة بانكي تسهيالت ميزان. شدمي افزوده) نشده بود محقق هنوز كه(

 به. افتي افزايش 1387 و 1386 هايسال مجموع براي ريال ميليارد هزار 270 به 1387 سال در و 4.شد تعيين ريال ميليارد
 ميليارد هزار 170 و شده تعهد آن ريال ميليارد هزار 100 رقم 1386 سال در شدهبينيپيش ميليارد هزار 150 از ديگر عبارت
 مشمول خودمالكين و هاتعاوني اعضاي همة قانون طبق. است شده گرفته نظر در منظور اين براي 1387 سال براي نيز ريال

 دولت توسط 1388 و 1387 هايسال براي ريال ميليارد هزار 20مقرر شده است كه  عالوه،به 5.اندشده تسهيالت اين دريافت
  6.شود تأمين و بينيپيش سنواتي هايبودجه در عمومي درآمدهاي محل از مهر مسكن جمله از مسكن هايبرنامه اجراي براي

 كرده، دريافت مهر مسكن طرح براي اعتبار ريال ميليارد هزار 35 مجوز 1389و  1388 براي سال مركزي بانك همچنين،
. است شده بينيپيش مهر مسكن طرح براي ريال ميليارد هزار 70 اعتباري خط 1389 و 1388 هايسال براي درمجموع يعني

معادل مبلغ هشت هزار ميليارد ريال نيز عالوه بر دو هزار ميليارد ريال اعطايي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موجود نزد 
 1389 سال نيمة حدود در عالوه،به 7.بانك مسكن به صورت خط اعتباري همواره در اختيار بانك مسكن قرار داده شده است

                                                            
 

 بازرگاني، وزير - ميركاظمي مسعود سيد شهرسازي، و مسكن وزير - كيا سعيدي محمد آقايان از متشكل ،19/03/1387 مورخ هـ 40001 ت/39238 مصوبة از 1 ةماد .1
 معاون - عزيزي ابراهيم تعاون، وزير - عباسي محمد كشور، وزارت سرپرست - هاشمي مهدي سيد دادگستري، وزير - الهام غالمحسين اطالعات، وزير - ايهاژ محسني غالمحسين

 و اقتصادي امورد وزارت سرپرست صمصامي، حسين - اجتماعي تأمين و رفاه وزير مصري، عبدالرضا آقايان از و زريبافان مسعود و جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه
 كل رئيس مظاهري، طهماسب - كشاورزي جهاد وزير اسكندري، رضا محمد - اجتماعي امور و كار وزير جهرمي، محمد سيد - معادن و صنايع وزير محرابيان، اكبر علي – دارايي
 .آيدمي عمل به دعوت مورد حسب - ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 20/8/1387 مورخ مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي نامهآيين 40 مادة .2

 29/08/1387 مورخ هـ 41258 ت/153358 مصوبة 2 و 1 مادة .3

 .6/4/1386 مورخ ،ن37541ت/51516 ةمصوب .4
 .6/3/1387 مورخ ،ن39786ت/33936 ةمصوب .5
 .25/2/1387 مورخ ،مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 18 ةماد .6
 .16/03/1389 مورخ ،ن 44721 ت/58827 ةمصوب 1 ةماد و 2/4/1388 مورخ ،ك42761ت/69614 ةمصوب 5 و 3 ،1 بند .7
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 به را، جمعاً خود داخلي منابع از ريال ميليارد هزار 10 هركدام سپه و كارگران رفاه تجارت، ملت، صادرات، ملي، هايبانك كه شد
 مسكن بانك اختيار در مهر مسكن طرح در تسهيالت اعطاي ، براي)ساله15 بازپرداخت و% 12 نرخ با( ريال ميليارد هزار 60 مبلغ
ميليارد ريال از محل يارانة بخش مسكن به عنوان كمك تشويقي اعطاي تسهيالت  150عالوه بر اين، مقرر شد  1.دهند قرار

به پذيرش  1392سرانجام بانك مسكن موظف شد تا پايان خرداد سال  2.به بانك مسكن پرداخت شود 1389سال  مسكن مهر در
 نيا به 3.هزار ميليارد ريال عالوه بر مجوزهاي قبلي اقدام كند 20ن هاي جديد مسكن مهر شهري به ميزاو انعقاد قرارداد پروژه

 .است شدهي نيبشيپ مصوبات و نيقوان در الير ارديليم هزار 450 بر بالغ مهر مسكن طرح به افتهياختصاص ارقام مجموع بيترت
   4.هزار ميليارد ريال افزايش داده شده است 500به  1392اين سقف توسط بانك مركزي در اواخر سال 

  مهر مسكن طرح عامل هايبانك

 مسكن طرح بانكي تسهيالت اعطايبراي  مهر مسكن طرح عامل هايبانك جزو مسكن بانك جمله از بانك شش درمجموع
 1388 سال مهرماه انتهاي تا. افتي انتقال مسكن بانك به هاآن هايمسئوليتكلية  1388 سال نيمة در كه شدند مشخص مهر

 به بانكي تسهيالت كنندةاعطا عامل هايبانك جزو نيز كارگران رفاه و تجارت ملت، صادرات، ملي، هايبانك مسكن، بانك بر عالوه
 بلندمدت، تسهيالت تأمين به است شده مجاز ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك 5.شدندمي محسوب مهر مسكن متقاضيان
  6.اقدام كند عامل هايبانك طريق از مسكوني واحدهاي احداث براي احداث هايهزينه% 80 تا حداكثر

  مشاركت اوراق انتشار طريق از اعتبار تأمين

 ميليارد هزار 110 شد داده اجازه مسكن بانك خصوصاً عامل هايبانك به درمجموع مهر، مسكن طرح اجراي هايسال طي
 در شد مجاز مسكن بانك. كند تأمين مشاركت اوراق انتشار محل از را مهر مسكن طرح براي شدهبينيپيش اعتبارات كل از ريال
 به مسكن ساخت براي تسهيالت اعطاي براي صرفاً خود تضمين با مشاركت اوراق ريال ميليارد هزار 10 سقف تا 1386 سال

 10 و ريال ميليارد هزار 20 انتشار به ترتيببه تا اندشده مجاز ايران ملي بانك و مسكن بانك نيز 1387 سال در 7.رساند فروش
 8.كنند اقدام مسكن براي ساخت تسهيالت براي اعطاي) سالهپنج سررسيد با و% 5/17  نرخ با( مشاركت اوراق ريال ميليارد هزار

 هزار 70 ميزان به مهر مسكن طرح مشاركت اوراق انتشار بانك مسكن برايبه  شد موظف مركزي بانك 1389 سال در همچنين
 دولت ساير موارد برخي در عالوه،به 9.مجوز بدهد روزشمار صورت به سالهپنج سررسيد با و% 16 الحسابعلي نرخ با ريال ميليارد

                                                            
 

 .19/8/1389 مورخ ،ه45618ت/186729 بةمصو 2 ةماد .1
  .11/07/1389ن، مورخ 45360ت /155272مصوبة  2مادة . 2
 .19/12/1391مورخ  ،ن48908ت/252289 ةمصوب 4 ةماد .3
  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 20/11/1392مورخ  340300/93 ةمصوب. 4
 .29/07/1388 مورخ ،ن43521ت/151246 ةمصوب 6 ةماد .5
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 1 ةماد .6
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 7 ةماد .7
 .6/3/1387 مورخ ،ن39786ت/23927 ةمصوب .8
 .19/8/1389 مورخ ه،45618ت/186729 ةمصوب 1 ةماد .9
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 تشكيل قانون منابع محل از ريال ميليارد 1300 براي مثال،. است كرده هدايت مهر مسكن طرح اجراي براي را نيز مالي منابع
  1.يافت اختصاص مهر مسكن ارانةي تأمين براي 1388 سال اواخر در كشور بحران مديريت سازمان

 به مصوب، هايطرح در غيررسمي هايسكونتگاه و شهري فرسودة هايبافت نوسازي هايپروژه اجراي منظور به اين، بر عالوه
 كند و منتشر مشاركت اوراق ريال ميليارد هزار 6 شده داده اجازه) شهري بهسازي و عمران سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت

 منتشر مشاركت اوراق ريال ميليارد هزار 5 سقف تا منظور اين براي 1386 سال در شدند مجاز نيز هاشهرداري. برساند فروش به
  2.رسانند فروش به كنند و

  دولتي نهادهاي دارايي واگذاري طريق از اعتبار تأمين

 ساخت و اراضي اين سازيآماده اعتبارات اي نياز مورد اراضي ها،زيرساخت از اعم مهر مسكن طرح نياز مورد منابع تأمين براي
 اراضي موات، و ملي اراضي از اعم خود هايدارايي فروش به مجاز شهرسازي و مسكن وزارت مهر، مسكن طرح مسكوني واحدهاي

 شهرهاي - باغ اراضي فروش و ساختدرحال اي شدهساخته مسكوني واحدهاي سازماني، هايخانه افراد، توسط شدهتصرف باير
 نياز مورد اعتبارات از بخشي تأمين منظور به راستا اين در. است شده مهر مسكن طرح اجراي هايسال طي شهري يماحر در واقع
 و مسكن وزارت مسكن، مصرف الگوي با مطابق مسكن ساخت يا خريد متقاضيان و شرايط واجد مسكن فاقدان نياز تأمين براي

 عمومي مزايدة طريق از روز كارشناسي قيمت به را خود مالكيت در اراضي از بخشي دولت تصويب با است شده مجاز شهرسازي
 براي را خود احداثدرحال يا شدهساخته مسكوني واحدهاي شده مجاز وزارتخانه اين 1389 سال در همچنين 3.برساند فروش به

 به مزايده طريق از) باشد كمتر شدهتمام بهاي از آنكه ولو( روز كارشناسي قيمت به مسكن طرح نياز مورد مالي منابع تأمين
  4.رساند فروش

 و نظارت جمله از مسكن طرح دستيابي به اهداف براي نياز مورد اعتبارات تأمين منظور به شهرسازي و مسكن وزارت عالوهبه
 المدتطويل اجارة صورت به و پيشنهاد و طراحي دولتي اراضي در و شهرها يماحر در را شهرهاييـ  باغ است مجاز مسكن، توليد

 به متعلق موات و ملي اراضي فروش محل از ريال ميليارد 50 سقف تا 1387 سال در 5.كند واگذار شرايط واجد متقاضيان به
 اراضي و مسكوني واحدهاي سازيآماده هايهزينه تعهدات اتمام جهت) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت

 بالغ 1389 و 1388 هايدر سال رقم اين 6.است افتهي اختصاص شهدا خانوادة و جانبازان آزادگان، مسكن ساخت براي واگذارشده
 اعطايي ارانةي% 100 نداموظف مسكن و زمين ملي سازمان و شهرسازي و مسكن وزارت عالوه،به 7.بوده است ريال ميليارد 40 بر
 به و هندد اختصاص مهر مسكن طرح به مسكن بانك طريق از را خود هايزمين فروش از حاصل منابع از% 80 و مسكن بخش به

                                                            
 

 .وزيران هيئت 29/9/1388 مورخ ةمصوب .1
 .22/1/1386 مورخ كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 38 و 37 ةماد كشور، كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 4 ةماد .2
 .1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 9 ةماد .3
 .24/4/1389 مورخ ،ن44857ت/87670 شماره ةمصوب 2 ةماد .4
 كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 تبصره) د( بند اجرايي ةنامآيين 4 ةماد .5

  ،08/10/1387 مورخ ،ك 41134  ت/182455 مصوبه 3 ةماد .6
 .19/11/1388 مورخ ،ك44025 ت/251483 ةشمار ةمصوب 4 ةماد ةتبصر و 4 ةماد .7
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-پنج حداكثر سررسيد با ريال ميليون 80 حداكثر مبلغ به% 60 حداقل شرايط با ساختنيمه واحدهاي ساخت تسهيالت اعطاي

  1.كنند اقدام واحد هر براي ساله

 است شده مجاز) جديد شهرهاي عمران شركت و مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت ديگر، ايمصوبه در
 از بخشي تأمين خود، به اراضي واگذاري طريق از مهر، مسكن هايپروژه روبنايي تأسيسات احداث در مساعدت و تسريع منظور به

 به خود امالك و اراضي اختصاص به ملزم وزارتخانه اين كهاين ضمن 2.كند اقدام ادشدهي هايطرح نياز مورد تأسيسات هايهزينه
 اين ايمصوبه موجب به 1391 سال در عالوهبه 3.است شده هازيرساخت تأمين به بخش دولتي و غيردولتي براي مستقيم طور

 رعايت با خود داخلي منابع از مهر مسكن واحدهاي تكميل نياز مورد نقدينگي كسري از بخشي تأمين به شده مجاز وزارتخانه
 موضوع سازيآماده هايطرح در واقع تجاري اراضي است مجاز شهرسازي و مسكن وزارت همچنين 4.كند اقدام مربوط مقررات
 مسكن برنامة اهداف راستاي در را دريافتي وجوه و رساند فروش به مزايده روش به و روز كارشناسي ارزش به را يادشده برنامة
  5.كند هزينه درآمدكم هايگروه

 خريد براي الزم منابع تأمين منظور به شده داده اجازه) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت به عالوه،به
 صورت به حقيقي اشخاص توسط را كه ملكي اراضي از قسمت آن درآمد،كم هايگروه مسكن هايطرح اجراي نياز مورد اراضي

 كارشناسي بهاي برابر شهري مصوب هايطرح با مغايرت عدم صورت در شده بنا احداث و تصرف 1383 سال پايان تا مجاز غير
  6.كند واگذار متصرفان به 1386 سال روز

 مسكن طرح نياز مورد اعتبارات قصد تأمين به خود تملك در سازماني هايخانه فروش به مجاز نيز دولتي نهادهاي سرانجام
 كلية مالكيت در سازماني هايخانه فروش عمومي مزايدة از حاصل وصولي وجوه% 80 معادل اساس، اين بر. اندشده مهر

 قرار دولت اختيار در رسيده، پايان به آن فعلي كنندگاناستفاده اجارة مدت كه دولتي، هايشركت و دولتي سساتؤم ها،وزارتخانه
 مسكن مصرف الگوي با مطابق مسكن ساخت يا خريد متقاضيان و شرايط واجد مسكن فاقدان نياز تأمين براي تا گرفت خواهد
  7.شود هزينه

  بانكي تسهيالت سود يارانة تأمين
                                                            
 

 .28/09/1387 مورخ ،ن 41472 ت/167877 ةمصوب 4 ةماد ،29/05/1386 مورخ ،ن317 ت/85798 ةمصوب 6 ةماد .1
 .29/8/1390 مورخ ،ن46782ت/170231 ةمصوب 2 ةماد ةاصالحي و 19/8/1389 مورخ ،ن45526ت/187146 ةمصوب 1 ةماد .2
 مورخ، ك46478ت/27009ة مصوبه 5 ةماد ،2/5/1392مورخ ،ك48522ت/100989 ةمصوب 4 ةماد ،19/12/1391 مورخ ،ن49175ت/47060مصوب 6ة ماد. 3

 قانون 5 ةماد ؛كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 20ةماد ؛12/05/1390 مورخ ،98523/46807 ةمصوب ةواحد ةماد ،10/02/1390
 ،ك 316ت/87314 ةمصوب 3 ةماد و 1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 8 ةماد ،1387؛ مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي

 .30/5/1387 مورخ
 .22/8/1391 مورخ ،ك48522ت/164092 ةمصوب 9 ةماد .4
 اجرايي نامهآيين 8 ةماد ،1387 ،مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 5 ةماد كشور، كل 1386 سال بودجة قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامه آيين 20 ةماد .5

 30/5/1387 مورخ ك 316ت/87314 ةمصوب 3 ةماد ،1387، مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون

 كشور كل 1386 سال بودجه قانون 6 تبصره) د( بند 7 مادة .6

 مادة ،1387 ،مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 8 ةماد اجرايي نامه آيين 11 و 1 ةماد ،1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 8 مادة .7
 28/9/1389 مورخ 71615/431 ةمصوب ةواحد
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-مابه مالي منابع تأمين براي دولت شود،مي پرداخت ايارانهي بانكي بهرة با مهر مسكن طرح بانكي تسهيالت اينكه به توجه با

 سود ارانةي تأمين به شده،تعيين ميزان تا كنندمي پرداخت بانكي سيستم به متقاضيان كه بانكي، تسهيالت سود التفاوت
 1386 سال در وزيران هيئت تصويب به بنا. است اقدام كرده ديگر منابع برخي از و سنواتي هايبودجه محل از بانكي تسهيالت

 پرداخت دولت توسط طرح، اجراي شهرهاي جمعيت به بسته مهر، مسكن طرح بانكي تسهيالت سود يارانة از درصد 4 تا 2 بين
-مي اضافه فوق سهم به% 2 شود، استفاده مسكن ساخت در صنعتي نحوة ساخت و نو هايفناوري از اگر آن، بر عالوه. شودمي

  1.شود

 خصوصي،( غيردولتي سازندگان به اعطاشده تسهيالت سود از نيمي شده داده اجازه دولت به مهر مسكن طرح ابتداي در
 در 2.كند پرداخت بانكي تسهيالت سود عنوان به را اياجاره مسكوني واحدهاي) دولتي غير عمومي نهادهاي و موسسات و تعاوني
 مسكن جمله از مسكن هايبرنامه اجراي براي افتهياختصاص ريال ميليارد هزار 20 از بخشي دولت نيز 1388 و 1387 هايسال
 اين محل از شده مجاز شهرسازي و مسكن وزارت راستا اين در 3.است گرفته نظر در بانكي تسهيالت سودكمك قالب در را مهر

 هايطرح اجراي منظور به قيمت،ارزان تسهيالت اعطاي براي را الزم زمينة عامل، هايبانك با قرارداد انعقاد طريق از اعتبارات
   4.كند فراهم درآمدكم هايگروه مسكن ساخت

 از% 35 تا بودجه، قانون در شدهبينيپيش سقف معادل است، شده موظف شهرسازي و مسكن وزارت نيز فرسوده هايبافت در
 صورت به شده، بينيپيش سنواتي بودجة قوانين در كه ريال، ميليارد 200 ميزان به را مسكن و زمين ملي سازمان درآمدي منابع

 تشويق منظور به عامل هايبانك اي بانك طريق از شدهاداره وجوه قالب در اي) ارانهي( بانكي تسهيالت سودكمك پرداخت
 مصرف الگوي رعايت به مشروط درآمد،كم هايگروه مسكن ساخت به كمك و سازندگان ساير و استيجاري واحدهاي سازندگان

 با مسكوني واحدهاي بانكي تسهيالت سود% 50 سقف تا افتهيتخصيص اعتبارات سقف. كند هزينه فرسوده، هايبافت در
  5.دارد پلكاني بازپرداخت و زيربناست سطح معكوس با متناسب و مسكن مصرف الگوي با مفيد زيربناهاي

 سود نرخ التفاوتمابه براي الزم تضمين گواهي صدور بهاست  موظف جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت
 و گرفت قرار عمل مالك% 16 ابتدا در مدني ــ كه مشاركت دوران در% 20 نرخ تا) متقاضيان به% (12 نرخ با پرداختي تسهيالت

 بانكي تسهيالت سود يارانة عنوان به افت ــي افزايش% 20 به 15/11/1390 تاريخ در و% 17 به 27/09/1390 تاريخ در سپس
 مسكن بانك به دولت بدهي عنوان به ارقام اين صورت اين غير در و كند اقدام كشور كل ساالنة بودجة اليحة در مهر مسكن
% 7 ،)تهران% (9 از است عبارت ترتيببه كه متقاضيان به اعطايي تسهيالت سود نرخ التفاوتمابه آن، بر عالوه 6.شد خواهد لحاظ

 تعهدات جزو ــ بانكي تسهيالت بازپرداخت دوران ــ در% 12 سقف تا) روستاها كلية و شهري نقاط ساير% (4 و) هااستان مركز(

                                                            
 

 22/1/1386 مورخ كشور كل 1386 سال بودجة قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامهآيين 8 ةماد .1

 كشور كل 1386 سال بودجه قانون 6 تبصرة) د( بند 1 ةماد .2

 25/2/1387 مورخ مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 18 ةماد .3

 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 2 ةماد .4
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 4 ةماد و كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين  34 و 33 ،32 ةماد .5
 مورخ ،ن 47848 ت/6757 ةمصوب 7 ةماد ؛27/09/1390 مورخ ه، 46517ت/18909 ةمصوب 2 و 1 ةماد ؛19/8/1389 مورخ ،ه45618ت/186729 ةشمار ةمصوب 1 ةماد .6

20/01/1391. 
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 و الزم تضمين گواهي صدور به است موظف جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت كه است بانكي سيستم به دولت
  1.كند اقدام كشور كل ساالنة بودجة در آن درنظرگرفتن

 عامل هايبانك را به دولت بدهي شد موظف جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت 1390 سال در سرانجام
 مشاركت اوراق و مهر مسكن ويژةقشرهاي  روستايي، مسكن بابت( گذشته سنوات شدةتضمين مسكن تسهيالت سود ارانةي بابت

 مبلغ تا شهرسازي و مسكن وزارت توسط 1390 سال در دولت تعهدات از بخشي شد مقرر اساس اين بر 2.بپردازد) مهر مسكن
 اعطاي تشويقي كمك عنوان به مسكن بخش ارانةي محل از مسكن بانك توسط پرداختي تسهيالت مبلغ هزار در دهم دو و كي

  3.شود پرداخت مسكن بانك به مهر مسكن تسهيالت

  مهر مسكن طرح هايارانهي ساير

 واحدهاي وسازساخت و ساختماني هايبيمه براي تشويق مسكن ساخت ماليات و بيمه هايهزينه از بخشي پرداخت
 و مسكن وزارت و كشور كل بودجة محل از دولت شده مقرر راستا اين و در بر عهدة دولت گذاشته شده باكيفيت و استاندارد
 همچنين 4.كنند پرداخت سازندگان به را ساختماني هايبيمه از% 50 سقف تا) بانكي تسهيالت سود( اعتبارات محل از شهرسازي

 در دولت توسط مهر مسكن اعطايي تسهيالت بازپرداخت تضمين بيمة عنوان به مسكن بخش ايارانهي اعتبارات محل از% 2
 شدهاقساطي فروش واحدهاي براي ميزان اين شده مقرر. افتي كاهش% 25/1 به بود كه درنهايت گرفته قرار مسكن بانك اختيار

 سال دو طي مهر مسكن متقاضيان توسط تاريخ، اين از پس و شهرسازي و مسكن وزارت يارانة محل از 1/11/1389 تاريخ تا
  5.شود پرداخت اقساطي صورت به تسهيالت اقساطي فروش دوران با همزمان

  مهر مسكن واحد هر براي تسهيالت اعطايشرايط  و ميزان

 به طرح اجراي هايسال طي اما بود، يكساني رقم مسكوني واحد هر براي مهر مسكن طرح اجراي ابتداي در تسهيالت ميزان
 دوران ابتدا .افزايش يافت تسهيالت سقف نيز موارد برخي شد و در متفاوت) سنتي و صنعتينيمه صنعتي،( ساخت نوع تفكيك

 و ساخت دوران بخش دو به بعد مصوبات در كه بود شده گرفته نظر در سال 15 درمجموع اقساطي فروش و مدني مشاركت
 و سال 5/2 حداكثر مسكوني واحدهاي ساخت دوران. سال افزايش يافت 20شد و مدت آن به  تبديل تسهيالت بازپرداخت دوران
 شده پرداخت ريالي ميليون 300 هايوام كه مواردي در و مقرر شد گرفته نظر در سال 13 بانكي تسهيالت بازپرداخت دوران
  .يابد افزايش) سال 20 درمجموع( سال 18 تا بازپرداخت دوران باشد

                                                            
 

 .19/8/1389 مورخ،  ـه45618ت/186729 ةشمار ةمصوب 2 ةماد .1
 .01/05/1390 مورخ ،ن46908 ت/89716 ةمصوب 2 ةماد .2
 .28/06/1390 مورخ ،ن47098 ت/129493 ةمصوب 2 ةماد .3
 .22/1/1386 مورخ ،كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 9 ةماد 3 ةتبصر ،1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 5-4 و 11- 2 ةماد .4
 مورخ ،ك46478ت/27009 ةمصوب 7 ةماد و 09/05/1389 مورخ ،ن44938ت/101030 ةمصوب 4 ةماد ،2/4/1388 مورخ ،ك42761ت/69614 ةمصوب 6 ةماد.5

10/02/1390. 
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 ريال ميليون 140 مسكوني واحد هر ازاي به اياجاره واحدهاي احداث تسهيالت فردي سقف ،)1386 سال( برنامه ابتداي در
 سال دو حداكثر( ساله15 بازپرداخت با پلكاني صورت به كه شد، تعيين) دولتي سهم سازيآماده هزينة ريال ميليون 10 جز به(

 اجاري واحدهاي متولي نهاد به كجاي صورت به واحدها كل به پرداختي تسهيالت. شدمي اعطا) بازپرداخت سال سيزده و ساخت
 تأمين را پروژه زمين رأساً خود كه ،اياجاره مسكن سازندگان براي بانكي تسهيالت 1شدو مقرر  واگذار اقساطي فروش صورت به

   2.شود پرداخت اولويت با كنند

 250 واحد هر ازاي به شود ها استفادهدر ساخت آن ينهاي نواز فناوري كه مهر مسكن تسهيالت سقف ،1388 سال اواخر در
 به) سازيآماده و ساخت( ريال ميليون 150 از وسازهاساخت ساير در مذكور تسهيالت سقف همچنين. شد تعيين ريال ميليون

 شد مقرر سرانجام، 3.مجاز نبود ساخت هزينة ٪80 از تسهيالت تجاوز سقف صورت هر در البته،. يافت افزايش ريال ميليون 200
 دريافت بانكي تسهيالت ريال ميليون 220 تا شودمي احداث صنعتينيمه صورت به و يننو فناوري با كه مهر مسكن واحدهاي

   4.كنند

 250 و 220 ،200 ترتيببه صنعتي و صنعتينيمه غيرصنعتي، صورت به مهر مسكن به پرداختي تسهيالت سقف بنابراين،
 هاآن قرارداد كه مهر مسكن به مربوط هايپروژه از دسته آن به شدند موظف عامل هايبانك عالوه،به 5.شد تعيين ريال ميليون
 50 تكميلي تسهيالت اند،نرسيده اقساطي فروش مرحلة به ولي شده، شروع اوليه ارقام ها طبقبه آن تسهيالت پرداخت و منعقد
 سال از كهرا  بانكي تسهيالت التفاوتبهما شدند موظف عامل هايبانك همچنين 6.كنند اعطا چهارم قسط عنوان به ريال ميليون
 محل از، )ريال ميليون 250 تا ميليون 200( فوق شدةتعيين تسهيالت سقف تا ،اندكرده پرداخت مهر مسكن هايطرح در 1386

 مهر، مسكن هايطرح براي اعتبارات التفاوتمابه اين 7.دنكن پرداخت و تأمين مسكن بخش سهم تسهيالت ماندة در تغيير% 20
 و مدني مشاركت مرحلة در مهر، مسكن هايطرح براي و ريال ميليون 220 سقف تا اند،نرسيده اقساطي فروش مرحلة به كه

  8.است شده گرفته نظر در ريال ميليون 250 سقف تا اقساطي، فروش

 و البرز گيالن، هاياستان در مهر مسكن احداثدرحال واحدهاي از تعدادي به شد موظف مسكن بانك موارد برخي در
 موظف نيز عامل هايبانك ساير 9.كند اعطا تسهيالت ريال ميليون 300 سقف تا پرند، جديد شهر همچنين و غربي آذربايجان

 مجموع صورت اين در كه كنند اقدام ريال ميليون 300 سقف تا وام افزايش به شهرسازي و مسكن وزارت اعالم شدند حسب

                                                            
 

 .28/08/1390 مورخ ،ك 47707 ت/230834 ةمصوب 3 ةماد كشور، كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 24 و 13 ةماد .1
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 12 ةماد .2
 مورخ ،189927/43800 ةشمار مهر مسكن متقاضيان به هاآن تخصيص و مسكن سازندگان هايپروژه اتمام در تسريع و تسهيل منظور به تسهيالت اعطاي ضوابط 7 ةماد.3

 .23/12/1388 مورخ ،257702/44245 ةمصوب در مفاد اين هايتبصره و 3 تا 1 مفاد ،19/11/1388
 .06/06/1389 مورخ ،ن45091 ت/11264 ةمصوب 3 ةماد .4
 .10/02/1390 مورخ ،ن46517 ت/26687 ةمصوب 1 ةماد .5
 .16/03/1389 مورخ ،ن44711 ت/58824 ةمصوب 1 ةماد .6
 .10/4/1389 مورخ ،ن44857ت/87670 ةاصالحي 6 ةماد و 13/02/1389 مورخ ،ن44548ت/31782 ةمصوب 3 ةماد .7
 .22/8/1391 مورخ ،ك48522ت/164092 ةمصوب 5 ةماد .8
 .24/11/1390 مورخ ،ك47707ت/230832ة شمار ةمصوب 7 ةماد ،15/2/1392 مورخ ،ن49133ت/30553 ةمصوب 4 ةماد .9
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به اين ترتيب مقرر شد، مجموع دوران مشاركت مدني و  1.شدمي تعيين سال 20 تسهيالت اين اقساطي فروش و مشاركت دوران
بر اساس دوران مشاركت مدني با تأييد وزارت راه و  ن ساخت هر پروژهدورا سال در نظر گرفته شود و 20فروش اقساطي 

  2.شهرسازي قابل تمديد باشد

 صورت در كه است ماه 18 مسكوني واحدهاي احداث براي آن مدت و شودمي پرداخت مدني مشاركت صورت به تسهيالت
 هر را در خود الشركهسهم بانك مدني، مشاركت دورة اتمام از پس. است تمديد قابل ديگر سال يك بانك، اعتباري اركان توافق
 مدني مشاركت و اقساطي فروش دوران مجموع از( باقيمانده مدت براي اقساطي فروش قالب در شرايط واجد خريداران به واحد
   3.كندمي تقسيط يكنواخت، يا پلكاني صورت بهآنان بازپرداخت توان بر مبتني و) است سال 15 حداكثر كه

 فروش و بازپرداخت دورة در و% 12 مدني مشاركت دوران در مهر مسكن هايپروژه براي تسهيالت سود نرخ كلي طور به
 سود نرخ خاص، طور به. است شده تعيين) روستاها كلية و شهري نقاط ساير% (4 و) هااستان مركز% (7 ،)تهران% (9 اقساطي
% 14 ترتيببه هاآن اقساطي فروش و% 12) چهارم قسط( باال در مذكور متمم ريالي ميليون 50 تسهيالت مشاركت دوران

 و پرداختي تسهيالت سود عالوه،به. تعيين شده است مشمول شهرهاي براي) نقاط ساير% (7 و) هااستان مركز% (9 ،)تهران(
 خواهد دريافت متقاضيان از گرفته و نظر در تسهيالت اقساطي فروش درمجموع و اضافه بدهي اصل به مشاركت دوران كارمزد

   4.شد

  ويژه قشرهاي به تسهيالت اعطاي شرايط و ميزان

 هاسازمان به اياجاره مسكن و درآمدكم هايگروه براي مسكوني واحدهاي ساخت به افتهيتخصيص تسهيالت قانون، اساس بر
 و خيرين و اسالمي انقالب مسكن بنياد ها،شهرداري بهزيستي، سازمان درآمد،كم هايگروه متولي غيردولتي عمومي نهادهاي و

 هايصندوق ساير و لشگري و كشوري بازنشستگي تعاون، اجتماعي، تأمين هايصندوق يادشده، بنياد معرفي با سازمسكن نيواقف
 بخش حقوقي و حقيقي گذارانسرمايه و صالحذي مراجع از مجوز داراي هايشركت و اعتباري مالي، مؤسسات اعتباري، و مالي

 فراهم اعتباري هايكمك قالب را در واحدها احداث هزينة %20 تا حداكثر اين نهادها اگر. گيردمي تعلق تعاوني و خصوصي
 كه شرطي به دهد، قرار هاآن اختيار در را آن دولت اي باشد هاآن خود به متعلق نياز مورد اراضي كه اين برحسب سازند،

 اجاره صورت به خود پوشش تحت يا درآمدكم خانوارهاي اختيار در سال 15 تا 5 ــ بين نهاد نوع به بستهــ  را احداثي واحدهاي
 مالك دهد، قرار اختيار در دولت را اراضي كه صورتي در. شوندمي زمينه برخوردار اين در دولتي مالي هايحمايت از دهند، قرار

                                                            
 

 .2/5/1392 مورخ ،ك48522ت/100989 ةمصوب 3 ةماد .1
 .19/12/1391مورخ  ،ن48908ت/252289 ةمصوب 3 ةماد .2
 .24/4/1389 مورخ ،ن44857ت/87670 ةمصوب 4 ةماد مسكن، ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 37 و 36 ةماد .3
 مورخ ،ن44548ت/31782 ةمصوب 3 ةماد ؛19/8/1389 مورخ ،ه45618ت/186729 ةمصوب 1 ةماد ،16/03/1389 مورخ ،ن44711 ت/58824 ةمصوب 2 و 1 ةماد .4

  مورخ ،ك41707 ت/205709 ةمصوب 1 ةماد؛ 27/09/1390 مورخ ،هـ 46517ت/18909 ةمصوب 1 ةماد ؛4/1389/ مورخ ن44857ت/87670 ةاصالحي 6 ةماد ،13/02/1389
 .23/12/1388 مورخ ،257702/44245  ةشمار ةمصوب در مفاد اين هايتبصره و 3 تا 1 مفاد ،08/11/1387
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- مابه شود، خارج درآمدكم هايگروه به اجاره حالت از موعد از قبل دليل هر به اگر كه بود خواهد اراضي اين شدةتمام قيمت

  1.شد خواهد دريافت هاآن از اراضي بابت روز كارشناسي قيمت التفاوت

 حقوقي و حقيقي اشخاص درآمد،كم هايگروه متولي نهادهاي ها،شهرداري ويژهبه غيردولتي عمومي نهادهاي كلية به
 شرط به كنند، گذاريسرمايه اياجاره مسكوني واحدهاي عرضة اي احداث در كه موجر هايتعاوني و سازمسكن خيرين غيردولتي،

 140 معادل حداكثر باشد، درآمدكم هايگروه مناسب و داشته زيربنا مترمربع 75 متوسط طور به شدهاحداث واحدهاي اينكه
 به پوشش تحت اشخاص به سال 5 حداقل مدت به را فوق واحدهاي نداموظف اين نهادها. شودمي اعطا تسهيالت ريال ميليون
 هاآن از) سال 7 مجموعاً( سالهپنج برداريبهره و ساخت دورة طي دولتي اراضي بابت صورت اين در كنند؛ واگذار اجاري صورت
  2.شد نخواهد دريافت مبلغي

 دوباره 1387 سال اواخر در تعيين از پس شهدا خانوادة و جانبازان آزادگان، مسكن ساخت جهت پرداختي تسهيالت ميزان
 200 هااستان مراكز در ريال، ميليون 250 نفر، ميليون كي از بيش جمعيت با بزرگ شهرهاي در افت وي افزايش 1388 بهمن در

 فروش و مدني مشاركت( ساله20 مدت به ريال ميليون 120 روستاها براي و ريال ميليون 180 شهرها ساير در و ريال ميليون
 تا 1387 تير از شرايط اين از استفاده و زمان) مفيد زيربناي متر 75( مسكن مصوب الگوي رعايت بدون و% 4 نرخ با و) اقساطي
 125 رقم به 1390 و 1389 هايسال باقيماندة سهمية براي روستايي مسكن تسهيالت سقف عالوهبه 3.شد تعيين 1388 خرداد
  4.افتي افزايش ريال ميليون

 مسكن به ساماندهي براي نيز اعتباراتي مهر، مسكن شرايط واجد متقاضيان و درآمدكم هايگروه مسكن تأمين بر عالوه
 اي زمين جاي به است شده مجاز) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت. است افتهي تخصيص "ويژهقشرهاي "

 ريال ميليون 70 مبلغ ايثارگران امور و شهيد بنياد از شدهمعرفي شرايط واجد فرد هر ازاي به تمليكشرطبهاجاره مسكوني واحد
 1388 سال در و نفر هزار 60 با برابر 1387 سال در افراد اين تعداد. بپردازد مذكور بنياد به هاآن مسكن اي زمين تأمين براي

-تعاوني توسط مسكن ساخت براي مهر مسكن اعتباري خط محل از نيز موارد برخي در 5.است شده تعيين نفر هزار 80 معادل

 و سازندگي ستاد توسط ساخت حال در مسكوني واحد هزار 50 مثال، براي. است شده استفاده دولت به وابسته نهادهاي هاي
 خط از) االوصياءخاتم قرارگاه و) هسا( ايران هواپيماسازي صنايع شركت( مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت رسانيخدمت
 واحد هزار 150 براي جمعاً ــ) ريال هزار پانصد واحد هر ازاي به( ريال ميليارد 75 مبلغ 6.اندكرده استفاده مهر مسكن اعتباري

                                                            
 

 .مسكن عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 5 و 4 ،3 ةماد .1
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنام آيين 17 و 15 و 14 ةماد. 2
 .19/11/1388 مورخ ،ك44025 ت/251483  ةشمار ةمصوب 6 ةماد ؛08/10/1387 مورخ ،ك 41134 ت/182455 ةمصوب 13 و 5 ةماد .3
 .24/11/1390 مورخ ،ك47707ت/230832 ةمصوب 8 ةماد .4
، ك44025 ت/251483 ةشمار ةمصوب 5 ةماد ؛08/10/1387 مورخ ،ك41134 ت/182455 مصوبة 4 ماده ؛19/11/1388 مورخ ،ك44025 ت/251483 ةمصوب 3 ةماد. ٥

 .19/11/1388 مورخ
 .13/02/1389 مورخ ،ن44548ت/31782 ةمصوب 9 ةماد .6
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 و اداري نظارتي، و فني خدمات منظور به مهر مسكن اعتباري خط محل از شهرسازي و مسكن وزارت توسط نيز ــ مسكوني
   1.است گرفته قرار اسالمي انقالب مسكن بنياد اختيار در مهر مسكن طرح پشتيباني

  مسكوني واحدهاي سازندگان به تسهيالت پرداخت نحوة

 افزايش قسط چهار به بعدي مصوبات طي كه پرداخت شود، قسط سه در مهر مسكن طرح به بانكي تسهيالت مقرر شده بود
% 40 اول، قسط در ساختمان) فونداسيون( پي اتمام از بعد تسهيالت% 40شد مقرر 1386 سال در طرح ابتداي در .افتي

 بايد قسط قالب در كاريسفت پايان از بعد تسهيالت% 20 عنيي مابقي و دوم قسط عنوان به آخر سقف تكميل از بعد تسهيالت
 كاريسفت پايان ،%40 سقف و اسكلت پايان ،%15 فونداسيون پايان به 1388 سال در مراحل اين. شود پرداخت سازندگان به

 با متناسب سازيآماده عمليات شروع و كارگاه تجهيز از پس كرد و مقرر شد اين اقساط تغيير% 15 كارينازك پايان و% 30
   2.ت شودپرداخ كار پيشرفت

  مسكوني واحدهاي ساخت از متقاضيان آوردة سهم

 از آگاهي براي سازوكاري بود،  بيشتر مهر مسكن طرح در باال به نفر سه هايگروه و هاتعاوني سهم كه اوليه هايسال طي
 از و) شهرسازي و مسكن وزارت آگاهي بدون( مستقيماً را نظر مورد مبالغ عضو هر بود و نشده گرفته نظر در متقاضيان آوردة
 منابع شدند موظف هااستانداري منابع، بهينة صرف منظور به 1389 سال ابتداي در. دكرمي واريز سازنده حساب به تعاوني طريق

 تجميع 3.را برعهده داشت تسهيالت اعطاي متمركز كنند كه عاملي بانك در را) عضويت از غير( مهر مسكن هايمالي تعاوني
مورد توجه قرار  جانبهسه هاينامهتفاهم مورد در 1391در آبان ماه سال  مسكوني واحدهاي ساخت براي متقاضيان هايپرداخت
 هايپرداخت كلية شد مقرر اساس اين داشت و بر عهده بر را شرايط واجد متقاضيان معرفي مسئوليت هاآن در دولت كهگرفت 

  4.شود واريز سازانانبوه حساب جا بهآن از و تجميع مهر مسكن متمركز حساب در جانبهسه هايپروژه در متقاضيان

  مهر مسكن انتقاالت و نقل

 در باشدشده صادر آن اقساطي فروش دفترچة كه ملكي مهر مسكن اعيان و عرصه و مهر مسكن واحد اعيان انتقال و نقل
 و راه وزارت تأييد از پس دولتي اراضي در زمين اجارة بابت معوق بدهي نداشتن و عامل بانك به معوق بدهي نداشتن صورت

 از پس( باشد سبز ج فرم با مهر مسكن شرايط واجد خريدار كه صورتي در) الف: است پذيرامكان زير شرايط طبق و شهرسازي
 كه صورتي در )ج مهر؛ مسكن مالك دو بين مهر مسكن انتقال و نقل) ب ؛)شودمي انجام انتقال و نقل خريدار، ج فرم شدن قرمز
 را بانك بدهي% 10 انتقال و نقل هر در بايد فروشنده نباشد، مهر مسكن شرايط واجد خريدار ملكي، مهر مسكن هايپروژه در

                                                            
 

 .11/07/1389 مورخ ،ن45360ت/155272 ةمصوب 1 ةماد .1
 .24/4/1389 مورخ ،ن44857ت/87670 ةشمار ةمصوب 4 ةماد ؛مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 37 و 36 ةماد .2
 .مهر مسكن متقاضيان به آنها تخصيص و مسكن سازندگان هايپروژه اتمام در تسريع و تسهيل منظور به تسهيالت اعطاي ضوابط 10 ةماد .3
 .07/08/1391 مورخ ،1556/179 ةنام .4
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 هر در مبلغ اين و كند منعقد جديد خريدار با سال در هاجار قرارداد مبلغ برابر پنج ميزان به جديد عرصة اجارة قرارداد و تسويه
 دستورالعمل بر اساس عرصه اجارة مبلغ مهر، مسكن شرايط واجد غير خريداران به بعدي هايانتقال در. يابدمي افزايش% 5 سال
 واجد حقوقي يا حقيقي شخص از اعم خريدار كه صورتي در. يابدمي افزايش% 5 سال هر شود ومي محاسبه شهرسازي و راه وزير

 نشده تسويه آن تسهيالت يا شده احداث دولتي اراضي در كه را، مهر مسكن واحد يك تواندمي صرفاً نباشد، مهر مسكن شرايط
   1.كند خريداري باشد،

  فرسوده هايبافت در مالي منابع تأمين

 و دولتي نهادهاي و هاسازمان از برخي به غيررسمي هايسكونتگاه و شهري فرسودة هايبافت نوسازي مالي منابع تأمين براي
 داده خارجي مالي منابع از مالي منابع تأمين اختيار هاشهرداري و شهرسازي و مسكن وزارت كشور، وزارت جمله از دولتي غير
 2.بود) فاينانس( خارجي مالي تسهيالت اعتبارات از ريال ميليارد 4450 مبلغ ارزي معادل حداكثر 1386 سال در رقم اين .شد

 در بهسازي و نوسازي براي مهر مسكن اعتباري خط منابع از ريال ميليارد 4500 بانك مسكن مبلغ 1388 سال در همچنين،
 پرداخت به مسكن ملزم بانك نيز 1389 سال در 3.داد اختصاص ريال ميليون 150 واحد هر ازاي به شهري ةفرسود هايبافت

 3600 تعداد اين از .شد% 12 نرخ با واحد هزار 50 تعداد به فرسوده هايبافت در مهر مسكن اعتباري خط محل از تسهيالت
 ةسهمي ،1390 سال اوايل در سپس 4.افتي اختصاص شهري فرسودة هايبافت براي ريال، ميليارد 657 اعتباري سقف به واحد،
 فقره هزار 100 توزيع به ملزم مركزي بانك 1391 سال در و سرانجام 5.افتي افزايش واحد هزار 60 به فرسوده هايبافت

 دوران سود نرخ .شد سپه و صادرات كارگران، رفاه تجارت، ، ملت ملي، عامل هايبانك بين فرسوده بافت احياي جديد تسهيالت
 مسكوني واحد هر براي ادشدهي تسهيالت مبلغ. است% 15 تسهيالت اين اقساطي فروش سود نرخ و% 20 تسهيالت اين مشاركت

 و ساخت سال دو حداكثر( سال 15 معادل تسهيالت اين اقساطي فروش و مدني مشاركت دوران مجموع و ريال ميليون 300
  6.است) بازپرداخت سال سيزده

  مهر مسكن طرح با مرتبط مالي هايمشوق

 مكلف شهرها اسالمي شوراي همكاري با هاشهرداري شهرها، محدودة داخل در مهر مسكن ساخت زمينة تسهيل منظور به
 پايان تا را 5 مادة كميسيون يا ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوب مجاز تراكم سقف تا پايه تراكم مازاد تمام اندشده
 تقسيط و تخفيف% 50 اعمال به اندمكلف شده شهرها شوراي همكاري با هاشهرداري همچنين 7.نكنند دريافت دارياجاره مدت

                                                            
 

 .2/5/1392 مورخ ،ك48522ت/100989 ةمصوب 5 ةماد ،28/1/1391 مورخ ،ك48522ت/164092 ةمصوب 6 ةماد .1
 .22/1/1386 مورخ ،كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 36 ةماد ،1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 4 ةماد .2
 .02/08/1388 مورخ ،ك43774ت/192384 ةمصوب 1 ةماد .3
 .06/06/1389 مورخ، ن45091ت/11264 ةمصوب 2 ةماد ؛13/02/1389 مورخ ،ن44548ت/31782 ةمصوب 11 ةماد .4
 .10/02/1390 مورخ ،ك46478ت/27009 ةمصوب 6 ةماد .5
 .31/02/1391 مورخ ،ك48110ت/38590 ةمصوب 3 ةماد .6
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 1 ةماد .7
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 و درآمدكم هايگروه براي مسكوني واحدهاي ساخت پروانة صدور براي هادريافتي كلية و عوارض مابقي) كارمزد( سود بدون
 اعمال تخفيف% 100 معادل شده موظف دولت راستا اين در 1.كنند اقدام شهرها فرسودة هايبافت در مسكن توليد هايطرح
 مصوبة طبق .كند پرداخت هاآن به و منظور سنواتي ةبودج لوايح در را قوانين ساير و قانون اين اجراي از ناشي هاشهرداري شدة

 ريال هزار 100 حداكثر مترمربع رنبايد از ه ساختماني پروانة صدور هزينة جمله از شهرداري هايهزينه مجموع ،1388 شهريور
 اعمال هايهزينه مجموع تا كند اتخاذ ترتيبي است موظف شهرسازي و مسكن وزارت عالوه،به. شود بيشتر مهر مسكن طرح در

  2.باشد مترمربع هر براي ريال هزار 300 حداكثر مهندسينظام قانون

 هايسكونتگاه و شهري ةفرسود هايبافت در فرسوده مسكوني واحدهاي نوسازي تشويق منظور به هاشهرداري همچنين
 و پراكنده مسكوني واحدهاي تجميع ميزان با متناسب را مازاد و پايه تراكم و پروانه هزينة% 50حداقل تا نداموظف غيررسمي

 از مسكن شوراي توسط شده تعيين سقف تا% 300كل تراكم تا مازاد و تراكم و پروانه هزينة مابقي% 50 تا دهند، كاهش كوچك
  3.گرددمي پرداخت و تأمين كشور كل بودجه اعتبارات محل

قشرهاي ( اياجاره مسكن بخش به باال به نفر هزار 250 جمعيت با شهرهاي در ويژهبه هاشهرداري ورود از به قصد حمايت
 و تسهيالت بر عالوه شهرسازي و مسكن وزارت باشد، سال 10 مدت به حداقل اياجاره برداريبهره كه صورتي مقرر شد در ،)ويژه

   4.كند اقدام اعتباري هايكمك قالب در واحدها احداث ةهزين% 20 تا تأمين به شدهبينيپيش امكانات

 مجاز مسكن تعاوني هايشركت مهر، مسكن طرح قالب در بانكي تسهيالت اعطاي روند در تسهيل منظور به ديگر، سوي از
 اعضاي با بانك الشركهسهم تقسيط و واحدها رسمي انتقال با همزمان را مالياتي هايگواهي همچنين و مالي هايصورت شدند

 اقساط شود تامي ارزيابي ساخت اتمام زمان در هاتعاوني مالياتي و مالي عملكرد ديگر عبارت به 5.تعاوني عرضه كنند شركت
  .تعيين شود هاتعاوني مالي هايصورت بررسي وقت براي اتالف بدون ساخت مراحل در بانكي تسهيالت چهارگانة

 باكيفيت، مسكن توليد براي مشوقي عنوان به پيمانكاري، بيمة حق جمله از مسكن ساخت جانبي هايهزينه از بخشي
 حق ميزان همچنين. اندشده معاف نيز مرتبط هايبيمه انواع ساير پرداخت از سازندگان و قرار گرفته قانوني تخفيفات مشمول

 تاريخ از شد و سپس تعيين ريال هزار 70 مربع متر هر ازاي به مهر، مسكن احداثي واحدهاي كارگاهي و پيمانكاري بيمة
 قرار عمل مالك و افتي كاهش )مفيد و مشاعات(مربع زيربناي ناخالص مسكوني  متر هر براي ريال هزار 52 رقم به 1/1/1388

 ماه است و در سه قسط به 24مترمربع مسكوني يك نفر در طول  200ازاي هر اين حق بيمه براي بيمه كردن كارگران به . گرفت
ترتيب در زمان اخذ پروانة ساختماني، شش ماه و يكسال پس از صدور پروانة ساختماني، توسط سازندگان به سازمان تأمين 

                                                            
 

 ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 46 ةماد ؛1387 ،مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 16 ةماد ؛كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 2 ةماد .1
 .1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و
 .24/6/1388 مورخ ،ن43165ت/126560 ةمصوب 4 ةماد .2
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 4 ةماد و كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنام آيين  34 و 33 ،32 ةماد .3
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنام آيين 17 و 15 و 14 ةماد. 4
 .19/10/1389 مورخ ،ه45964ت/241075 ةمصوب ةاصالحي و02/08/1388 مورخ ،ك43774ت/192384 ةمصوب 5 ةماد .5
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-پروژه و تعيين واحد هر براي ريال نميليو 3 حداكثر تاريخ اين از نيز مهر مسكن هايپروژه ماليات. شوداجتماعي پرداخت مي

   1.اندشده معاف مصالح، خريد بابت افزوده ارزش بر ماليات از غير به ديگري، ماليات نوع هر از مهر مسكن هاي

   روبنايي امكانات و هازيرساخت نياز مورد اعتبارات و اراضي تأمين

 و درمان بهداشت، پرورش، و آموزش اطالعات، فناوري و ارتباطات نفت، نيرو، هايوزارتخانه جمله از اجرايي هايدستگاه كلية
 تأمين هايطرح اجراي و ريزيقائل شدن براي برنامه اولويت با نداموظف اسالمي ارشاد و فرهنگ و كشور پزشكي، آموزش
 كنند و اقدام هاطرح اين در واقع انتظامي و بهداشتي آموزشي، واحدهاي تلفن، و گاز برق، فاضالب، آب، فرهنگي، مراكز مسجد،
 نداموظف معادن و صنايع و بازرگاني هايوزارتخانه همچنين، 2.كرد خواهد را تأمين الزم منابع استان توسعة و ريزيبرنامه شوراي
 بر احداثي واحدهاي از جمله كشور سطح در مسكوني واحدهاي كلية احداث نياز مورد عمدة مصالح تأمين را براي هاي الزمزمينه
  3.شهرسازي، فراهم كنند و مسكن وزارت اعالم حسب نامه،آيين اين فصول اساس

 و گيرد صورت) فرهنگي بهداشتي، خدمات آموزشي، مانند( روبنايي خدمات جانمايي بايد مربوط شهرسازي هايطرح در
 هايبرنامه در اولويت را بر اساس روبنايي فضاهاي تا شود واگذار مربوط هايدستگاه به بايد امكانات اين تأمين نياز مورد زمين
در اختيار قرار  ضمن) جديد شهرهاي عمران شركت و مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و راه وزارت .احداث كنند خود
 مرداد در بعدي مصوبة طبق. كند استفاده نيز متقاضيان آوردة از شده مجاز هازيرساخت براي تأمين خود امالك و اراضي دادن
 نصب و پست براي احداث مترمربع هزار كي حداكثر شد موظف مهر مسكن هايطرح در شهرسازي و راه وزارت ،1390 سال

- هزينه 4.دهد اختصاص هزينه دريافت بدون) ساخت اتمام از پس( هاآن سند انتقال و مخابرات و گاز فاضالب، آب، برق، انشعابات

 داوطلبانة هايمشاركت و دولتي اعتبارات طريق از روبنايي خدمات ساير مشابه آموزشي، فضاهاي و مساجد ساخت به مربوط هاي
 شهرهاي عمل مورد قانون اساس بر جديد شهرهاي در و شد خواهد تأمين) مسكن سازندگان و نامالك به تحميل بدون( مردمي
 ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت دولت، مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 100مادة  اساس بر. گيردمي انجام جديد
- ذي دولتي سازمان را به) فرهنگي و بهداشتي ورزشي، آموزشي،( عمومي كاربري داراي دولتي اراضي است مجاز) مسكن و زمين

) ساله20 حداكثر( تمليكشرطبه اجاره يا قسطي صورت به روز كارشناسي قيمت به غيردولتي بخش به و شدهتمام قيمت به ربط
   5.واگذار كند

                                                            
 

 و 13/2/1389 ن،44548ت/31782 ةمصوب 2 ةماد ؛04/02/1392 مورخ ،هـ49128ت/30562 ةمصوب 2 و 1 ةماد ؛13/02/1389 مورخ ،ن44548ت/31782 ةمصوب 1 ةماد .1
مورخ  ،ن48908ت/252289 ةمصوب 6 ةماد ؛28/08/1390 مورخ ،ك47267ت/169467 ةمصوب 3 تا 1 مفاد ؛4/1389/ مورخ ،ن44857ت/87670 ةاصالحي 6 ةماد
19/12/1391. 
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 2 ةماد .2
 .كشور كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنام آيين 5 ةماد .3
 مورخ ك 46478 ت/27009 ةمصوب 5 ماده ،2/5/1392 مورخ ك48522ت/100989 ةمصوب 4 ةماد و 19/12/1391 مورخ ن49175ت/47060 ةمصوب 6 ةماد .4

 12/05/1390 مورخ 46807/ 98523 ةمصوب ةواحد ةماد ،10/02/1390

 اجرايي نامةآيين 8 ةماد ،1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 5 ةماد كشور، كل 1386 سال بودجه قانون 6 تبصره) د( بند اجرايي نامهآيين 20 ةماد .5
 30/5/1387 مورخ ك 316ت/87314 ةمصوب 3 ةماد ،1387، مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون
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 از ريال ميليارد هزار كي مبلغ اختصاص ها،زيرساخت تأمين براي مهر مسكن بودجة اختصاص مورد در خاص موارد جمله از
 به پرديس و هشتگرد پرند، جديد شهرهاي هايزيرساخت و آب تأمين براي) دولت سهم( مهر مسكن زيرساخت اعتبارات محل
 تا اتخاذ كند ترتيبي است شده موظف شهرسازي و مسكن وزارت همچنين 1.است شهرسازي و راه وزارت توسط نيرو وزارت
 مهندسي توسط ريال هزار 120 حداكثر مهر مسكن واحد هر براي گاز كشيلوله نهايي تأييد و نظارت طراحي، هايهزينه مجموع
 از ريال ميليارد 4 مبلغ است شده موظف جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت نيز 1389 سال در 2.شود دريافت
 و فاضالب هايشبكه و برق و آب هايشبكه اجراي و تأمين براي را سال اين در كشور كل بودجة محل از نياز مورد اعتبارات
   3.اختصاص دهد كشور، شهرهاي در مهر مسكن واحد ميليون كي براي تصفيه

 از پس را مهر مسكن طرح در مسكوني واحدهاي فاضالب و برق آب، گاز، انشعابات هزينة ندامكلف نيرو و نفت هايوزارتخانه
 را مبلغي هيچ دريافت حق مربوط ادارات و هاسازمان همچنين. كنند دريافت متقاضي از دوساله تقسيط با واحدها از برداريبهره
 و تأمين و گاز و برق نيرورساني هزينة سوميك ندامكلف نيرو و نفت هايوزارتخانه .داشت نخواهند انشعابات هزينة از غير به

 محل از سومكي نسبت به هااين هزينه مابقي. كنند تأمين را فاضالب خانةتصفيه احداثهزينة  و هازمين ابتداي تا را آب انتقال
 است موظف جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت. شودمي تأمين ملي اعتبارات محل از سومكي و استاني منابع
 هايبانك سرانجام، 4.كنند بينيپيش ساالنه بودجة در را استاني بودجة سومكي سهم نداموظف هااستانداري و ملي سومكي سهم
 از پس مهر مسكن اعتبارات محل از را مهر مسكن هايپروژه گاز و برق فاضالب، آب، انشعابات تأمين هايهزينه نداموظف عامل
  5.كنند پرداخت رسانخدمات هايدستگاه توسط قطعي فيش صدور

  مسكن با مرتبط امور در دولتي نهادهاي ساير هماهنگي

 مفاد مهر، مسكن ةبرنام اجراي هايسال طي مسكن برنامة كلي طور به و مهر مسكن مقررات و قوانين در اين موارد، بر عالوه
 مانند دولتي ادارات و هاسازمان و دولت قوانين اين در. است رسيده تصويب به مسكن با مرتبط امكانات ساير مورد در قانوني
 و تحقيقات علوم، وزارت دارايي، و اقتصاد امور وزارت اجتماعي، امور و كار وزارت پرورش، و آموزش وزارت بازرگاني، وزارت

 ايران، اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان مالياتي، امور سازمان گردشگري، و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان فناوري،
 درآمدكم هايگروه را براي استاندارد مسكن توليد شرايط اندشده موظف دولتي نهادهاي ساير و ساختمان مهندسينظام سازمان
 بنا، كيفيت و ساخت معماري، در اسالمي ـ ايراني غني فرهنگ به توجه ماهر، كارگران اين موارد آموزش جملة از. سازند فراهم
 تشويق و توسعه ساخت، ننوي هايفناوري از استفاده كشور، داخل در استاندارد هاينهاده توليد و ساختماني هاينهاده واردات
 مردم، آگاهي يارتقا و عمومي هايآموزش ماليات، دريافت طريق از مسكوني هايكاربري ساخت تشويق ساختماني، هايبيمه

 و مسكن مالي منابع تأمين در واسپاري هايشركت از استفاده و ثانويه رهن بازار ايجاد وساز،ساخت براي نياز مورد سيمان واردات
                                                            
 

 28/12/1390 مورخ ،ن 47908 ت/258451 ةمصوب ةواحد مادة .1

 10/02/1390 مورخ ،ك 46478 ت/27009 مصوبة 3 ةماد .2

 09/05/1389 مورخ ،ن 44938 ت/101030 مصوبة 2 مادة .3

 .18/8/1387مورخ  ،143789/41188 ةمصوب واحدة ةماد، 24/6/1388 مورخ ،ن43165ت/126560 مصوبة 4 مادة .4
 .22/8/1391 مورخ ك،48522ت/164092 ةمصوب 4 مادة .5
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 به مستقيم طور شده و به ها اشارهبه آن قوانين است كه در كشور مستغالت و امالك هوشمند سامانة هايزيرساخت به توجه
   1.مربوط است نيز مهر مسكن برنامة

 ارزي معادل مجازند كنندمي استفاده نو هايفناوري از كه ساختماني مصالح توليدكنندگان يا مسكن سازندگان براي مثال،
 رقم اين 2.كنند وارد را نو هايفناوري نياز مورد تجهيزات و آالتماشين خارجي، مالي تسهيالت طريق از ريال ميليارد 8900
 بوده قرار كه است خارجي آالتوسيلة ماشينبه نو فناوري با ساختماني مصالح توليد براي نياز مورد گذاريسرمايه% 80 معادل
 بازار تنظيم قصد به 1386 سال در عالوهبه. كند تسهيل عامل، هايبانك طريق از دارايي، و اقتصاد امور را وزارت آن مالي فرايند
   3.كند وارد آالتآهن تا گرفت قرار بازرگاني وزارت اختيار در ريال ميليارد هزار 10 مبلغ

 مصوبات و قوانين اجراي روند در تسريع بر درآمد،كم هايگروه و اياجاره مسكن به مربوط مصوبات و قوانين در عالوه،به
 وزارت جمله از. اندشده مربوط امور در تسريع و همكاري به موظف دولتي ادارات و هاسازمان قانوني مفاد طي و شده تأكيد
 مالياتي، امور سازمان دارايي، و اقتصادي امور وزارت ها،شهرداري امالك، و اسناد ثبت ادارات قضاييه، قوة شهرسازي، و مسكن
 اجرايي هايدستورالعمل و هانامهآيين اندشده موظف متعدد موارد در مركزي بانك و عامل هايبانك اعتبار، و پول شوراي

 بانكي، تسهيالت اعطاي روبنايي، امكانات و هازيرساخت تأمين ها،آن سازيآماده اراضي، تأمين روند اي كنند تهيه را مصوبات
 آن مانند و مسكوني كاربري با باير اي شهري حرائم در موجود دولتي غير اراضي تكليف تعيين متقاضيان، پااليش و پرونده تشكيل

   4.را سرعت بخشند

 

   

                                                            
 

 سال بودجه قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامه آيين 31 ،30 ،28 ،27 ،26 ،10 ،7 ،5 مفاد  كشور، كل 1386 سال بودجه قانون 6 تبصره) د( بند 6 مفاد از هاييبخش .1
 و ساماندهي قانون اجرايي نامهآيين 48 و 31تا 26 ،23 ،22 ،18 تا 11 ةماد مسكن، عرضة و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 21 ،20 ،19 ،14 ،13 مفاد كشور، كل 1386
 .28/09/1387 مورخ ،ن 41472 ت/167877 ةمصوب 7 ةماد ،19/8/1386 مورخ ن38792ت/161359 مصوبه 1 ماده ،1387 ،مسكن ةعرض و توليد از حمايت

 .22/1/1386 مورخ كشور كل 1386 سال بودجة قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي نامة آيين 29 ماده ،كشور كل 1386 سال بودجة قانون 6 تبصره) د( بند 6ة ماد .٢
 .6/4/1386 مورخ ن37541ت/51516 شماره مسكن، عرضة و توليد ساماندهي و22/1/1386 مورخ كشور كل 1386 سال بودجه قانون) 6( تبصره اجرايي نامةآيين 4 ةماد .3
 كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند اجرايي ةنامآيين 32 و 28 ،26 ،25 ةماد كشور، كل 1386 سال ةبودج قانون 6 ةتبصر) د( بند 7 و 2 مفاد از هاييبخش .4

 .مسكن ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي ةنامآيين 42 ،39 ،22 ،14 ،3 ةماد مسكن، ةعرض و توليد از حمايت و ساماندهي قانون 15 ،14 ،10 ةماد كشور،
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  اطالعاتي هاياصطالحات و سامانه ،تعاريف، مفاهيم -1-6

- هاي مسكن مهر معرفي و اصطالحاتشده از پروژهاطالعات ثبت انواع، )2بند (مسكن مهر  ةپيش از بررسي روند اجراي برنام

اين ه در ي كدر استفاده از آمار و اطالعاتسهولت كه براي توضيح است شايان . شودمي تعريفشده در اين زمينه گرفته كاربه
هاي شده در مصوبات و بانككارگرفتهمسكن مهر تا حد ممكن به صورت واژگانِ به ة، اصطالحات مربوط به برنامآمده گزارش

  .حفظ شده است) هاي پيشرفت كار مسكن مهرمسكن مهر و گزارش ةمانند سامان(اطالعاتيِ موجود 

  اصطالحات مسكن مهر و تعاريف، مفاهيم -1- 1-6

  :كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر )د(اجرايي بند  ةنامآيينتعاريف مرتبط با طرح مسكن مهر بر اساس 

 اقتصاد جمهوري اسالمي  قانون بخش تعاوني 27 ةاجراي ماد به قصدهايي كه  تعاوني: هاي تأمين مسكن تعاوني
  .باشد مسكن اعضا  تأمين ايران تأسيس شده و فعاليت آنان منحصر به

 برداري سازي براي احداث و بهره آماده برداري از اراضي خام به منظور بهرهكه براي  هايي فعاليت: سازي زمين آماده 
، زيرسازي و آسفالت معابر،  شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول سازي آماده هنام آييناين در  .استضروري 

  .استاحداث مساجد و اماكن فرهنگي و آموزشي  زيربنايي و هاي تأسيسات شبكه
 قانون  33ة ماد ةنام آيين سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن كه در اجراي: صالحيت ةسازندگان داراي پروان

  .دارنداشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي  ةو پروان دانشده  مهندسي و كنترل ساختمان تشخيص صالحيتنظام
 مهندسي و قانون نظام وساز مسكن و ساختمان كه به موجبقوانين و ضوابط ساخت ةمجموع: مقررات ساختمان

  .وسازها الزامي استساخت ةكلي در هارعايت آن هاي مرتبط وضع شده و نامه ها و شيوه نامه آيينو  كنترل ساختمان
 سازي،  سبكمتضمن  و صنعتي كه نو هايوريناسازهاي مسكن با فوساخت ةكلي: توليد صنعتي ساختمان

جويي انرژي در ساخت و  صرفه ضوابطرعايت هاي ساخت و  سازي در روش سازي، سري سازي، مقاوم سريع
  .ها بايد به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد وريناف اين. استبرداري از ساختمان  بهره

 64 ةكميسيون موضوع ماد كه در تمامي مناطق شهري توسط ،ارزش معامالتي امالك: اي اراضي قيمت منطقه 
بعدي آن بر اساس موقعيت جغرافيايي، وضعيت  هاي ـ و اصالحيهـ 1366ـ مصوب ـهاي مستقيم  قانون ماليات

  .دشو مي خدمات شهري و موقعيت ملك تعيين و منتشر

  :است مسكن به شرح زير ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنام تعاريف و اصطالحات مندرج در آيين

 تاريخ اجراي قانون ( 1/1/1384افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ : فاقدين مسكن
يك از امكانات از هيچ 22/11/1357فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ) چهارم توسعه ةبرنام

واحد مسكوني يا تسهيالت  و دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير
  . اي خريد يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند يارانه
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 متقاضيان حائز شرايط زير: متقاضيان واجد شرايط: 
o ؛اين ماده 1فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند )الف  
o ؛متأهل يا سرپرست خانوار )ب  
o  سكونت در شهر مورد تقاضا ةحداقل پنج سال سابقداراي  )ج.   

متقاضيان واجد  ةتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمر افراد زير مي .1 ةتبصر
نخبگان علمي با معرفي بنياد . سال سن) 35(زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج : شرايط قرار گيرند

سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي  20حركتي با دارا بودن حداقل بيست ـ ن جسميمعلوال. شورملي نخبگان ك
 . كشور

يابد، براي  شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مين از كالناسكونت براي مهاجر ةسابق .2 ةتبصر
اين سابقه مالك عمل ) استان تهران ياستثنابه (شوند  ربط منتقل مي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذي

نيروهاي نظامي و انتظامي با  و هاي علميهن با تأييد مركز مديريت حوزهاسكونت براي روحاني ةشرط سابق. نخواهد بود
 .يستييد فرمانده استان مربوط يا حكم انتقال، الزامي نأت

  ب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون آنان حس ةخانوارهايي كه درآمد ماهيان: درآمدهاي كم گروه
  . كار يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد

 تمليك و شرطاي، اجاره به مسكن اجاره ةهاي توليد و عرض در قالب برنامهكه  يمسكن: درآمدهاي كممسكن گروه
-شده توسط خيرين مسكنهمچنين واحدهاي مسكوني احداث .گردداحداث مي برداري از زمين واگذاري حق بهره

 . كنند شده واگذار ميواحدهاي مسكوني كه نهادهاي حمايتي به قيمت تمامآن ساز و 

 ها و  بلوك وضعيتحسب مورد شامل جانمايي مجموعه،  ،هاي اوليه نقشه ةتهيعبارت است از : سازي طرح آماده
المي با رعايت اس -يكارگيري فرهنگ معماري غني ايرانه بنحوة د استفاده و ها و مصالح مور واحدها، نماي ساختمان

   .عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها

 برق، گاز، تلفن و نظاير آن از وهاي آب خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه: تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي
داث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي ، بهداشتي ، تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل اح أمبد

 . فرهنگي و فضاي سبز

 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 27 ةمادكه در اجراي  ييها تعاوني: هاي تأمين مسكن تعاوني 
 . موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضا باشد تأسيس شده باشند وــ  1370مصوب ــ 

 شهري به صورت  ةهاي فرسود احيا و نوسازي بافت ةن در دوراجايي و استقرار ساكنيند جابهافر: اسكان موقت
  .و اسكان موقت اي اجاره

 ةگذاري، توليد و عرض نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه: اي اي حرفه نظام اجاره 
 . كنند درت مياي به صورت انبوه مبا واحدهاي مسكوني اجاره
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 شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران فعاليت و با تأمين منابع مالي : واسپاري  هايشركت
براي احداث يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به 

 . كند ديگران منتقل مي

 قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از  ةي نشان دهندمدرك رسم: فني ةتاييدي
 .فني دريافت كند ةاندازي خط توليد بايد گواهينامراه

 مهندسي و كنترل قانون نظام 27 ةكارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماد: كارشناس رسمي
 . 1384مصوب  ،ساختمان

 دهندمين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي اهايي كه به طور عمده مهاجربافت: سكونتگاه غيررسمي 
در درون يا خارج از ) هاي جامع و تفضيلي طرح(شهري  ةريزي رسمي و قانوني توسع و بدون مجوز و خارج از برنامه

  .گيرندشكل ميقانوني شهرها  ةمحدود
 19/3/1387مورخ  ،ه 40001ت /39238 ةشمار ةنامكارگروه موضوع تصويب: 1كارگروه مسكن  

تكميل گزارش عملكرد هفتگي  ةو دستورالعمل نحو 2مهر واگذاري مسكن و نام ثبت دستورالعمل بر اساستعاريف 
  3سازمان مسكن و شهرسازي ةهاي ويژبرنامه

 نفر و شهرهاي هزار  25ها، در شهرهاي با جمعيت بيش از سازمان مسكن و شهرسازي استان: دستگاه متولي
 .هزار نفر 25بنياد مسكن انقالب اسالمي در شهرهاي با جمعيت كمتر از  و جديد

 ومراجعه  برايهاي مورد نظر براي طرح مسكن مهر و اعالم آن به متقاضيان تأمين و تعيين زمين: تخصيص زمين 
 .انعقاد قرارداد واگذاري

 ها و شركتي متشكل از كاركنان سازمانيهاگروهدر قالب هاي اصلي مشاركت در طرح مسكن مهر از شيوه: تعاوني-

و همچنين متقاضيان غيرمتشكل و ...) اي و از جمله داراي همگني محلي و منطقه(ها و ساير متقاضيان همگن 
هاي آزاد و براي ثبت نام و تعيين بلوك ساختماني در قالب تعاوني نيستندمذكور  ةاي كه شامل دو دستپراكنده
 4.انديافتهتشكل 

 توليدكننده با سازمان در مقام ساز كه در آن انبوه، هاي مشاركت در طرح مسكن مهراز شيوه: جانبهسهنامةتفاهم
كند و واحدهاي منعقد و به ساخت واحدهاي مسكوني اقدام مي اينامهمسكن و شهرسازي وقت استان و بانك تفاهم

 .شودشده تحويل متقاضيان واجد شرايط ميساخته
                                                            
 

- انساني رئيس ةمديريت و سرماي ةمتشكل از وزير مسكن و شهرسازي، وزير بازرگاني، وزير اطالعات، وزير دادگستري، سرپرست وزارت كشور، وزير تعاون، معاون توسع . 1

  .مهورج
  .27/10/1389، 10سازمان ملي زمين و مسكن، نگارش  . 2
  .1389  خرداد سازمان ملي زمين و مسكن، . 3
و  5 - 2- 1و  4 - 2-1در بندهاي هاي خودمالكين جانبه و پروژههاي سهنامهها، تفاهمنحوة تشكيل، تخصيص زمين و اعطاي تسهيالت به تعاونيقوانين و مصوبات مربوط به  . 4

  .پيوست يكم
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 كندميمعرفي دولت به سازندگان پرداخت را در صورت تسهيالت ساخت واحدهاي مسكوني بانك كه در اين شيوه توضيح آن
سازي تا آماده ةساز از مرحلوساز، اجراي ساخت انبوه ةنامه وظيفدر اين تفاهم. اي از قبل وجود نداردشدهنامو الزاماً متقاضي ثبت

سازي آماده ةها هزين در اين پروژه. گيرد ساز تعلق ميدر اين صورت تسهيالت بانكي به انبوه وتحويل واحدهاي مسكوني است 
جانبه، متعهد واگذاري زمين و معرفي سه ةنامسازمان مسكن و شهرسازي استان با عقد تفاهم. متقاضيان است ةزمين بر عهد

توانند سازان با هماهنگي سازمان مسكن و شهرسازي استان مياز سوي ديگر انبوه. دشوساز ميبوهمتقاضيان واجد شرايط به ان
ارزش پروژه با اراضي دولتي يا زمين هم ةاين امر از طريق معاوض .تمام خود را به مسكن مهر تخصيص دهندهاي نيمه پروژه

 .پذير استتخصيص كل پروژه به مسكن مهر امكان

 و  هستندداراي زمين ملكي كه هاي مسكن مهر، در قالب تعاوني يا گروه ،قاضيان واجد شرايطمت: خودمالكين
در اين حالت زمين طرح از . احداث واحد مسكوني استفاده كنند برايمسكن  ةتمايل دارند از تسهيالت اعطاشد

 .كندشود و دولت صرفاً با پرداخت تسهيالت از توليد مسكن حمايت ميبخش خصوصي تأمين مي
كه اين شيوه از قرارداد مسكن مهر مربوط به پرداخت تسهيالت مسكن مهر به متقاضيان واجد شرايط است كه توضيح آن

ساختماني، بدون الزام به  ةمالك زمين يا واحدهاي مسكوني كلنگي يا واحد مستقر در بافت فرسوده هستند و پس از اخذ پروان
 . شوندبانكي، از تسهيالت بانكي مسكن مهر برخوردار مي ةسپرد

 بخش خصوصي براي از مزاياي حمايتي طرح مسكن مهر : اشكوب يا نوسازي واحدهاي فرسودهامتياز اضافه
مسكن مهر ملكي  ةنامطبق شيوه .است نامالكنوسازي واحدهاي متعلق به  به منظور تسهيل درداراي زمين 

ه ب( فعلي نسبت به طبقةدن بنا كر اضافه، 24/8/1388مورخ  ،ن43165ت /126560 ةمصوب بر اساس) خودمالكين(
 .نام دارد )اضافه اشكوب(بنا اضافه/ بناساخت، يا تخريب و نوسازي) صورت افقي يا عمودي

o از نظر مقاومت و   استفاده از تسهيالت، مورد نظر در جهت در صورتي كه واحد مسكونيِ  :اشكوبامتياز اضافه
اشكوب يا توانند از امتياز اضافهمهندسي برسد، متقاضيان مياستحكام به تأييد مهندس محاسب عضو نظام

و پس از شود ميدر اين حالت، ملك مورد نظر نزد بانك مسكن ترهين . ندكنافقي بنا استفاده  ةتوافق توسع
 .دشند اوليه اقدام خواهد نمودن س اتمام  اعيان و آزاد

o واحد براي  2تا (واحد مسكوني  3واحدهاي فاقد استحكام در صورت تخريب و احداث تا   :امتياز نوسازي
مندي از مزاياي تسهيالت مشمول بهره) متقاضيان واجدالشرايط جديد مسكن مهر و يك واحد براي مالك بنا

 .دشونميمسكن مهر 
سوده هاي فراشكوب يا نوسازي واحدهاي فرسوده هيچ ارتباطي به نوسازي واقع در بافتضافها ةبرنامكه توضيح است  شايان

ندارد و   استها شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري كه متولي نوسازي و بهسازي آن، )هاي بافت فرسودهلكه(مصوب 
 .شودمي شده براي مسكن مهر تعييندادهخط اعتباري اين برنامه از رديف تخصيص

  جانبه با سازندگان مسكن مهرسه ةناممراحل پايان كار بر اساس مفاد تفاهم
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شامل اخذ انجام شود تحويل كليد به متقاضي  ي كه الزم است قبل ازجانبه، فرايند كاملسه ةنامتفاهم 2 ةاز ماد 14طبق بند 
اقساط  ةقال به متقاضي، ترهين در بانك، اخذ دفترچمجلس تفكيكي، صدور سند، نقل و انتتفكيكي، صورت ةنقش ةپايان كار، تهي

به عبارت ديگر مراحل كار پس از . هاي آن به صورت جداگانه استهزينه درنظرگرفتنواحدها با  ةانشعابات براي كلي ةو نصب كلي
  .برداري كند، شامل موارد فوق استشده بهرهتواند از واحد ساختهباي كه متقاضي پايان ساخت تا مرحله

  1مهر مسكن اطالعات ةتعاريف و اصطالحات مربوط به سامان

 هاي مسكن مهر و متقاضيان اطالعات مربوط به پروژه ةبانك اطالعاتي مسكن مهر كه كلي: مسكن مهر ةسامان
 ة، سامان»مديريت مسكن مهر« ةاصلي شامل سامان ةاين اطالعات در سه سامان. مسكن مهر در آن ثبت شده است

 .شودمي آمدروزثبت و » توليدكنندگان مسكن و ساختمان« ةو سامان» واگذاري مسكن مهرنام و ثبت«
 يا ) سازانتعاوني يا انبوه(اي از چند ساختمان كه در قالب يك قرارداد توسط شخص حقوقي يك يا مجموعه: پروژه

 .ساخته شده يا در حال ساخت است) خودمالكين(حقيقي 
 و » شدهسازي ثبتهاي آمادهپروژه«شامل دو گروه  ،مديريت مسكن مهر سامانة فيلد اطالعاتي در: نوع پروژه

 .»شدههاي ساخت ثبتپروژه«
 ها آغاز نشده و در يكي از مراحل عقد تفاهمهاي مسكن مهر كه مراحل ساخت آنپروژه ةكلي: سازيآماده ةپروژ -

سازي يا معرفي به اتمام آماده ،سازيآماده برايسازي، عقد قرارداد سازي زمين، تصويب طرح آمادهآمادهبراي نامه 
 .سازي قرار دارندپرداخت اقساط آماده برايبانك 

 ها به پايان رسيده و در يكي از مراحل سازي در آنهاي مسكن مهر كه مراحل آمادهپروژه ةكلي: ساخت ةپروژ
 .اندشدهساخت قرار دارند يا تمام 

 شهرهاي باالي  .1 :ها در حال اجراستهاي مسكن مهر در آنه گروه اصلي شهرهايي كه پروژهشامل س: نوع شهر
بافت فرسوده شركت مادرتخصصي عمران و  ةيا در محدود(ها سازمان ملي زمين و مسكن هزار نفر كه متولي آن 25

بافت  ةيا در محدود(مي ها بنياد مسكن انقالب اسالهزار نفر كه متولي آن 25شهرهاي زير  .2 ؛است) بهسازي
ها مسكن مهر در آن ةشهرهاي جديد كه متولي برنام .3 ؛است) فرسوده شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي
 . شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد است

 ةنامساله، تفاهم5 ةساله، اجار99داري گروه اصلي اجاره هاي مسكن مهر در چهارمشتمل بر پروژه: نوع طرح پروژه 
 .جانبه و خودمالكين استسه

                                                            
 

-و نيز اطالعات دريافتي از مصاحبه با مديران و كارشناسان دست www.maskan.ir ةبر اساس اطالعات موجود در سامانرا مسكن مهر  ةاصطالحات مربوط به سامان . 1

  .ايمتعريف كردهاندركار طرح مسكن مهر 
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 اصلي ساخت  ةسه شيو و شاملاجراي پروژه  ةبر اساس شيوآن بندي طرح پروژه، تقسيم همانند: نوع مشاركت
دو نوع  برساخت تعاوني  ةبندي شيودر اين تقسيم .استو خودمالكين ) سازييا انبوه(جانبه سه ةنامتعاوني، تفاهم

 .ساله است5 ةساله و اجار99داري طرح اجاره
 زمين  ةمبناي حذف يا تقليل هزين ، بربرداري از زمين در قالب مسكن مهر واگذاري حق بهره: ساله99داري اجاره

 1.ن شرايطااحداث بنا به متقاضيان و واجد برايساله 99 ةو از طريق واگذاري زمين با اجار احداث بنا ةاز هزين

 ه قبالً كهاي دولتي تعاوني در اراضي تحت مالكيت دستگاه ةبه شيوهاي مسكن مهر بخشي از پروژه: ساله5ةاجار
 نوع واگذاري زمين به قصد اين . هايي چون مسكن استيجاري و مسكن حمايتي در نظر گرفته شده بودبراي طرح

اي پنجم هدوره(هاي قبل دولت ةكه در برنامدر نظر گرفته شده هاي دولتيِ در حال ركود و ناتمام دن پروژهكرفعال 
 .ه استبيني شده بودپيش) تا هفتم

 سازان كه طرف قرارداد هر يك از پروژههاي مسكن مهر و انبوهافراد حقيقي يا حقوقي اعم از تعاوني، گروه: تشكل-

  .هاي مسكن مهر هستند
 هاي مسكن مهر براي تعيين و تأييد قرارداد بين دولت و تشكلِ مربوط به هر يك از پروژه: )نامهاجاره(نامه تفاهم

 .آنزمين طرح و واگذاري 
 مسكن مهر ةبراي احداث پروژ) سازنده(قرارداد ساخت ميان تشكل و مجري : قرارداد.  
 انعقاد قرارداد  ومراجعه براي تأمين و تعيين زمين مورد نظر براي پروژه و اعالم آن به متقاضيان : تخصيص زمين

 .واگذاري
  قرارداد واگذاري منعقد و ، شده ها اختصاص دادهكه زمين به آناست هايي مربوط به پروژه: انهواحد پروتعداد

 .توسط متقاضيان دريافت شده است ساخت آن ةپروان
 سازي، اسكلت، سقف، كه به تفكيك مراحل پي ،هاي مسكن مهرميزان پيشرفت در ساخت پروژه: پيشرفت فيزيكي

 .شودكاري ثبت ميكاري و نازكسفت
  ها به اتمام رسيده و كاري آننازك ةتعداد واحدهاي مسكوني هر پروژه كه مرحل :كاريواحد اتمام نازكتعداد

 .نداد، اما هنوز افتتاح و تحويل متقاضيان نشدهنشوپيشرفت فيزيكي محسوب ميصد درصد داراي 
  واحد استقراريافته، مراحل ساخت اين واحدها نيز به طور كامل به اتمام  همانند: واحد فروش اقساط شدهتعداد

 .انداقساط وام به بانك معرفي شده ةدريافت دفترچ برايرسيده و متقاضيان 
  است تحويل به متقاضيان و فاقد هر نوع نقص و كمبود ةواحدهاي آماد: شدهواحد افتتاحتعداد. 
  اندهر پروژه كه افتتاح شده يا متقاضيان در آن اسكان يافته واحدهاي مسكوني: واحد استقرارتعداد. 
 است صنعتيمسكن مهر مشتمل بر سه نوع سنتي، صنعتي و نيمه هايپروژهدر ساخت  ةشيو: نوع ساخت. 

                                                            
 

  .1- 2- 1ساله در بند 99 ةبرداري از زمين در قالب اجارقوانين و مصوبات مربوط به واگذاري حق بهره.  1
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 شود و عارضهتقسيم ميدار و راكد فعال، فعال عارضههاي فعال، نيمههاي مسكن مهر به گروهپروژه: وضعيت عارضه 
 .كندميكه در روند اجراي پروژه وقفه ايجاد و پروژه را از حالت فعال خارج  شوداطالق مي به موانع و مشكالتي

  مسكن مهر هاي اطالعاتيهسامان -2- 1-6

 2»نام و واگذاري مسكن مهرثبت«و  1»مديريت مسكن مهر«اصلي  ةهاي مسكن مهر در قالب دو سامانپروژه ةاطالعات كلي
نام ثبت ةساعت در سامانبيست و چهار زماني  ةبا فاصلثبت و مديريت  ةدر سامانابتدا در سراسر كشور  شود كهميثبت گونه بدين

ها، حاوي عالوه بر اطالعات پروژه ،متقاضيان ةسامان. شودمي روزآمد) متقاضيان ةيا در اصطالح سامان(و واگذاري مسكن مهر 
توليدكنندگان مسكن و « ة، سامانهعالوه بر اين دو سامان .شودهم ميمسكن مهر  ةر برنامشده داطالعات مربوط به متقاضيان ثبت

ها از جمله نوع دسترسي به اطالعات اين سامانه. هاي مسكن مهر اختصاص داردنيز به ثبت اطالعات سازندگان پروژه 3»ساختمان
ها تعريف شده كاربران مختلف بر حسب نياز و مسئوليت آنگيري براي امكان ايجاد تغيير در اطالعات و نوع آمار قابل گزارش

هزار نفر  25به عنوان نمونه، كاربران استاني در ادارات كل راه و شهرسازي امكان دسترسي و تغيير اطالعات شهرهاي باالي . است
هاي واقع در شهرهاي طالعات پروژهدر استان مربوطه را دارند و يا براي كاربران در بنياد مسكن انقالب اسالمي مشاهده و اصالح ا

ة اطالعات پروژ ةمشاهد برايهمچنين، براي متقاضيان مسكن مهر امكان دسترسي به سامانه صرفاً  .هزار نفر ميسر است 25زير 
  .مربوط به متقاضي يا اصالح برخي اطالعات شخصي متقاضي فراهم است

  مديريت مسكن مهر ةسامان

هاي پروژه ةشود، حاوي آمار و اطالعات تفصيلي كليكه بانك اطالعاتي اصلي طرح مسكن مهر محسوب مي ،مديريت ةسامان
هزار ركورد اطالعاتي  434ثبت شده و بنابراين بيش از  تفكيكبههاي مسكن مهر در اين سامانه اطالعات پروژه. مسكن مهر است

  .د داردها در اين بانك اطالعاتي وجوبه ازاي هر يك از پروژه

مبني بر عدم تعهد جديد براي  ةجديد و افزايش تعداد واحدها در اين سامانه، طبق ابالغي ةثبت پروژكه توضيح است شايان 
دليل درخواست ادارات كل راه و شهرسازي  به 1392ماه البته از دي. ممكن نيست 1392،4ماه سال هاي مسكن مهر در آبانپروژه
  .شده است پذيرامكان واحد 20 سقف تا جديد ةپروژ تعريف قبل، هايسال هايپروژه از برخي تعريف امكان بر مبني

هزار نفر،  25شهر باالي (، نوع شهر )سازيساخت، آماده(ها بر حسب نوع پروژه مديريت مسكن مهر، اطالعات پروژه ةدر سامان
و نوع طرح پروژه ) ادارات كل الرستان، ايرانشهر و جنوب كرمان ةاستان به عالو 31(كل  ة، ادار)هزار نفر، شهر جديد 25شهر زير 
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 طرح در وزير مقامقائم ةحوز از مجوز اخذ به منوط جديد، هايپروژه ثبت همچنين و هاپروژه در واحد تعداد افزايش هاي مذكور هرگونهتاريخ ، ازهاي مسكن مهربراي پروژه

  .است مهر مسكن
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فيلدهاي اطالعاتي مربوط به هر  1.گيري استقابل گزارش) جانبهسه ةنامساله و تفاهم5ة ساله، خودمالكين، اجار99داري اجاره(
  :ها مشتمل بر ده گروه اصلي استيك از پروژه

 تماس تشكل، تعداد  ةو شمارنشاني ها نام، آن ةاي اطالعاتي از جملي از فيلدهيهاشامل مجموعه: اطالعات تشكل
  ؛پروژه ةمتقاضيان و ظرفيت باقيماند

 ؛و اطالعات ثبتي زمين، مساحت و ظرفيت قابل ساخت در زمين پروژهنشاني شامل : اطالعات زمين 
 شده در بينيتعداد واحد مسكوني پيشنامه، تاريخ انعقاد و تفاهم ةشمار شامل: )نامهاجاره(نامه اطالعات تفاهم

 ؛قرارداد
 سنتي، صنعتي و نيمه(مسكن و نيز نوع ساخت  ةطرح ساخت پروژ ةمصوب ةشامل تاريخ و شمار: اطالعات طرح -

 ؛)صنعتي
  اطالعاتي چون تعداد بلوك، طبقات شامل ساخت،  ةعالوه بر شماره و تاريخ صدور پروان ):ساخت(اطالعات پروانه

   ؛مسكوني هر پروژه، مساحت كل و مساحت زيربنا و تعداد واحد
 ؛)به ازاي هر مترمربع(از جمله تاريخ قرارداد ساخت، نام مجري ساخت و مبلغ قرارداد ساخت : اطالعات قرارداد   
 شامل اطالعات مربوط به تسهيالت وام مسكن مهر از جمله تاريخ معرفي به بانك، كد و مبلغ : نامهاطالعات معرفي

 ؛شده توسط متقاضيانو ميزان اقساط پرداخت تسهيالت
  مسكن مهر مربوط به ميزان  ةاي از فيلدهاي اطالعاتي سامانمجموعه): ساخت(اطالعات پيشرفت فيزيكي

كاري و نيز تعداد كاري و نازكسازي تا اتمام اسكلت، سقف، سفتشروع پي ةها، از مرحلوساز پروژهپيشرفت ساخت
 ؛شده براي پروژهو فاضالب تأمين انشعابات آب، برق، گاز

  در مرحلة متقاضيان از جمله تعداد واحدهاي به اطالعات مربوط به روند تحويل : )ساخت(فرايند تحويل اطالعات
 ؛كار، تحويل سند اعياني و تحويل به متقاضياخذ پايان

 شده، وضعيت كوني افتتاحتعداد كل واحدهاي مس شاملهاي مسكن مهر شده از پروژهساير اطالعات ثبت: ايرس
   .و علت عارضه) فعال و راكدفعال، نيمه(ها پروژه ةعارض
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هاي كلي و سياست ةكنندمدون، تعيين ةكه در نبود برنام ــ در بخش اول گزارش، قوانين و مصوبات مرتبط با مسكن مهر
روند  آن بر اساسري زمين و ساخت واحدهاي مسكن مهر، در اين بخش، مراحل واگذا. آمده است است ــاقدامات اجرايي طرح 

  .شودميبررسي 

  تأمين و واگذاري زمين ةبررسي نحو -1- 2-1  

بلندمدت است،  ةصورت اجاربرداري از زمين به كه يكي از اركان اصلي طرح مسكن مهر، واگذاري حق بهرهبا توجه به اين
ويژه گرفته توسط نهادهاي متولي، بهاز اقدامات اجرايي صورتبسياري از قوانين و مصوبات مربوط به اين برنامه و نيز بسياري 

در اين . است انجام شدههاي مسكن مهر هتأمين و واگذاري زمين مورد نياز پروژ  يابي،مكانبه قصد وزارت راه و شهرسازي، 
يابي و تأمين زمين، عملكرد طرح مسكن مهر از نظر واگذاري اراضي به متقاضيان بررسي قسمت، پس از مرور روند كلي مكان

  . شده است

  يابي و نحوه تأمين زمين مورد نياز مسكن مهرمكان

ه و شهرسازي و نيز ساير اراضي اولويت اصلي در تأمين زمين مورد نياز براي طرح مسكن مهر اراضي تحت تملك وزارت را
  :تأمين زمين در اين طرح بر حسب اولويت شامل مراحل زير بوده است ةبه طور كلي نحو. دولتي مستعد توسعه بوده است

 ةهاي داراي كاربري مسكوني در داخل محدودهاي دولتي تحت مالكيت وزارت راه و شهرسازي شامل زمينزمين 
 ؛واقع در حريم ةشهرها يا اراضي ذخير

 مسكن بايد  ةموجب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضبه هاي دولتي كه هاي تحت تملك ساير دستگاهزمين
 د؛به وزارت راه و شهرسازي واگذار شو

 ؛مندي از امتيازات و تسهيالت مسكن مهراراضي ملكي افراد حقيقي و حقوقي در قبال بهره 
 شهرها ةهاي دولتي خارج از محدودتهاتر با زمين خريد زمين به صورت نقدي يا. 

  :اصلي زير صورت گرفته است ةهاي مسكن مهر به سه شيويابي پروژهمكان ،موارداين با توجه به 

شهر،  ةشامل اراضي خالي داخل محدود ،هاي داراي كاربري مسكوني در داخل شهرهااستفاده از زمين: دروني ةتوسع .1
  ؛ي فرسوده و شهرهاي جديدهاهاي بافتمحدوده

   1:در اين گروه اولويت تأمين زمين توسط وزارت راه و شهرسازي بر حسب اولويت شامل مراحل زير است

o ؛شهر ةهاي مسكوني تحت مالكيت وزارت راه و شهرسازي در داخل محدودزمين 
o مسكن  ةشهرها كه در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةهاي دولتي واقع در محدودساير زمين

 ؛آيدبه تملك وزارت راه و شهرسازي در مي

                                                            
 

  .هيئت وزيران 24/6/88سازي و ساخت واحدهاي مسكوني مهر، مصوب آمادهنامة نحوة تأمين زمين، واگذاري، شيوه.  1
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o  خصوصي از تسهيالت مسكن  مالكينمندي در ازاي بهره ،شهرها ةاراضي غيردولتي مناسب در محدوداستفاده از
 ؛مهر

o ؛)با هر نوع كاربري(اراضي دولتي شهرها با  ةاراضي مسكوني غيردولتي واقع در محدود ةمعاوض 
o شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي ةخريد اراضي غيردولتي واقع در محدود.   

روستاهاي مستعد  ةيا توسع )متصل ةتوسع(شهر  ةشامل افزايش محدود: استفاده از اراضي ذخيره واقع در حريم شهرها .2
  .واقع در حريم شهر

  :شهر به شرح زير است ةوداولويت تأمين زمين در خارج از محد

o ؛مصوب شهر ةاراضي دولتي مناسب متصل به خط محدود 
o  ؛مصوب ةكاربري مسكوني متصل به خط محدود براياراضي غيردولتي مناسب 
o هاي داخل حريم شهرهاسكونتگاه ةاراضي دولتي واقع در محدود.  

  .است بيني شدهادست مصوب پيشهاي فربراي شهرهايي كه در طرح: سازي در خارج از حريم شهرهاشهرك .3

o  هاي مسكوني در خارج از حريم شهرهاستاحداث شهرك برايدر اين گروه اولويت با اراضي دولتي مناسب. 

  تخصيص و واگذاري زمين

هايي كه از ابتداي اجراي طرح توسط متقاضيان شده براي طرح مسكن مهر به تعاونياراضي تأمين ةبه طور كلي بخش عمد
- جانبه به ساخت پروژههاي سهنامهدر قالب تفاهم1388كه از سال اختصاص داده شده سازاني و نيز به انبوه هتشكيل شدثبت و 

به  ،هاي دو، سه و چهارنفرههاي مسكن مهر در قالب واگذاري زمين به گروهاز پروژه معدوديهمچنين . نداهاي مسكوني پرداخته
- در پروژهكه يادآوري است شايان . ه استبه اجرا درآمد 1388از سال  ،ي طرح مسكن مهرتسهيل و تسريع در روند عمليات قصد 

هاي مسكن مهر در قالب طرح خودمالكين، مالكيت زمين طرح در اختيار شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي بوده و 
  .زمين واگذار نكرده استها بنابراين وزارت راه و شهرسازي به اين گروه از پروژه

ها نيز در قالب قرارداد واگذاري امتياز برخورداري از سازان، بخشي از زمينهاي اصلي شامل تعاوني و انبوهگروهبر اين عالوه
هاي تحت مالكيت همچنين در برخي موارد، زمين. ها و نهادها قرار داده شده استتسهيالت مسكن مهر در اختيار برخي سازمان

از تسهيالت مسكن مهر برخوردار  شود،منعقد مي با وزارت راه و شهرسازيكه ي يهانامهو تفاهم هاقراردادنهادهاي دولتي طبق 
  :توان به موارد زير اشاره كردميها اين برنامهترين از مهم. خواهند شد

 هاي تحت پوشش سازمان قشرهايحمايت از  به قصدواگذاري زمين به مددجويان شهري در قالب مسكن مهر  ةبرنام
  ؛)ره(خمينيامداد امام ةحمايتي مانند سازمان بهزيستي و كميت

 امر خير  اقدام بهفرهنگ  ةاحداث مسكن به منظور تشويق و توسع برايساز واگذاري زمين به خيرين مسكن ةبرنام
 ؛ساخت مسكن

 بر اساس توافق بين سازمان ملي : بهزيستي و سازمانزمين و مسكن بين سازمان ملي  ةنامتفاهمهاي مبتني بر برنامه
  .هزار واحد بر اساس توزيع استاني 30زمين و مسكن و سازمان بهزيستي مبني بر واگذاري زمين به ميزان ساالنه 
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  گرفته بين سازمان اوقاف و امور خيريه و بر اساس توافق صورت: تسهيالت پرداختي به اراضي وقفيتوافقات در زمينة
شده براي مسكن مهر از تسهيالت و شهرسازي، مقرر شده است واحدهاي مسكوني داراي شرايط اعالموزارت مسكن 

  .مند شوندمسكن مهر بهره
 نامه اخذ تسهيالت براي سازمان مسكن و شهرسازي به صدور معرفي: بنياد تعاون سپاههاي مربوط به برنامه

خواهد وزارت مسكن و شهرسازي احداث  ةشدسازيراضي آزادكه بنياد تعاون سپاه بر روي ا كنداقدام مي واحدهايي
 . كرد

 60آورده اشاره كرد كه شامل واحدهاي با مساحت كمتر از  ساخت بدونِ توان به برنامةي واگذاري زمين ميهااز ديگر برنامه
شدة اين واحدها معادل قيمت تمام. ها استقرار يابندتوانند در آنمبلغي مي پرداختكه افراد واجد شرايط بدون است مترمربع 
قراردادهاي منعقدشده با بنياد تعاون ناجا، وزارت تعاون، وزارت دفاع، وزارت جهاد . شده به متقاضيان استساخت اعطا مبلغ وام

  .استهر هاي تخصيص زمين در قالب طرح مسكن ماز ديگر برنامهسازان كشاورزي و نيز تهاتر با بنياد مسكن و تهاتر با انبوه

طرح اجراي از آغاز دهد گزارش سازمان ملي زمين و مسكن از روند پيشرفت طرح مسكن مهر در سطح كشور نشان مي
قراردادهاي  تعداد .بوده استهكتار  700هزار و  9شده بالغ بر واگذار ةسال99هاي زمينمقدار  1387مسكن مهر تا فروردين 

هزار واحد مسكوني  800بيش از و هزار واحد بوده  45بالغ بر يك ميليون و  1387ال ساله نيز در اوايل س99هاي واگذاري زمين
 17مجموعاً حدود  1391طبق گزارش سازمان ملي زمين و مسكن در سال  1.به نام اعضاي تعاوني مسكن مهر ثبت شده است

هزار نفر به طرح مسكن مهر اختصاص  25 كمتر ازو  با جمعيت بيشتري يهزار هكتار از اراضي دولتي و بخش خصوصي در شهرها
 9نزديك به ) مالكينبجز خود(هزار نفر  25رهاي باالي شده در شهدادهمطابق اين گزارش سطح اراضي تخصيص. داده شده است

  . هكتار بوده است 1500هزار نفر معادل  25هكتار و در شهرهاي زير  هزار

 در سامانة شدهثبتهاي طرح مسكن مهر، اطالعات چگونگي تخصيص اراضي به پروژه بررسيمناسب براي  منابع از ديگر
 86مجموع در 1392ماه ابتداي بهمندر اين اطالعات طبق  2.است به ازاي هر پروژه» مساحت زمين«تحت عنوان  مسكن مهر

اراضي  3.اختصاص يافته استجانبه براي ساخت واحدهاي مسكن مهر در كل كشور هزار هكتار زمين به قراردادهاي سه
ايط تبديل كه بعدها از نظر شر( ساله5 ةهاي اجارو زمين ساله99 ةاجارهاي زمينگروه واگذارشده به قراردادهاي تعاوني شامل دو 

   4.هزار هكتار است 5/534برابر با  ،)ساله شده99هاي به زمين

                                                            
 

  .1391گزارش عملكرد طرح مسكن مهر، سازمان ملي زمين و مسكن، .  1
  .يق ميسر نيستها به صورت دقها داراي ايراد است و بنابراين برآورد مساحت كل پروژهشده از مساحت زمين در اين سامانه در مورد برخي پروژهاطالعات ثبت. 2
فرض بر اين است . به دست آمده است  هكتار بوده، 900ها بيشتر از پروژه، كه مساحت زمين آن 114شده با حذف دادهشايان توضيح است كه مساحت كل اراضي تخصيص.  3

جمع كل  .ثبت شده است  )هاي غيرمسكونيبا احتساب معابر و كاربري(شده به پروژه دادهها احتماالً داراي خطا بوده و يا كل مساحت پهنة تخصيصكه اطالعات اين پروژه
  .هزار هكتار خواهد شد 6/286جانبه، با احتساب اين ارقام ، برابر با يافته به قراردادهاي سهمساحت زمين اختصاص

در جمع مساحت كل اراضي در هكتار هستند كه  900داراي مساحت زمين بيش از  ،از نوع قراردادهاي تعاوني ،هزار نفر 25شهر جديد يا باالي  16پروژه در  440زديك به ن. 4
  .استهزار هكتار  1367با احتساب اين ارقام بالغ بر يافته به قراردادهاي تعاوني كل مساحت اراضي اختصاص. نظر گرفته نشده است
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- نامهبرخي تفاهم اجراي توان مراحلمي مديريت مسكن مهر، ةدر سامان» نوع تخصيص تشكل«با توجه به اطالعات مربوط به 

طرح مسكن  در قالب ساخت واحدهاي مسكوني را، به قصدو ساير نهادهاي دولتي هاي منعقدشده بين وزارت راه و شهرسازي 
). 3-1- 1بند  ،1 دولج(است  آمدهساخت در بخش پيشين  ةبرنامهاي مربوط به نامهتفاهمشده در ذكرارقام . كردگيري پي  مهر،
تعداد واحدهاي مسكوني ، در سامانة مسكن مهر از نهادهاي دولتي مجريه شدبنديطبقه استفاده از اطالعاتبا اين قسمت در 
ساخت سازمان بهزيستي حالشده يا درتعداد واحدهاي مسكوني احداث .شودمياين نهادها بررسي  توسط ساختحالدر

بيشترين . هزار هكتار زمين براي اجراي آن به اين سازمان اختصاص يافته است 4واحد است و اندكي بيش از  9592درمجموع 
 10256مجموع درهمچنين . واقع استخوزستان و آذربايجان شرقي   هاي فارس،استانني از اين نوع در وتعداد واحدهاي مسك

در حال ساخت احداث شده يا هكتار در سطح كل كشور توسط بنياد تعاون سپاه  5900واحد مسكوني در اراضي به مساحت 
ها قرار گرفته كه در سه استان هرمزگان، تهران و آذربايجان غربي بيشترين تعداد واحد مسكوني در مقايسه با ساير استان ،است
هكتار در  500در اراضي به مساحت واحد  4395توسط بنياد تعاون ناجا ساخت درحالشده يا احداث تعداد واحد مسكوني. است

مسكوني در مقايسه با  هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و مازندران داراي بيشترين تعداد واحدسطح كل كشور است و استان
به  .استاع احداث شده يا در حال ساخت هكتاري توسط وزارت دف 956واحد در اراضي  7705همچنين  .ها هستندساير استان

 به مساحتاراضي در واحد  22356توسط نهادهاي نظامي  ساختحالشده يا دراحداثاين ترتيب كل واحدهاي طرح مسكن مهر 
  . هكتار است 7356

در ست كه هزار واحد ا 529بندي شده، جانبه در اين قسمت دستهسهنامةكه تحت عنوان تفاهم ،تعداد واحدهاي مسكوني
تعداد . يا در حال ساخت استشده يافته به طرح مسكن مهر احداث هكتار از كل اراضي اختصاصهزار  271 اراضي به مساحت

و توسط وزارت هكتاري  39واحد در اراضي  3141ي كشاورز جهاد ساخت توسط وزارتشده يا درحالواحدهاي مسكوني احداث
هكتار  8200ساز به خيرين مسكن هاي واگذارشده زمين مساحتهمچنين . هكتاري بوده است 36واحد در اراضي  2000نفت 
واحد توسط مددجويان  2188به همين ترتيب  .استواحد مسكوني در اين اراضي احداث شده يا در حال ساخت  6897و بوده 

 .استحدهاي مسكوني بدون آورده در طرح مسكن مهر احداث شده يا در حال ساخت واحد تحت عنوان ساخت وا 219شهري و 
 8/0شده براي واحدهاي مسكوني بدون آورده نزديك به هكتار و اراضي استفاده 805يافته به مورد اول بالغ بر اراضي اختصاص

  . استهكتار 

هستند كه نوع خاصي از  هااحداث آنا در حال ي اندكردهنيز سازندگان خارجي احداث را واحد  1536از سوي ديگر، 
با اين توضيح كه قرارداد ساخت واحدهاي مسكن مهر با . ددر استان تهران قرار دار هاآن ةو هم استجانبه قراردادهاي سه

تعداد در رقم فوق نيز بخشي از اين  وبندي شده جانبه در سامانه طبقهتحت عنوان قراردادهاي سهسازندگان داخلي و خارجي 
مسكن، حمايت از  ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 2 ةماد 5طبق بند  كه توضيح است شايان. شودنظر گرفته مي

  . بيني شده استگذاري خارجي براي ساخت واحدهاي مسكوني پيشسرمايه
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  . 1392نوع تخصيص تشكل، حسببر تعداد واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر  :5 نمودار

  
  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

يريه تحت هكتار توسط سازمان اوقاف و امور خ 228واحد مسكوني در اراضي به مساحت حدود  9311نمودار، اين بر اساس 
مسكوني تحت عنوان امتياز واحد  32219همچنين درمجموع . شده يا در حال ساخت بوده استعنوان اراضي وقفي احداث

اشكوب و نوسازي بافت فرسوده توسط بخش خصوصي احداث شده يا در حال ساخت بوده كه از تسهيالت بانكي مسكن اضافه
ترتيب بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني بهمسكن مهر،  ةبندي مندرج در سامانبر اساس اين نوع طبقه. اندمهر استفاده كرده
  . استجانبه سه ةنامساله و تفاهم99داري اي خودمالكين، اجارهمربوط به قرارداده

) سازمان ملي زمين و مسكن(آمد، بخشي از اراضي وزارت مسكن و شهرسازي  1-1-1طور كه در بند همان ،توضيح اينكه
 ايهزار نفر يا اراضي 25هزار نفر با اراضي متعلق به بنياد مسكن انقالب اسالمي در شهرهاي باالي  25واقع در شهرهاي زير 

همچنين طي مصوبات مسكن مهر، به صورت ساالنه . شده براي مسكن مهر بوده استيابيهاي مكانكه در محلتهاتر شده 
ها به متقاضيان واجد كه شرايط تسهيالت و واگذاري آن ،واحد بدون آورده نيز در دستور كار دولت قرار گرفته معدوديساخت 

در  ،گيردها تعلق ميگذاري به آنكه تسهيالت بدون سپرده ،تعداد واحدهاي بدون آورده .ين شده استشرايط در مصوبات تعي
  . بيني شده استپيش 1392تا  1389 رةدوواحد براي  2263قانون 
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 هاي مسكن مهربررسي تعداد و پراكنش جغرافيايي پروژه -2- 2-1

برداري توسط رارداد واگذاري حق بهرهقدر قالب  شدهاحداثهاي مسكوني مسكن مهر، ساختمان يا ساختمان ةدر برنام
در اين . شودمسكن مهر محسوب ميهاي »پروژه«در زمرة ) سازانها يا انبوهتعاوني(يا حقوقي ) خودمالكين(اشخاص حقيقي 

  .ايمكردهدر سطح كشور بررسي را هاي مسكن مهر شمار و توزيع پروژه  قسمت،

  هاي مسكن مهروژهكل پرتعداد 

 »ساخت« ةپروژ هزار 5/388بيش از ، درمجموع 1392ماه تا ابتداي بهمن 1386سال از  مسكن مهر ةاجراي برنام ةطي دور
 هاي مسكن مهرپروژه. استساخت شده يا درحالميليون واحد مسكونيِ احداث 2وجود دارد كه شامل بيش از  مسكن مهر

بيش  مجموعكشور، در شهر جديد 18 كلاز جمله در  است؛ به اجرا درآمده 1)شهر كشور 1331از كل (شهر  1135درمجموع در 
مسكن مهر، بر حسب نهاد متولي به سه گروه اصلي شهرهاي  ةشهرهاي داراي پروژ. ستمسكن مهر در حال اجراة هزار پروژ 8از 

جدول زير تعداد شهرهاي مربوط به هر گروه را . اندهزار نفر و شهرهاي جديد تفكيك شده 25هزار نفر، شهرهاي زير  25باالي 
  .دهدنشان مي

  هاي شهريمسكن مهر بر حسب گروه ةويژگي شهرهاي داراي پروژ :3 جدول

 مشخصات گروه شهري

 مركز استان 31شهر از جمله  259شامل  هزار نفر 25شهرهاي باالي 

 هزار نفر 25شهرهاي زير 

  شهر 858شامل 
 ةنامفاقد پروژه از نوع تفاهم) به استثناي دو مورد(اين گروه شهرها 

 .جانبه هستندسه

   شهرهاي جديد
 )شهر در كل كشور 18مجموع در(

  :استان كشور 11شهر جديد در  18شامل 
، بهارستان، فوالدشهر، مجلسي )تهران(انديشه، پرند، پرديس 

، )خراسان رضوي(بينالود، گلبهار   ،)البرز(، هشتگرد جديد )اصفهان(
، رامين، )آذربايجان شرقي(، سهند )مركزي(اميركبير، مهاجران 

، علوي )بوشهر(شهر ، عالي)فارس(، صدرا )خوزستان(شهر شيرين
 )سيستان و بلوچستان(، رامشار )بندرعباس(

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

                                                            
 

  .افزايش يافته است 1390شهر در سال  1331به  1385ال شهر در س 1012طبق اطالعات مركز آمار ايران تعداد شهرهاي كل كشور از  .1
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  گروه شهري و نوع قراردادهاي مسكن مهر بر حسب وژهپر

سازمان ملي ( هزار نفر 25درصد در شهرهاي باالي  48ساخت مسكن مهر، شده يا درحالاحداث ةهزار پروژ 5/388از مجموع 
درصد  2و  )متولي آن است بنياد مسكن انقالب اسالمي( هزار نفر 25درصد در شهرهاي زير  49، )زمين و مسكن متولي آن است

  . درقرار دا) متولي آن است شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد(در شهرهاي جديد 

  .1392مسكن مهر بر حسب گروه شهري،  و واحدهاي مسكوني طرح هاتعداد كل پروژه :4 جدول

  )درصد(سهم  تعداد واحد  )درصد(سهم   تعداد پروژه گروه شهري
  100   2,054,848  100 388,538 ساخت مسكن مهرهاي پروژهتعداد كل 

  60.3  1,238,872 48 188,323 هزار نفر 25شهرهاي باالي 
  19.6  402,693 50 192,213 هزار نفر 25شهرهاي زير 

  20.1  413,283 2 8,002 شهرهاي جديد
  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  نةساما  :مأخذ

دهد بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني طرح سه گروه شهري نشان مياين تعداد كل واحدهاي مسكوني در هر يك از  ةمقايس
بيشترين تعداد واحد مسكن مهر را به خود و پس از آن شهرهاي جديد  واقع شدههزار نفر  25مسكن مهر در شهرهاي باالي 

هاي مسكن مهر را به خود درصد از كل پروژه2 فقطنظر تعداد پروژه، از   شهرهاي جديد، اگرچه بنابراين .است اختصاص  داده
هاي مسكوني در شهرهاي پروژه به بيان ديگر،. درصد از شمار كل واحدهاي مسكوني است 20اند، اين تعداد شامل اختصاص داده

در مقابل، بخش . است) زاي هر پروژهواحد به ا 50ميانگين حدود (مقياس با تعداد واحد مسكوني باال جديد عمدتاً از نوع بزرگ
) پروژه به ازاي هربا ميانگين دو واحد (مقياس هاي كوچكهزار نفر پروژه25در شهرهاي زير را هاي مسكن مهر پروژه ةعمد

  .است آمده 6هاي شهري در نمودار هاي مسكن مهر در گروهتوزيع پروژه .دهندتشكيل مي

  شهري هاي مسكن مهر بر حسب گروهپروژه توزيع :6 نمودار

  
  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ
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هاي خودمالكين در شهرهاي دهد سهم پروژهنشان مي  )5جدول (هاي مسكن مهر بر حسب نوع قرارداد بررسي توزيع پروژه
 به. استهاي مسكن مهر در اين گروه از شهرها از نوع قرارداد تعاوني يا خودمالكين پروژه ةجديد كشور بسيار پايين بوده و عمد

هاي از پروژه  از سوي ديگر،. درصد در شهرهاي جديد واقع شده است 2هاي مسكن خودمالكين كمتر از طوري كه از كل پروژه
شهرهاي جديد به اجرا درآمده و سهم گروه شهرهاي  هزار نفر و25در شهرهاي باالي  فقطجانبه نيز سه ةنامنوع قرارداد تفاهم

  .هزار نفر از اين نوع قراردادها نزديك به صفر است25

   .1392 شهري، گروه و پروژه نوع حسب بر مهر مسكن هايپروژه توزيع :5 جدول

 گروه شهري
 خودمالكين پروژة سه جانبهنامةپروژة تفاهم تعاوني پروژة

 جمع كل
)درصد(سهم  تعداد )درصد(سهم  تعداد  )درصد(سهم  تعداد   

 188,323 49.44 178,172 65.07 1,496 33.44 8,655 هزار نفر 25شهر باالي 

 192,213 48.72 175,576 0.48 11 64.23 16,626 هزار نفر 25شهر زير 

 8,002 1.83 6,606 34.45 792 2.33 604 شهر جديد

 388,538 100 360,354 100 2,299 100 25,885 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  سامانة: مأخذ

بيشترين تعداد دهد نشان مي) 40 شمارة جدول پيوست(كشور  يهاهاي مسكن مهر در سطح استانبررسي توزيع پروژه
بيشترين تعداد  .داردها نيز در استان البرز قرار هزار پروژه و كمترين تعداد پروژه 5/41با  ،هاي مسكن مهر در استان فارسپروژه
جانبه در استان تهران و از لحاظ از لحاظ قراردادهاي سه  هاي مسكن مهر از لحاظ قراردادهاي تعاوني در استان فارس،پروژه

در استان اصفهان قرار هزار نفر  25ها در شهرهاي باالي همچنين بيشترين تعداد پروژه. داردخودمالكين در استان اصفهان قرار 
ماه در ابتداي بهمن .از آن خود كرده استهزار نفر و شهرهاي جديد استان فارس  25در مورد شهرهاي زير را گرفته و مقام اول 

جانبه سه ةنامتفاهم ةپروژ 2300تعاوني و  ةهزار پروژ 26مسكن مهر خودمالكين،  ةهزار پروژ 360درمجموع بيش از  1392سال 
هاي كشور به تفكيك گروه ها و واحدهاي مسكن مهر در استانتوزيع جغرافيايي پروژه(كل كشور وجود داشته است در سطح 

  ).40 شمارة پيوستجدول نوع پروژه در  و شهري

  ساخت گوناگونمراحل توزيع واحدهاي مسكوني در نحوة بررسي تعداد و  -3- 2-1

- شده يا درحالاجراي طرح، تعداد واحدهاي مسكوني احداث ةدوروساز مسكن مهر در طول به منظور بررسي حجم ساخت

، كه »تعداد واحد پروانه«شمار كل مسكن مهر،  ةدر سامان شدهاطالعات ثبتبا توجه به  ،در اين قسمت. شودميساخت بررسي 
. شودميبه عنوان تعداد كل واحدهاي مسكن مهر بررسي  ساخت در هر پروژه است، ةمعرف تعداد واحد مسكوني داراي پروان

 فروش واحد تعداد«و » قطعي ةشدياقساط فروش واحد تعداد«، اطالعات مربوط به شدهتمامبررسي تعداد واحد  برايهمچنين 
 ةدفترچ انكبكار است كه شده و داراي پاياناين اطالعات مربوط به واحدهاي ساخته. شودتحليل مي» تدريجي ةشدياقساط

- 2بند ، 4نمودار طرح مسكن مهر در  هايپروژه طبق روند اجراي(تحويل به متقاضي هستند  ةو آماد را صادر كردهها آناقساط 
1-1(.  
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  واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر

در  1392در ابتداي بهمن ماه  مسكن مهر ةشده در سامانتعداد كل واحدهاي مسكن مهر در سطح كشور بر اساس آمار ثبت
هزار  1239هزار نفر با حدود  25بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني در شهرهاي باالي . واحد استهزار  55و  ميليون 2حدود 

درصد از كل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در شهرهاي جديد و  20 حدود همچنين. درصد قرار دارد 60واحد مسكوني يا 
ها و واحدهاي مسكن سهم نسبي تعداد پروژه ةمقايس. ستا احداث شدههزار نفر  25صد آن در شهرهاي زير در 20نزديك به 

در شهرهاي زير ، در حالي كه استمقياس در شهرهاي جديد بزرگ هاي فعالدهد كه پروژهمهر به تفكيك گروه شهري نشان مي
هزار  8در شهرهاي جديد . )متوسط دو واحد در هر پروژه( است به ازاي هر پروژه پايين واحد مسكونيتعداد  متوسطهزار نفر  25

 403هزار پروژه شامل  192هزار نفر  25در حالي كه در شهرهاي زير شود، اجرا مي هزار واحد مسكوني 413پروژه فعال شامل 
واحد هزار  1239هزار پروژه در مقابل حدود  188هزار نفر شامل  25و اين ارقام در شهرهاي باالي  استهزار واحد مسكوني 

  . است مسكوني

دهد كه پس از واحدهاي نشان مي» نوع طرح پروژه«ساخت از لحاظ شده يا درحالبررسي وضعيت واحدهاي مسكوني احداث
اي تعاوني با درصد سهم نسبي از كل واحدهاي مسكوني، بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني از نوع قرارداده44خودمالكين با 

  . درصد است27جانبه سه ةنامهاي تفاهمدر قالب پروژهاحداث حالشده يا دراحداثدرصد است و واحدهاي مسكوني 29

  .1392تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع طرح پروژه، : 6 جدول

 )درصد(سهم  تعداد واحد مسكوني نوع طرح پروژه

 %29  599,228 تعاونيقرارداد 

 %27  545,007 جانبهسه ةنامتفاهم

 %44  910,613  قرارداد خودمالكين

 %100  2,054,848 تعداد كل واحدهاي مسكوني

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

سپس در استان خراسان رضوي و هزار واحد و  56بيشترين تعداد واحد مسكوني با قرارداد ساخت تعاوني در استان تهران با 
هزار واحد و  178جانبه از لحاظ تعداد واحد مسكوني در استان تهران با هاي سهنامههمچنين بيشترين تفاهم. خوزستان قرار دارد

و خراسان  هاي آذربايجان شرقياستان. ستا قرار گرفته ،هزار واحد مسكوني 57با  ،با اختالف زياد از استان دوم يعني استان البرز
 مسرانجا. داردهزار واحد مسكوني قرار  30با اندكي بيش از  هاي بعدقراردادهاي ساخت در مقامرضوي از لحاظ تعداد در اين نوع 
به و مازندران بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني خودمالكين را هاي تهران، اصفهان، فارس ، استاناز لحاظ قراردادهاي خودمالكين

ساخت طرح شده يا درحالاستاني مربوط به واحدهاي مسكوني احداث 44تا  41 ةجداول پيوست شمار( است دادهخود اختصاص 
   ).مسكن مهر از لحاظ نوع طرح پروژه

در حالي . در شهرهاي جديد قرار داردجانبه سه ةنامتفاهمبيشترين واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي  مطابق جدول زير
از سوي . ري ديگر، بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر از نوع قراردادهاي خودمالكين استكه در دو گروه شه

بررسي جداول . هزار نفر قرار دارد 25ديگر، بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني از نوع تعاوني و خودمالكين در شهرهاي باالي 
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دهد كه بيشترين قراردادهاي تعاوني مسكن طرح پروژه نشان مياستاني تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك گروه شهري و نوع 
همچنين، بيشترين . شودمربوط ميهاي خوزستان، آذربايجان غربي و كرمان استان درهزار نفر  25شهرهاي باالي  به مهر

قراردادهاي  بيشترينين و هاي البرز، خراسان رضوي و قزوهزار نفر در استان 25شهرهاي باالي  ةجانبسه ةنامتفاهمقراردادهاي 
 ةانواع طرح پروژ اي است كهبه گونه توزيعنحوة به عبارت ديگر . داردهاي تهران، اصفهان و مازندران قرار خودمالكين در استان

مسكن مهر در چند استان خاص تمركز ندارد و هر كدام از انواع قراردادهاي مسكن مهر در شهرهاي چند استان بيشتر فعال 
  . است

 واقع است واستان تهران بيشترين تعداد واحد مسكوني از نوع قرارداد تعاوني هزار نفر  25شهرهاي زير در از سوي ديگر، 
از لحاظ  د وواحد مسكوني قرار دار 20نوبي با در استان خراسان ج فقطهزار نفر  25واقع در شهرهاي زير  ةجانبقراردادهاي سه

انجام از لحاظ قراردادهاي سر. ستا مقام نخست را از لحاظ تعداد واحد مسكوني كسب كرده قراردادهاي خودمالكين استان فارس
شهرهاي جديد استان تهران و از لحاظ قراردادهاي  جانبهشهرهاي جديد استان خراسان رضوي، از لحاظ قرارداد سه تعاوني

 جداول( انداستان كسب كرده 11مسكوني در ميان خودمالكين شهرهاي جديد استان اصفهان مقام اول را از لحاظ تعداد واحد 
 .)به تفكيك گروه شهري و نوع طرح پروژه 48تا  42 ةپيوست شمار

  .1392تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك گروه شهري و نوع طرح پروژه،  :7 جدول

 گروه شهري

كل واحدهاي مسكوني 
 تعاوني

  كل واحدهاي مسكوني 
 جانبهسه

كل واحدهاي مسكوني 
تعداد كل واحد  خودمالكين

 مسكوني
)درصد(سهم  تعداد)درصد(سهم  تعداد)درصد(سهم  تعداد

 1,238,872 66.86 608,875 44.00 239,798 65.12 390,199 هزار نفر 25شهرباالي 

 402,693 29.42 267,941 0.00 20 22.48 134,732 هزار نفر 25شهرزير 

 413,283 3.71 33,797 56.00 305,189 12.40 74,297 شهر جديد

 2,054,848 100 910,613 100 545,007 100 599,228 جمع كل

  .1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ

  طرح مسكن مهر شدةتمامواحدهاي 

واحدهاي  دسته از آن .در دست استمسكن مهر، آمار و اطالعات گوناگوني  شدةتمامبا توجه به تعاريف متفاوت از واحدهاي 
بايد انشعابات ، كاري قرار داردم نازكاتما ةآخر يعني مرحل ةاز لحاظ پيشرفت فيزيكي در مرحل ، كهمسكوني طرح مسكن مهر

و  تعيينها به صورت تدريجي يا قطعي آن از لحاظ تسهيالت بانكي نيز اقساط و آب، فاضالب، برق و گاز را داشته باشد ةچهارگان
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كل واحدهاي  در قياس با ،داين شرايط را داشته باش ةواحدهايي كه هم. مراحل تحويل نهايي به متقاضي نيز طي شده باشد
   1.استمعدود ساخت طرح مسكن مهر نسبتاً درحال

 )درصد 37( هزار واحد 332كه از اين تعداد بيش از  شده،واحد مسكوني تمام  471،604مجموعاً  1392ماه در ابتداي بهمن
از اين تعداد از نوع قراردادهاي تعاوني  )درصد 16( مسكوني هزار واحد 98نزديك به . مربوط به قراردادهاي خودمالكين بوده است

سهم مربوط به قراردادهاي از  به اين ترتيب كمترين. جانبه بوده استسه ةناماز نوع تفاهم )درصد 8( هزار واحد 41و مابقي يعني 
درصد از كل واحدهايي كه با اين نوع قرارداد در حال  56نزديك به  اشاره شد،طور كه  همان ،وجانبه بوده سه ةنامنوع تفاهم

هاي اصفهان، ه مربوط به استانشداني، بيشترين تعداد واحدهاي تماماز لحاظ است. قرار داردر شهرهاي جديد ساخت بوده د
ساخت طرح مسكن مهر درصد از كل واحدهاي مسكوني درحال 23نزديك به  به اين ترتيب. ربايجان شرقي و فارس بوده استآذ

هزار واحد 139واحدهاي مسكوني با قرارداد خودمالكين انجام شود، مجموعاً درنظرگرفتن اگر محاسبات بدون  .شده استتمام 
داراي سهم ، هزار واحد 1144با رقم جانبه سه ةنامتفاهمتعاوني و از نوع ه كه نسبت به كل واحدهاي مسكوني شدمسكوني تمام 

درصد، در  35هزار نفر حدود  25به كل واحدهاي مسكوني در شهرهاي باالي  شدهواحدهاي تمام نسبت . درصد است 12حدود 
واحدهاي نگرفتن  نظر در در صورت. درصد است 5د اندكي بيش از درصد و در شهرهاي جدي 4حدود  هزار نفر 25شهرهاي زير 

 20نزديك به هزار نفر  25در شهرهاي باالي واحدها از كل  شدهبي واحدهاي تمامسهم نس ،خودمالكين مسكوني با قرارداد
  . يابددرصد كاهش مي 3شهرهاي جديد به حدود  در ودرصد  2حدود به هزار نفر  25در شهرهاي زير  ،درصد

  .1392ه با كل واحدهاي مسكوني، شدتعداد واحدهاي مسكوني تمام ةمقايس : 8 جدول

 استان
جمع تعداد كل 

  سكونيمواحدهاي 
 جانبه و تعاونيسه

تعداد كل واحد 
مسكوني 
 خودمالكين

جمع تعداد
تمام  واحدهاي

جانبه و سه شدة
 تعاوني

تعداد كل 
  واحدهاي

شدة تمام
 خودمالكين

سهم نسبي تعداد 
 شدهتمامواحدهاي 
  بدون(از كل 

 )خودمالكين

سهم نسبي تعداد 
- تمامواحدهاي 

 از كل شده

 35.03 19.73 309,745 124,283 608,875 629,997هزار نفر 25شهرهاي باالي 

 3.92 2.13 12,903 2,871 267,941 134,752 هزار نفر 25شهرهاي زير 

 5.28 3.16 9,808 11,994 33,797 379,486 شهر جديد

 22.95 12.16 332,456 139,148 910,613 1,144,235 جمع كل

  . 1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

                                                            
 

تعداد واحد «، »تدريجي ةشدياقساطتعداد واحد فروش«، »تحويل به متقاضي«، »اخذ پايان كار«، »تعداد واحد استقرار«مسكن مهر عناويني مانند  ةدر بانك اطالعاتي سامان . 1
ها به اتمام رسيده كه مراحل ساخت آنبررسي كرد توان به عنوان واحدهايي نيز ميرا » غيرنهايي ةشدواحد افتتاح« و» نهايي ةشدواحد افتتاح«، »قطعي ةشدياقساطفروش
هاي ها اشاره شد، در قسمتاين آمار با ساير مواردي كه در باال به آن ةبررسي وضعيت اين واحدها و مقايس. آمده است دومفهرست كامل فيلدهاي اطالعاتي در پيوست . است
  . شدانجام خواهد ) 4- 2بند ( بعد
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سپس . درصد است 55قم با بيش از به كل واحدها مربوط به استان  شدهتماماز لحاظ استاني، بيشترين سهم نسبي واحدهاي 
درصد از كل واحدهاي  40كه بيش از  داردهاي خراسان جنوبي، اردبيل، اصفهان، سمنان و لرستان قرار هاي بعد استاندر مقام

 5استان چهارمحال و بختياري با از اين حيث كمترين پيشرفت مربوط به . ه استشدها تماممسكوني طرح مسكن مهر در آن
هاي البرز، تهران، بوشهر و هرمزگان استان كشور، در استان 31در ميان  .ه از كل واحدهاستشددرصد واحدهاي مسكوني تمام 

استاني مرتبط با واحدهاي  50و  49 ةجداول شمار( ه استشد درصد از كل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر تمام 10كمتر از 
   ).آمده استپيوست  در ها از كل واحدهاي مسكونيه و سهم نسبي آنشدتمام

  تعيين شرايط متقاضيان واجد شرايطشناسايي و  ةنحوبررسي  -4- 2-1

  شرايط متقاضيان مسكن مهر

و خود افراد متأهل يا سرپرست خانوار كه  ةكلي 1،مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنام مطابق آيين
فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از ) 1/1/1384(چهارم توسعه  ةها از زمان شروع قانون برنامتحت تكفل آنافراد 

يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، از هيچ 22/11/1357تاريخ 
سال  5شهر مورد تقاضا حداقل ر اي خريد يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند و د واحد مسكوني يا تسهيالت يارانه

و براي كارمندان دولتي كه به يابد مين از شهرهاي بزرگ اين مدت به يك سال كاهش ابراي مهاجر(سكونت داشته باشند  سابقة
مند  توانند از تسهيالت مسكن مهر بهره ، مي)ل نخواهد بودسكونت مالك عم شوند، سابقةاستناد حكم دستگاه مربوط منتقل مي

در . است شدهو مصوبات مرتبط با طرح مسكن مهر اشاره  در متون قانون ،تحت عنوان شرايط چهارگانه ،اين شرايط هب. دنشو
اي براي متقاضيان خاص در نظر مسكن، شرايط ويژه ةساير مصوبات و قوانين بعد از قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض

 پيش صي از متقاضيان از شرايط چهارگانةهاي خاواقع گروهاين شرايط دربر اساس  .كه فهرست آن در زير آمده است هگرفته شد
  :شوندميبدين ترتيب متقاضيان با شرايط زير نيز واجد شرايط طرح مسكن مهر محسوب . اندشدهگفته مستثني 

  ؛سال 35با شرط سني حداقل ) نكردهاعم از مطلقه، بيوه و هرگزازدواج(بانوان خودسرپرست   
 ؛نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور  
 ؛سال سن با معرفي سازمان بهزيستي كشور 20حركتي با دارا بودن حداقل ـ  ن جسميمعلوال   
  سال سن و ساير شرايط مسكن  35اتباع خارجي است، مشروط به دارا بودن از بانوان متقاضي متأهل كه همسرشان

  ؛مهر به عنوان سرپرست خانوار
 اند، با  ن متأهل تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور كه بدسرپرست يا داراي همسر ازكارافتاده، زنداني يا متواريزنا

 ؛تأييديه از ادارات كل بهزيستي استان، به عنوان سرپرست خانوار ةارائ
 سر و به محضري از طرف شوهر مبني بر پذيرش شرايط واگذاري مسكن مهر به هم ةتعهدنام ةزنان متأهل با ارائ

مزبور از  ةنام به نام متقاضي و شوهرشان با احراز ساير شرايط قانوني مندرج در آيين» ج«شرط تكميل اطالعات فرم 
                                                            
 

  .7/2/1388مصوب .  1
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آوران المپيك، پاراالمپيك جهاني و آسيايي  مدال 1.شوندمزايا و امكانات مسكن مهر منفرداً يا مشتركاً برخوردار مي
 2؛وزير ورزش و جوانان از شرط تأهل مستثني هستند اعم از خواهران و برادران، با معرفي

 نيروهاي نظامي و انتظامي با تأييد  و هاي علميه ن با تأييد مركز مديريت حوزهاسكونت براي روحاني ةشرط سابق
 يست؛فرماندهي استان مربوط يا حكم انتقال الزامي ن

 دولتي متقاضي انتقال از تهران و  براي شاغالنايجاد تسهيالت  ةنام اساس آيين هاي دولتي كه بركاركنان دستگاه
از دارا بودن ساير د و شونمند مي بهره 4از تسهيالت مسكن مهر ،دنشو منتقل مي 3شهرها به ساير شهرهاي كشوركالن

 .نداشرايط متقاضيان مسكن مهر معاف
 رصد و باالتر، آزادگان و د 25كشور دولت مكلف است به جانبازان  1390سال  ةقانون بودج 125 ةماد يدر اجرا

 يدارا اكنوناند و هاي گذشته از وام مسكن استفاده كرده كه در سال) شهدا نيهمسر، فرزند و والد( شهدا ةخانواد
-مسكن خود، مابه يسامانده اي ليتكمبراي  ثارگرانيو امور ا ديشه اديبن يهستند، با معرف نامناسب ايمسكن ناتمام 

 التيتسه ايمسكن مهر  ايساخت مسكن  التيرا در قالب تسه 1389تا سقف وام مصوب در سال  يالتفاوت وام قبل
 كند؛پرداخت  ديجد ةقيوث اي يقبل ةقيبا همان وث يمسكن مهر ملك

 سرپرست و بيماران خاص با تأييد  داراي مشكالت خاص اجتماعي از قبيل زنان بي واگذاري مسكن مهر به متقاضيان
 5.زي مجاز استوزير راه و شهرسا

 برايهايي را  و گروه ها، قشرگوناگونهاي  و سازمان  ها هايي با ارگان نامه تفاهم يهمچنين وزارت راه و شهرسازي با امضا
  : توان به موارد زير اشاره كرد مشروط به احراز شرايط، در اولويت قرار داده است، كه از آن جمله مي ،استفاده از مسكن مهر

 اي استفاده  تسهيالت يارانه و يك از امكانات دولتي، زمين، مسكناقد مسكن كه تاكنون از هيچمعلمان متأهل ف
 ؛نكرده باشند

 ؛ارگران متأهل يا بانوان كارگر سرپرست خانوار فاقد مسكنك 
  ؛)از جمله ارتش جمهوري اسالمي، سپاه و بسيج(كاركنان بازنشسته و شاغل نيروهاي مسلح  
  امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور ةكميتخانوارهاي تحت پوشش.  

  روند ساماندهي متقاضيان

- هاي مسكن مهر يا گروهعمدتاً از طريق تعاوني ي ابتدايي اجراي طرح مسكن مهرهافرايند كلي ساماندهي متقاضيان در سال

- سه ةناممسكن مهر خودمالكين و تفاهم هايشيوهاستفاده از ، همزمان با آغاز 1388از سال . گرفتهاي چندخانواري صورت مي

 .دشها نيز فراهم ساخت به آنهاي درحالنام مستقيم توسط متقاضيان و تخصيص واحد مسكوني از پروژهجانبه، امكان ثبت
                                                            
 

  .، وزير مسكن و شهرسازي28/6/1391مورخ  02/100/38833نامة  . 1
  .28/8/1390ك، مورخ 47707ت/ 230834مصوبة شمارة  . 2
  .12/6/1386ه، مورخ  27909ت / 93138نامة شمارة تصويب . 3
  .23/12/1388خ ، مور44245/257702نامة شمارة تصويب . 4
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هاي به متقاضيان در هر يك از شيوهرا تسهيالت و واگذاري مسكن مهر  اعطاينام، احراز شرايط، روند عمومي ثبت 7نمودار 
  .دهدمذكور نشان مي

مسكن و شهرسازي (هزار نفر توسط سازمان راه و شهرسازي استان  25سازماندهي متقاضيان در شهرهاي باالي به طور كلي 
سازماندهي متقاضيان در قالب تعاوني تا سال  البته 1.گيردبنياد مسكن صورت ميتوسط  هزار نفر 25و در شهرهاي زير  )وقت

از . شدندمعرفي مي) وقت(توسط اين اداره به سازمان مسكن و شهرسازي آنان و  گرفتميكل تعاون صورت  ةتوسط ادار 1388
بر . شده است گذاشتهوزارت راه و شهرسازي  ةعهد همسئوليت كامل ثبت نام و پااليش متقاضيان مسكن مهر ب13882اواخر سال 

قبل از تاريخ  3شده توسط ادارات كل تعاوننامكن مهر ثبتبررسي شرايط متقاضيان مس ةاين اساس طبق دستورالعمل نحو
اند، ها پااليش شدهو بررسي وضعيت تأهل متقاضياني كه با مسئوليت ادارات كل تعاون استان» ج«، صرفاً فرم 12/11/1388

ط ادارات كل تعاون شده توسبه عبارت ديگر ساير شرايط متقاضيان معرفي. مالك عمل وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است
  .دكنميبررسي دوباره وزارت راه و شهرسازي  راها استان

   

                                                            
 

  .20/8/1387مورخ  ،مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 35 ةماد .1
مسئوليت  1388از اواخر سال [ 12/11/1388مورخ  ،ن44014ت  /214513 ةشمارة ناماجراي تصميم .هيئت وزيران 12/11/1388مورخ  ،44014ت /214513ة مصوب. 2

 ةمصوب 5 ةماد( شودمي اعمال 1390در مورد شركت عمران شهرهاي جديد از سال ] كامل ثبت نام و پااليش متقاضيان مسكن مهر به وزارت راه و شهرسازي واگذار شده است
حذف و » شركت عمران شهرهاي جديد«عبارت  12/11/1388مورخ  ،ن44014ت /214513 ةشمار ةنامتصميم 3بند  در. )11/07/1389مورخ  ،ن45360ت /155272

  .)27/04/1391مورخ  ،ن44014ت /80914 ةمصوب ةواحدماده( شوداصالح مي» شركت يادشده«به عبارت » هاي يادشدهشركت«عبارت 
  .28/8/1391مورخ  02/100/53129 ةمصوب. 3
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از جمله داراي (متقاضيان همگن ها و ساير تقاضا در قالب تعاوني، متقاضيان مسكن مهر شامل كاركنان سازمان ةدر شيو
قبلي نبوده و در قالب  ةكه شامل دو دست هستنداي و نيز متقاضيان غيرمتشكل و پراكنده...)  اي وهمگني محلي و منطقه

أييد سه تا پنج خانوار كه بنا بر ت(هاي چندخانواري ها، متقاضيان در قالب گروهعالوه بر تعاوني. اندهاي آزاد تشكل يافتهتعاوني
پس از احراز شرايط متقاضيان توسط در اين روش، . دانهنيز سازماندهي شد) خانوار قابل افزايش است 10شوراي مسكن استان تا 

زمين بين تعاوني يا گروه متقاضي و سازمان   )ساله99(بلندمدت  ةاجار ةنامسازمان متولي، قرارداد واگذاري زمين در قالب تفاهم
ازمان متولي به داد با مجري ساخت، توسط سرساخت و عقد قرا ةتعاوني يا گروه متقاضي پس از اخذ پروان. گرددمتولي منعقد مي
-اتمام سفت  اتمام سقف،  اتمام پي،(بر پيشرفت فيزيكي پروژه  مرحله بنا تسهيالت ساخت مسكن در چهار. دشوبانك معرفي مي

پس از اتمام . شوده ميعرضتوسط بانك و بنا به تأييد سازمان متولي به تعاوني يا گروه متقاضي  )كارينازك ةكاري و در مرحل
صادر و  ،بنا به تأييد سازمان متولي ،اقساط وام مسكن توسط بانك ةمراحل ساخت و اخذ پايان كار توسط تعاوني يا گروه، دفترچ

  .دشوواحدهاي مسكوني به متقاضيان تحويل مي

است، با اين  مذكور در مورد تعاوني و گروهتسهيالت به خودمالكين نيز تا حدود زيادي مشابه روند  اعطايم و ناة ثبتشيو
و مالكيت عرصه و اعيان در اختيار  ردبلندمدت وجود ندا ةاجار ةناماد تفاهمقتفاوت كه در اين روش مراحل تخصيص زمين و انع

شده توسط در اين شيوه عالوه بر احراز شرايط متقاضيان معرفي ،داده شده نشان 7در نمودار  طور كههمان. متقاضيان است
مهندس ناظر نيز بررسي  يةاجرايي ساخت و تأييد ةساختماني، نقش ةسند مالكيت، پروانمالك، شرايط مربوط به مالك از جمله 

ها و و ساير مراحل مطابق روال مذكور در تعاوني كندميسازمان متولي به بانك معرفي را متقاضي  ،پس از تأييد شرايط .شودمي
  .دشوها طي ميگروه

به نهادهاي ساخت برخورداري از واحدهاي مسكوني درحال برايبه طور مستقيم توانند متقاضيان مسكن مهر همچنين مي
هاي و نيز برخي از پروژهجانبه هاي سهنامهدر قالب تفاهمساخت هاي مسكوني درحالجا كه در پروژهاز آن. مراجعه كنندمتولي 

تخصيص پروژه و واحد مسكوني به  ةوظيف سازمان متولي ،اي وجود ندارندشدهتعيين، الزاماً متقاضيان ازپيشخودمالكين
سازمان راه و شهرسازي در (نام به سازمان متولي ثبتبراي ، متقاضيان 7مطابق نمودار . متقاضيان واجد شرايط را برعهده دارد

بندي و و پس از احراز شرايط، اولويت كنندميمراجعه ) هزار نفر 25هزار نفر و بنياد مسكن در شهرهاي زير  25رهاي باالي شه
-فراد تحت تكفل يا سالحراز شرايط قانوني مانند تعداد ابندي متقاضيان بر اساس مدت انتظار و نيز ااولويت. شونددهي مينوبت

درصد 10سازي تمام يا بخشي از يك پروژه، سازمان متولي پي ةپس از پايان مرحل 1.شودانجام ميهاي سكونت در شهر مورد نظر 
- ، به بانك معرفي مياستشده تعيينو فاقد متقاضي ازپيش) برابر 1/1( شدهها تمام سازي آنكه پيرا بيشتر از تعداد واحدهايي 

توسط سازمان متولي درج » نام و واگذاري مسكن مهرثبت« ةدر سامانشده براي متقاضي درنظرگرفته ةدر اين مرحله، پروژ. كند
-شده و ملكي يا استيجاريرساني به متقاضي در اين مرحله صرفاً محدود به مشخصات واحد مسكوني درنظرگرفتهاطالع. دشومي

شده براي بينيت زمان پيشمد. شوديا نام مجري ساخت نمي نشانيبودن زمين آن است و شامل ساير مشخصات پروژه از قبيل 
 ةدرصد آورد 40متقاضي طي چهار مرحله به صورت  ةبر اين اساس، سهم آورد. است سال اجراي پروژه توسط سازندگان يك
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متقاضي، در  ةدرصد سهم آورد 70پس از تأييد بانك مبني بر واريز . شودماهه دريافت ميدر فواصل زماني سهاوليه و باقي 
تخصيص واحد مسكوني و عقد براي ، دستگاه متولي از متقاضي پروژة مورد نظر انجام شده باشداسكلت و سقف  ةصورتي كه مرحل

پس از اتمام عمليات ساختماني و دريافت پايان كار توسط سازنده، بانك با اعالم سازمان متولي . كندفروش دعوت ميقرارداد پيش
  .دشوو واحد مسكوني به متقاضي تحويل مي كندمياقدام ) اقساط ةچصدور دفتر(به فروش تدريجي اصل و سود تسهيالت 

  مسكن مهر ةهاي برنامبررسي سازوكار نهادي پروژه -2-2

  )جانبه، تعاوني، خودمالكين و سايرسه(بر حسب نوع مشاركت  -1- 2-2

. انجام شده است )جانبهسه ةنامتفاهم( سازي انبوه و نوسازهاي طرح مسكن مهر در سه قالب اصلي تعاوني، خودمالكيساخت
نفر بنا به تأييد  10قابل افزايش تا (نفره  5تا  3هاي ساخت مسكن مهر به گروهبراي  ساله99 ةاجار هايي از زمينبخشعالوه، به

ر اين ب 1.شودمياشاره  هابه آن» هاي چندخانواريگروه«عنوان  باكه در قوانين و مصوبات واگذار شده ) شوراي مسكن استان
 ةنامتفاهمتوان در چهار شكل قرارداد ساخت تعاوني، خودمالكين، ساخت را ميحالشده يا دراحداثهاي مسكوني واحد، اساس

  . كردبندي جانبه و ساير دستهسه

 مسكن مهر قراردادهاي تعاوني

كه در قالب تعاوني تعريف شد ن شرايطي ابرداري از زمين به واجدطرح مسكن مهر ابتدا به عنوان واگذاري حق بهره
جانبه با هاي سهنامهاز جمله خودمالكين و تفاهم  هاي مشاركت و برخورداري از تسهيالت،و ساير شيوهباشند  سازماندهي شده

 از بند 1-2و  1-1طبق زيربندهاي  .تدريج در قالب مصوبات جديد به طرح افزوده شدهاي اجراي طرح بهسازان در طول سالانبوه
، وزارت مسكن 1387مسكن مصوب  ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 2 ةو ماد 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(

به اعضاي واجد  برداري از زميندر چارچوب حق بهرهو ساله 99بلندمدت  ةبا شرايط اجارهايي را شد زمينو شهرسازي موظف 
سازي اين اراضي بايد به صورت  آماده، 2سازي اراضي مسكن مهرمربوط به آماده ةمصوب 1 ةمادطبق . دكن ها واگذارشرايط تعاوني

ها واگذار شده هاي سه تا پنج نفره كه اين اراضي به آنهمچنين گروه. گيرد هاي مسكن انجام  ها و تعاوني ديهمتمركز توسط اتحا
در صورتي كه تمايل داشته باشند ساختمان را به صورت توانند در قالب تعاوني عمليات اجرايي ساختمان را به انجام برسانند و مي

  . دكننريزي و اجرا  ند از طريق تعاوني برنامهنتواميرا عمليات ساختماني  احداث كنند،مجتمع 

و قانون ) 2 ةماد( 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(ند اجرايي ب ةنامطبق مفاد آيين: هاي قرارداد تعاونيويژگي
 سازماندهي متقاضيان واجد شرايط بر ةمسكن، در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت نحو ةساماندهي و حمايت از توليد و عرض

تبوع خود يا در قالب هاي موجود در ادارات و مؤسسات متوانند از طريق تعاونيكه مي    اساس انتخاب متقاضيان خواهد بود
در شهرهاي باالي يكصد هزار نفر . دننكسازي و احداث مسكن  آمادهبراي خانوار به باال تقاضاي واگذاري زمين هاي سهمجموعه
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 خانوار وهاي سهگروه ةليكن در اين شهرها نيز در صورت مراجع ،گيردهاي مسكن صورت ميجمعيت، سازماندهي در قالب تعاوني
همچنين . كندميگونه متقاضيان اقدام واجد شرايط، وزارت مسكن و شهرسازي به سازماندهي و تخصيص زمين به اينبيشتر 

 2-2بر اساس بند   1.ن نظارت كامل داشته باشدهاي مزبور تا پايان ساخت طبق قانون تعاو موظف است بر تعاوني وزارت تعاون
ها و  در قالب تعاونيا رمتقاضيان واجد شرايط  ةظف است كليووزارت تعاون م ركل كشو 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر )د(بند 
هاي  شامل تشكيل تعاوني(و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند  سازماندهيساز هاي ساخت و توليد مسكن و انبوه گروه

ريزي تأمين منابع سهم  تطبيق شرايط اعضا، برنامه) امور، نگهداري و تعمير و مرمت ةساز، موجر، مشاع، ملكي، ادار اعتبار، انبوه
اعمال نظارت عاليه  .حساب، نظارت كندتحويل و تسويه ةصالح تا پايان مرحل ها با سازندگان ذي متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني

هاي  براي گروه همچنين .زارت مسكن و شهرسازي استبر روند اجرايي و فني تعاوني و پاسخگويي در قبال وضعيت كار با و
   .نظارت خواهد بود ةدار وظيف سه واحد و باالتر غير تعاوني، وزارت مسكن و شهرسازي عهده ةسازند

تسهيالت مسكن ، 20/8/1387مورخ  ،مسكن ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامآيين 3 ةبر اساس ماد
  : دشو اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي ةكلياي شامل  اجاره

 ها، بنياد مسكن  درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداريهاي كم ها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروه سازمان
  شده؛ساز با معرفي بنياد يادانقالب اسالمي و خيرين و واقفين مسكن

 ؛هاي مالي و اعتباري كشوري و لشگري و ساير صندوقهاي تأمين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي  صندوق   
  ،؛صالح هاي داراي مجوز از مراجع ذي اعتباري و شركت مؤسسات مالي   
 گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني سرمايه . 

 ةبه عالو ،كه در قانون مشخص شده ،ها و نهادهاي دولتي و نهادهاي غيردولتي خاصهاي سازمانتعاوني ةبه اين ترتيب كلي
 )د(اجرايي بند  ةنامآيين 21 ةمادطبق . اي را خواهند داشتهاي بخش خصوصي امكان استفاده از تسهيالت مسكن اجارهتعاوني
 هاي تأمين مسكن بايد از طريق انعقاد قرارداد ساختتعاوني 22/1/1386مورخ  ،كل كشور 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر
- حداقل بيست شهرسازي و تأمين دهاي مسكوني با سازندگان حقيقي و حقوقي داراي پروانه و صالحيت از وزارت مسكن وواح

كند كه در نامه نيز مشخص ميهمين آيين 35 ةماد. احداث مسكن به تأمين مسكن خود اقدام كنند ةاز هزين%) 20(درصد 
كل تعاون به سازمان مسكن و  ةادار راتعاوني مربوط شند، الزم است هاي مسكن با صورتي كه متقاضيان احداث مسكن تعاوني

  .دكنشهرسازي استان معرفي 

 از قوانين و مصوبات مسكن مهرشده اشارهتوجه به موارد  با: مسكن در قراردادهاي تعاوني و واگذاري ساخت عملكرد
كليدي طرح اوليه و در قوانين به صورتي كه  ؛اندشدهطرح محسوب مياين ها از اركان اصلي تعاوني كه توان نتيجه گرفتمي

 1387، مصوب مسكن ةو قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر) د(مسكن مهر شامل بند 
هدايت و  نيزي و ساخت و تأمين منابع مال ةنحوو ها به تعاونيو سازوكار واگذاري اراضي دولتي  شدهويژه توجه  هابه تعاوني

 ةگذاري در مورد نحوآنچه در باال به عنوان سياست. است مشخص شدهمسكن مهر  ةها توسط وزارت تعاون در برنامنظارت تعاوني
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اجراي طرح مسكن  ةنحومربوط به حجم و توان با اطالعات و آمار مي شده رامطرح طرح مسكن مهر اجراي ها در مشاركت تعاوني
 26حدود (هاي فعال مسكن مهر درصد از كل پروژه 7، نزديك به مسكن مهر ةشده در سامانثبت طبق اطالعات .مهر مقايسه كرد

در شهرهاي جديد ها هزار نفر و كمترين آن 25هاي تعاوني در شهرهاي زير بيشترين پروژه و هاقراردادهاي تعاوني) هزار پروژه
  . بوده است

كل واحدهاي كه  دهدنشان ميقراردادهاي تعاوني از لحاظ تعداد واحدهاي مسكوني و مقايسه با ديگر انواع قراردادها  بررسي
هاي استان و دهدمياز كل واحدهاي طرح مسكن مهر را تشكيل ) درصد29(هزار واحد مسكوني  600با قرارداد تعاوني نزديك به 

هزار واحد  50تا  40بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني از نوع تعاوني با ارقام بين  تهران، خراسان رضوي، خوزستان و اصفهان
كمترين تعداد . )توزيع استاني واحدهاي مسكوني بر حسب نوع پروژه 51 ةجدول پيوست شمار( اندداشتهرا مسكوني در استان 

هاي هرچند تعداد پروژه. مسكوني بوده استواحد  1155واحدهاي مسكوني تعاوني مربوط به استان كهكيلويه و بويراحمد با 
 حدود باهزار نفر  25تعداد واحدهاي مسكوني تعاوني شهرهاي باالي  نظراز  ،نفر بيشتر است هزار 25تعاوني در شهرهاي زير 

ر د مسكن مهر ةهاي سازندبه عبارت ديگر تعاوني. هاي شهري هستندداراي بيشترين تعداد در ميان گروههزار واحد  390
  .اندداشتههزارنفر  25ر متوسط تعداد اعضاي بيشتري نسبت به شهرهاي زيهزار نفر  25شهرهاي باالي 

  .1392، بر حسب گروه شهري تعداد پروژه و واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي تعاوني ةمقايس :9 جدول

 تعداد واحد مسكوني تعداد پروژه گروه شهري

 390,199 8,655 هزار نفر25بااليشهر

 134,732 16,626 هزار نفر25شهر زير

 74,297 604 شهر جديد

 599,228 25,885 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ    

مربوط به نوع  هزار پروژه از كل انواع قراردادهاي تعاوني 4/24حدود  دهدمي كه نشان ،»نوع تخصيص تشكل«طبق اطالعات 
اين  ،است مانند اراضي وقفي يا واگذاري زمين به مددجويان ساله و انواع ديگر5 ةساله بوده و مابقي مربوط به اجار99داري اجاره

ها بر معرفي با توجه به الزام تعاوني هزار واحد مسكوني است و بنابراين 500ساله شامل بيش از 99داري تعداد پروژه از نوع اجاره
مسكن مهر  ةهمين تعداد عضو متقاضي واجد شرايط چهارگانهاي مسكن مهر تقريباً به تعاوني قاضي در زمان ثبت تشكل،مت

ساخت سنتي  ةهاي تعاوني با شيوبيشترين تعداد مربوط به پروژه دهدهاي تعاوني از نظر نوع ساخت نشان ميبررسي پروژه .دارند
تسهيالت ساخت به از  حدود نيمي از اين تعداد نيزهزار پروژه نيز وام صنعتي دريافت و  2 بيش از. استهزار پروژه  22با بيش از 

ها به مسكوني در تعاونياز لحاظ تعداد واحد مسكوني، ساخت بيشترين تعداد واحدهاي . اندصنعتي استفاده كردهنيمه ةشيو
هاي صنعتي و حدود از نوع قراردادهاي تعاوني از وام هزار واحد مسكوني 150درمجموع نزديك به . صورت سنتي انجام شده است

  . اندشده براي مسكن مهر استفاده كردهريزيصنعتي برنامههزار از تسهيالت نيمه 50
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  .1392، بر حسب نوع ساخت تعداد پروژه و واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي تعاوني ةمقايس  :10 جدول

 تعداد واحد مسكوني تعداد پروژه نوع ساخت

 687،398 246،22 سنتي

 773،148 204،2 صنعتي

 768،51 214،1 صنعتينيمه

 0 221 نامعلوم

 228،599 885،25 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

هزار واحد  100نزديك به ( درصد از كل واحدهاي مسكوني16، حدود ساخت ةفيزيكي پروژاز لحاظ ميزان پيشرفت 
درصد از كل 62همچنين نزديك به . شودمحسوب مي هشدتمام )1392ماه اول بهمن تاريخ تا(از نوع قرارداد تعاوني  )مسكوني

واحد مسكوني از نوع هزار  600هزار از كل نزديك به  375اين سهم معادل  و كاري قرار داشتهنازك ةقراردادهاي تعاوني در مرحل
در » نوع عارضه«تكميل و تحويل نهايي واحدهاي مسكوني شده در فيلد اطالعاتي  مانعانواع عوارضي كه  .ارداد تعاوني استقر

با در نظر گرفتن اين نوع از عارضه در . است» تعاوني ةعارض«انواع آن  ةكه از جمل ،بندي شدهطبقهثبت و مسكن مهر  ةسامان
مانند اختالف (مشكالت در تعاوني  وجود به دليل از كل واحدهاي با قرارداد تعاوني) درصد4(هزار واحد  25ارقام فوق، مجموعاً 

 وفعال غيرفعال يا نيمه 1392ماه در ابتداي بهمن )متقاضيان عضو ةميان اعضاي تعاوني، تخلف پيمانكاران يا عدم تكميل آورد
 تمام شدههزار واحد مسكوني  4كاري و حدود اتمام نازك ةهزار واحد در مرحل 375هزار واحد مسكوني از  13همچنين حدود 

   . ستا دچار اين عارضه بوده نيز
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  1392، تعاوني ةتعداد واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي تعاوني با عارض :8 نمودار

  
  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

ه از نوع تعاوني در استان قم شدبيشترين تعداد واحدهاي تمام دهدنشان مي )52 شماره سوم، جدول پيوست( بررسي استاني
وني را دارد، تعداد هرچند استان تهران بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني فعال از نوع تعا. دارد و سپس استان اصفهان قرار

ه بيشترين تعداد واحدهاي ك در حالي ،مسكن مهر صفر است ةساماندر شده تمامواحدهاي مسكوني با تعريف  ،هشدواحدهاي تمام
به طور خاص . هزار واحد مسكوني قرار دارد 29در استان تهران با نزديك به  در سطح كشور كارياتمام نازك ةمسكوني در مرحل
بيشترين واحدهاي . دوع تعاوني داراز ن ةواحد مسكوني عارض 2069از كل تعداد واحدهاي از نوع قرارداد تعاوني در استان تهران، 

كه نسبت به كل واحدهاي مسكوني فعال از نوع  واقع شدهواحد  9649از نوع تعاوني در استان كرمان با  عارضه دارايمسكوني 
  . استدرصد 46حدود ) واحد 20917(تعاوني در اين استان 

  جانبهسه ةنامتفاهمقراردادهاي 

و الزاماً متقاضي شود ميمنعقد  سازان، بانك مسكن و انبوه)وزارت مسكن و شهرسازي وقت(جانبه ميان دولت قرارداد سه
متولي واگذاري زمين و معرفي متقاضيان واجد  در اين حالت سازمان راه و شهرسازي استاني. اي از قبل وجود ندارددهشنام ثبت

و  استبانك به با معرفي دولت  سب با پيشرفت پروژهمتنا تسهيالت ساخت واحدهاي مسكونيشرايط براي برخوردار شدن از 
از  هاي مسكن مهرمشاركت در ساخت پروژهاين نوع . دكننميپرداخت متقاضيان را  با تسهيالت هاي ساختهزينه تفاوتمابه
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بر  1.فته شدبه كارگر ،هاناشي در تعاوني ةبا هدف تسريع در روند اجراي طرح و كاهش مسائل و مشكالت بروزيافت 1388سال 
در صورت ( ميليون ريال با تضمين خريد 3هر مترمربع جانبه با قيمت  سازان قرارداد سه با انبوه و شهرسازي راهوزارت اين اساس 

هاي  پروژه مجاز بودنداستان  )وقت( سازان با هماهنگي سازمان مسكن و شهرسازيهمچنين، انبوه. كرد منعقد )نبود متقاضي
  .به مسكن مهر تخصيص دهندكل پروژه  اختصاصارزش پروژه با اراضي دولتي يا زمين هم ةاز طريق معاوضتمام خود را نيمه

 ةنامشيوه و جمهوررئيس ةتصميم نمايندگان ويژبه ستناد ا با جانبهسه ةنامتفاهم: جانبهسه ةنامهاي قرارداد تفاهمويژگي
كل مسكن و شهرسازي استاني وزارت راه و  ةادار  تسهيالت بانكي، ةواگذاركنندميان بانك مسكن به عنوان  2اجرايي مربوط به آن

 ،مين زمين، طراحيأعبارت است از ت نامهموضوع تفاهم. شودو شركت سازنده منعقد مي زمين ةكنندمينأعنوان تبه  شهرسازي
مين تسهيالت بانكي أساختماني، ت ةپروانسازي و اخذ عمليات آماده جراي، ا)سيساتأت معماري، سازه و(سازي و ساخت آماده

تنظيم قرارداد تخصيص و واگذاري بين متقاضيان طرح  ،كارپايان ةسازي و ساخت، احداث واحدهاي مسكوني تا مرحلبراي آماده
رداد قرا ةتحويل واحد به متقاضي پس از پايان كار و تنظيم و مبادل ،هاي ساختمانيمسكن مهر پس از پايان سقف نهايي بلوك

  . )مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي(ساله 15انتقال تسهيالت پرداختي حداكثر 

با امكان ) از تاريخ تحويل(زمين براي مدت يكسال  ةانعقاد قرارداد اجار، استان و شهرسازي راههاي سازماناز جمله وظايف 
- وساز واحدهاي مسكوني و آمادهرسازي و معماري و ساختاعمال نظارت عاليه بر ضوابط و مقررات شهافزايش دوران مشاركت، 

 برايمعرفي سازنده و متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر بانك مسكن،  نزدموافقت با ترهين زمين و اعيان محل پروژه   ،سازي
پروژه به سازنده در معرفي تمام متقاضيان واجد شرايط به تعداد واحدهاي احداثي ، به بانك عامل دريافت و تقسيط تسهيالت

 برايتضمين خريد ساخت و تسهيالت پرداختي و  ةالتفاوت هزينسفتكاري و جايگزيني افراد در صورت عدم پرداخت مابه ةمرحل
. است تسهيالت بانكي به سازنده به ميزان سقف مصوب اعطاي  بانك مسكن، ةترين وظيفاصلي. است واحدهاي احداثي مازاد
- آماده ةسازي از محل تسهيالت پرداخت و مابقي هزينآماده ي نيز باشد، ده ميليون ريال هزينةسازمادهچنانچه سازنده مجري آ

 ،سازي نباشد، از تسهيالت پرداختيمعرفي متقاضي از متقاضيان دريافت خواهد شد و اگر سازنده مجري آماده ةسازي در مرحل
 ةتهيهمچنين برخي از وظايف سازنده، . شودازنده پرداخت ميطبق جدول زير، ده ميليون ريال كسر و سپس تسهيالت به س

نظارت كارگاهي، ساخت و  ةو تأمين هزين مين هزينه و اجراي فونداسيونأت  ،سازيهاي كامل واحدهاي مسكوني و محوطهنقشه
ماه بعد از تحويل  12بندي و حداكثر زمان ةبرنامبا كار و تحويل كليد مطابق تحويل واحدهاي مسكوني مورد نظر تا مقطع پايان

  .استزمين 

   

                                                            
 

  .24/6/1388مورخ  ن، 43165ت /126560 ةابالغي به شمار ،جمهوررئيس ةتصميم نمايندگان ويژ. 1
  .5/7/1388مورخ ، 02/100/33163 ةبه شمار 2ابالغي ةنامو شيوه 24/6/1388مورخ  ،ن   43165ت /126560 ةجمهور ابالغي به شماررئيس ةويژتصميم نمايندگان .  2



١٢١ 
 

  .جانبهسه ةنامتفاهمتسهيالت بانكي به سازنده توسط بانك مسكن در قراردادهاي  اعطاي وةنح :11 جدول

كارينازك ةدر مرحل كاريپايان سفتپايان سقف آخر پايان فونداسيون شرح

 فناوري نوين و توليد صنعتيساخت با استفاده از 
 )ميليون توماني 25تسهيالت (

  صنعتيساخت به روش نيمه ٪ 15 ٪ 30 ٪ 40 ٪ 15
 )ميليون توماني 22تسهيالت (

  ساخت به روش غيرصنعتي
  )ميليون توماني 20تسهيالت (

  .1388 ،واگذاري واحدهاي مسكوني سازي زمين، ساخت وآماده ةجانبسه ةنامتفاهم  :مأخذ

  : جانبه استسه ةنامتفاهم )ب(هاي بند سازي شامل تبصرهساخت و آماده ةدر مرحل يتسهيالت بانك ياعطااز جمله شرايط 

 مبلغ ده ميليون ريال از سقف تسهيالت فوق كسر خواهد شده سازي بپرداخت تسهيالت آماده: 1ةتبصر.  
 دوم قابل  ةسهيالت مرحلت% 50، درصد عمليات اجرايي50ها با انجام در حين اجراي سقف و ستون: 2ةتبصر

  .پرداخت است
 سازي از محل تسهيالت آماده ةسازي نيز باشد، يك ميليون تومان هزينچنانچه سازنده پيمانكار آماده: 3ةتبصر

يمانكار معرفي متقاضي، از متقاضيان دريافت خواهد شد و اگر سازنده پ ةسازي در مرحلآماده ةپرداخت و مابقي هزين
 .سازي نباشد طبق روال قبل اقدام خواهد شدآماده

و پس از آن قسط  دكنميتأمين  سازانبوهفونداسيون  ةتا مرحلرا هاي ساخت بر اساس اين شرايط، هزينهكه ذكر است  شايان
قرارداد با قراردادهاي تعاوني در اين هاي اين نوع يكي از تفاوتبنابراين . ساز پرداخت خواهد شدبه انبوهاول تسهيالت مسكن مهر 

سازي تا دريافت هاي پياز جمله هزينهرا، ها هزينه همة ،ها با توجه به اينكه از ابتدا متقاضيان مشخص هستنداست كه در تعاوني
ا مشخص نيست، جانبه متقاضي از ابتداما با توجه به اينكه در قراردادهاي سه. كنندايشان تأمين مي ، خودقسط اول تسهيالت

 . د تا سرانجام به قسط اول دريافت تسهيالت برسدكنبايد سازنده تأمين را اوليه  ةسرماي

هاي اعالمي آالت بر اساس نرخالتفاوت هر گونه تغييرات احتمالي قيمت ناشي از تغييرات نرخ سيمان و آهنمابههمچنين 
بندي زمان ةمطابق برنام انامه و زمان اجرنسبت به زمان انعقاد تفاهم )هنامماهه تا ماه نهم تفاهم3صورت متوسط ه ب(بانك مركزي 

به % 20نسبت به را  معاونت امور مسكن و ساختمان محاسبه و ميزان مازاد آن راتغييرات آن  ،شود% 20 كه بيش از در صورتي
كه  89ماه سال ارديبهشتاالت و سيمان در هاي ساختماني از جمله آهننهاده بر اساس متوسط قيمت(نامه تفاهم ةقيمت پاي

  . كنداضافه مي )كردهو شهرسازي اعالم  راهمعاونت امور مسكن و ساختمان وزارت 

فرايند تحويل كليد به متقاضي پس از ساخت شامل اخذ پايان كار،  تكميل مراحل نامه،اين تفاهم 2 ةاز ماد 14 بندبر اساس 
اقساط و نصب  ةتفكيكي، صدور سند، نقل و انتقال به متقاضي، ترهين در بانك، اخذ دفترچمجلس تفكيكي، صورت ةنقش ةتهي
كار پس از  تكميلبه عبارت ديگر مراحل . هاي آن به صورت جداگانه بوده استواحدها با لحاظ هزينه ةانشعابات براي كلي ةكلي

  .برداري كند، شامل مراحل و موارد فوق استشده بهرهتواند از واحد ساختهباي كه متقاضي پايان ساخت تا مرحله



١٢٢ 
 

سازنده مكلف است  مادهبه موجب اين . جانبه آمده استنامه، ساير شرايط مربوط به قراردادهاي سهاين تفاهم 3 ةدر ماد
سازمان مسكن و شهرسازي، (به عنوان تضمين انجام تعهدات به كارفرما را درصد مبلغ كل پروژه 5بانكي به ميزان  ةنامضمانت

تحويل واحد  ةدرصد آن در مرحل5/2كه  كند،تسليم ) شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد يا بنياد مسكن انقالب اسالمي
. شوده سازنده مسترد ميدر صورت نداشتن نقص، ب ،و مابقي به عنوان حسن انجام كار يكسال پس از تحويل واحد به متقاضي

دارند، مبالغي نيز بابت كارمزد صدور درصد از كل مبلغ ضمانت را به عنوان سپرده نزد خود نگه مي10 كهآنها ضمن بانك
شده و كيفيت مسكن سازان در قيمت تمامهاي انبوهي از هزينهئجز به عنوانكنند كه اين ارقام بانكي دريافت مي ةنامضمانت
   .گذاردميتأثير  شدهساخته

هاي و تحويل كليد مطابق آيتم قيمت هر متر مربع زيربناي ناخالص واحدهاي تحويلي، تا پايان كارنامه، بر اساس اين تفاهم
همراه با (كيفيت عيوب اساسي و پنهان ساختمان و مسئوليت  ةبيم ةنامه آمده، به همراه هزينكه در پيوست اين تفاهم ،ساخت

اين قيمت  .استميليون ريال  3تأمين اجتماعي، ماليات و ساير كسورات قانوني احتمالي، مبلغ  ةبيم) مهندسيظامن 3نظارت فاز 
ساخت  ة، هزين)پيلوت(در صورت نياز به احداث پاركينگ . گيردو به آن تعديل ناشي از تغيير سال و غيره تعلق نمي استمقطوع 

  . خواهد شدگرفته  نظر در ميليون ريال 2ساخت يعني متر مربعي  ةبر اساس دو سوم هزين

  : كنديمازاد بر تسهيالت بانكي را از متقاضي واحد مسكوني به روش زير دريافت م ةسازنده هزين 

 كارفرمامتناسب با پيشرفت فيزيكي پس از معرفي متقاضي از سوي  :سازيآماده ةبراي هزين. 
 ساخت ةكاري تا انتهاي پروژساوي همزمان با اجراي پروژه در مراحل پايان سفتصورت اقساط مه ب :براي ساخت. 

فاضالب، برق  خريد انشعابات آب و ةهزين. كندهاي اقساط را به سازنده تسليم چك الزم استبديهي است متقاضي 
وانتقال و پايان كار، نقلمهندسي، تفكيك و صدور سند، نظام نظارت ةهاي صدور پروانه، هزينو گاز، عوارض و هزينه

ي در قيمت اين كسورات قانوني احتمالو ، حصاركشي سازيسازي، محوطهمربوط به طرح و اجراي آماده ةهزين
 . نشده است گرفته نظر درنامه تفاهم

 متقاضيان است  ةواحدها بر عهد طور يكسان براي همة هاي آن بهسازنده و پرداخت هزينه ةنصب آسانسور بر عهد
  . نامه درج شده استه ارقام آن در تفاهمك

 فعاليت آنان كه ،سازان مسكن مهرعملكرد انبوه :جانبهسه ةنامعملكرد ساخت و واگذاري مسكن در قراردادهاي تفاهم
. مسكن مهر قابل بررسي است ةسامان ها درشده از پروژهثبت آمار و اطالعات طريقاز  ،به طور جدي آغاز شده 1388سال  ةاز نيم

هزار واحد  545كه حدود  ،در كل كشور وجود دارد مسكن مهر ةجانبسه ةنامتفاهم ةپروژ 2299درمجموع طبق اين اطالعات، 
درصد از كل واحدهاي مسكوني طرح  27وساز معادل اين حجم از ساخت .شودشامل ميساخت را شده يا درحالمسكوني احداث

 ةنامهاي ساختماني طرح مسكن مهر به اين نوع از تفاهمسوم فعاليتحدود يك به عبارتيكشور است و  مسكن مهر در كل
و از لحاظ تعداد  در استان تهران واقع استپروژه  357با هاي مسكن مهر بيشترين تعداد پروژه. مشاركت اختصاص يافته است

كمترين تعداد . جانبه در مقام اول استسه ةنامكوني از نوع تفاهمهزار واحد مس 178واحد مسكوني نيز همين استان با بيش از 
- شده يا درحالواحد مسكوني احداث 1200پروژه و حدود  11جانبه در استان ايالم با سه ةنامپروژه و واحد مسكوني از نوع تفاهم

  . )سازيهاي انبوهتوزيع استاني پروژه 54و  53 ةپيوست شمار ولاجد( قرار داردساخت 
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پروژه در شهرهاي  11، هزار نفر 25پروژه در شهرهاي باالي  1496درصد يا  65جانبه، حدود سه ةنامتفاهم ةپروژ 2299از 
جانبه به تفكيك واحدهاي هاي سهنامهبررسي تفاهم. پروژه در شهرهاي جديد قرار دارد 792هزار نفر و مابقي يعني  25زير 

به اين معني كه هر پروژه به . جانبه در شهرهاي جديد قرار گرفته استهاي سهترين پروژهسمقيادهد كه بزرگنشان مي مسكوني
هزار نفر با  25جانبه نيز در شهرهاي باالي هاي سهترين پروژهمقياسكوچك. واحد مسكوني است 400طور متوسط شامل حدود 

-سه ةنامواحدهاي مسكوني از نوع تفاهم هايوسازساخت درصد از 56به هر ترتيب، حدود . واحد مسكوني قرار دارد 160متوسط 

 25باالي (جانبه در شهرهاي بزرگ سه ةنامساير واحدهاي مسكن مهر در قالب تفاهم. جانبه در شهرهاي جديد در جريان است
  .هزار نفر از اين نوع قرارداد بسيار كم است25و سهم شهرهاي داراي جمعيت كمتر از  استساخت ساخته شده يا درحال  )هزارنفر

  .1392جانبه بر حسب گروه شهري، تعداد پروژه و واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي سه ةمقايس :12 جدول

 تعداد واحد مسكوني تعداد پروژه گروه شهري

 239,798 1,496 نفرهزار  25شهر باالي 

 20 11 هزار نفر 25شهر زير 

 305,189 792 شهر جديد

 545,007 2,299 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ    

بنابراين بيش . استها و به تبع آن واحدهاي مسكوني فعال از نوع ساخت صنعتي از لحاظ نوع ساخت، بيشترين تعداد پروژه
 250تسهيالت بانكي  ،جانبه بودهكه از نوع قراردادهاي سه ،ساختشده يا درحالاز واحدهاي مسكوني احداث درصد 70از 

  . دصنعتي قرار دارهاي با نوع ساخت سنتي و سپس نيمهپس از آن واحد. ستا سازي دريافت كردهميليون ريالي از نوع صنعتي

  .1392جانبه بر حسب نوع ساخت، تعداد پروژه و واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي سه ةمقايس :13 جدول

 تعداد واحد مسكوني تعداد پروژه نوع ساخت

 123,045 736 سنتي

 397,502 1,326 صنعتي

 24,460 215 صنعتينيمه

 0 22 نامعلوم

 545,007 2,299 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ    

با ) شهر پرند(پروژه در استان تهران  دو، »نوع تخصيص تشكل«، طبق اطالعات شداشاره طور كه در بخش پيشين  همان
. كه تنها مورد در سطح كل كشور است ،بندي شدهطبقهسازان خارجي واحد مسكوني تحت عنوان قرارداد با انبوه 1536مجموع 

ي گذاري خارجي در اجرامسكن در مورد حمايت از سرمايه ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 2 ةماد 5بند  با توجه به
هاي  هاي نو و شيوهگذاري و نيز جذب فناوري ظرفيت سرمايه يگذاري خارجي با هدف ارتقا هاي مسكن، برنامة جذب سرمايهطرح
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هاي مربوط به طرح مسكن در برخي گزارش ،در دستور كار قرار داشته استسكن افزايش توليد م با هدفتوليد صنعتي ساختمان 
 10از كشور مالزي براي ساخت  F.Sشركت  قرارداد با به از جمله ،هاي خارجي اشاره شده استنامه با شركتبه چند تفاهم 1،مهر
واحد مسكوني در شهر جديد هشتگرد،  زاره10از كشور مالزي براي ساخت  F.M  واحد مسكوني در شهر جديد پرند، شركت هزار

هزار  5هزار واحد مسكوني در شهر جديد پرند و نيز شركت ايتاليايي براي ساخت 10از كشور مالزي براي ساخت  .S.K.Sشركت 
هاي كويتي و مالزيايي به  ها، براي دو قرارداد ديگر با شركتهمچنين بر اساس اين گزارش .واحد مسكوني در استان قزوين

هاي اي نيز با شركتجانبهنامه منعقد و قراردادهاي سههزار واحد در شهرهاي جديد پرند و فوالدشهر تفاهم 5هزار و 10ظرفيت 
اطالعات  .براي ساخت و تحويل واحدهاي آپارتماني در شهرجديد پرند منعقد شده است) شركت كوزو(اي اي و تركيهكره

خواني مسكن مهر هم ةسامان شده دراطالعات ثبتمگي در شهر جديد پرند متمركز هستند با كه تقريباً ه هااين پروژه جغرافيايي
شده اشارههاي نامهرسد آنچه در عمل محقق شده از تعداد تفاهمنسبي دارد، اما از لحاظ تعداد پروژه و واحد مسكوني به نظر مي

  . كمتر بوده است

هزار واحد مسكوني  5/41جانبه از لحاظ پيشرفت فيزيكي، نزديك به اي سهسرانجام، از مجموع واحدهاي مسكوني قرارداده
پيشرفت فيزيكي از نظر همچنين . درصد از كل واحدهاي مسكوني فعال در اين نوع مشاركت است8كه معادل حدود  شده،تمام 

 236 حدود سهم معادل اين. دارد قراركاري اتمام نازك ةجانبه در مرحلسه ةنامدرصد از كل واحدهاي مسكوني از نوع تفاهم 43
با وجود اينكه . هزار واحد مسكوني در استان تهران قرار دارد 58هزار واحد مسكوني است كه بيشترين تعداد آن يعني حدود 

 ةپيشرفت فيزيكي تا مرحلواحدهاي با جانبه و همچنين بيشترين تعداد سه قراردادهاي بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني از نوع
در استان خراسان رضوي واقع واحد  5851با شده ، بيشترين تعداد واحدهاي تمامواقع استكاري در استان تهران اتمام نازك

پيوست  جدول(استان قرار دارد  31هاي آخر در ميان در رتبهشده، واحد مسكوني تمام 458با است و استان تهران از اين حيث 
  ).سازي به تفكيك گروه شهري و استاني انبوههاتوزيع استاني پروژه 54 ةشمار

 مالكينقراردادهاي خود

) د(بند  3 ةدر ماد مالكينخود مسكوني از لحاظ قانوني، جلب مشاركت واحدهاي :مالكينخود هايهاي قراردادويژگي
طبق . هاستمانند مشاركت با تعاوني مالكينبيني شده از اين نظر موضوع مشاركت با خودپيش 1386سال  ةقانون بودج 6 ةتبصر

ها متقاضي آن نامالكدر صورتي كه  ،گيرد يابي قرار ميهاي مكان اراضي با مالكيت بخش غيردولتي كه در درون طرح اين ماده
 ،بندي زمانة طبق برنام مالكيندر اولويت توسط خود ،باشند 1386قانون بودجه سال 6 ةهاي مسكن موضوع تبصر اجراي برنامه

به معاوضه يا تهاتر با ساير  نامالك وزارت در صورت تمايل اين. دشرسد، احداث خواهد  كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي
در مورد اراضي شخصي است كه در اين ماده البته  ،دكر ها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهداراضي ملكي خود يا خريد آن

كارگروه مسكن  ةطبق مصوب ،1388اما در سال  ؛گيردمسكن مهر در سطح كل كشور قرار مي ةشديابيهاي مكاندرون طرح

                                                            
 

  .، ويرايش چهارم1390خرداد ، شارستان رهپوساختگزارش ارزيابي طرح مسكن مهر، شركت .  1
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مشمول  بانكي، ةبدون الزام به سپرد، ندكن وساز و واگذار ميي كه زمين خود را در قالب مسكن مهر ساختنامالكد شمقرر  1،مهر
مسكن مهر نيستند  ةشديابيي كه لزوماً در اراضي مكانبنابراين به موجب اين ماده اراضي غيردولت .شوندتسهيالت مسكن مهر 

ئي از طرح مسكن مهر جز اند،مسكن مهر را احراز كرده ة، در صورت واگذاري اين واحدها به متقاضياني كه شرايط چهارگاننيز
مربوط درصد از كل واحدهاي مسكن مهر 44بدين ترتيب بيشترين نوع مشاركت در طرح مسكن مهر با سهم . شودمحسوب مي

 رو از اين و از هاي شهري قرار دارددرون بافت غالباًشده اين نوع از واحدهاي ساخته. خودمالكين بوده است هايهبه پروژ
  .بردمي بهرهدر شهرها موجود  روبناييهاي شهري و خدمات زيرساخت

در مورد اضافه كردن واحد به واحدهاي مسكوني  2جديد كارگروه مسكن ةدر مصوب، مصوبه اين بتصوي كمتر از دو ماه پس از
واحدهاي مسكوني كه استحكام  لكانماطبق اين ماده مالك يا  .گرفته شد نظر درموجود در قالب قرارداد خودمالكين تمهيداتي 

مهندسي رسيده باشد، در صورت احداث واحدهاي اضافي كه پس از اتمام و صدور سند اعيان به نام ها به تأييد نظامبناي آن
. كنندتوانند از تسهيالت مسكن مهر استفاده  مي بانكي، ةبدون الزام به سپردشود،  متقاضي واجد شرايط مسكن مهر منتقل مي

با رعايت شرايط ) طبق ضوابط شهرسازي(وني جديد در صورت تخريب و احداث واحدهاي مسكنيز واحدهاي فاقد استحكام 
به انواع قراردادهاي  تخريب ِبا و بدوني بنادو نوع اضافه هبنابراين طبق اين مصوب .توانند از اين امكان استفاده كنندمييادشده 

 ةدر اين خصوص در مصوبهمچنين . توانند از تسهيالت مسكن مهر استفاده كنندها ميسازندگان آن وخودمالكين افزوده شده 
مسكن مهر خودمالكين، مقرر شد اشخاصي كه در  ةحدود دو سال پس از اولين مصوبات دربار ، 13903 كارگروه مسكن در سال
از تسهيالت  كنندرا به اشخاص واجد شرايط مسكن مهر واگذار ) برداريقابل بهره(شده واحدهاي احداث اراضي متعلق به خود، 

طبق  ،مشمول تسهيالت مسكن مهر مالكينهاي از نوع خودانواع مشاركت 14جدول در . مربوط به مسكن مهر برخوردار شوند
مسكن مهر  ةناماساس شيوه بر .آمده است ،24/8/1388مورخ  ،ن43165، ت /126560 ةشمار ةنامتصميم 7و  6موضوع بند 

  .اجرا خواهد شد به سه شكلاين نوع قرارداد ) خودمالكين(ملكي 

  )مالكينخود(مسكن مهر ملكي  ةنامشيوه: 14 جدول

 موارد رديف

بنا ساخت بناي اضافه  1
  )اشكوباضافه(

 بنا بدون تخريباضافه
ساخت بنا با تخريب و 
 نوسازي واحد موجود

  مصوبةواحدهاي فرسوده در بافت فرسود
  مصوب ةفرسوده در غير از بافت فرسودواحدهاي

ساخت يا واحدهاي نيمه  2
  برداري قابل بهره

  اسكلت و سقف آخر باشدةدر صورتي كه پروژه در مرحل
  باشد) پيشرفت فيزيكي% 90(كارينازك ةكاري تا مرحلسفتةدر صورتي كه پروژه در مرحل

  مجلس تفكيكي باشدصورتدر صورتي كه واحدهاي مزبور داراي پايان كار و 
 ساختةهاي داراي پروانزمين هاي خالي زمين 3

                                                            
 

  .24/6/1388مورخ  ،ن كارگروه مسكن مهر43165ت /126560 ةمصوب 7 ةماد.  1
  .2/8/1388 مورخ ،مهر مسكن كارگروه ،ك43774ت /192384 ةمصوب 6 ةدر ماد. 2 

  .29/8/1390مورخ  ،ن46782ت /170231 ةمصوب  4 ةماد.  3
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  . 24/6/88مورخ  ،ن43165ت /126560 ةشمار ةنامتصميم 7و  6موضوع بند ، )خودمالكين(مسكن مهر ملكي  ةنامشيوه: مأخذ

در صورتي واجد شرايط دريافت  بنا بدون تخريباضافه) خودمالكين(مسكن مهر ملكي  ةنامتوضيح اينكه طبق تعاريف شيوه  
بر اساس ضوابط  ،شهرداريرا ساختماني  ةمهندسي تأييد و پرواننظامرا شود كه استحكام ساختمان تسهيالت مسكن مهر مي

و متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر  كندصادر  ،)عمودي يا افقي(هاي جامع تفصيلي و هادي به تعداد واحد مورد تقاضا طرح
  . ها قرمز شودو فرم ج آنشوند معرفي 

مصوب،  ةمورد واحدهاي فرسوده در بافت فرسوددر جدول، در حالت ساخت بنا با تخريب و نوسازي واحد موجود و اين طبق 
بافت فرسوده خواهد بود و در حالتي كه  ةسهمي ةشده ويژشده قرمز باشد، تسهيالت اخذدر صورتي كه فرم ج متقاضيان معرفي

 ةشمار ةناممطابق تصميم) از جمله نرخ سود تسهيالت(ز باشد به ازاي هر واحد، شرايط تسهيالت مسكن مهر ها سبفرم ج آن
درصد و در مراكز 9درصد، در تهران 4طبق اين مصوبه نرخ سود تسهيالت . خواهد بود 23/12/1388مورخ  257702/44245

  . شده بايد سبز باشدمصوب، فرم ج متقاضيان معرفي ةفرسود در مورد واحدهاي فرسوده در غير از بافت. درصد است7ها استان

سازي يا تعاوني ساخته شده يا واحدي، انبوهصورت تكه ساخت يا قابل بهره برداري بدر مورد واحدهايي كه به صورت نيمه
ساخت، و معرفي متقاضيان با فرم ج سبز، اين واحدها از  ةهاي خالي داراي پروانساخت و زمين ةشود در صورت داشتن پروانمي

معرفي نشود، تسهيالت اعطايي  مالكيندر صورتي كه متقاضي واجد شرايط از جانب خود. كنندتسهيالت مسكن مهر استفاده مي
در اين دو مورد آخر . شدن تسويه خواهد ادر قالب مشاركت واقعي در پايان ساخت همراه با سود مورد انتظار بانك با مالك يا مالك

اي زمين بين مالك هاي منطقهمهر ملكي، قيمت نهايي ساخت بر اساس قيمت ةجانبهاي سهنامهجدول، در تفاهماين طبق 
بنابراين . شود و سازمان ملزم به معرفي متقاضيان واجد شرايط استو سازمان مسكن و شهرسازي تعيين و توافق مي) سازنده(

  . قابل پرداخت است ،)سازنده(بدون شرط معرفي متقاضيان واجد شرايط توسط مالك  ،گونه اراضير به اينتسهيالت مسكن مه

هزار واحد  910هزار پروژه با  360درمجموع بيش از  :مالكينعملكرد ساخت و واگذاري مسكن در قراردادهاي خود
ها پروژه ايندهد مسكوني از نوع خودمالكين نشان مي تعداد پروژه و تعداد واحدهاي ةمقايس. است مالكينمسكوني از نوع خود

درصد از واحدهاي مسكوني 67حدود . واحد مسكوني است 5/2مقياس هستند و به طور متوسط هر پروژه شامل كوچكعمدتاً 
در شهرهاي جديد واقع ) درصد4حدود (و كمترين تعداد واحدها از اين نوع  ردهزار نفر قرار دا 25در شهرهاي باالي  مالكينخود
هاي هاي خودمالكين به صورت ساختمانپروژهو  گرفته انجاماين نوع از مشاركت بيشتر در شهرهاي بزرگ  ،بنابراين. است

شده از اين برخي آمار ثبت، هاي خودمالكينپروژه مقياس بودنكوچكبا توجه به . استپراكنده  هادر سطح شهرچندواحدي 
زيادي نامشخص و غيرقابل  حدتا  ،يافته به اين نوع از مشاركتاختصاص از جمله مساحت زمين  ،مسكن مهر ةسامان ها درپروژه

  . رسداتكا به نظر مي

 .1392تعداد پروژه و واحدهاي مسكوني از نوع قراردادهاي خودمالكين بر حسب گروه شهري،  ةمقايس :15 جدول

 تعداد واحد مسكوني تعداد پروژه گروه شهري

 608,875 178,172 هزار نفر 25شهر باالي 

 267,941 175,576 هزار نفر 25شهر زير 
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 33,797 6,606 شهر جديد

 910,613 360,354 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ    

تحت  ،واحد مسكوني 12206معادل  ،پروژه 8694، بالغ بر 1392ماه مسكن مهر در ابتداي بهمن ةاطالعات سامانبر اساس 
زي واحدهاي تحت عنوان نوسا ،واحد مسكوني 20013معادل ، پروژه 6306بالغ بر و ) افقي ةتوسع(اشكوب عنوان امتياز اضافه

  . ستا بندي شدهرسوده طبقهف

كه با توجه  سنتي ساخته شده به شيوةاز لحاظ نوع ساخت، بيشترين تعداد پروژه و واحد مسكوني فعال در اين نوع مشاركت، 
درصد از واحدهاي مسكوني خودمالكين 92حدود نوع ساخت . دور از انتظار نيستهاي خودمالكين مقياس بودن پروژهبه كوچك

ها و جدول زير وضعيت پروژه. ستا احداث شدهصنعتي با رعايت اصول ساخت درصد از واحدها 5حدود  فقطو  سنتي است از نوع
  .دهدمياز لحاظ نوع ساخت نشان  واحدهاي مسكوني قراردادهاي خودمالكين را

 .1392بر حسب نوع ساخت،  خودمالكينهاي تعداد پروژه و واحدهاي مسكوني از نوع قرارداد ةمقايس :16 جدول

 تعداد واحد مسكوني تعداد پروژه نوع ساخت

 845,035 355,627 سنتي

 44,893 2,321 صنعتي

 20,685 2,217 صنعتينيمه

 0 189 نامعلوم

 910,613 360,354 جمع كل

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ    

هزار واحد  332درصد يا حدود  36هزار واحد مسكوني خودمالكين،  910از كل حدود  1392ماه سرانجام، تا ابتداي بهمن
برابر اين تعداد  كاري حدود دوتمام نازكا ةكه تعداد واحدهاي مسكوني در مرحل در حالي. شوده محسوب ميشدمسكوني تمام

شده را تمام مالكينكل واحدهاي فعال از نوع خود درصد از70در صورت اتمام، حدود  ،كه استهزار واحد مسكوني  644يعني 
هاي تهران، استان. رددا در استان اصفهان قرار مالكينة خودشداريكو نازك هشدبيشترين تعداد واحدهاي تمام. شودميشامل 

قرار  مالكينخود ةشداريكه و نازكشد آذربايجان شرقي و اردبيل نيز با اختالف قابل توجه بعد از اصفهان از لحاظ واحدهاي تمام
  . )هاي خودمالكينتوزيع استاني پروژه 56و  55 ةپيوست شمار ولاجد( دارد

  ساير قراردادها  

هاي قبل بررسي شد، انواع ديگري از مشاركت نيز در طرح مسكن مهر تعريف شده كه در قسمت ،عالوه بر سه نوع مشاركت
كرديم طور كه در بخش اول اشاره  همان. استگفته پيش ةشيويكي از سه  بهزيادي  يهاشباهتداراي است كه در برخي موارد 

هاي نظامي و انتظامي، جمله سازمان ها و نهادهاي دولتي ازهايي بين وزارت راه و شهرسازي با سازماننامهتفاهم ،)2جدول(
طرح مسكن مهر يا ها بر اساس آنمسكوني وساز واحدهاي ساخت ومنعقد ها بهزيستي، وزارت نفت و جهاد كشاورزي و مانند آن
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شود يا در برخي بندي ميقراردادهاي از نوع تعاوني طبقهها و نهادها انجام شده و بنابراين در هاي اين سازماندر قالب تعاوني
  . گيردجانبه جا ميقراردادهاي از نوع سه ةسازان واگذار شده كه در دستوساز به انبوهموارد ساخت

ثبت  ةگيرد كه با توجه به اينكه سامانخاصي قرار مي ةهاي فرسوده نيز در دستوساز در بافتها، ساختنامهتفاهماين عالوه بر 
با توجه به قوانين و مصوبات مربوط . شودميمتولي آن به صورت مجزا وجود دارد، در بخش بعد بررسي  همچنين نهاد و اطالعات
 تدوينهاي غيررسمي كه بخشي از آن همزمان با مفاد مربوط به طرح مسكن مهر فرسوده و سكونتگاههاي وساز در بافتبه ساخت

در اين زمينه طبق قوانين و . داردواحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر  با يمتفاوت شرايطفرسوده  بافتهاي محدوده ،شده
نظر  هاي غيررسمي درهاي فرسوده و سكونتگاهر بافتوساز داي براي ساختويژه ها و تسهيالتتخفيف، )3-3-1بند ( مصوبات

هاي اين نوع پروژهشود، ه بخشي از اعتبارات آن از محل اعتبارات طرح مسكن مهر تأمين ميك با توجه به اين وگرفته شده 
اشتراك اين واحدهاي  ةبه عبارت ديگر تنها نقط .شده استدر اين گزارش بررسي  نيز هاي فرسودهبافتمسكوني واقع در 

قوانين و مصوبات . مسكوني با واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در منابع تأمين اعتبار و مسائل مربوط به تسهيالت بانكي است
  .شودميبررسي ) 2-2-2(هاي فرسوده در بخش بعد با عملكرد در بافت هاآن ةو مقايس هابه اين پروژه مربوط

طور كه در قسمت اول اين بند همان ،اري از انواع ديگر مشاركت در طرح مسكن مهر هستند كهخانوهاي چندسرانجام گروه
مصوبات كارگروه  اما ذكر اين نكته الزم است كه طبق ،گيرندها قرار ميبندي تعاونيبنا به تعريف در طبقه ،ه شدتوضيح داد

يا  ساخت واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر رأساً ةطريقهاي چندخانواري در انتخاب گروه 13881و  1387هاي مسكن در سال
هايي كه به صورت گروهي اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني بندي آمار مسكن مهر، تشكلدر طبقه. مختارندبه صورت تعاوني 

  .انداند، از نظر نوع مشاركت در گروه تعاوني ثبت شدهكرده

مسكن، شركت عمران شهرهاي جديد، بنياد مسكن، سازمان ملي زمين و (بر حسب نهاد متولي  -2- 2-2
  )شركت عمران و بهسازي

دولتي در محدوده يا  داراي مالكيتهاي ها يا در زميناند و محل ساخت آناستان كشور پراكنده 31واحدهاي مسكن مهر در 
 يا منفصل متصل ةعي توسعاست كه نو) هزار نفر 25هزار نفر يا بيش از  25داراي جمعيت كمتر از (حريم شهرهاي موجود 

بنابراين متولي طرح مسكن مهر در . شوداين شهرها منجر مي ةبه توسع وشهرهاي كنوني است يا در شهرهاي جديد ساخته 
هزار نفر بنياد مسكن  25هزار نفر سازمان ملي زمين و مسكن، در شهرهاي با جمعيت كمتر از  25شهرهاي با جمعيت باالي 

فرسوده شركت  بافت هاي مصوبمحدوده تخصصي عمران شهرهاي جديد و درهرهاي جديد شركت مادرانقالب اسالمي، در ش
ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي نيز در عالوه بر اين چهار نهاد اصلي، ساير سازمان .استتخصصي عمران و بهسازي ايران مادر

ترين اين نهادها از مهم. اندتسهيالت و اعتبارات مشاركت داشتهي اعطاها، سازماندهي متقاضيان و روند تأمين زمين، اجراي پروژه
تسهيالت مالي و  اعطايترين نهاد تأمين و ويژه بانك مسكن، به عنوان اصليهاي عامل، بهتوان به بانك مركزي و بانكمي

ارتباط  ةنحو 9نمودار . الب اشاره كردهاي آب، برق، گاز و فاضهاي نفت و نيرو به عنوان متوليان اصلي تأمين زيرساختوزارتخانه
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در اين بخش، روند توزيع . دهدگذاري و اجراي طرح مسكن مهر نشان ميدر فرايند سياست گوناگون راو تأثيرگذاري نهادهاي 
ها و واحدهاي مسكن مهر بر حسب چهار نهاد متولي اصلي شامل سازمان ملي زمين و مسكن، بنياد مسكن، شركت عمران پروژه

گوناگون مراحل  جرايا ةاين نهادها متولي اجرا و نظارت بر نحو .شودميهرهاي جديد و شركت عمران و بهسازي ايران بررسي ش
ه شدها و تحويل واحدهاي تمامنام و تأييد شرايط متقاضيان تا نظارت بر پيشرفت فيزيكي پروژهاجراي طرح مسكن مهر، از ثبت

  .  كنندتسهيالت نيز نقش نهاد واسط ميان بانك و متقاضيان را ايفا مي اعطايو در فرايند هستند 

  



 

  

جري طرح مسكن مهر  .ر

١٣٠ 

نهادهاي متولي و مج  :9 نمودار
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. شودبلندمدت به متقاضيان واگذار مي ةاجراي طرح مسكن مهر به صورت اجار يافته بهاختصاصهاي دولتي طبق قانون زمين
ساخت براي هايي نامهيا طي تفاهم گيردميسازان قرار ها و انبوهدر اختيار تعاونيساله 5 ةو در مواردي اجار ساله99اراضي دولتي 

ها و ساز و سازمانسازان، خيرين مسكندولتي با انبوه همچنين بخشي از اراضي .شودميواگذار ها و نهادهاي دولتي سازمان به
- عنوان خانه بازمان تصويب قوانين و مصوبات در عالوه، در مورد آن بخش از اراضي دولتي كه به. نهادهاي دولتي تهاتر شده است

ه طرح مسكن مهر تخصيص و طي شرايطي بها و نهادهاي دولتي بوده نيز تصميماتي اتخاذ شده سازمان ةهاي سازماني در اجار
گونه اين. شودبندي ميخودمالكين طبقهة كه مالك حقيقي يا حقوقي داشته، در دست هاييزميناز سوي ديگر، . داده شده است

  .استمند از شرايط تسهيالت مسكن مهر به شرط احراز شرايط چهارگانه بهره فقطاراضي 

را ها مسئوليت ساماندهي طرح مسكن مهر استاني وابسته به آن در استانهاي به طور كلي وزارت راه و شهرسازي و سازمان
ساير  در عين حال. دنشوترين نهاد متولي طرح مسكن مهر محسوب مياصليو از اين حيث  رنددا بر عهدهاراضي دولتي  در

براي (قانون طبق . اندرگير شدهطرح مسكن مهر د در روند اجراي كشور ها به فراخور نقش و وظايف خود در نظام قانونيسازمان
 25اراضي دولتي در شهرهاي باالي ساماندهي  )1387مصوب  ،مسكن ةقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض 35 ةمثال ماد

هزار نفر بنياد مسكن 25در شهرهاي زير . شده است قرار داده سازمان ملي زمين و مسكن ةهزار نفر در طرح مسكن مهر بر عهد
وسازهاي مسكن اسالمي و در شهرهاي جديد شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد مسئوليت ساماندهي به ساخت انقالب

هاي گزارش عملكرد، معرفي متقاضيان، هماهنگي با سازمان ةتهيها شامل ترين وظايف اين سازمانمهم. ندرمهر را بر عهده دا
. ها تحت نظارت وزارت راه و شهرسازي استنامهار و تنظيم قراردادها و تفاهمها، هماهنگي براي تأمين اعتبزيرساخت ةكنندتأمين

كه در بود نهاده شده وزارت تعاون  ةها، مسئوليت بر عهدها در تعاونيدر مواردي مانند معرفي متقاضيان و پااليش مقدماتي آن
سازمان ملي زمين و مسكن و بنياد (وابسته به آن هاي نيز به وزارت راه و شهرسازي و سازماناين اختيار  1388سال  ةنيم

   .واگذار شد) مسكن

بندي تحت نظارت وزارت راه در مورد قراردادهاي خودمالكين يا هرگونه قراردادي كه اراضي آن دولتي نيست نيز همين طبقه
به اينكه اراضي  بستهنوع قراردادها، جانبه با توجه به متن اين هاي سهنامهمورد تفاهم درهمچنين . و شهرسازي رعايت شده است

. است جانبهسهگفته در قرارداد پيش مورددولتي در كدام نوع گروه شهري قرار داشته، كارفرما يا سازمان متولي يكي از سه 
 كه در برخي موارد با شرايط طرح) جز نوع خودمالكين و تحت شرايط طرح مسكن مهرهب(هاي فرسوده سرانجام در مورد بافت

  .ان و بهسازي متولي امر بوده استاند، شركت مادرتخصصي عمرمسكن مهر مشترك بوده يا از اعتبارات مسكن مهر استفاده كرده

ميليون واحد مسكن مهر در كشور، حدود  2، از مجموع بيش از 1392ماه مسكن مهر در ابتداي بهمن ةطبق اطالعات سامان
ها سازمان ملي زمين و مسكن بوده متولي آنقرار داشته و هزار نفر  25هرهاي باالي هزار واحد مسكوني در ش 1239يا  ،درصد60

اندكي هزار نفر كه متولي آن بنياد مسكن انقالب اسالمي بوده و  25هزار واحد در شهرهاي زير  403درصد يا 20 نزديك به .است
در اينجا با توجه به  .است كردهشركت عمران شهرهاي جديد نظارت و ساماندهي را هم هزار واحد  413درصد يا  20بيش از 

هاي فرسوده و سهم واحدهاي فعال موضوع اين بند در مورد نهادهاي متولي مسكن مهر در سطح ملي، بايد به نهاد متولي بافت
زار واحد مسكوني تحت عنوان نوسازي ه 20اندكي بيش از  .ها تحت نظارت اين نهاد نيز اشاره كردمسكن مهر در اين بافت

ميليون واحد  2 از كل بيش از) افقي ةيا توسع(اشكوب هزار واحد مسكوني از نوع امتياز اضافه 12واحدهاي فرسوده و بيش از 
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هزار واحد مسكن مهر  32بيش از درمجموع  وو تحت نظارت شركت عمران و بهسازي واقع هاي فرسوده مسكن مهر، در بافت
  . بوده است اين نهادظارت تحت ن

هزار واحد مسكوني و سپس واحدهاي  609بيشترين قراردادهاي مشاركت با سازمان ملي زمين و مسكن از نوع خودمالكين با 
صادق  نيزاين وضع در مورد قراردادهاي بنياد مسكن انقالب اسالمي . جانبه بوده استسهةناماز آن از نوع تفاهم پستعاوني و 

در شهرهاي . ستاواحد  20هزار نفر  25جانبه در شهرهاي زير قرارداد سه مسكوني از نوعاين تفاوت كه تعداد واحدهاي با  ،است
در مورد قراردادهاي واحدهاي  .جانبه استسهةنامساخت از نوع قرارداد تفاهمشده يا درحالجديد بيشترين تعداد واحدهاي احداث

واحدهاي  باواحدها تحت نظارت شركت عمران و بهسازي، با توجه به اينكه نوع تسهيالت اين ةهاي فرسودمسكوني در بافت
  . بندي كردطبقه مالكينها را در نوع خاصي از قراردادهاي مشاركت خودتوان آنمسكن مهر متفاوت است، مي

  .1392، وع مشاركتنتوزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب نهاد متولي و  :17 جدول

 گروه شهري
مسكوني  واحد

 تعاوني

تفاهم  مسكوني واحد
 جانبه سه ةنام

واحدهاي مسكوني 
  خودمالكين

 كل واحد مسكوني

)درصد(سهم  تعداد

سازمان ملي زمين و 
 مسكن

 390,199 239,798 608,875 1,238,872 60.29 تعداد

 ‐ 31.50 19.36 49.15 100 )درصد(سهم 

مسكن انقالب بنياد 
 اسالمي

 134,732 20 267,941 402,693 19.60 تعداد

 ‐ 33.46 0.00 66.54 100 )درصد(سهم 

شركت عمران 
 شهرهاي جديد

 33,797 413,283 20.11  74,297 305,189 تعداد

 ‐ 17.98 73.85 8.18 100 )درصد(سهم 

 جمع كل
 599,228 545,007 910,613 2,054,848 100 تعداد

 ‐ 29.16 26.52 44.32 100 )درصد(سهم 

  .1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

در ميان واحدهاي مسكوني تحت نظارت سازمان ملي زمين و مسكن، استان خوزستان بيشترين تعداد از لحاظ جغرافيايي، 
 مالكيناستان تهران بيشترين تعداد واحدهاي خودجانبه و استان البرز بيشترين واحدهاي مسكوني سه  واحدهاي مسكوني تعاوني،

در شهرهاي تحت نظارت . )توزيع استاني واحدهاي مسكن مهر بر حسب نهاد متولي 59تا  57 ةپيوست شمار ولاجد( را دارد
وني بنياد مسكن انقالب اسالمي، استان تهران بيشترين واحدهاي مسكوني تعاوني، استان گيالن بيشترين تعداد واحدهاي مسك

استان  31استان از  11در شهرهاي جديد كه در  همچنين .داردرا  مالكينجانبه و استان فارس بيشترين تعداد واحدهاي خودسه
جانبه و ، استان خراسان رضوي بيشترين واحدهاي تعاوني، استان تهران بيشترين واحدهاي سهدارند در سطح كل كشور قرار

   .را دارد مالكينبيشترين واحدهاي خود استان اصفهان
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  .1392نوع ساخت واحدهاي مسكوني، بر حسب نهاد متولي و مسكن مهر  توزيع واحدهاي: 18 جدول

 جمع صنعتينيمه صنعتي سنتي سازمان متولي

 1,238,872 71,507 268,851 898,514 سازمان ملي زمين و مسكن

 402,693 15,621 58,319 328,753 بنياد مسكن انقالب اسالمي

 413,283 9,785 263,998 139,500 شركت عمران شهرهاي جديد

 2,054,848 96,913 591,168 1,366,767 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن ة سامان: مأخذ

. شودساخته ميساخت مسكن مهر به صورت سنتي شده يا درحالجدول، بيشترين تعداد واحدهاي احداثاين طبق اطالعات 
هزار نفر بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني به روش سنتي احداث شده يا در حال ساخت  25بنابراين در شهرهاي باال و زير 

كار  بهسازان كه انبوه سازيهاي صنعتيجانبه و روشاما در شهرهاي جديد با توجه به سهم قابل توجه قراردادهاي سه است،
  . به روش صنعتي بيشتر استساخت يا درحال شدهاحداثهاي مسكوني ، تعداد واحداندگرفته

  .1392مسكن مهر بر حسب نهاد متولي و نوع مشاركت،  شدةتوزيع واحدهاي تمام: 19 جدول

 شدهجمع كل تمام  مالكينخود جانبهسه ةنامتفاهم تعاوني سازمان متولي

 434,028 309,745 30,518 93,765 سازمان ملي زمين و مسكن

 15,774 12,903 0  2,871 بنياد مسكن انقالب اسالمي

 21,802 9,808 10,975 1,019 شركت عمران شهرهاي جديد

 471,604 332,456 41,493 97,655 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

بيشترين . آمده استبه تفكيك نوع قرارداد  شدهعملكرد نهادهاي متولي مسكن مهر در واحدهاي تمام ةنحو 19جدول در 
 25شهرهاي باالي  مربوط بهه در قراردادهاي خودمالكين و تحت نظارت سازمان ملي زمين و مسكن شدتعداد واحدهاي تمام 

با شده دمالكين نسبت به كل واحدهاي تمامبا قرارداد خوه شدبه طور كلي تعداد و سهم نسبي واحدهاي تمام. هزار نفر است
 25ها و در شهرهاي باالي در تعاوني شدهدر مقام بعد، تعداد واحدهاي تمام. از ساير انواع قراردادها بيشتر استمشهود اختالف 
فعال در شهرهاي  ةجانبقرارداد سه بازير نظر بنياد مسكن انقالب اسالمي واحدهاي مسكوني معدود از  يكهيچ .قرار داردهزار نفر 

جانبه در تعاوني و سهاز نوع  شدهواحدهاي تمام كل سرانجام تعداد. ه استشدتمام ن 1392ماه هزار نفر تا ابتداي بهمن 25زير 
  .نسبتاً اندك است كل واحدهاي مسكوني فعال در اين دو نوع قراردادمقايسه با 
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  مسكن مهر ةهاي برنامو تأمين زيرساختسازي زمين آمادهبررسي روند  -2-3

  : است پذيرامكاناضي واگذاري به يكي از اشكال زير رسازي اآماده 1كارگروه مسكن مهر ةمصوب طبق

 در اين حالت،  :هاصالح يا شهرداري صالح يا نهادهاي عمومي غيردولتي ذيهاي پيمانكاري ذياز طريق شركت
سهم متقاضي به  ةو آورد] كنندمي[ت به افتتاح حساب نزد بانك مسكن اقدام هاي مذكور نسبها و يا شركتدستگاه

هاي پيمانكار مطابق با قرارداد و متناسب با پيشرفت كار در چند مرحله و با  هزينه. شود حساب مذكور واريز مي
ن قابل درصدهاي مشخص فيزيكي ـ ريالي با نظارت سازمان مسكن و شهرسازي و با تأييد شوراي مسكن استا

  .پرداخت خواهد بود
  نامه بين  اساس تقاضاي متقاضيان و طبق تفاهم در مواردي كه ساخت واحدهاي مسكوني بر: سازان طريق انبوهاز

ي از اجراي كار محاسبه و لحاظ ئسازي زمين نيز جز شود، آماده وزارت مسكن و شهرسازي و سازندگان آن انجام مي
  .خواهد شد

o اخذ پروانه  ةتواند تا مرحل نظر متقاضيان و تأييد شوراي مسكن استان مي  سازي حسب مراحل آماده :1ةتبصر
 .ريزي واحدهاي مذكور و موارد مشابه ادامه پيدا كند ساختماني و پي

o سازي از طريق تعاوني مربوط و با هماهنگي شوراي  در صورت تمايل متقاضيان گروهي، انجام آماده :2ةتبصر
  .ان مجاز استمسكن است

o نظارت بر روند طراحي  ةسازي و غيره و نحو آماده ةپرداخت سهم متقاضيان از هزين ةدستورالعمل شيو :3ةتبصر
نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و با تأييد كارگروه مسكن ابالغ  و اجراي آن پس از ابالغ اين تصميم

 .خواهد شد
. مسكن مهر تعريف شده است ةسازي زمين محل پروژآماده ةنحوجانبه، سه ةنامتفاهم با توجه به متن پيوست يكم از قرارداد

هاي هماهنگ و ضروري در اراضي شهري است كه به منظور ايجاد فعاليت ةسازي زمين مجموعبر اين اساس، به طور كلي آماده
برداري ها و رفع نيازهاي عمومي و امكان بهرهاحداث واحدهاي مسكوني و تأسيسات جنبي آنبراي برداري از اراضي امكان بهره
ريزي و تسطيح زمين پروژه تا تردد برداري و خاكنامه مورد نظر بوده عبارت است از خاكاما آنچه در اين تفاهم. گيردصورت مي

و پاركينگ و پوشش  فني و آسفالت معابر ةو اجراي جوي و جداول و كانيوو و ساير ابني پذير شودامكانآالت ساختماني ماشين
ريزي و نظارت معاونت برنامه 55 ةهاي مصوب و مشخصات فني و عمومي مندرج در نشريبايد بر اساس نقشه ، كهرومعابر پياده

  .جمهوري انجام شودراهبردي رياست

ا به تشخيص بر حسب شرايط و مقتضيات محلي، بن اجراي كارسازي و سازي تعيين متولي آمادهآمادهنيازمند در اراضي 
   2:گيردميهاي زير صورت شوراي مسكن استان به يكي از روش

                                                            
 

  .24/6/1388روه مسكن در تاريخ گكار ،ن43165ت /126560 ةمصوب 3 ةماد.  1
ت وزيران تدوين ئهي 24/8/1388مورخ  ،43165 ت/126560 ةبر اساس مصوب، سازي و ساخت واحدهاي مسكوني مهرتأمين زمين، واگذاري، آماده ةنحو ةنامشيوه )ج( بند.  2

  .و ابالغ شده است
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 ؛توسط شهرداري محل 
 ؛جهاد نصرو مانند بنياد مسكن  ،وسط نهادهاي عمومي غيردولتيت 
 ؛چنانچه تعدادي از متقاضيان خودشان تمايل به تشكيل تعاوني داشته باشند ،توسط تعاوني 
 ؛احدهاي مسكوني آن پروژه توسط سازندگان مسكن انجام شوددر مواردي كه احداث و ،توسط سازنده  
 هاي بزرگ و در صورتي كه امكان با مديريت شركت عمران شهر جديد يا سازمان مسكن و شهرسازي مربوط در پهنه

 . فوق ميسر نباشد ةهاي چهارگانبا يكي از روشكار انجام 

سازي، واريز قدرالسهم متقاضيان بابت آماده، براي در بانك مسكنرا طرح  ةسازي حساب ويژدر موارد اول و دوم متولي آماده
در  .كندميبه آن حساب واريز  ،نيز، با وكالت متقاضيانرا سازي تسهيالت آمادهبانك مسكن متناسب با پيشرفت كار و افتتاح 

قيمت  كند و ميمتقاضيان مشخص سازمان مسكن و شهرسازي يا شهر جديد با وكالت از را سازي مورد بند پنجم مجري آماده
 ،سازي متقاضيانبانكي در بانك مسكن براي واريز قدرالسهم آماده و حساب شودميسازي با تصويب شوراي مسكن قطعي آماده

افتتاح  ،سازياجرايي آن در تسهيالت آماده ةناماي انقالب و آيينرخريداران مسكن مصوب شودر راستاي اليه حمايت از پيش
سازي صورت خواهد و پرداخت وجه از حساب بر اساس تأييد سازمان يا شهر جديد متناسب با پيشرفت فيزيكي آماده دكنمي

  .سازي به صورت مقطوع و پرداخت آن بر اساس درصد پيشرفت فيزيكي و بدون هرگونه تعديل خواهد بودآماده ةهزين. گرفت

سازي به مجري آن، با توجه به قوانين و مصوبات، درمجموع آماده ةطرح مسكن مهر در مرحلاز لحاظ پرداخت تسهيالت 
) سازتعاوني يا انبوه(ده ميليون ريال آن به مجري . سازي براي هر واحد مسكوني برآورد شده استآماده ةبيست ميليون ريال هزين

تا  200بين (كل تسهيالت بانكي مسكن مهر  واحدها باشد يا نباشد، از ةسازي همان سازندسازي، فارغ از اينكه مجري آمادهآماده
ده ميليون ريال دوم در هر زمان كه متقاضي توسط سازنده . شودپرداخت مي وكسر ) ميليون ريال بسته به نوع ساخت 250

  .دشوسازي واريز مييا وزارت راه و شهرسازي معرفي شود، از متقاضي دريافت و به حساب مجري آماده) سازتعاوني يا انبوه(

  زمين  بنديقطعه -1- 2-3

سازي چندصد و هاي انبوهاز پروژه(ساخت مسكن مهر از نظر مقياس شده و درحالهاي احداثپروژه زيادبا توجه به تنوع 
هاي اجراي طرح بندي زمين در محدوده، نوع قطعه)واحدي خودمالكين و متقاضيان گروهي 5تا  3هاي چندهزار واحدي تا پروژه

واگذاري زمين در  ةدر بررسي نحو گونه كه همان. مترمربع متغير است 1000متري تا قطعات باالي  100نيز متنوع و از قطعات 
هاي داخل هاي مسكن مهر با اولويت زمين، زمين مورد نياز براي اجراي پروژهكرديماشاره ) 1-1-2بند (اجراي طرح مسكن مهر 

احداث سپس و استفاده شده ) متصل ةتوسع(اراضي ذخيره واقع در حريم شهرها از و پس از آن  تأمين) دروني ةتوسع(شهرها 
- از زمين زياديبر اين اساس، در بخش  .گرفته استدر اولويت قرار  ) منفصل ةتوسع(هاي جديد در خارج از حريم شهرها شهرك

سازي پيش از آغاز احداث آماده ةشهرهاي موجود، مرحل ةعبه مسكن مهر در شهرهاي جديد يا توسيافته هاي تخصيص 
شده در داخل بافت موجود شهرها و نيز يابيهاي مكاندر عين حال، بسياري از پروژه. است شدههاي مسكوني اجرا ساختمان

د، كننداث ميهاي كلنگي موجود در شهرها احيا ساختمان هاي موجودروي زمينازندگان شخصي سكه  مالكينهاي خودپروژه
به همين دليل، تنوع مساحت . ها نيز تابع بافت شهري موجود استبندي زمين آنو نوع قطعه نيستسازي زمين نيازمند آماده

. كمتر استهم مقياس در داخل شهرها بيشتر و به طور متوسط ميانگين مساحت قطعات زمين هاي كوچكقطعات در ميان پروژه
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بندي سازان داراي قطعهشده توسط انبوهاحداث ةجانبسه ةنامهاي تفاهممقياس تعاوني و نيز پروژههاي بزرگدر مقابل، پروژه
هاي مسكن مهر به تفكيك قطعات در پروژهمساحت در اين قسمت، ميانگين . استر يشتشده با مساحت زمين بمنظم و طراحي

مشخصات  ةشدميانگين مساحت قطعات از اطالعات ثبته كتوضيح است  شايان .شودميهاي شهري بررسي نوع پروژه و گروه
هاي و در مورد پروژه(بدين منظور مساحت زمين هر پروژه . مسكن مهر به صورت تقريبي برآورد شده است ةها در سامانپروژه

ورد تقريبي اين برآ. بندي مساحت قطعه قرار گرفته استمالك طبقه) مشتمل بر چندين بلوك مساحت زمين به ازاي هر بلوك
صورت گرفته و ) مخدوش يا ارقام دورافتاده(هاي فاقد اطالعات يا داراي اطالعات غيرقابل استفاده و پس از حذف پروژه است

  .از نظر مساحت قطعات در هر گروه استها پروژه) سهم نسبي(توزيع  ةنحو ةدهندبنابراين نشان

با سهم نسبي (مترمربع   200تا  100ميانگين مساحت قطعات  هاي مسكن مهر دارايبه طور كلي بيشترين سهم پروژه
درصد و با 1مترمربع  1000تا  700قطعات بزرگ با مساحت . استدرصد 29مترمربع با سهم نسبي  300تا  200و ) درصد44

- زمين هاي مسكن مهر نيز دردرصد از پروژه5همچنين حدود . درصد از كل قطعات هستند11مترمربع  1000مساحت بيش از 

دهد بخش بررسي مساحت قطعات به تفكيك نوع پروژه نشان مي. ستا مترمربع احداث شده 100بندي كمتر از هايي با قطعه
زمين كمتر  مالكينهاي خوددرصد از كل پروژه5. است مالكينخود ةشدهاي احداثمقياس مربوط به پروژهقطعات كوچك ةعمد
هاي خودمالكين داراي به عبارت ديگر، بيش از نيمي از پروژه .داردمترمربع  200ا ت 100درصد زمين  48مترمربع و  100از 

درصد 32مترمربع نيز در اين گروه  300تا  200هاي داراي مساحت همچنين سهم پروژه .استمترمربع  200بندي كمتر از قطعه
  .جانبه استهس ةنامهاي تعاوني و تفاهماست كه بسيار بيشتر از سهم همين گروه در پروژه

   .هاي مسكن مهر بر حسب مساحت قطعات زمينتوزيع پروژه: 10 نمودار

  
كل پروژه هاي مسكن مهر

متر 100كمتر از  
5%

متر 200تا  100
44%

متر 300تا  200
29%

متر 500تا  300
9%

متر 700تا  500
1%

متر 1000تا  700
1%

متر 1000بيشتر از 
11%
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  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةهاي مسكن مهر، سامانساخت پروژه ةشده از اطالعات پروانمحاسبه: مأخذ

 200تا  100بندي درصد داراي قطعه6 فقط سازان،ها و انبوهساخت تعاونيشده يا درحالهاي مسكن مهر احداثدر پروژه
هايي با ها در زميندرصد از كل اين پروژه 71در مقابل، . استمترمربع  300تا  200بندي درصد داراي قطعه 7مترمربع و 

ها در آن) جانبهسه ةنامفاهمت(سازي هاي تعاوني يا انبوهبنابراين اراضي كه پروژه .شده استمترمربع اجرا  1000مساحت بيش از 
هاي مسكن مهر از نظر نوع به منظور بررسي توزيع جغرافيايي پروژه. ستبندي با مساحت باالبه اجرا در آمده، عمدتاً داراي قطعه

   .شودميهاي شهري بررسي به تفكيك گروه) مالكينجز خودبه(ها توزيع پروژه  بندي،قطعه

 سهم( شهري گروه و زمين قطعات مساحت حسب بر مهر مسكن ةجانبسه ةنامهاي تعاوني و تفاهمپروژه توزيع: 20 جدول

  .)نسبي

 هاي شهريكل گروه هزار نفر 25شهرهاي زير  هزارنفر 25شهرهاي باالي  شهرهاي جديد مساحت قطعات زمين

 %3 %5 %2 %0.4 مترمربع 100كمتر از 

 %6 %3 %11 %1 مترمربع 200تا  100

 %7 %4 %11 %2 مترمربع 300تا  200

 %6 %6 %5 %5 مترمربع 500تا  300

 %3 %3 %2 %1 مترمربع 700تا  500

 %5 %6 %4 %3 مترمربع 1000تا  700

 %71 %74 %65 %88 مترمربع 1000بيشتر از 

 %100 %100 %100 %100 جمع

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةهاي مسكن مهر، سامانساخت پروژه ةشده از اطالعات پروانمحاسبه: مأخذ

در را ساخت شده يا درحالاحداث ةجانبسه ةنامهاي تعاوني و تفاهمجدول، شهرهاي جديد بيشترين سهم پروژهاين مطابق 
بندي با شهرها داراي قطعهها در اين درصد از كل پروژه88. اندمترمربع به خود اختصاص داده1000هاي با مساحت بيش از زمين

. درصد است3مترمربع در اين شهرها حدود  300مقابل، سهم قطعات با مساحت كمتر از در ومترمربع 1000مساحت بيشتر از 
هزار نفر  25درصد و در شهرهاي زير 65هزار نفر  25مترمربع در شهرهاي باالي  1000سهم قطعات بزرگ با مساحت بيشتر از 

درصد 11مترمربع و  200تا  100هزار نفر مساحت  25هاي شهرهاي باالي درصد از پروژه11ز سوي ديگر، ا. درصد است74
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تا  200مترمربع و  200تا  100هاي هزار نفر سهم پروژه 25در حالي كه در شهرهاي زير  .داردمترمربع  300تا  200مساحت 
توان به قطعات زمين در شهرهاي بزرگ را تا حدود زيادي مي تر بودن مساحتپايين. درصد است4و 3ترتيب مترمربع به 300

در حالي كه در شهرهاي زير . هاي كوچك، در اين شهرها نسبت دادهاي تعاونيويژه پروژهها، بهتعداد بيشتر و پراكندگي پروژه
ين، قطعات با مساحت باال سهم تر زمهاي اطراف شهر و قيمت پايينهزار نفر به داليلي چون سهولت تأمين زمين در محدوده 25

  .داردبيشتري 

، )هزار نفر 25باالي (هاي خودمالكين و متقاضيان گروهي واقع در شهرهاي بزرگ بنابراين به طور كلي، به استثناي پروژه
زمين همچنين . است) مترمربع 1000تا  500مترمربع و  1000بيش از (هاي مسكن مهر داراي ميانگين قطعات باال ساير پروژه

  .است بندي شدهبيشتر قطعهسازي و تعاوني واقع در شهرهاي جديد با مساحت نسبي هاي انبوهپروژه

  )آب، برق، گاز، فاضالب( زيربناييتأسيسات معابر و  ةشبك -2- 2-3

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ةتوسعچهارم  ةدر برنامشده اشارههاي اجرايي بر اساس قانون، دستگاه
هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور و  خانهاز جمله وزارت

آب، فاضالب، برق،  هاي تأمين مسجد، مراكز فرهنگي، ريزي و اجراي طرح برنامه برايند با اولويت افرهنگ و ارشاد اسالمي موظف
هاي انشعابات گاز، آب، برق و فاضالب هزينه. ندكنها اقدام  گاز و تلفن، واحدهاي آموزشي، بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح

د نساله دريافت خواهدوبا تقسيط  تهاي نيرو و نفخانهبرداري از واحدها وزارتپس از بهرهرا واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر 
عالوه به طور خاص شركت عمران شهرهاي جديد در مورد به. گونه خدمات نبايد دريافت شودو هيچ مبلغ ديگري بابت اين كرد

تأمين تأسيسات زيربنايي و قطارهاي بين شهري از طريق واگذاري اراضي خود در شهرهاي جديد ملزم به همكاري با واحدهاي 
  . يي شده استخدمات زيربنايي و روبنا ةكننداجرايي تأمين

بر حسب انشعابات آب، برق، گاز و فاضالب  در مورد تعدادمجزا  نوع اطالعاتمسكن مهر چهار  ةسامان ةشداطالعات ثبتدر 
مربوط به انشعابات آب شده تأمينبيشترين تعداد انشعابات  اساس اين آمار بر .است آمدهتعداد پروژه و تعداد واحدهاي مسكوني 

 136يك ميليون و  همچنين تعداد .هزار واحد مسكوني از كل واحدهاي فعال در مسكن مهر بوده است 150يك ميليون و با 
به طور . اندهزار واحد انشعاب فاضالب داشته 799واحد انشعاب گاز و  هزار 79يك ميليون و هزار واحد مسكوني انشعاب برق، 

از لحاظ استاني بيشترين تعداد . ت زيربنايي چهارگانه هستندكلي نزديك به نيمي از واحدهاي مسكن مهر دچار كمبود تأسيسا
 ،هاي ايالم و چهارمحال و بختياري استزيربنايي متعلق به استان تهران و كمترين آن مربوط به استان ةانشعاب امكانات چهارگان

، كنيمر هر استان محاسبه ساخت دشده يا درحالبه كل واحدهاي مسكوني احداثرا سهم نسبي انشعابات در صورتي كه اما 
به طور خاص، . هاي تهران، البرز و هرمزگان استكمترين امكانات زيربنايي به نسبت تعداد واحدهاي هر استان مربوط به استان

پيوست  ولاجد( مشهودي دارندهاي گلستان، كرمان، چهارمحال و بختياري و زنجان از لحاظ انشعاب فاضالب كمبود استان
  . )توزيع استاني واحدهاي مسكن مهر بر حسب امكانات زيرساختي 63تا  60 ةشمار
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  1392نوع قرارداد،  و امكانات زيرساختي توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب: 21 جدول

 تعداد انشعاب گاز تعداد انشعاب برق تعداد انشعاب فاضالبتعداد انشعاب آب  نوع قرارداد

تعداد واحد 
 مسكوني

 599,228 293,076 316,785 223,797 321,685 تعاوني

كل  ازسهم 
 - 48.91 52.87 37.35 53.68 )درصد(

 545,007 159,346 185,079 183,516 193,109 جانبهسه

كل از سهم 
 - 29.24 33.96 33.67 35.43 )درصد(

 910,613 626,458 634,665 391,788 635,488 خودمالكين

كل از سهم 
 - 68.80 69.70 43.02 69.79 )درصد(

 2,054,848 1,078,880 1,136,529 799,101 1,150,282 كل انشعابات

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

درصد از آب، برق و  70با سهم برخورداري حدود بهترين وضعيت امكانات زيربنايي چهارگانه مربوط به واحدهاي خودمالكين 
اند از تسهيالت طرح مسكن مهر استفاده كرده فقطكه اين نوع واحدها با توجه به اين. دفع فاضالب است ةدرصد از شبك 43گاز و 

امكانات  واحدهاي مسكوني خودمالكين در برخورداري از سهم باالتر ها در بافت موجود شهرها،نيز به دليل قرارگيري اغلب آن و
 .استانشعابات چهارگانه  فاقدخودمالكين واحدهاي درصد از كل 30همچنان حدود  ا با اين حالام ،دور از انتظار نيستزيربنايي 

دهد كه بيشترين تعداد از اين نوع در نشان ميبدون انشعابات چهارگانه در سطح كل كشور  مالكينبررسي واحدهاي خود
بررسي . داردن، زنجان، اردبيل، اهواز و كرمان قرار شهرهاي بزرگ مانند تهران، كرج، قرچك، كرمانشاه، مشهد، بندرعباس، اصفها

از اين نوع واحدهاي  زياديدهد بخش يافته به هر پروژه نشان ميهاي از اين نوع بر اساس مساحت زمين اختصاصپروژه ةانداز
ي بدون انشعابات از واحدهاز توان نتيجه گرفت كه بخشي ابنابراين مي. استوساز بدون امكانات در مقياس بزرگ در حال ساخت

-به عبارت ديگر پروژه. داردقرار  داخل شهرهاي مركز استان يا ساير شهرهاي بزرگدر با مساحت باال نوع خودمالكين در اراضي 

وساز و حجم ساخت در تحليلاز اين رو ساز با واحدهاي اندك نيست و اصطالح شخصيمقياس و بههاي خودمالكين لزوماً كوچك
 . بايد در نظر گرفتنيز را نوع قراردادها اين پيشرفت طرح مسكن مهر 

-وسازها واحدهاي طرح مسكن مهر از نوع تفاهماز سوي ديگر كمترين تعداد واحدهاي با امكانات چهارگانه مربوط به ساخت

 توان نتيجه گرفتمي، استساخت درحالواحدهاي از اين نوع در شهرهاي جديد  ةكه عمد با توجه به اين. جانبه استسه ةنام
البته واحدهاي . گذاشته است ي مسكن مهراز واحدها گروهاين  برامكانات زيرساختي در شهرهاي جديد بيشترين تأثير را  نبود

و سهم قابل توجهي از واحدها  ردقرار دا گوناگونجدول از لحاظ پيشرفت فيزيكي در مراحل اين در شده مسكوني بررسي
هاي چهارگانه از نظر ميزان برخورداري از زيرساخترا مسكن مهر  شدةوضعيت واحدهاي تمام. استساخت  ةان در مرحلهمچن

    .شودمي بررسي) 1- 4-2بند (در قسمت بعد 
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از ميان واحدهاي داراي انشعابات . دهدوضعيت امكانات زيربنايي را به تفكيك گروه شهري نشان مي 22جدول سرانجام 
درصد 30كمترين ارقام مربوط به شهرهاي جديد با متوسط  و درنهزار نفر سهم بيشتري دا 25، شهرهاي باالي زيرساختي

به اين ترتيب واحدهاي طرح مسكن مهر واقع در شهرهاي . ساخت استشده يا درحالامكانات زيرساختي از كل واحدهاي احداث
هاي هزار نفر بيشترين امكان دسترسي به زيرساخت 25در شهرهاي باالي  جديد كمترين امكانات زيرساختي و واحدهاي فعال

  . چهارگانه را دارند

  .1392گروه شهري،  وامكانات زيربنايي  توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب: 22 جدول

 تعداد واحد مسكونيانشعاب گازتعداد  تعداد انشعاب برق تعداد انشعاب فاضالبتعداد انشعاب آب گروه شهري

 1,238,872 732,744 769,146 653,822 777,283هزار نفر 25شهر باالي 

 - 59.15 62.08 52.78 62.74 )درصد(كل از سهم 

 402,693 244,855 245,020 19,329 244,983 هزار نفر 25شهر زير 

 - 60.80 60.85 4.80 60.84 )درصد(كل از سهم 

 413,283 101,281 122,363 125,950 128,016 شهر جديد

 - 24.51 29.61 30.48 30.98 )درصد(كل از سهم 

 2,054,848 1,078,880 1,136,529 799,101 1,150,282 كل انشعابات

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

درصد از 30براي انشعاب فاضالب   در مقابل،. نددارساير شهرها از تري تأمين گاز سهم پاييناز نظر ويژه شهرهاي جديد به
درصد و در 5هزار نفر كمتر از 25اين سهم در شهرهاي زير . واحدهاي مسكوني موجود در شهرهاي جديد تأمين شده است

  .درصد است53هزار نفر حدود 25شهرهاي باالي 

  سازيمحوطه -3- 2-3

 388مسكن مهر از كل حدود  ةهزار پروژ 320مجموعاً حدود  1392ماه مسكن مهر در ابتداي بهمن ةطبق اطالعات سامان
هاي درصد از كل پروژه 82كه حدود  ،سازيداراي محوطه ةاز كل اين تعداد پروژ. ستا سازي بودههزار پروژه داراي محوطه

 ةهزار پروژ 303 جموعدرم .، بيشترين تعداد و سهم نسبي مربوط به قراردادهاي خودمالكين استشودرا شامل ميمسكن مهر 
سازي مربوط به سازي و كمترين ميزان محوطهتعاوني داراي محوطه ةهزار پروژ 16پس از آن اندكي بيش از  و مالكينخود

  . پروژه است 619جانبه با قراردادهاي سه

درصد از كل 54كه حدود  استهزار واحد مسكوني مسكن مهر  1112سازي معادل محوطه ة دارايهزار پروژ 320تعداد كل 
درصد 60شده، نزديك به سازياز اين تعداد واحد مسكوني محوطه. شودرا شامل ميواحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر 

بنابراين كمترين تعداد  جانبه وسه ةنامتفاهمواحدهاي درصد 10تعاوني و مابقي يعني واحدهاي درصد 30، حدود مالكينخود
با توجه به اينكه بيشترين تعداد واحدهاي  .ستا جانبه بودههاي سهنامهشده از نوع تفاهمسازيحوطهپروژه و واحد مسكوني م

بيشترين تعداد كه  توان نتيجه گرفتمي ،قرار داردجانبه در شهرهاي جديد سه ةنامساخت از نوع تفاهمشده يا درحالاحداث
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جانبه كه سه ةنامكل واحدهاي مسكوني از نوع تفاهمتعداد . استواقع سازي در شهرهاي جديد محوطه فاقدواحدهاي مسكن مهر 
  . هزار واحد مسكوني است 421حدود   ،ها انجام نشدهآنسازي محوطه

  .1392، بر حسب نوع پروژه و گروه شهريشده سازيپروژه و واحدهاي مسكوني محوطه توزيع: 23 جدول

شدهسازيجمع كل محوطه مالكينخودجانبهسه ةنامتفاهم تعاوني شرح

 320,007 303,053 619 16,335 تعداد پروژه

  100 94.70 0.19 5.10 )درصد(سهم 

 702,898 417,849 80,175 204,874 25000شهر بااليتعداد واحد 

 100 59.45 11.41 29.15 )درصد(سهم 

 338,598 229,014 20 109,564 25000شهر زيرتعداد واحد 

 100 67.64 0.01 32.36 )درصد(سهم 

 70,911 16,846 43,526 10,539 شهر جديدتعداد واحد 

 100 23.76 61.38 14.86 )درصد(سهم 

 1,112,407 663,709 123,721 324,977شدهسازيواحد محوطه جمع كل

 100 59.66 11.12 29.21 )درصد(سهم 

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

هزار نفر و از نوع قراردادهاي خودمالكين بوده  25شده در شهرهاي باالي سازيجدول، بيشترين واحدهاي محوطهاين طبق 
درصد بيشترين سهم نسبي  67شده از نوع خودمالكين با سازيهزار نفر نيز واحدهاي مسكوني محوطه 25در شهرهاي زير . است
-جانبه داراي محوطهسه ةنامدرصد از واحدهاي مسكوني از نوع تفاهم61اما در شهرهاي جديد  است، خود اختصاص داده را به

هزار  910هزار از كل  664درصد از كل واحدهاي مسكوني خودمالكين يعني 73بر اساس اين آمار، نزديك به . ستا سازي بوده
درصد از كل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر 44با توجه به اينكه حدود . است سازيواحد مسكوني خودمالكين داراي محوطه

ها با سازي آنوضعيت محوطه دارد،هزار قرار  25از لحاظ موقعيت بيشتر در شهرهاي باالي  و اين واحدها است مالكيناز نوع خود
   .استاز اين حيث به طور جداگانه قابل بررسي اين نوع از قراردادها و  ساخت متفاوت استشده يا درحالواحدهاي احداث ساير

 دركاري نيز بايد در محاسبات زكاتمام نا ةساخت است، شرط مربوط به مرحل يسازي از مراحل انتهايمحوطه جا كهاز آن
ده، در ها انجام شسازي آنهزار واحد خودمالكين كه محوطه 664هزار واحد از  608نزديك به  بر اين اساس. شودنظر گرفته 

كاري نازك ةتعداد واحدهايي است كه هنوز به مرحل دهندةنشانالتفاوت اين ارقام مابه .است داشته كاري قراراتمام نازك ةمرحل
ها سازي در آنمحوطهنشدن انجام  ،هاي شهري قرار دارددر بافت ي خودمالكين عمدتاًواحدها كهدر نظرگرفتن اينو با  نرسيده

هزار واحد  124از نزديك به . دكربررسي  توانميها نيز جانبه و تعاونيهاي سهنامهدر مورد تفاهمرا اين ارقام . دور از انتظار نيست
هزار  325از و  كاري قرار داشتهاتمام نازك ةهزار واحد در مرحل 114جانبه، نزديك به سه ةنامشده با قرارداد تفاهمسازيمحوطه
  . ستا كاري بودهاتمام نازك ةهزار واحد در مرحل 273سازي، ي تعاوني با محوطهواحدها
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از اين تعداد واحد . هزار واحد انجام شده است 454سازي نزديك به ، محوطهشدههزار واحد تمام 471سرانجام از كل 
 ةنامهزار واحد از نوع تفاهم 36وع تعاوني و هزار واحد از ن 88هزار واحد از نوع خودمالكين،  330، شدهشده و تمامسازيمحوطه

فاقد ، هنوز كه فروش اقساطي شده ،مسكن مهر شدةهزار واحد از واحدهاي تمام 18به اين ترتيب حدود  وجانبه بوده سه
واحدها از نوع هزار از اين  6. استهزار واحد  9بيشترين تعداد از اين واحدها از نوع قراردادهاي تعاوني با . ستاسازي محوطه
  . ستا مالكينهزار واحد از نوع خود 5/2جانبه و مابقي يعني سه ةنامتفاهم

  مسكن مهر ةبررسي روند پيشرفت و چگونگي ساخت در برنام -2-4 

الزم رو براي ارزيابي و تحليل روند پيشرفت كل طرح و دستيابي به داليل موفقيت يا عدم موفقيت و نحوة رفع مشكالت پيش
عالوه . شودساخت طرح مسكن مهر با جزئيات مراحل ساخت بررسي ها و واحدهاي درحالوضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه است

 ة، در سامانرو پيشهاي متوليان طرح مسكن مهر به تفكيك شهرها از مراحل پيشرفت فيزيكي و مسائل و مشكالت بر گزارش
اين اطالعات . ثبت شده استه تفكيك مراحل ساخت تا اتمام ساخت واحدها مسكن مهر نيز ارقامي در مورد ميزان پيشرفت كار ب

-كه بر اساس آن نيز تسهيالت مسكن مهر پرداخت مي ،كاريكاري و نازكسازي، اسكلت، سقف، سفتپي ةگانمراحل پنج شامل

سازي، اخذ پايان كار، فروش اقساطي و درصد پيشرفت برخورداري از انشعابات چهارگانه، وضعيت محوطه و نيز ميزان ،شود
هاي مسكن مهر را به تفكيك توان آمار تعداد واحدها و پروژهكه ميبنابراين عالوه بر اين .هاي مسكن مهر استپروژهفيزيكي 

به آن  بعد كه در بخش ،وضعيت مراحل دريافت تسهيالت به نسبت پيشرفت كار به دست آورد،مراحل ساخت تا تحويل قطعي 
  .از اين اطالعات قابل استنتاج استنيز  پردازيم،مي

  ساختها و واحدهاي مسكوني درحالبررسي پيشرفت فيزيكي پروژه -1- 2-4

پرداخت  بر مبناي آن تسهيالت مسكن مهركه  ،پيشرفت فيزيكي ةمسكن مهر، عالوه بر مراحل چهارگان ةدر اطالعات سامان
مرحله پيشرفت  9درمجموع در اين قسمت . ستا بندي شدهجزئيات بيشتري طبقه بافت فيزيكي شود، برخي از مراحل پيشرمي

كاري، نازك كاري، شروعسفت سقف، اتمام اسكلت، اتمام سازي، اتمامپي سازي، اتمامپي سازي، معادلپي فيزيكي شامل شروع
فقط  روند پيشرفت فيزيكي سهولت در تحليل رايب متدر اين قس .مشخص شده استكاري نازك كاري و اتمامنازك معادل

  . شودمي بررسي مرحلهاطالعات مراحل پاياني هر 

ساخت مسكن مهر در كل كشور، حدود شده يا درحالهزار واحد احداث 2054، از مجموع حدود 1392ماه تا ابتداي بهمن
درصد از كل واحدهاي مسكوني از 95. ري قرار داشتكااتمام نازك ةدر مرحل) درصد 61(هزار واحد مسكوني  255يك ميليون و 

كاري از لحاظ سفت ةها از مرحلدرصد آن80سقف و  ةدرصد از مرحل86اتمام اسكلت،  ةدرصد از مرحل88سازي، مرحله اتمام پي
شده پاياني از مراحل پيشرفت فيزيكي درنظرگرفته ةدرصد از كل طرح مسكن مهر در مرحل61بود و  پيشرفت فيزيكي عبور كرده

ست، بيشترين اطور كه بيشترين تعداد واحدها از نوع قراردادهاي خودمالكين  ، همانپروژهاز لحاظ نوع . براي طرح قرار داشت
 يز نيمي از واحدهامثال بيش ا براي. است مالكينپيشرفت فيزيكي نيز از نوع قراردادهاي خود گوناگونتعداد واحدها در مراحل 

قرار جانبه هاي سهنامهتفاهمواحدهاي پس از آن واحدهاي تعاوني و سپس . ستا مالكينكاري از نوع خوداتمام نازك ةدر مرحل
و ) هزار واحد 236(درصد 43جانبه با هاي سهنامهكاري مربوط به تفاهمنازك ةكمترين ميزان پيشرفت فيزيكي تا مرحل. دارد
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واحدها در مرحلة اتمام بيشترين  ،شدپيشتر اشاره طور كه  بوده است و همان) هزار واحد 375(درصد 63ها با تعاونيسپس 
  . است) هزار واحد 644(درصد 71خودمالكين با  هايپروژهمربوط به  كارينازك

  .1392، پروژهمراحل پيشرفت فيزيكي و نوع بر حسب  ن مهرواحدهاي مسك توزيع: 24 جدول

 نوع قرارداد
تعداد كل واحد 

 مسكوني

تعداد واحد 
 سازياتمام پي

تعداد واحد اتمام 
 اسكلت

تعداد واحد 
 اتمام سقف

تعداد واحد اتمام 
 كاريسفت

تعداد واحد اتمام 
 كارينازك

 375,167 493,248 524,940 534,964 569,957 599,228 تعاوني

 236,169 397,912 446,381 462,253 519,999 545,007 جانبهسه ةنامتفاهم

 644,289 761,690 804,375 814,477 868,484 910,613 خودمالكين

 1,255,625 1,652,850 1,775,696 1,811,694 1,958,440 2,054,848 جمع كل

 61.11 80.44 86.41 88.17 95.31 100 )درصد(سهم 

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

تعداد واحدهاي هر مرحله در مراحل  ،كه ارقام سطر جمع كل به صورت تجمعي محاسبه شده، با توجه به اين24طبق جدول 
اتمام  ةسازي، شامل واحدهاي مرحلاتمام پي ةمثال، تعداد واحدهاي در مرحل رايب. قبلي پيشرفت فيزيكي حساب شده است

هزار  800كاري كه برابر حدود اتمام نازك ةبنابراين تفاضل تعداد كل واحدهاي مسكوني و واحدهاي در مرحل. هستاسكلت نيز 
هزار  96از اين تعداد . كاري فعال بوده يا متوقف مانده استواحد است، شامل واحدهايي است كه در يكي از مراحل قبل از نازك

 ةهزار در مرحل 123اسكلت،  ةهزار در مرحل 36سازي، قبل از پي ةهزار در مرحل 147سازي، قبل از اتمام پي ةواحد در مرحل
 مراحلاين خالص تعداد واحد در هر يك از جمع . ستا كاري فعال بوده يا متوقف ماندهسفت ةهزار در مرحل 400سقف و حدود 

  .است آمده 11در نمودار 
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  .1392پيشرفت فيزيكي، گوناگون در مراحل  مسكن مهر ةشداي ساختهتعداد واحده: 11 نمودار

  
 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

بر اين اساس . دهدنشان مي ،به تفكيك پيشرفت فيزيكي از لحاظ گروه شهريرا، تعداد واحدهاي مسكن مهر  25جدول 
درصد از 68د حدو. ستا هزار نفر قرار داشته 25پيشرفت فيزيكي در شهرهاي باالي  ةبيشترين تعداد واحدها در هر مرحل

هزار واحد قبل از  96از مجموع . هزار نفر است 25شهرهاي باالي  مربوط بهكاري نازك ةتا مرحل شدهواحدهاي مسكوني تمام
هزار  25ر واحد، سپس در شهرهاي جديد با حدود هزا 59هزار نفر با  25سازي، بيشترين تعداد در شهرهاي زير اتمام پي ةمرحل

   . هزار واحد قرار داشته است 12هزار نفر با  25واحد و سرانجام در شهرهاي باالي 

  1392بررسي تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك مراحل پيشرفت فيزيكي و گروه شهري، : 25 جدول

 گروه شهري
تعداد واحد 

 پروانه

تعداد واحد 
 سازياتمام پي

تعداد واحد 
 اتمام اسكلت

تعداد واحد 
 اتمام سقف

تعداد واحد اتمام 
 اريكسفت

تعداد واحد اتمام 
 كارينازك

 843,327 1,074,925 1,131,023 1,155,439 1,226,503 1,238,872 25000شهر باالي

 245,232 287,931 315,556 315,645 343,233 402,693 25000شهر زير

 167,066 289,994 329,117 340,610 388,704 413,283 شهر جديد

 1,255,625 1,652,850 1,775,696 1,811,694 1,958,440 2,054,848 جمع كل

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

) متقاضيو تحويل واحد به اقساط  ةصدور دفترچ(فروش اقساطي  ةهزار واحد مسكوني در مرحل 472نزديك به  درمجموع
اما  ،است كارياتمام نازك ةهزار واحد از كل واحدهاي مسكن مهر در مرحل 784 در حالي كه قرار دارد، شدهتحت عنوان تمام

درصد از 40به عبارت ديگر حدود . شودمحسوب نمي شدهفروش اقساطي و تحويل نهايي نرسيده و بنابراين تمام ةهنوز به مرحل
اما به داليلي هنوز  ،ها نيز به اتمام رسيدهمراحل ساخت آن ةواحدهاي طرح مسكن مهر كل تسهيالت را دريافت كرده و هم كل

سازي بخشي از داليل اين مسئله بررسي اين تعداد از لحاظ برخورداري از انشعابات چهارگانه و محوطه. ستا تحويل قطعي نشده

پيشرفت قبل از مرحله پي سازي
5%

پيشرفت تا مرحله اتمام پي سازي
7%

پيشرفت تا مرحله اتمام اسكلت
2%

پيشرفت تا مرحله اتمام سقف
6%

پيشرفت تا مرحله اتمام سفت كاري
19%

پيشرفت تا مرحله اتمام نازك كاري
61%
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هزار واحد داراي هر سه  612، شدهتمامكاري و مياني بين نازك ةواحد مسكوني در مرحلهزار  784از كل . سازدميرا روشن 
مياني قرار  ةاگر شرط داشتن انشعاب فاضالب نيز اضافه شود، تعداد واحدهايي كه در اين مرحل. اندنشعاب آب، برق و گاز بودها

بيش از نشدن  و تحويلنشدن  تمام حداقل يكي از مشكالتبنابراين . يابدهزار واحد كاهش مي 334دارند به نصف يعني حدود 
هزار واحد از  113حدود . كاري نداشتن حداقل يكي از انشعابات چهارگانه استاتمام نازك ةهزار واحد مسكوني در مرحل 450

  . انداز انشعابات چهارگانه را نداشته يكهيچاين تعداد 

در  .است سازيدرصد داراي محوطه69هزار واحد يعني حدود  540شرايط، اين هزار واحد با  784از سوي ديگر از كل 
تعداد واحدهايي كه بعد از  در نظر بگيريمبا هم را سازي دو شرط داشتن انشعابات آب، برق، گاز و داشتن محوطه صورتي كه

شرط داشتن  با افزودن. اهد رسيدهزار واحد مسكوني خو 526كاري و قبل از اتمام قطعي هستند به رقمي نزديك به نازك ةمرحل
هزار واحد مسكوني در  528مجموع حدود بنابراين در. هزار واحد مسكوني كاهش خواهد يافت 256رقم به  اينانشعاب فاضالب 

 سازي از جمله داليل عدم اتمامكاري قرار دارد كه نداشتن توأمان حداقل يكي از انشعابات چهارگانه و محوطهاتمام نازك ةمرحل
  . وده استنهايي و تحويل قطعي به متقاضيان ب

ه، شدكاري تا تمامنازك ةسازي در واحدهاي بين مرحلانشعابات و محوطه نبود  وضعيت وجود يا ةمقايس: 12 نمودار

1392.  

  
 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  نةساما: مأخذ
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 8سازي، در انشعابات آب، برق و گاز و داشتن محوطه ةواحد مسكوني با شرط داشتن همهزار  526نزديك به نيمي از حدود 
 64 ةپيوست شمار ولاجد( استشرقي، مازندران، گيالن، خوزستان و بوشهر واقع  رضوي، آذربايجان استان تهران، فارس، خراسان

نيز  پروژهبررسي اين رقم از لحاظ نوع . )سازيحوطهتوزيع استاني واحدهاي مسكن مهر بر حسب ميزان تأمين انشعابات و م 71تا 
هزار واحد از نوع تعاوني و نزديك به  176هزار واحد خودمالكين،  276شرايط، اين هزار واحد مسكوني با  526از . معنادار است

هزار واحد  276به عبارت ديگر . استجانبه در حال ساخت هاي سهنامهسازان در قالب تفاهمهزار واحد توسط انبوه 74
هم داشته، اما هنوز با توجه به مراحل تحويل شده سازي تكميلو انشعابات و محوطه بودهپاياني ساخت  ةخودمالكين در مرحل

  .ه استدشنهايي طرح مسكن مهر، تمام ن

اما هنوز به متقاضيان تحويل داده نشده، شامل واحدهايي  ،ها به اتمام رسيدهكاري آننازك ةبخشي از واحدهايي كه مرحل
 462، حدود فروش اقساطي و تحويل نشده، كه كاريهزار واحد اتمام نازك 784از كل . كار قرار دارداخذ پايان ةاست كه در مرحل
  .نشده است ها در سامانه ثبتكار آنيا اطالعات مربوط به اخذ پايان هكار دريافت نكردهزار واحد پايان

. تشكل نيستند ةشدداراي متقاضي ثبت) درصد50نزديك به (هزار واحد  233 شدههزار واحد تمام  472 حدوداز كل 
و بدين ترتيب يكي  باشند طرح مسكن مهر را احراز كرده ةشده در اينجا به معناي افرادي است كه شرايط چهارگانمتقاضي ثبت

 422ه نيز شدكاري و تماماتمام نازك ةهزار واحد بين مرحل 784از تعداد  .باشدصاص يافته ها اختاز واحدهاي مسكن مهر به آن
ميليون نفر متقاضي در طرح مسكن مهر  2در مجموع حدود كه توضيح است  شايان .استشده هزار واحد بدون متقاضي ثبت

 گوناگون شده مربوط به متقاضياني است كه در مراحلواحددادهتفاوت اين تعداد با متقاضيان تخصيصالاند و مابهنام كردهثبت
تخصيص پروژه و  يا عدم مالكيت و فرم جپر كردن سكونت،  ةشرايط تكفل، سابقمانند احراز  ــ فرايند اجرايي طرح مسكن مهر

   . قرار دارند ــ واحد به متقاضي

در اين جدول ارقام مربوط به . دهدشان ميعملكرد سازندگان طرح مسكن مهر را به تفكيك نوع تخصيص تشكل ن 26جدول 
نهادهاي نظامي و انتظامي شامل . ساز با هم جمع شده استخيرين مسكن و مددجويان شهري  نهادهاي حمايتي شامل بهزيستي،

ور مجزا نفت نيز به ط وزارت وزارت جهاد كشاورزي و اطالعات مربوط بهوزارت دفاع، بنياد تعاون سپاه و بنياد تعاون ناجاست و 
جانبه و خودمالكين بر اساس نوع بندي اطالعات واحدها تحت عنوان قراردادهاي تعاوني، سهذكر است كه طبقه شايان. آمده است

 اندكيمسكن مهر است، با تعاريف اين سه نوع قرارداد در اطالعات ديگر  ةشده در سامانكه يكي از ارقام ثبت ،تخصيص تشكل
بنابراين ارقام جدول تعداد . از واحدهاي تحت قرارداد بنياد تعاون سپاه از نوع خودمالكين استعدودي ممثال  رايب. متفاوت است

اما به طور كلي عملكرد هر كدام از نهادهاي سازنده را تا حدود  ،دهدخالص واحدهاي هر كدام از انواع قراردادها را نشان نمي
  .كندزيادي منعكس مي

  .1392 نهايي پيشرفت فيزيكي، ةعملكرد سازندگان طرح مسكن مهر در مرحل: 26 جدول

تعداد واحد اتمام كل واحدهاي مسكوني نوع تخصيص تشكل
 كارينازك

كاري سهم نازك
 از كل

  واحدهايتعداد 
 هشدتمام

واحدهاي تعداد 
 هشدنتمام

 8,839 3,566 66.42 12,405 18,677 نهادهاي حمايتي

 303,998 316,281 70.60 620,279 878,581 مالكينخود
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 8,031 6,559 65.26 14,590 22,356نهادهاي نظامي و انتظامي

 1,059 256 41.87 1,315 3,141 وزارت جهاد كشاورزي

 0 0 0.00 0 2,000 وزارت نفت

 267,243 93,254 62.71 360,497 574,829 تعاوني

 189,887 39,358 43.02 229,245 532,922 جانبهسه ةنامتفاهم

 4,964 12,330 77.41 17,294 22,342 ساير

 784,021 471,604 61.11 1,255,625 2,054,848 جمع كل

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

 620درمجموع  .درصد از كل واحدهاي فعال بوده است70جدول بهترين عملكرد مربوط به خودمالكين با اين طبق اطالعات 
ه شدها نيز تمامبيش از نيمي از آن و ي رسيدهكارنازك ةهزار واحد خودمالكين، طبق تعاريف نوع تخصيص تشكل، به مرحل

از  .قرار دارد هاي بعددرصد در جايگاه65درصد و نهادهاي نظامي و انتظامي با 66پس از آن نهادهاي حمايتي با . شودمحسوب مي
- محسوب نمي شدههنوز تمام ،هزار واحد 9در حدود  زيادي،كاري نهادهاي حمايتي، تعداد اتمام نازك ةكل واحدهاي در مرحل

شده توسط نهادهاي نظامي و انتظامي نيز چنين وضعي كمتر از نيمي از واحدهاي ساخته. فروش اقساطي ندارد ةو دفترچ دشو
  . جانبه استهاي سهنامهها و سپس تفاهمه مربوط به تعاونيشدنبيشترين تعداد واحدهاي تمام. دارند

هر كدام از ارقام پيشرفت فيزيكي در هر يك از . دهدساخت نشان مي گوناگوندر مراحل را عملكرد سازندگان  27جدول 
، با توجه به سطر اول مثال براي. دهدنشان مي به صورت تجمعي شده تا آن مرحله رامراحل پنج گانه تعداد واحدهاي ساخته

هزار واحد داراي 6/17ها به اتمام رسيده، سازي آنپي ةكه مرحل توسط نهادهاي حمايتي شدهساختههزار واحد  6/18 ازجدول، 
كاري هزار واحد به اتمام نازك12كاري و هزار واحد به اتمام سفت 16 دو از اين تعدا استهزار واحد داراي سقف 17اسكلت و 

 هاپروژهدر اين نوع از . ها بوده استسازي مربوط به تعاونياتمام پي ةبيشترين تأخير در مرحل مطابق اين جدول. تسا رسيده
- به مالكيناتمام اسكلت، وزارت نفت و خود ةدر مرحل. اندرا به اتمام رساندهسازي پي ةها مرحلدرصد از كل واحدهاي تعاوني94

نهادهاي حمايتي و نهادهاي نظامي و انتظامي در . انددرصد پيشرفت فيزيكي داشته89و درصد 70ترتيب بيشترين تأخير را با 
 600هزار واحد در حال ساخت توسط وزارت نفت،  2اتمام سقف از مجموع  ةدر مرحل. اندعملكرد نسبتاً خوبي داشته هاين مرحل

درصد پيشرفت 87با  تعاوني. اين سازنده است هربوط باند و از اين لحاظ بيشترين تأخير مبه اين مرحله رسيده) درصد30(واحد 
و بهترين عملكرد مربوط به نهادهاي به خود اختصاص داده  ،بعد از وزارت نفترا، سهم واحدهاي اتمام سقف فيزيكي كمترين 
  . بوده است ،درصد پيشرفت فيزيكي92با بيش از  ،نظامي و انتظامي

نهادهاي نظامي و . انددرصد پيشرفت فيزيكي داشته86ي بهترين عملكرد را با كاري، نهادهاي حمايتاتمام سفت ةدر مرحل
اين مرحله از پيشرفت فيزيكي مربوط مورد در  مهم ةنكت. اندهاي بعد قرار گرفتهها در جايگاهانتظامي، خودمالكين و سپس تعاوني

درصد در 43درصد در اين مرحله و سرانجام به 73قبل به  ةدرصد در مرحل82جانبه است كه از هاي سهنامهبه عملكرد تفاهم
-از ديگران ضعيفكاري اتمام نازك ةسازان به همراه وزارت كشاورزي در مرحلعملكرد انبوه. يابدكاري تنزل مياتمام نازك ةمرحل

 بيشترين تأخيرو درصد پيشرفت فيزيكي 71كاري بهترين عملكرد مربوط به خودمالكين با حدود اتمام نازك ةدر مرحل. تر است
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گروه كه توضيح است  شايان .درصد پيشرفت فيزيكي است43جانبه با هاي سهنامهدرصد و تفاهم42مربوط به وزارت كشاورزي با 
شده در طرح مسكن مهر اعم از اراضي وقفي، ساخت واحدهاي مسكوني هاي ثبتدر جدول زير شامل انواع ديگر تشكل» ساير«

افقي داراي  ةاشكوب يا توسعبرخي از اين انواع تشكل مانند امتياز اضافه. افقي است ةاشكوب يا توسعاضافهبدون آورده يا امتياز 
در مجموع گروه   ها در گروه ساير انواع تخصيص تشكل باال است،جا كه سهم اين نوع پروژهاز آن. هستند زياديفيزيكي پيشرفت 

    .داردهاي مسكن مهر انواع تشكلدر ميان خوبي پيشرفت فيزيكي نسبتاً » ساير«

  .1392مراحل ساخت،  و پروژهسازندگان  هايتوزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب تشكل: 27 جدول

 نوع تخصيص تشكل
كل واحدهاي 

 مسكوني
 اتمام سقف اتمام اسكلت اتمام پي

  اتمام
 كاريسفت

  اتمام
 كارينازك

 نهادهاي حمايتي
 12,405 16,085 17,056 17,610 18,677 18,677 تعداد

 66.42 86.12 91.32 94.29 100 100)درصد(سهم 

 مالكينخود
 620,279 731,554 773,090 783,260 836,723 878,581 تعداد

 70.60 83.27 87.99 89.15 95.24 100)درصد(سهم 

نهادهاي نظامي و 
 انتظامي

 14,590 19,122 20,789 21,049 22,107 22,356 تعداد

 65.26 85.53 92.99 94.15 98.89 100)درصد(سهم 

وزارت جهاد كشاورزي
 1,315 2,325 2,869 2,939 3,141 3,141 تعداد

 41.87 74.02 91.34 93.57 100 100)درصد(سهم 

 وزارت نفت
 0 0 600 1,400 2,000 2,000 تعداد

 0.00 0.00 30.00 70.00 100 100)درصد(سهم 

 تعاوني
 360,497 472,846 502,910 512,244 545,574 574,829 تعداد

 62.71 82.26 87.49 89.11 94.91 100)درصد(سهم 

 جانبهسه
 229,245 389,121 436,440 451,152 507,914 532,922 تعداد

 43.02 73.02 81.90 84.66 95.31 100)درصد(سهم 

 ساير
 17,294 21,797 21,942 22,040 22,304 22,342 تعداد

 77.41 97.56 98.21 98.65 99.83 100)درصد(سهم 

 1,255,625 1,652,850 1,775,696 1,811,694 1,958,440 2,054,848 جمع كل

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

بر  )كارينازك ةقبل از اتمام مرحل(ساخت حالاز نظر تعداد واحدهاي دررا  وضعيت عملكرد سازندگان مسكن مهر 28جدول 
كننده در طرح شروع فعاليت سازنده يا مشاركت ةدهندتاريخ قرارداد نشان. دهدنشان مي ساخت پروژهسال انعقاد قرارداد  حسب

- گروهعملكرد وضعيت ساخت، هاي درحالشده از زمان عقد قرارداد پروژهبررسي مدت زمان طيمسكن مهر است و از اين لحاظ 

مربوط به  ،ها در دسترس نبودهكه اطالعات آن هاييپروژهبيشترين كه توضيح است  شايان. دهدرا نشان ميه هاي سازند
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حدود . دارداندكي تأثير  هاي سازندگانعاتي در تحليل عملكرد ساير تشكلاست و از اين رو نقص اطال مالكينقراردادهاي خود
 استساخت  حالجانبه در عنوان قراردادهاي سهبا كاري قرار دارد و اتمام نازك ةهايي كه در مرحلدرصد از كل قرارداد واحد40

درصد از قراردادهايي 25نيز هر سال حدود  ، 1391و  1390هاي يعني سال ،در دو سال بعد. منعقد شده است 1389در سال 
توجه به اينكه طبق قوانين و مصوبات طرح مسكن مهر دوران بنابراين با . هنوز به انتهاي مراحل ساخت نرسيده منعقد شده كه

در مورد . است 1389جانبه مربوط به سال مشاركت در ساخت دو سال در نظر گرفته شده، بيشترين تأخير در قراردادهاي سه
 ةاي قبل از مرحلدرصد از كل قرارداد واحده60است كه حدود  1389و  1388هاي ها نيز بيشترين تأخير مربوط به سالتعاوني

تأخير نهادهاي نظامي و انتظامي بيشتر مربوط به . در اين دو سال منعقد شده است) هزار واحد 214(اري كاتمام نازك
درمجموع . است 1388و در مورد وزارت جهاد كشاورزي بيشتر مربوط به سال  1388و سپس سال  1389قراردادهاي سال 

 1388درصد از كل قراردادهاي از نوع تعاوني در سال 40و  1389جانبه در سال سه ةناماهمدرصد از كل قراردادهاي از نوع تف60
  . منعقد شده است

هاي سازندگان و بر حسب تشكل) كارياتمام نازك ةتا قبل از مرحل(ساخت توزيع واحدهاي مسكن مهر درحال: 28 جدول

  .1392سال انعقاد قرارداد، 

 تخصيص تشكلنوع 
1385

)واحد(
1386 

)واحد(
1387 

 )واحد(

1388 

 )واحد(

1389 

 )واحد(

1390 

 )واحد(

1391 

 )واحد(

1392 

 )واحد(

نبودنقص يا 
 اطالعات

  كل واحد
ةتا قبل از مرحل(

)كارياتمام نازك

 6,272 1,438 270 1,157 1,138 1,506 637 108 18 0 نهادهاي حمايتي

 258,302 10,302150,466 31,071 28,533 24,347 8,005 2,7142,678 186 مالكينخود

 7,766 593 0 1,746 774 2,591 2,059 0 0 3انتظامي نهادهاي نظامي و

 1,826 0 0 0 0 257 1,569 0 0 0 وزارت جهاد كشاورزي

 2,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 وزارت نفت

 214,332 13,120 8,767 13,435 25,321 3,28913,04769,88067,183 290 تعاوني

 303,677 9,437 6,512 81,362 121,20578,440 6,625 96 0 0 جانبهسه امةنتفاهم

 5,048 906 17 119 190 479 3,337 0 0 0 ساير

 799,223 6,02115,92992,112217,568136,396128,89025,868175,960 479 جمع كل

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ
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  بررسي نوع معماري، سازه و تأسيسات -2- 2-4

مراحل  ةبراي نيل به اين هدف در كلي. وساز واحدهاي مسكن مهر مبتني بر رعايت مقررات ملي ساختمان استساخت
وساز قوانين و ضوابط ساخت ةاين مقررات مجموع. دشواعمال ميهاي مسكن و شهرسازي استان  سازمان ةساخت، نظارت عالي

هاي مرتبط وضع شده و  نامهها و شيوه نامه آيينو مهندسي و كنترل ساختمان مسكن و ساختمان است كه به موجب قانون نظام
و آمده ) 3-1-1بند (ها و مقررات در بخش اول اين گزارش نامهبرخي از اين آيين. وسازها الزامي استساخت در همةرعايت آن 

  .شودها اشاره ميآن به اهم مواردهم نجا در اي

 سازي؛ در توليد مسكن و رعايت مقررات ملي و مقاوم هاي نوحمايت از فناوري ةنام تصويب آيين 

 توزيع و مصرف مصالح  نظارت بر استاندارد اجباري مصالح ساختماني به منظور نظارت بر توليد ةنام تصويب آيين ،
 در كل كشور؛ 1385آن از سال  يساختماني و اجرا

 13 ةها و تصويب آن در كارگروه ستاد تبصردر ساختمان 19حمايت از اجراي مبحث  ةنام دوين آيينت. 
دهد كه براي رعايت استانداردهاي ها و نظارت بر مراحل ساخت توسط نهادهاي متولي و مرتبط نشان مينامهتصويب آيين

ها به سمت انعقاد تعاونيطرح مسكن مهر از انعقاد قرارداد با  ريزانبرنامه رويكردتغيير . ريزي و تالش شده استكيفيتي برنامه
هاي مقياس شدن پروژهاند و به تبع آن بزرگوساز داشتهبراي ساخترا سازاني كه شرايط فني الزم قرارداد مستقيم با انبوه

با استفاده از برخي . دهدبر كيفيت ساخت نشان مينظارت  را درريزان مجريان و برنامه توجهساخت طرح مسكن مهر، حالدر
يكي از اين . ساخت پي بردشده يا درحالتوان به شرايط و كيفيت واحدهاي احداثمسكن مهر مي ةساماندر شده اطالعات ثبت

شرايط و  هاين اطالعات ب. استمشخص شده صنعتي صنعتي و نيمه  كه به تفكيك سنتي،شود مربوط مياطالعات به نوع ساخت 
   .شبيه استجانبه و مسكن مهر ملكي سه ةنامهاي ساخت، مفاد تفاهمنامهشده براي ساخت در شيوهضوابط تعيين

فهرست  1،سازي و ساخت واحدهاي مسكوني مهرتأمين زمين، واگذاري، آماده ةنحو ةنامشيوه با توجه به پيوست چهارمِ
بر اين اساس، اجراي اسكلت ساختمان بايد . مشخصات، مصالح و مقطع كارهاي اجرايي الزامي مسكن مهر مشخص شده است

كشي تأسيسات و لوله ضروري استها و سقف شامل ديوارها، سرويس كاري كامل بناعايق. هاي فني تأييد شده باشدطبق سيستم
شيرآالت، نصب كليد و پريزها در داخل . تلفن و كانال كولر براي هر واحد بايد انجام گيردكشي برق و فاضالب، گاز و سيم ـ آب

نصب سينك ظرفشويي و يك  ها، هاي بنا و شيشهواحد و در مشاعات، اجراي كف ساختمان و نماي بيروني آن، نصب دروپنجره
هاي از نوع سنتي، اجراي گچ و خاك براي مچنين در ساخته. ها به طور كامل بايد انجام شودها و نردهمتر كابينت و اجراي پله
-كه تقريباً مصادف با اوج ،تدوين و ابالغ شده و بنابراين از آن زمان 1388سال  ةنامه در نيماين شيوه. ساختمان بايد انجام شود

نامه نصب بر اساس اين شيوه. استاالجرا بوده ، الزماست سازانها و انبوهگيري انعقاد قراردادهاي طرح مسكن مهر با تعاوني
  . متقاضي انجام شود ةكليدپريزها و شيرآالت، كابينت و كاشي سرويس و آشپزخانه بايد بر اساس خواست و سليق

                                                            
 

  .هيئت وزيران تدوين و ابالغ شده است 24/8/1388، مورخ 43165ت /126560اين شيوه نامه بر اساس مصوبة .  1



١٥١ 
 

نماهاي . جانبه نيز در جداول جداگانه نوع ساخت و كيفيت مصالح مورد استفاده مشخص شده استسه ةنامدر مفاد تفاهم
هاي سيليكوني  يا ساير مصالح مقاوم، متر از سنگ نمايان و مابقي از رنگ 6/0تا  4/0ا ارتفاع حداقل خارجي ساختمان بايد ت

تفصيل و در مورد نماهاي داخلي به. انجام شود) با زيرسازي(سبك و استاندارد مورد تأييد مركز تحقيقات ساختمان مسكن 
پوشش بام بايد ايزوگام و موزائيك . سقف و انباري مواردي مشخص شده استها، ها، آشپزخانه، سرويسپله، بالكن، اتاقتفكيك راه

- در مورد كيفيت تأسيسات برق، آب و گاز نيز موارد متعددي در پيوست تفاهم. دوجداره باشد ةبا شيش UPVC ها از نوعو پنجره

  . اندسازان ملزم به رعايت آن بودهجانبه آمده كه انبوههاي سهنامه

. كاررفته در داخل يا خارج ساختمان استهشود، نوع ديوارهاي بنوع ساخت بر اساس آن تعيين ميدي كه يكي از موار
. شودمي) صنعتيسنتي، صنعتي، نيمه(ساخت  ةكاررفته در ساخت، موجب تعيين طريقهوري بنابنابراين نوع ديوار بسته به ف

ز تحقيقات ساختمان و مسكن با رعايت مقررات ملي ساختمان جديد مورد تأييد مرك هايفناورياي بر اساس مشخصات سازه
سپس بر اساس . در ابتداي هر قرارداد بايد توسط سازنده تعيين شود) سنتي(غير صنعتي صنعتي يا ساخت صنعتي، نيمه يبرا

مرحله به تأييد  كاررفته بايد در هرهساخت استفاده شده، مشخصات ساخت از جمله سازه و كيفيت مصالح ب ةاينكه كدام شيو
برسد تا ) هاي استاني وزارت راه و شهرسازي يا شركت عمران شهرهاي جديد يا بنياد مسكن انقالب اسالميسازمان(كارفرما 

  . تسهيالت طرح مسكن مهر تا آن مرحله به سازنده پرداخت شود

 سنتي احداث شده يا در حال ساخت بودهدرصد به طريق 97، 1392ماه سال مسكن مهر تا ابتداي بهمن ةپروژهزار  388از 
. هاي مسكن مهر بوده استسازي، بيشترين سهم مربوط به واحدهاي از نوع خودمالكين و سپس تعاونيسنتي موارداز  .ستا

 هادرصد از كل پروژهسازي كمتر از يكصنعتيهاي نيمهدرصد از كل واحدها و پروژه5/1سازي درمجموع حدود هاي صنعتيپروژه
  . ستا را به خود اختصاص داده

  .1392هاي مسكن مهر بر اساس نوع ساخت و قرارداد، پروژه توزيع: 29 جدول

 جمع كل پروژه صنعتينيمه صنعتي سنتي ساخت/ قرارداد 

 25,664 1,214 2,204 22,246  تعاوني

 100 4.73 8.59 86.68 )درصد(سهم 

 2,277 215 1,326 736 جانبهسه ةنامتفاهم

 100 9.44 58.23 32.32 )درصد(سهم 

 360,165 2,217 2,321 355,627 مالكينخود

 100 0.62 0.64 98.74 )درصد(سهم 

 388,106 3,646 5,851 378,609 جمع كل پروژه

 100 0.94 1.51 97.55 )درصد(سهم 

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

ها نتايج متفاوتي به دست ، به دليل مقياس پروژه30بررسي تعداد واحدهاي طرح مسكن مهر از لحاظ نوع ساخت در جدول 
درصد به صورت صنعتي و مابقي به 30سنتي، حدود ة طرح مسكن مهر به طريق تعاوني درصد از واحدهاي66بيش از . دهدمي
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سنتي ساخته  ةشيودر قراردادهاي از نوع تعاوني، بيشترين واحدها به  .ستا ساخت بودهحالصنعتي احداث شده يا درصورت نيمه
- در تفاهم. ستا هاي ساخت در اين نوع قراردادها داشتهدر ميان انواع شيوه زياديشده نيز سهم سازيو واحدهاي صنعتي شده

درصد 23حالي كه ساخت به طريق سنتي  در ،درصد بوده است73شده نزديك به سازيجانبه سهم واحدهاي صنعتيهاي سهنامه
سازي است و از نوع سنتي مالكينسرانجام بيشترين تعداد واحدهاي خود. درصد بوده است5صنعتي حدود و به طريق نيمه

- صنعتي و نيمه ةشده به شيوساخته سهم واحدهاي. استهزار واحد به اين شيوه احداث شده يا در حال ساخت  845درمجموع 

  . درصد است7صنعتي در اين نوع از قراردادها اندك و درمجموع حدود 

  .1392هاي مسكن مهر بر اساس نوع ساخت و قرارداد، واحدبررسي : 30 جدول

 واحدهاجمع كل  صنعتينيمه صنعتي سنتي ساخت/ قرارداد 

 599,228 51,768 148,773 398,687 تعاوني

 100 8.64 24.83 66.53  )درصد(سهم 

 545,007 24,460 397,502 123,045 جانبهسه ةنامتفاهم

 100 4.49 72.94 22.58 )درصد(سهم 

 910,613 20,685 44,893 845,035 مالكينخود

 100 2.27 4.93 92.80 )درصد(سهم 

 2,054,848 96,913 591,168 1,366,767 واحدهاجمع كل 

 100 4.72 28.77 66.51 )درصد(سهم 

 .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن ة سامان: مأخذ

و از اين تعداد  شودساخته ميهزار نفر  25هاي شهري، بيشترين تعداد واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي باالي از لحاظ گروه
از شهرهاي باالي  هزار نفر نيز 25الگوي ساخت در شهرهاي زير . استاحداث شده يا در حال ساخت  درصد به طريق سنتي 72
با توجه به اينكه تعداد   اما در شهرهاي جديد،. ساز استكند و بيشترين تعداد مربوط به واحدهاي سنتيهزار نفر تبعيت مي 25

. دهددرصد از كل واحدها را تشكيل مي64صنعتي  ةوساز به شيوساختجانبه براي ساخت بيشتر است، هاي سهنامهتفاهم
صنعتي در شهرهاي جديد احداث شده يا در حال ساخت نيمه ةشيودرصد به 2سنتي و حدود  ةشيوبه  هااز كل واحد درصد33

   . است

  .1392، گروه شهريبررسي واحدهاي مسكن مهر بر اساس نوع ساخت و : 31 جدول

 جمع كل واحدها صنعتينيمه صنعتي سنتي ساخت/ گروه شهري 

 1,238,872 71,507 268,851 898,514 نفر 25000شهر باالي

 100 5.77 21.70 72.53 )درصد(سهم 

 402,693 15,621 58,319 328,753 نفر 25000شهر زير

 100 3.88 14.48 81.64 )درصد(سهم 

 413,283 9,785 263,998 139,500 شهر جديد
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 100 2.37 63.88 33.75 )درصد(سهم 

 2,054,848 96,913 591,168 1,366,767 جمع كل واحدها

 100 4.72 28.77 66.51 )درصد(سهم 

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

هاي اصفهان، كه از اين تعداد استاناست درصد از قراردادهاي مسكن مهر از نوع سنتي 65بيش از  شرح داديمطور كه  همان
بيشترين تعداد واحدهاي . اندتعداد واحد مسكوني از نوع ساخت سنتي را به خود اختصاص داده ينترتيب بيشترتهران و فارس به

، مالكيندر واحدهاي با قرارداد تعاوني و خود. صنعتي در استان تهران و سپس استان البرز قرار دارداز نوع ساخت صنعتي و نيمه
هاي اصفهان، خوزستان و خراسان استان. ستا ل ساخت بودهواحدهاي مسكن مهر بيشتر به صورت سنتي احداث شده يا در حا

ساخت  با مالكيندر قراردادهاي از نوع خود. اندرضوي در قراردادهاي تعاوني بيشترين تعداد واحدهاي با ساخت سنتي را داشته
وع تعاوني، بيشترين واحدهاي با در قراردادهاي از ن. اندهاي اصفهان، تهران و فارس بيشترين تعداد واحدها را داشتهسنتي استان

اما در قراردادهاي . ستا خراسان رضوي و سمنان قرار داشته  گيالن، اردبيل، هاي تهران،صنعتي در استانساخت صنعتي يا نيمه
باً در ، تقريــ ن در اين استان قرارداشتهيدرصد كل واحدهاي خودمالك10با توجه به اينكه بيش از ــ استان تهران   ،نيخودمالك

هاي بعد قرار هاي اصفهان و فارس در مقامصنعتي بيشترين تعداد را داشته و استانصنعتي و نيمه  هر سه نوع ساخت سنتي،
هاي تهران، البرز و درصد آن از نوع ساخت صنعتي است، استان 70جانبه كه بيش از هاي سهنامهسرانجام در تفاهم. اندداشته

بوده هاي كشور ساير استاناز  ها بيشتردر اين استانسازان انبوهفعاليت به عبارت ديگر . اندرا داشته فارس بيشترين تعداد واحد
  ).قرارداد ساختو توزيع استاني واحدهاي مسكن مهر بر اساس نوع  75تا  72 ةپيوست شمار ولاجد(. است

  ...)درماني، آموزشي، مذهبي و (بررسي خدمات شهري  -3- 2-4

ريزي  ند با اولويت به برنامهاهاي اجرايي موظف، بر اساس قانون، دستگاهاشاره شدطور كه در قسمت تأسيسات زيربنايي  همان
هاي مسكن مهر اقدام  هاي تأمين مسجد، مراكز فرهنگي، واحدهاي آموزشي، بهداشتي و انتظامي واقع در طرح و اجراي طرح

باب  322باب مسجد،  351مجموع اراضي ، اين سازمان در1391ا اواسط سال ت طبق اطالعات سازمان ملي زمين و مسكن. كنند
همچنين . برداري رسيده استمدرسه تكميل شده و به بهره 26مسجد و  60تا آن زمان و كالنتري را تأمين كرده  62مدرسه و 

باب از آن  5درمانگاه كه  18وه به عال. پروژه از آن تكميل شده است 14تجاري تأمين شده كه درمجموع  ةپروژ 165اراضي 
  .ها تكميل شده نيز در اين آمار وجود داردورزشي كه يكي از آن ةمجموع 6تكميل شده و 
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  .1392خدمات روبنايي طرح مسكن مهر،   :32 جدول

شروع  ةتعداد پروژ  ينوع خدمات روبناي
 شده

هاي نياز براي اتمام پروژهاعتبار مورد   اجرادردست  تهيافخاتمه
  )ميليارد ريال(اجرا دردست

  2547  237  41  278  )باب(مدرسه 
  224  51  6  57  پاسگاه نيروي انتظامي

  696  185  69  254  )باب(مسجد 
  3467  جمع

  .1392 ماهعملكرد مسكن مهر، شوراي عالي راهبردي طرح مسكن مهر، مهر: مأخذ

كه براي شوراي عالي راهبردي طرح مسكن مهر  ،1392مسكن مهر در مهرماه سال طبق اطالعات مندرج در گزارش وضعيت 
ميليارد ريال  3467درمجموع  1392هاي مسكن مهر تا انتهاي شهريور تهيه شده، اعتبار مورد نياز براي خدمات روبنايي پروژه

امي در اين آمار با آنچه توسط سازمان ملي هاي نيروي انتظارقام مربوط به تعداد مساجد، مدارس و كالنتري. برآورد شده است
كالنتري  ،باب 278تعداد مدارس طبق اين گزارش . زمين و مسكن در حدود يكسال قبل از اين گزارش تهيه شده متفاوت است

طبق اين  ،1392ماه شده تا مهرريزيدرصد از كل واحدهاي روبنايي برنامه17به طور متوسط . باب است 254باب و مسجد  57
  . برداري رسيده كه سهم مساجد از بقيه بيشتر استآمار، به بهره

تهيه  1392كه شركت عمران شهرهاي جديد در مهر ماه سال  ،همچنين طبق گزارش عملكرد مسكن مهر در شهرهاي جديد
باب به مساحت  21 باب مسجد شروع شده تا آن زمان 76بر اين اساس از . ، وضعيت خدمات روبنايي بررسي شده استكرده

ميليارد ريال  321باب ديگر در دست احداث است كه براي تكميل درمجموع به  55برداري رسيده و مترمربع به بهره 12600
  . اعتبار نياز دارد

برداري رسيده و هزار مترمربع به بهره 40باب به مساحت  20درمجموع  1392شده تا نيمه سال شروع ةباب مدرس 116از 
باب به  5باب كالنتري نيز  15از . ميليارد ريال اعتبار نياز دارد 1072ديگر در دست احداث است و براي تكميل به  باب 96

از سرانجام . ميليارد ريال اعتبار نياز دارد 73مانده براي تكميل به باب باقي 10برداري رسيده و مترمربع به بهره 4530مساحت 
واحد  10برداري رسيده و اعتبارات مورد نياز براي تكميل واحد به بهره 4درمجموع  1392سال  ةشده تا نيمواحد درماني آغاز 14

شركت عمران شهرهاي جديد براي تكميل موارد  ةشدمجموع اعتبارات مورد نياز برآورد. ميليارد ريال برآورد شده است 90ديگر 
گزارش شركت عمران شهرهاي شده در ذهبي و فرهنگي اشارهعداد مراكز مشايان ذكر است كه ت. ميليارد ريال است 1556فوق 

شهرهاي طرح مسكن مهر از جمله شهرهاي  ةاست و ارقام اين جدول در سطح ملي شامل هم 32جديد جزئي از ارقام جدول 
ساكنان شهرهاي  ةضمن اينكه ساخت اين واحدهاي روبنايي مختص واحدهاي مسكوني مسكن مهر نيست و هم .شودميجديد 

  . شوندمند ميها بهرهجديد از خدمات آن

 25قطار شهري هشتگرد به طول . است شدههاي روبنايي نظير قطارهاي شهري نيز بررسي در اين گزارش وضعيت پروژه
براي ميليارد ريال در حال ساخت است و طبق برآورد  1900 ةشددرصد و اعتبارات هزينه 7/55كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 

و بر اساس شده كيلومتر انجام  5/17قطار شهري پرند به طول اقدامات زيرسازي . ميليارد ريال اعتبار نياز دارد 2500 تكميل به
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 7/14قطار شهري بهارستان به طول . شده است تحويلشهرداري تهران  بهبراي تكميل نهايي  1391ت وزيران از سال ئهي ةمصوب
درصد در حال ساخت است و طبق برآوردها به اعتبار 6/22ميليارد ريال و پيشرفت فيزيكي  250 ةشدكيلومتر و اعتبار هزينه

كيلومتر آن با اعتبار  7 ،كيلومتر 47به طول  ،قطار شهري فوالدشهر در استان اصفهان. تكميل نياز داردبراي ميليارد ريالي  1670
سرانجام . ميليارد ريال است 4300تكميل اين قطار شهري بالغ بر هزينة برآورد شدة . ميليارد ريالي در حال احداث است 100

 4850بهميليارد ريال در حال احداث است كه براي تكميل  194 ةشدكيلومتر و اعتبار هزينه 40قطار شهري گلبهار با طول 
  . نياز دارداعتبار ميليارد ريال 

  مسكن مهر ةاجراي برنام مراحلبررسي منابع و مصارف مالي به تفكيك  -2-5

  مسكن مهر ةعملكرد مالي دولت در مورد تخصيص بودجه به برنام -1- 2-5

- از طريق بانك، طرح مسكن مهر، طبق قوانين و مصوبات، بانك مركزي مجاز شدهبراي اجراي تأمين منابع مالي مورد نياز  در

ميليون ريالي بر حسب نوع  250تا  200هيالت عالوه بر تس. د، به تأمين تسهيالت مسكن اقدام كنبانك مسكن ويژهبههاي عامل 
لت از را دومبالغ ديگري شود، مييافته به طرح مسكن مهر به سازندگان پرداخت ساخت مسكن، كه از خط اعتباري اختصاص

سازي اراضي مسكن هاي آمادههزينه نيمي ازاز آن جمله پرداخت  ؛است دادهطرح مسكن مهر اختصاص  ههاي عامل بطريق بانك
- ها و تخفيفمشوقها شهرداريهمچنين . كه مابقي آن از متقاضيان دريافت شده يا خواهد شدريال ميليون  10مهر به ميزان 

توان به آن مي ةكه از جمل. انددر نظر گرفتهشهري  ةهاي فرسودوساز در بافتبراي مسكن مهر خودمالكين يا ساخت هايي
سازمان ملي زمين (عالوه بر اين موارد، وزارت مسكن و شهرسازي . نوسازي و تراكم ساخت اشاره كرد تخفيف در دريافت عوارض

هاي سازماني يا مجاز به فروش خانه  براي تأمين بخشي از منابع مالي طرح مسكن مهر،) و مسكن، شركت عمران شهرهاي جديد
  .ستا فروش بخشي از اراضي تحت مالكيت خود در شهرها شده

  :شامل موارد زير است برداري از زمينيالت احداث مسكن در قالب واگذاري حق بهرهتسه

 ؛به متقاضيان) هسال99بلندمدت  ةاجار( برداري از زمينواگذاري حق بهره  
  به متقاضيان؛ سازي زمينبراي عمليات آماده ،نكيميليون ريال تسهيالت با 10اعطاي  
 هاي هزينه% 80 ، حداكثر تابه متقاضيان ميليون ريال 250تا  200تا سقف  ،اعطاي تسهيالت بانكي براي ساخت

  ؛ساله15به صورت  و تقسيط پلكانياحداث هر واحد 
 هاي عاملاز سوي دولت به بانك( سازي و ساخت واحدسود تسهيالت بانكي آمادهاعطاي كمك( 

. درصد تعيين شده است4در ساير نقاط شهري معادل  درصد و7ها  درصد، در مراكز استان9نرخ سود تسهيالت در شهر تهران 
سازي برداري از زمين و تسهيالت آمادههاي مسكن مهر خودمالكين، فاقد تسهيالت مربوط به واگذاري حق بهرهقراردادهاي پروژه

  .شوندسود در نرخ بازپرداخت اين تسهيالت برخوردار مياما متقاضيان از تسهيالت ساخت و كمك ، است

  :شودمي تعيينبر اساس شرايط زير  برداريبهره ةزمين در طول دور ةبهاي ساالنرهاجا

 ؛، ده هزار ريالبر اساس قيمت هر متر مربع در سال: شهرهاي جديد  
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  درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معامالتي و حداكثر تا ده هزار 20: ميليون نفر 1هزار نفر تا  500شهرهاي باالي
  ؛مربع در سالريال براي هر متر 

  ريال براي هر  7000درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معامالتي و حداكثر تا 15: هزار نفر 500تا  250شهرهاي
  ؛متر مربع در سال

 ريال براي يك  5000درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معامالتي و حداكثر تا  10: هزار نفر 250كمتر از  شهرهاي
  .متر مربع در سال

  )...، موارد بيمه و شرايط تسهيالت تأمين اعتبار،(بيمه ها و مؤسسات مالي بانك عملكرد -2- 2-5

- شده يا درحال هزار ميليارد ريال به واحدهاي احداث 448مبلغ  1392 ماهمسكن مهر تا ابتداي بهمن ةطبق اطالعات سامان

 همچنين ساير تسهيالت ساخت به متقاضيان وبابت شده قسط پرداخت چهارمجموع  مبلغ شاملاين . اخت پرداخت شده استس
 1392اسفندماه سال  17در تاريخ  طبق اطالعات بانك مسكن. سازي زمين نيز هستآماده اعطاشده از جمله تسهيالت اعتبارات

ر مسكن مه ةكه از ارقام موجود در سامان، هزار ميليارد ريال تسهيالت طرح مسكن مهر پرداخت شده 477درمجموع نزديك به 
كل خط اعتباري مسكن  1393،1مجريان طرح مسكن مهر در ابتداي سال  ةعرضه شدهمچنين بر اساس اطالعات . بيشتر است

 افزودههزار ميليارد ديگر نيز به آن  20هاي مسكن مهر هزار ميليارد ريال است كه قرار است از محل بازپرداخت وام 480مهر 
  .شود

  يافتهتسهيالت تخصيص

ميليون  25ميليون تومان، به واحدهاي از نوع ساخت صنعتي  20سكن مهر، به واحدهاي از نوع ساخت سنتي طبق قوانين م
 4قسط و در  4اين مبالغ طي . گيردميليون تومان وام ساخت تعلق مي 22صنعتي تا تومان و به واحدهاي از نوع ساخت نيمه

از پايان فونداسيون  است ترتيب عبارتبانك است كه به مرحله از مراحل پيشرفت فيزيكي ساختمان قابل پرداخت توسط
- به سازنده پرداخت ميكه ) درصد15(كاري و پايان نازك) درصد30(كاري ، پايان سفت)درصد40(، پايان سقف آخر )درصد15(

از پيشرفت  ساخت در هر مرحلهشده در هر يك از چهار مرحله با تعداد واحدهاي درحالمجموع اقساط پرداخت ةمقايس. شود
  . بندي اقساط كمابيش طبق برنامه پيش رفته استدهد كه الگوي سهمفيزيكي نشان مي

  .1392پيشرفت فيزيكي طبق برنامه،  ةشده در هر قسط با مرحلپرداختتسهيالت ارقام تجمعي  ةمقايس: 33 جدول

  نوع ساخت
 ارقام به ميليارد(

 )يالر

پرداخت  مجموع قسط اول
 ةواحدهاي در مرحل شده به

 اتمام پي

مجموع قسط دوم
شده به پرداخت

 ةمرحلواحدهاي در 
 سقف

مجموع قسط سوم 
شده به پرداخت

ة واحدهاي در مرحل
 اريكسفت

مجموع قسط چهارم 
شده به پرداخت

 ةواحدهاي در مرحل
 اريكنازك

اقساط جمع كل 
طبق  چهارگانه
 برنامه

 218,509 25,094 63,072 93,673  36,670 سنتي

                                                            
 

  .1393/01/19،  3168 ةشمار ،اقتصاد دنياي روزنامة، »دو سناريوي پايان مسكن مهر«عنوان با طرح مسكن مهر در خبر  ةاظهارات مجري ويژ . 1
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 100 11.25 28.84 42.88 17.02 )درصد(سهم 

 104,661 8,881 27,735 48,071 19,975 صنعتي

 100 8.24 26.58 45.92 19.27 )درصد(سهم 

 17,635 1,975 4,995 7,634 3,031 صنعتينيمه

 100 11.16 28.30 43.26 17.28 )درصد(سهم 

 340,805 35,950 95,801 149,378 59,676 جمع كل

 100 10.32 28.12 43.84 17.73 )درصد(سهم 

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

درصد در قسط 44درصد در قسط اول، 18حدود به طور متوسط  )اقساط چهارگانه( شدهز كل ارقام پرداختاجدول اين طبق 
شده در قسط پرداخت تسهيالتكل . چهارم پرداخت شده است ةدرصد نيز در مرحل10سوم و  ةدرصد در مرحل28دوم، حدود 
اتمام پي پرداخت شده  ةبه مرحلرسيدن هزار واحد مسكوني در زمان  1797هزار ميليارد ريال است كه به حدود  59اول بيش از 

هزار  96سقف و حدود اتمام  ةهزار واحد مسكوني در مرحل 1641هزار ميليارد ريال در قسط دوم به  149به همين ترتيب . است
 ةهزار واحد مسكوني در مرحل 1087سرانجام به و كاري اتمام سفت ةهزار واحد در مرحل 1476ميليارد ريال نيز در قسط سوم به 

  . پرداخت شده استتسهيالت هزار ميليارد ريال  36رقمي بالغ بر  نيز كارياتمام نازك

  .1392ساخت، شده يا درحالشده به واحدهاي احداثپرداخت ةچهارگاناقساط : 13 نمودار
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  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

از اقساط چهارگانه پرداخت يك واحد مسكوني هيچ 223570به  1392 ماهمسكن مهر تا ابتداي بهمن ةطبق اطالعات سامان
- بررسي نوع طرح پروژه در اين واحدها نيز نشان مي. اندبودهكاري اتمام نازك ةحله برخي از اين واحدها در مرك در حالي ،نشده

. اما انواع ديگر قراردادها نيز در اين واحدها وجود دارد ،از اين تعداد مربوط به قراردادهاي خودمالكين است زياديدهد كه بخش 
مصوب، تسهيالت بانكي پرداخت  ةمسكن مهر طبق برنامدرصد از واحدهاي 87حدود به توان نتيجه گرفت كه به اين ترتيب مي
درصد از واحدها صرف نظر از اينكه در  11اند و حدود درصد بدون رعايت برنامه تسهيالت بانكي دريافت كرده2شده، نزديك به 

با توجه به اينكه ارقام مربوط به اقساط چهارگانه به تفكيك . انددارند، هنوز تسهيالتي دريافت نكرده اي از ساخت قرارچه مرحله
توان ارقام تسهيالت بانكي را به تفكيك فعال مسكن مهر و به صورت تجمعي در دست است، نمي ةپروژهزار  388حدود 

بر اساس پيشرفت  مهرمورد نياز براي اتمام طرح مسكن  ةماندتسهيالت باقي ةاز اين رو محاسب. واحدهاي مسكوني تحليل كرد
  . پذير نيستفيزيكي واحدهاي ناتمام امكان

  برآورد تسهيالت مورد نياز

ترتيب به نوع ساخت ميليون توماني به 25و  22، 20هاي ، كل تسهيالت مورد نياز با فرض پرداخت وام34 بر اساس جدول
. شودهزار ميليارد ريال برآورد مي 442مهر بالغ بر هزار واحد فعال در طرح مسكن  2055صنعتي و صنعتي براي كل سنتي، نيمه

هزار ميليارد  472ميليون تومان افزايش يابد نيز رقم كل به  30ميليون تومان به  25وام متعلق به نوع ساخت صنعتي از  و اگر
يال است كه شرح آن هزار ميليارد ر 341شده به واحدهاي مسكوني پرداخت ةجمع كل تسهيالت چهارگان. يابدريال افزايش مي

هزار واحد پرداخت شده و مابقي هنوز به داليلي اين  2055هزار واحد مسكوني از كل  1797اين رقم به حدود  .آمددر باال 
آمده شده به هر پروژه نيز كل مبالغ پرداختاطالعات مربوط به مديريت مسكن مهر،  ةسامان دراما  ،اندتسهيالت را دريافت نكرده

هزار ميليارد ريال  448هاي اجراي آن، درمجموع براي طرح مسكن مهر طي سال. مجموع اقساط چهارگانه بيشتر استكه از رقم 
 التفاوتسازي يا مابههاي آمادهو مابقي نيز احتماالً شامل هزينه بودهدرصد آن در قالب اقساط چهارگانه  76كه ، پرداخت شده

  . هاي ساخت استهزينه

  .1392بانكي به واحدهاي مسكوني مسكن مهر،  ةشدتسهيالت مورد نياز و پرداخت: 34 جدول

  نوع ساخت
)ارقام به ميليون ريال(

 كل تسهيالت مورد نيازكل واحدهاي مسكوني
جمع (شده تسهيالت پرداخت

 )اقساط چهارگانه
 شدهكل تسهيالت پرداخت

 282,750,356 218,511,005 273,353,400 1,366,767 سنتي

 143,817,547 104,661,497 147,792,000 591,168 صنعتي

 21,748,388 17,632,321 21,320,860 96,913 صنعتينيمه

 448,316,290 340,804,823 442,466,260 2,054,848 جمع كل

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ
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كاري هزار واحد در مراحل قبل از اتمام نازك 799پيشين آمد، از كل واحدهاي فعال مسكن مهر هاي طور كه در بخش همان
كه مجموع اين  را محاسبه كردتوان كل تسهيالتي با توجه به تسهيالت مصوب هر واحد مسكوني به تفكيك نوع ساخت مي. است

تعداد واحدهاي مسكوني ناتمام از نظر پيشرفت فيزيكي  35 جدولدر  .دارند نيازكاري اتمام نازك ةواحدها براي رسيدن به مرحل
بر اين . آمده استهاي ساختماني بر قيمت نهادهم مؤثر بدون در نظر گرفتن تور، و تسهيالت قانوني مورد نياز براي اتمام ساخت

 81ارات بانكي بيش از اتمام ساخت از محل اعتب ةهزار واحد مسكوني تا مرحل 799اساس جمع كل تسهيالت مورد نياز براي 
مراتب بيشتر به اكنونر اثر تورم بهاي ساختماني هرچند اين رقم با توجه به تغيير قيمت نهاده. شودهزار ميليارد ريال برآورد مي

  .است

  .1392تمام و تسهيالت مورد نياز براي اتمام ساخت، تعداد واحدهاي نيمه: 35 جدول

  نوع ساخت
 )ارقام به ميليون ريال(

 قبل از اتمام پي
شده سازيتعداد واحد پي
سقف آخر ةتا قبل از مرحل

شده تعداد واحد سقف
 كاريتا قبل از سفت

كاري تعداد واحد سفت
 كاريشده تا قبل از نازك

 سنتي
 207,166 61,645 91,804 59,795 تعداد

 6,214,980 5,548,050 15,606,680 11,959,000 تسهيالت مورد نياز

 صنعتي
 172,488 55,243 85,148 32,152 تعداد

 6,468,300 6,214,838 18,093,950 8,038,000 تسهيالت مورد نياز

-نيمه

 عتيصن

 17,571 5,958 5,792 4,461 تعداد

 579,843 589,842 1,083,104 981,420 تسهيالت مورد نياز

جمع كل
 397,225 122,846 182,744 96,408 تعداد

 13,263,123 12,352,730 34,783,734 20,978,420 تسهيالت مورد نياز

  .1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  ةسامان: مأخذ

  عملكرد بانك مركزي

بر اساس قوانين و مصوبات طرح مسكن مهر، درمجموع . دهدو عملكرد بانك مركزي را نشان مي ةمقايسه برنام 36جدول 
مسكن اين رقم كه در فرايند اجراي طرح . هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح مسكن مهر در نظر گرفته شده است 450

ده براي طرح كل اعتبارات در نظر گرفته ش. تخصيص داده شده است 1392تا  1386، از سال مهر به ميزان آن افزوده شده
در حالي كه طبق قوانين و مصوبات،  اختصاص يافته،از طريق بانك مركزي به بانك مسكن  ،مسكن مهر در فرايند اجراي طرح

از آن بايد از محل منابع داخلي شش بانك عامل، درآمدهاي عمومي دولت و منابع بانك مسكن پرداخت  ريال هزار ميليارد 100
مورخ  340300/93 ةكه سقف اعتبارات تخصيص داده شده به طرح مسكن مهر طبق مصوب شايان ذكر است. شده استمي
  . هزار ميليارد ريال تعيين شده است 500بانك مركزي  20/11/1392
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  مهر مسكن اعتبارات عملكرد و هبرنام: 36جدول 

 جمع 1386 1387 1388 1389 1390 13911392 سال/ شرح 

  برنامه
)ميليارد ريال(

 100,000170,000 45,000 35,000 تخصيص اعتبارات بانكي
   

350,000 

تخصيص بودجه از محل درآمدهاي 
 عمومي دولت

10,000 10,000 
    

20,000 

تسهيالت بانكي از منابع  اعطاي
   داخلي شش بانك عامل

60,000 
   

60,000 

پرداخت تسهيالت توسط بانك ةمصوب
      مسكن

20,00020,000 

 100,000180,000 55,000 95,000 0 0 20,000450,000 تخصيص اعتبار ةكل برنام

  عملكرد
)ميليارد ريال(

بانك  ةشددادهاعتبارات تخصيص
 ‐3,000 19,500 70,000 68,000 67,000444,666 *مركزي به بانك مسكن

  31/3/1393مسكن بانك عملكرد آمار ؛1393 تا 1386 مهر، مسكن مصوبات و قوانين  :مأخذ

مسكن ساخت ي، يشده شامل اعتبارات پرداخت شده بابت مسكن مهر شهري، مسكن مهر روستادادهاعتبارات تخصيص :توضيح* 

  .خريد مسكن مهر و وام جعاله است ،در بافت فرسوده

  عملكرد بانك مسكن در طرح مسكن مهر

هاي ديگر قانون ساماندهي و اطالعات بانك مسكن، در حين اجراي طرح مسكن مهر، اعتبارات براي اجراي بخشطبق 
هاي فرسوده و مسكن روستايي از محل ، نظير حمايت از ساخت مسكن در بافت1387مسكن، مصوب  ةحمايت از توليد و عرض

اين موضوع موجب اختالفات آماري ميان آمار قراردادهاي منعقد شده بانك مسكن با سرجمع آمار  و اعتبارات مسكن مهر تأمين
عالوه، ارقامي تحت عنوان خريد مسكن مهر و وام جعاله نيز از محل اعتبارات مسكن به. مديريت مسكن مهر شده است ةسامان

تسهيالت بانكي از محل خط اعتباري مسكن مهر را  ةكنندتفكيك تعداد واحدهاي دريافت 37جدول . مهر پرداخت شده است
  . دهدنشان مي

ميليون واحد مسكوني از محل خط اعتباري مسكن مهر، تسهيالت  3مجموع بيش از از ابتداي اجراي طرح مسكن مهر، در
نوان مسكن مهر شهري هزار ميليارد ريال تحت ع 408هزار واحد مسكوني نزديك به  1844از اين تعداد . اندبانكي دريافت كرده

فروش اقساطي و پرداخت اقساط اين  ةبه مرحل 1393تا انتهاي خرداد ماه  هادرصد از آن 41اند كه حدود تسهيالت دريافت كرده
هزار ميليارد ريالي از محل اعتبارات مسكن مهر  42هزار واحد مسكوني روستايي با اعتبارات  439همچنين . اندتسهيالت رسيده
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مشكل در  .فروش اقساطي رسيده است ةبه مرحلها درصد از آن 69مسكن مهر روستايي ساخته شده كه حدود  تحت عنوان
   1.سند اراضي روستايي است نبودبازپرداخت تسهيالت بانكي مسكن مهر روستايي بيشتر مربوط به تعويق در بازپرداخت وام و 

سرانجام . خريد مسكن مهر توسط متقاضيان خريداري شده است هزار واحد مسكوني نيز با استفاده از تسهيالت 21بيش از 
يليارد ريال هزار م 15هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده نيز از خط اعتباري مسكن مهر به ميزان  82براي ساخت بيش از 

بارات مصوب بانكي براي با توجه به اينكه بخشي از اعت. فروش اقساطي رسيده است ةها به مرحلدرصد از آن 74كه استفاده شده، 
سازي اراضي سازي و ساخت است، در آمار بانك مسكن ارقامي نيز مربوط به تسهيالت اعطايي براي آمادههر واحد شامل آماده

هزار واحد مسكوني پرداخت  754سازي اراضي به ظرفيت هزار ميليارد ريال براي آماده 5/7درمجموع . استموجود مسكن مهر 
ميليون ريال  10سازي اراضي مسكن مهر طور كه در بخش قوانين و مقررات اشاره شد، سهم دولتي براي آمادههمان. شده است

 422كه حدود  هزار ميليارد ريال است 477تعهدات بانك مسكن براي انواع قراردادهاي طرح مسكن مهر نزديك به كل . است
واحد مسكوني از محل خط اعتباري مسكن  هزار 1115 حدود تاكنونبر اين اساس  2.هزار ميليارد ريال از آن پرداخت شده است

       . فروش اقساطي رسيده است ةمهر به مرحل

  تسهيالت نوع تفكيك به واگذارشده مهر مسكن تسهيالت مبلغ و تعداد: 37جدول 

 تعداد واحد تسهيالت اعطايي توسط بانك مسكن
مبلغ تسهيالت 

 )ريالميليارد (
تعداد تسهيالت 

فروش اقساطي شده
 1,844,463 407,903 749,532 تسهيالت ساخت مسكن مهر شهري

 ‐ 21,141 3,528 تسهيالت خريد مسكن مهر

 439,126 42,394 304,859 تسهيالت ساخت مسكن مهر روستايي

 82,148 15,104 61,135 تسهيالت ساخت در بافت فرسوده شهري

 ‐ 753,754 7,537 سازي دوران مشاركتتسهيالت آماده

هاي بالعوض به آسيب ديدگان زلزله از محل خط اعتباري  كمك
 18,749 457 18,814 )جعاله(مسكن مهر 

 362 65 362 ساير موارد پرداخت شده از محل خط اعتباري مسكن مهر

 ‐ 3,159,743 476,988 جمع كل

  31/3/1393مسكن بانك عملكرد آمار: مأخذ

   

                                                            
 

  .26/03/1393بانك مسكن در مصاحبه مورخ  ةطبق اظهارات عضو هيئت مدير.  1
  .26/03/1393بانك مسكن در مصاحبه مورخ مديرة طبق اظهارات عضو هيئت .  2
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  )جانبه، تعاوني، خودمالكين و سايرسه(عملكرد مالي متقاضيان بر حسب نوع پروژه  -3- 2-5

اقساط مربوط به بازپرداخت تسهيالت را  ةمتقاضيان مسكن مهر پس از اتمام ساخت و پيش از تحويل واحد مسكوني، دفترچ
ميليون متقاضي  2از كل بيش از  1393ماه ارديبهشت ابتدايمتقاضيان مسكن مهر تا  ةبر اساس اطالعات سامان. كننددريافت مي

، اطالعاتي در مورد عملكرد اين با وجود. استشده  كارت اقساط صادرهزار نفر  699 حدود شده در سامانه، برايمسكن مهر ثبت
  .در دست نيستپرداخت اين اقساط  ةنحو ةمتقاضيان در زمين

نيز دشوار ) ساخت ةالتفاوت تسهيالت با كل هزينمابه(متقاضي  ةهم آوردعملكرد مالي متقاضيان در تأمين س ةبررسي نحو
گرفته و بنابراين به متقاضيان مستقيماً به سازندگان صورت مي يهاپرداخت مالكينهاي تعاوني و خوددر مورد پروژه زيرا. است

 ،شدشاره اهمان طور كه . است شدهي تمام، بر اساس شمار واحدهازمينهتنها تحليل ممكن در اين . شده وجود نداردصورت ثبت
تحويل واحد مسكوني و  ةهزار واحد به مرحل 699از كل واحدهاي مسكن مهر  متقاضيان مسكن مهر، ةبر اساس آمار سامان

ساخت پرداخت  ةاز كل هزينرا خود  ةتوان نتيجه گرفت اين متقاضيان سهم آوردبنابراين مي و اقساط رسيده ةدريافت دفترچ
  . اندكرده

آغاز ) 1389سال ( مسكن مهر هاي تعاونيپروژهسال پس از  سه نزديك بهها كه اجراي آن ،جانبهسه ةنامهاي تفاهمدر پروژه
ها نزد بانك آن ةهاي سپردمتقاضيان در حساب ةنام و تخصيص واحد مسكوني به متقاضي متفاوت بود و سهم آوردثبت ةشد، شيو
سهم ها در اين نوع پروژه كرديم،اشاره ) 4-1-2بند (شناسايي متقاضيان  ةدر بررسي نحو طور كههمان. ت شده استمسكن ثب

پس از تأييد د و شوماهه دريافت مياوليه و باقي در فواصل زماني سه ةدرصد آورد40طي چهار مرحله به صورت  متقاضي ةآورد
 ها در حساباين پرداخت .گيردمتقاضي، تخصيص واحد مسكوني به متقاضي صورت مي ةدرصد سهم آورد70بانك مبني بر واريز 

. شودسازان پرداخت ميشود، واريز و از اين حساب به انبوهكه به نام هر يك از متقاضيان افتتاح مي ،»متمركز مهر ةسپرد«
نيز » نام و واگذاري مسكن مهرثبت« ةكه در سامان بنابراين در مورد عملكرد مالي اين گروه از متقاضيان اطالعاتي در دست است

متقاضيان در اين  ةو لذا برآورد ميزان آوردجانبه هنوز به اتمام نرسيده سه ةنامهاي تفاهمپروژه ةمراحل ثبت كلي اما شود،ميثبت 
  .ها نيز هنوز ميسر نيستگروه از پروژه

  مسكن مهر  ةبررسي و شناخت متقاضيان برنام -2-6

نام، احراز شرايط و واگذاري زمين و واحد مسكن ثبت گوناگونشناسايي و ساماندهي متقاضيان مسكن مهر در مراحل  ةنحو
هايي چون گروه سني، جنسيت، وضعيت از نظر شاخص انهاي متقاضيدر اين قسمت، ويژگي. شدبررسي  4-1-2مهر در قسمت 

هاي فردي متقاضيان به همراه اطالعات تفصيلي ويژگيكه است توضيح  شايان: شودميتكفل، تحصيالت و اشتغال بررسي 
بازپرداخت  ةبانك به متقاضي، نحو ةشدشده به متقاضي، ميزان تسهيالت پرداختدادهاطالعاتي چون مشخصات واحد تخصيص

هاي اطالعاتي مسكن سامانهمعرفي كه در  طور همان. دشوثبت مي» نام و واگذاري مسكن مهرثبت« ةاقساط و مانند آن در سامان
» مديريت مسكن مهر« ةهاي مسكن مهر به سامان، اين سامانه از طريق اطالعات مربوط به پروژهشداشاره  6-1مهر در قسمت 

ويژگي  .شودروزآمد ميزمان مديريت نيز به صورت هم ةمتقاضيان در سامان ةمرتبط است و بنابراين اطالعات ورودي در سامان
شده با استفاده از نام كاربري خود امكان دسترسي محدود نام و واگذاري مسكن مهر آن است كه متقاضيان ثبتثبت ةاصلي سامان
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همچنين وضعيت احراز شرايط براي متقاضياني كه با مراجعه به سازمان ملي زمين و مسكن . مربوط به خود را دارندبه اطالعات 
پيوست متقاضيان در  ةشده در سامانفهرست اطالعات ثبت( شودرسي در سامانه ثبت ميپس از بر اندكردهنام يا بنياد مسكن ثبت

نام ثبت كاهشبا توجه به . است آمدشدنروزسكن مهر دائماً در حال تغيير و نام و واگذاري مثبت ةاز اين رو اطالعات سامان. )دوم
اين تغييرات مربوط به  ةبخش عمد، )جانبه وجود داردسه ةنامهاي تفاهمنام براي متقاضيان پروژهثبت اكنون( متقاضيان جديد

  .است فاقد شرايطو حذف متقاضيان  شدهنامثبت بررسي شرايط متقاضيان

شده در طرح مسكن مهر به صورت روزانه در حال تغيير شمار كل متقاضيان ثبتكه  مسئلهبا اين مقدمه و با توجه به اين 
هاي اجتماعي و اقتصادي مربوط به تعداد و توزيع جغرافيايي متقاضيان و همچنين ويژگي هاياست، شاخص  )عمدتاً كاهش(

  .شده استخانوارهاي متقاضي بررسي 

-سه ةنامتفاهم(بررسي تعداد متقاضيان مسكن مهر بر حسب پراكنش جغرافيايي و نوع پروژه  -1- 2-6

  )جانبه، تعاوني، خودمالكين و ساير

اين  ،شده اشاره ك چنان. نفر بوده است 2،025،667برابر با  13931ارديبهشت مسكن مهر تا  ةشدشمار كل متقاضيان ثبت
- شده از نظر احراز شرايط و متقاضيان درحالشده در طرح مسكن مهر، اعم از متقاضيان تأييدنامتعداد شامل كل متقاضيان ثبت

 ةو تا  نيمبوده  تغييردر حال  1393و اوايل سال  1392سال شمار كل متقاضيان در اواخر  دليل،به همين  .شرايط است ررسيب
كشور و بر حسب نوع طرح پروژه  هايتوزيع متقاضيان در استان .رسيده استميليون نفر  2به حدود  1393رديبهشت ا دوم

  .مطابق جدول زير است) جانبه، تعاوني و خودمالكينسه ةنامشامل تفاهم(

  .1393 استان، حسب بر مهر مسكن متقاضيان توزيع: 38 جدول

 تعداد متقاضي مسكن مهر استان

 2,025,667 كل كشور

 95,564  آذربايجان شرقي

 71,602 آذربايجان غربي

 49,045 اردبيل

 166,007 اصفهان

 99,491 البرز

 18,727 ايالم

 32,602 بوشهر

 362,252 تهران

 22,593 بختياري و چهارمحال

                                                            
 

  .1393، ارديبهشت »ثبت نام و واگذاري مسكن مهر«سامانة .  1



١٦٤ 
 

 30,547 خراسان جنوبي

 104,894 خراسان رضوي

 29,492 خراسان شمالي

 107,199 خوزستان

 27,827 زنجان

 27,757 سمنان

 24,576 بلوچستانو سيستان 

 119,567 فارس

 48,573 قزوين

 41,654 قم

 35,722 كردستان

 49,110 كرمان

 41,403 كرمانشاه

 17,093 بويراحمدو كهكيلويه 

 33,558 گلستان

 54,527 گيالن

 54,923 لرستان

 75,107 مازندران

 29,542 مركزي

 61,205 هرمزگان

 47,969 همدان

 24,983 يزد

 20,556 نامشخص

  .1393نام و واگذاري مسكن مهر، ارديبهشت ثبتة سامان: مأخذ      

هاي اصفهان با پس از اين استان، استان .داردهزار نفر بيشترين تعداد متقاضيان مسكن مهر را  362استان تهران با حدود 
. هاي بعد قرار دارندهزار نفر متقاضي در جايگاه 107هزار نفر و استان خوزستان با  120هزار نفر، استان فارس با نزديك به  166

 هزار نفر 19ايالم با كمتر از ، استان نفر متقاضي هزار 17توان به كهكيلويه و بويراحمد با هاي داراي كمترين متقاضي مياز استان
  .نفر متقاضي اشاره كرد هزار 23كمتر از بختياري با و و استان چهارمحال 
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  .1393 استان، حسب بر مهر مسكن متقاضيان تعداد: 14 نمودار

  
  .1393نام و واگذاري مسكن مهر، ارديبهشت ثبت ةسامان: مأخذ

برابر  2استان تهران با تعداد متقاضي حدود . هاي كشور متناسب نيستنمودار، توزيع متقاضيان در استاناين با توجه به 
هزار  99هايي مانند البرز با همچنين استان. داردهاي كشور ديگر استان بااستان بعد يعني استان اصفهان، شرايطي متفاوت 

هزار نفر  100كه هر يك باالي  ،هاي اصفهان، فارس و خوزستانر استانكنا هزار متقاضي در 95متقاضي و آذربايجان شرقي با 
- در حالي كه استان. دهنددرصد كل متقاضيان مسكن مهر كشور را به خود اختصاص مي 52شده دارند، در مجموع متقاضي ثبت

هاي سمنان، خراسان شمالي، ناستا براي و دارند هزار نفر متقاضي 25وبلوچستان و يزد هر يك كمتر از هايي مانند سيستان
  .هزار نفر متقاضي مسكن مهر ثبت شده است 30زنجان و مركزي هر يك كمتر از 

  هاي اجتماعي متقاضيانبررسي ويژگي -2- 2-6

هايي چون جنسيت، وضعيت تأهل و ميزان تحصيالت هاي اجتماعي متقاضيان مسكن مهر، شاخصبه منظور بررسي ويژگي
  .دشمسكن مهر بررسي  ةشده در سامانثبت عاتاطالبر اساس  انمتقاضي

  ساختار سني

مربوط به دو گروه  ترتيببه دهد بيشترين سهم متقاضيانبررسي توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب سال تولد نشان مي
 25هزار نفر از كل متقاضيان مسكن مهر كمتر از  684مطابق نمودار زير، حدود  .استسال  34تا  25 سال و 25كمتر از  سني
 64اين دو گروه درمجموع . دارند )1367تا  1358متولد (سال  34تا  25هزار نفر بين  653و حدود ) به بعد 1368متولد (سال 
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هاي سني جوان تشكيل مسكن مهر را گروه متقاضيان ةبنابراين سهم عمد. دهنددرصد از كل متقاضيان را به خود اختصاص مي
رصد د9سال  54تا  45و سهم گروه سني  رنددرصد در جايگاه بعد قرار دا 17سال با سهم  44تا  35متقاضيان داراي  .دهندمي

 65 درصد را گروه باالي 6سال و  64تا  55مسكن مهر را گروه سني  ةشده در برنامدرصد از كل متقاضيان ثبت2درنهايت . است
  .دهندسال تشكيل مي

   .1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب گروه سني، : 15 نمودار

  
  .1392مسكن مهر، اسفند  نام و واگذاريثبت ةسامان: مأخذ

درصد متقاضيان كمتر 52دهد استان يزد با نشان مي) 77 و 76 شماره ول پيوستاجد(هاي كشور توزيع متقاضيان در استان 
هاي داراي متقاضيان از ديگر استان .استسال داراي بيشترين سهم متقاضيان جوان  34تا  25درصد متقاضيان 26سال و  25از 

 هايمجموع سهم گروه. بختياري و ايالم اشاره كردو، سمنان، خراسان جنوبي، چهارمحالتوان به قمبا متوسط سني پايين مي
با سهم (بويراحمد وكهكيلويههايي چون از سوي ديگر در استان. درصد است 74تا  68ها بين ال در اين استانس 34كمتر از 

سال  65هاي گلستان، لرستان، گيالن، اردبيل، بوشهر و گيالن سهم متقاضيان باالي و پس از آن استان) سال 65درصد باالي 12
  .بيشتر است

  و وضعيت تكفل جنسيت

و باقي متقاضيان  استدرصد 14متقاضيان  نسبت متقاضيان زن از كلشده از متقاضيان مسكن مهر، آمار ثبتبا توجه به 
شناسايي  ةو بررسي نحو) 1بند (ريزي مسكن مهر مطابق نتايج بررسي روند برنامه. دهندرا مردان تشكيل مي  )رصدد86(

سال يا  35داراي شرط سني ( ، زنان خودسرپرستسرپرست خانوارزنان عمدتاً ، زنان متقاضي مسكن مهر )4-1-2بند (متقاضيان 
  .هستند آوران المپيك و المپياد يا زنان بدسرپرستمدالي چون هاي خاصگروهيا ) تحت پوشش نهادهاي حمايتي

تعداد متقاضي
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   .1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب جنسيت، : 16 نمودار

  
  .1392و واگذاري مسكن مهر، اسفند  نامثبت ةسامان: مأخذ

دهد استان گلستان با نشان مي )78 ةشمار جدول پيوست( ها بر حسب نوع جنسيتبررسي توزيع متقاضيان در سطح استان
متقاضيان فارس، هاي البرز و همچنين در استان. دهددرصد بيشترين سهم متقاضيان زن را به خود اختصاص مي 23سهم نسبي 

هاي از ديگر استان .هستند هاساير استاننسبت به  از متقاضيان زن بيشتريسهم  داراي درصد19و  20با سهم يب به ترت ،زن
. اشاره كرددرصد 17با سهم  ، خراسان رضوي و لرستان هر يككرمانشاه هايتوان به استانداراي سهم باالي متقاضيان زن مي

استان به توان زن كمتر از ميانگين كل كشور است كه از آن جمله مي ها سهم نسبي متقاضياندرمقابل، در برخي استان
  . اشاره كرد درصد از متقاضيان زن 9قزوين با سهم  درصد و استان 8هرمزگان با سهم درصد،  7بختياري با سهم وچهارمحال

رسي پيشتر در بر طور كه همان. است سرپرستيشاخص وضعيت تكفل مربوط به شرايط متقاضي از نظر دارابودن افراد تحت 
شروط ، يكي از شداشاره   )4-1- 2بند (شناسايي و تعيين شرايط متقاضيان  ةو بررسي نحو  )بند يك(ريزي مسكن مهر روند برنامه

 متقاضيان افرادي ةبنابراين سهم عمد. خانوار بودن استاصلي براي شناسايي متقاضيان واجد شرايط متأهل يا سرپرست ةچهارگان
شدن برخي شرايط در عين حال با افزوده. شوندو سرپرست خانوار محسوب مي رندتحت تكفل دا  )از جمله همسر يا فرزندان( را

آوران و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي هايي چون معلوالن، نخبگان، مدالجديد در طول روند اجراي طرح مسكن مهر، گروه
بر اين . الزامي نيستبودن ها رعايت شرط تأهل يا سرپرست خانوار در مورد اين گروه ن شرايط افزوده شدند، كهانيز به واجد

 10درصد از متقاضيان سرپرست خانوار بوده و 87شده از متقاضيان مسكن مهر، درمجموع اساس و با توجه به اطالعات ثبت
  .درصد از متقاضيان نامشخص است 3همچنين وضعيت تكفل . درصد خودسرپرست هستند

   

متقاضيان زن
14%

متقاضيان مرد
86%
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   .1392، وضعيت تكفلتوزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب : 17 نمودار

  
  .1392نام و واگذاري مسكن مهر، اسفند ثبت ةسامان: مأخذ

هاي البرز استان دهدنشان مي) 79 شماره جدول پيوست( هاي كشورتوزيع متقاضيان بر حسب وضعيت تكفل در سطح استان
از جمله  .دارندهاي كشور در بين استانرا درصد بيشترين سهم متقاضيان خودسرپرست  13و  12ترتيب با سهم نسبي بهو تهران 
- وتوان به استان چهارمحالمينيز هاي داراي سهم كمتر از متقاضيان خودسرپرست در مقايسه با ميانگين كل كشور استان

درصد متقاضي  7هر يك با سهم  وبلوچستانسيستان هرمزگان و اردبيل،  هان،هاي مركزي، اصفدرصد و استان6ختياري با سهم ب
  .خودسرپرست اشاره كرد

با در  هاي جنسيت و وضعيت تكفل، توزيع متقاضيان مسكن مهرپذير از نظر شاخصآسيب هايتر قشربه منظور بررسي دقيق
درصد معادل 6  درصد متقاضي زن،14جدول، از كل مطابق اين . نظرگرفتن هر دو شاخص در جدول زير نشان داده شده است

پذير متقاضي هاي آسيبگروه ةتوان در زمراين گروه از زنان سرپرست خانوار را مي. نفر سرپرست خانوار هستند 127،500حدود 
كيل درصد را زنان تش8درصد متقاضيان خودسرپرست، 10دهد از كل اين جدول همچنين نشان مي. مسكن مهر در نظر گرفت

  .درصد از كل متقاضيان است2معادل  فقطدهند و نسبت مردان خودسرپرست مي

  . 1392وضعيت تكفل، و توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب جنسيت : 39 جدول

 جنسيت         تكفل 

 كل متقاضيان نامشخص خودسرپرست سرپرست خانوار

 تعداد
سهم از كل
 متقاضيان

 تعداد
سهم از كل
 متقاضيان

 تعداد
سهم از كل 
 متقاضيان

 تعداد
سهم از كل 
 متقاضيان

 1,787,97886 65,0463 2 32,184 1,690,74881 مرد

 14 294,126 0 0 166,6238 6 127,503 زن

 2,082,104100 65,0463 198,80710 1,818,25187  جمع كل

  .1392اسفند نام و واگذاري مسكن مهر، ثبت ةسامان: مأخذ

سرپرست خانوار
87%

خودسرپرست
10%

نامشخص
3%
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  وضعيت تأهل

مطابق اين آمار سهم متقاضيان . شده از خانوارهاي متقاضي مسكن مهر، وضعيت تأهل متقاضي استاز ديگر اطالعات ثبت
درصد، را متقاضيان مجرد 11هزار نفر معادل  127درصد است و باقي متقاضيان، شامل حدود 89برابر با  متأهل از كل متقاضيان

  .دهندتشكيل مي

  . 1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب وضعيت تأهل، : 18 نمودار

  
  .1392نام و واگذاري مسكن مهر، اسفند ثبت ةسامان: مأخذ

تياري بخوهاي مركزي و چهارمحالاستاندهد نشان مي، )80جدول پيوست (اضيان بر حسب استان بررسي وضعيت تأهل متق
- متقاضيان مجرد مي كمترها با سهم از ديگر استان. دارندهاي كشور در بين استانرا درصد متقاضيان مجرد، كمترين سهم 7با 

هايي چون خراسان از سوي ديگر، استان. اشاره كرددرصد 8با سهم وبلوچستان هاي اصفهان، هرمزگان و سيستانتوان به استان
درصد از نظر نسبت متقاضيان مجرد 13هاي تهران، لرستان و سمنان با سهم درصد و استان15ا سهم شمالي، كرمانشاه و البرز ب

    .دارندسهمي بيش از ميانگين كل كشور 

متقاضيان متأهل
89%

متقاضيان مجرد
11%
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  سطح تحصيالت

. درصد از كل متقاضيان ثبت شده است71براي از مشخصات متقاضيان، اطالعات مربوط به سطح تحصيالت شده آمار ثبت در
درصد از كل متقاضيان را 34اين گروه . متقاضيان داراي تحصيالت ديپلم يا معادل هستندعات، بيشترين سهم بر اساس اين اطال

 و همچنين گروهبه گروه داراي تحصيالت زيرديپلم مربوط ، بيشترين سهم متقاضيان مسكن مهر اين گروهپس از  .شوندشامل مي
  .استدرصد 14با سهم سواد هر يك بي متقاضيان

  .1392 اسفند بر حسب سطح تحصيالت، مهر مسكن متقاضيان توزيع: 19 نمودار

  
 .1392نام و واگذاري مسكن مهر، اسفند ثبت ةسامان: مأخذ

 درصد3شده در طرح مسكن مهر داراي تحصيالت دانشگاهي هستند كه از اين تعداد نامدرصد از متقاضيان ثبت8درمجموع 
بررسي توزيع متقاضيان بر حسب سطح تحصيالت  .درصد مدرك ليسانس يا معادل دارند4ديپلم يا معادل و فوق مدرك تحصيلي

هاي مركزي و بوشهر داراي سطح متقاضيان از استاندهد نشان مي) 82و  81 ةشمار ول پيوستاجد(هاي كشور در استان
ها باالتر از سواد يا داراي تحصيالت زيرديپلم در اين استانبيسهم متقاضيان . ها هستندديگر استان ازتري تحصيالت پايين

-بختياري و كهكيلويهوهاي چهارمحالاستان. ميانگين كشور و در مقابل سهم افراد داراي تحصيالت دانشگاهي كمتر است

تحصيالت  بايين متقاضيان سهم پا ي دارايهاهمچنين از ديگر استان .دارندسواد وبويراحمد نيز سهم باالتري از متقاضيان بي
هاي تهران، البرز، از سوي ديگر استان .وبلوچستان، قروين و هرمزگان اشاره كردهاي سيستانتوان به استاندانشگاهي مي

   .دارندهاي كشور كرده در مقايسه با ديگر استانمازندران، فارس و قم سهم باالتري از متقاضيان تحصيل

   

بيسواد
14%

زير ديپلم
14%

ديپلم يا معادل
34%

دانشجو
1%

فوق ديپلم يا معادل
3%

ليسانس يا معادل
4%

فوق ليسانس 
يا معادل

1%

دكتري يا 
معادل

0.1%

نامشخص
29%
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  اي حمايتيمتقاضيان تحت پوشش نهاده

. خميني هستندامداد امام ةدرصد تحت پوشش كميت1درصد تحت پوشش سازمان بهزيستي و 3از كل متقاضيان مسكن مهر، 
درصد از 14در استان فارس حدود دهد نشان مي) 83 ةشمار جدول پيوست(هاي كشور بررسي توزيع متقاضيان در سطح استان

استان كرمانشاه  همچنين در. اندخميني يا سازمان بهزيستي بودهامداد امام ةكل متقاضيان مسكن مهر تحت پوشش كميت
توان به ها با سهم نسبي باالي افراد تحت پوشش مياز ديگر استان. هستندتحت پوشش اين دو نهاد حمايتي متقاضيان درصد 10

تحت پوشش  درصد متقاضي8ِان قم با است همچنين و متقاضيِ تحت پوشش درصد9هاي خراسان شمالي و يزد هر يك با استان
  .امداد اشاره كرد ةبهزيستي و كميت

  .1392 اسفند مهر تحت پوشش نهادهاي حمايتي، مسكن متقاضيان توزيع: 20 نمودار

  
 .1392نام و واگذاري مسكن مهر، اسفند ثبت ةسامان: مأخذ

سهم متقاضيان تحت پوشش كمتر از ميانگين كل كشور است كه از آن جمله هاي كشور از سوي ديگر در برخي از استان
هاي اصفهان، استان. درصد افراد تحت پوشش اشاره كرد1هاي هرمزگان و خراسان رضوي هر يك با سهم توان به استانمي

با سهم پايين از متقاضيان تحت هاي از جمله استاندرصد نيز 2سهم  تهران، آذربايجان غربي، اردبيل، بوشهر و گيالن هر يك با
  .پوشش هستند

هاي سني متقاضيان مسكن مهر را افراد متأهل و سرپرست خانوار متعلق به گروه ةگيري كلي، سهم عمدبنابراين در نتيجه
پرست توان به زنان سرپذير از نظر اجتماعي ميهاي آسيبترين گروهاز جمله مهم. دهندتشكيل مي  )سال 35كمتر از (جوان 
سواد متقاضيان كم .اشاره كرد) كل متقاضيان زدرصد ا4(افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي  و )درصد از كل متقاضيان6(خانوار 
كه احتماالً از نظر وضعيت اقتصادي خانوار نيز در شرايط مطلوبي قرار ندارند هم از جمله ) درصد از كل متقاضيان28(سواد و بي

متقاضيان تحت پوشش بهزيستي
متقاضيان تحت پوشش كميته 3%

امداد امام خميني
1%

ساير متقاضيان
96%
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هاي اقتصادي متقاضيان بر حسب گروه در قسمت بعد، ويژگي. شوندمسكن مهر محسوب مي ةبرنام پذير درهاي آسيبگروه
   .شودميشغلي و سطح درآمد بررسي 

  هاي اقتصادي متقاضيانبررسي ويژگي -3- 2-6

نام متقاضيان و مديريت مسكن هاي ثبتهاي اقتصادي متقاضيان مسكن مهر اطالعات محدودي در سامانهدر مورد ويژگي
 مهميبخش  ،متقاضي ةاطالعات موجود از جمله گروه شغلي، درآمد ماهيانه و وضعيت بيم ميانهمچنين در . مهر ثبت شده است

ن تصويري از شرايط اقتصادي و دست آورد بنابراين به .يا داراي اطالعات نامشخص هستند شدهثبت اطالعاتمتقاضيان فاقد از 
هاي اقتصادي خانوارهاي متقاضي با در اين قسمت برخي ويژگي. پرداخت متقاضيان مسكن مهر تا حدود زيادي دشوار استتوان 

  .شودميبررسي  مورد گروه شغلي و سطح درآمددر متقاضيان  ةاظهارشداستفاده از اطالعات 

  وضعيت شغلي متقاضيان

شامل شاغالن و (، كارمند )تأمين اجتماعي ةداراي بيم( وضعيت شغلي متقاضيان مسكن مهر در سه گروه اصلي كارگر
. بندي و ثبت شده استطبقه) شامل افراد داراي بيمه يا فاقد سوابق بيمه(و مشاغل آزاد ) بگيرانبازنشستگان و مستمري

در مورد نوع  درصد از متقاضيان29اطالعات مربوط به  و انددرصد از متقاضيان گروه شغلي خود را اظهار كرده71درمجموع 
شاغالن  .دارندميان متقاضيان مسكن مهر تعداد را در درصد بيشترين 26گروه شغلي كارمندان با سهم . اشتغال نامشخص است

  .گيرندميدرصد به ترتيب در جايگاه بعد قرار 22درصد و كارگران با سهم 23مشاغل آزاد با سهم 

  .1392 اسفند مهر بر حسب گروه شغلي، مسكن متقاضيان توزيع: 21 نمودار

  
 .1392نام و واگذاري مسكن مهر، اسفند ثبت ةسامان: مأخذ

كارگر
بيمه تأمين اجتماعي

22%

كارمند
بازنشتگان و مستمري (

)بگيران و شاغلين
26%

مشاغل آزاد
داراي بيمه يا فاقد سابقه ( 

)بيمه
23%

نامشخص
29%
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هاي دهد استاننشان مي) 84 ةشمار جدول پيوست(هاي كشور بررسي توزيع متقاضيان بر حسب گروه شغلي در سطح استان
سهم كارگران در  .دارندمربوط به گروه كارگران  باالتري از متقاضيانبختياري به طور نسبي سهم وقزوين، بوشهر و چهارمحال

ها سهم دو در اين استان .درصد است33و  41ترتيب بختياري بهوهاي بوشهر و چهارمحالدرصد و در استان44استان قزوين 
 ،ن كارگرهاي داراي سهم باالي شاغالاز ديگر استان. هاي كشور استمشاغل آزاد كمتر از ديگر استان نويژه شاغالگروه ديگر، به

  .است درصد35و استان فارس با سهم درصد 36با سهم  سمنانهاي استان

درصد، 46جمله هرمزگان با سهم آن از  دارند،هاي كشور سهم باالتري از متقاضيان كارمند ستاناز سوي ديگر برخي از ا
هر يك با (هاي مازندران و زنجان ن مشاغل آزاد در استانشاغال. درصد40درصد و ايالم با سهم 45وبلوچستان با سهم سيستان

به طور نسبي سهم بيشتري را به خود اختصاص  )درصد38هر يك با سهم (كردستان و آذربايجان غربي در و   )درصد42سهم 
  .اندداده

  سطح درآمد متقاضيان 

اطالعات از درمجموع . متقاضيان بسيار محدود است ةاطالعات دردسترس در مورد درآمد اظهارشد ،شداشاره كه  چنان
درصد ديگر فاقد اطالعات يا در مواردي 34 و كرداستفاده توان ميمسكن مهر  ةشده در ساماندرصد از متقاضيان ثبت66درآمدي 

از ) درآمد صفر(قد درآمد بنابراين امكان تفكيك متقاضيان فا. هستند) افتادهمانند ارقام نادرست يا پرت( ناكارآمدداراي اطالعات 
همچنين آمار درآمد . وجود ندارد، چرا كه در مورد هر دو گروه رقم صفر ثبت شده است  )اظهارنشده(متقاضيان فاقد اطالعات 

  .كل درآمد خانوار وجود ندارد ةو اطالعاتي در زمين استمربوط به سرپرست خانوار  فقطموجود  ةماهيان

متوسط . دهدهاي درآمدي نتايج جالب توجهي به دست ميد سطح درآمد متقاضيان و سهم گروهها، برآوركاستياين رغم به 
هزار  400حدود (هزار ريال  35ميليون و  4اند نام كردهدرآمد متقاضياني كه در سراسر كشور براي دريافت مسكن مهر ثبت

هزار تومان در  500دهد متقاضيان با درآمد كمتر از مي نشان) نمودار زير(هاي درآمدي چنين توزيع گروهمه. در ماه است) تومان
درصد از 7همچنين حدود . دهنددرصد، بيشترين سهم را در ميان كل متقاضيان مسكن مهر به خود اختصاص مي58ماه با سهم 

  .اندهزار تومان در ماه اظهار كرده 800تا  500متقاضيان درآمد خود را بين 
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  .1392 اسفند مهر بر حسب ميانگين درآمد ماهيانه، مسكن متقاضيان توزيع: 22 نمودار

  1392نام و واگذاري مسكن مهر، اسفند ثبت ةسامان: مأخذ

. درصد است2اند، درمجموع كمتر از هزار تومان بوده 800سهم نسبي متقاضياني كه بنا به اظهار خود داراي درآمد بيش از 
- هاي كم ، گروه)شدتفصيل بررسي كه در بند يك به(مسكن  ةاجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرض ةنامطبق آيين

آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار يا قوانين  ةدرآمد شامل خانوارهايي است كه درآمد ماهيان
دهد متوسط نشان ميدر ميان متقاضيان مسكن مهر درآمد كم هايوهبررسي سطح درآمد گر. مربوط به استخدام كشوري باشد

در سال  و هزار تومان264برابر با  1388حداقل حقوق و دستمزد در سال . هزار تومان است 335درآمد اين متقاضيان برابر با 
 608 به 1393تومان و در سال هزار 487حداقل حقوق و دستمزد به  1392در سال  .هزار تومان بوده است 303بر با برا 1389

كه درآمد متقاضي تنها منبع متقاضيان، با فرض آن ةبنابراين با درنظر گرفتن درآمد اظهارشد. است رسيدهتومان  900هزار و 
درآمد درصد از كل متقاضيان طبق تعريف قانون ساماندهي متعلق به گروه كم58گروه اول يعني معادل  باشد،درآمد خانوار 

تر در مورد درآمد ساير اعضاي خانوار، تعيين دقيق سهم خانوارهاي زير خط فقر و اطالعات دقيق نبودهرچند با توجه به . هستند
  . درآمد ممكن نيستكم

   

هزار تومان 500كمتر از 
58%

هزارتومان 800هزار تا  501
7%

هزار تا يك ميليون و   801
هزار تومان200

1%

هزار تومان به باال 200يك ميليون و 
0.7%

نامشخص
34%
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  مسكن مهر ةريزي و اجراي برنامتحليل و ارزيابي روند برنامه - 3

ارزيابي و تحليل ) بخش دوم(با روند اجرا ) بخش اول(برنامه  ةعملكرد طرح مسكن مهر بر اساس مقايس ةدر اين بخش نحو
 هاي گوناگون مسكن مهر، در بخشهاي پيشين، با توجه به قوانين و مصوبات طرح مسكن مهر پيرامون جنبهدر بخش. شودمي

هاي از زمين و نهاده عبارت استوضوعات اين م. بندي و مورد بررسي قرار گرفتندموضوعات در پنج عنوان كلي طبقه )برنامه(اول 
در بخش دوم با اندكي تغيير به دليل . ساختماني، امكانات زيربنايي و روبنايي، تأمين مالي، متقاضيان و نهادهاي متولي و مجري

ها، پيشرفت و روند اجراي طرح، سازوكار نهادي، تأمين زيرساخت. شددر شش عنوان كلي بررسي  ماهيت اجراي طرح، موضوعات
سرانجام در بخش سوم با تلفيق اين . كيفيت ساخت، منابع و مصارف مالي و شناخت متقاضيان از عناوين كلي بخش دوم هستند

اين . شده است مطرحبندي و چهار عنوان كلي دسته بامسكن مهر  ةريزي و اجراي برنامموضوعات، تحليل و ارزيابي روند برنامه
واگذاري و امكانات زيربنايي و روبنايي، تأمين مسكن متناسب با توان متقاضيان، نهادهاي روند ساخت و : از است عناوين عبارت

  . گذار، متولي و مجري و عملكرد مالي طرحسياست

در . خود شامل سه بخش اصلي برنامه، اجرا و تحليل است و هر زيرعنوانموضوعات شامل چندين زيرعنوان اين هر كدام از 
و در برخي موارد نيز مالحظاتي در خصوص موضوع  آمدههايي در سطح استان وجود اطالعات، تحليلبرخي موارد با توجه به 

در انتهاي هر زيرعنوان اضافه شده  ،آوري شدهشده، اخبار جرايد و مانند آن جمعهاي انجامكه عمدتاً بر اساس مصاحبه يمشخص
  . است
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از لحاظ روند ساخت و واگذاري، امكانات تحليل و ارزيابي عملكرد برنامه مسكن مهر  -3-1
  زيربنايي و روبنايي

  يابيتأمين زمين و مكان

  برنامه
 ميليون واحد 5/1تأمين اراضي به استعداد ساخت صويب ت 

توسط نهادهاي دولتي خصوصاً  1386مسكوني در سال 
سازمان ملي زمين و مسكن، (وزارت مسكن و شهرسازي 

 )شركت عمران شهرهاي جديد و بنياد مسكن انقالب اسالمي
 ؛در ابتداي طرح

 ميليون واحد  2به بيش از ظرفيت طرح مسكن مهر  افزايش
- و اختصاص اراضي به تفاهم 1391و  1390هاي در سال

در شهرهاي جديد و  ويژهبه) سازاننبوها(جانبه هاي سهنامه
براي ) خودمالكين(تأكيد بر قراردادهاي مسكن مهر ملكي 

 ؛ساخت واحدها تا سقف جديد
  يابي اراضي با به مكانوزارت مسكن و شهرسازي الزام

 ةيا توسع) شهرها ةداخل محدود(دروني  ةاولويت توسع
مسكوني هاي شهرك(منفصل  ةو توسع) حريم شهرها(متصل 

  .)خارج از حريم

 اجرا 
 به  )ساله99 ةبرداري يا اجارحق بهره( واگذاري اراضي دولتي

هزار  5/620مقدار  جانبه بههاي سهنامهها و تفاهمتعاوني
 ؛1392هكتار تا انتهاي سال 

 ها و نهادهاي دولتي در واگذاري بخشي از اراضي به سازمان
 ؛كن مهرقالب قرارداد برخورداري از تسهيالت مس

 هاي تحت مالكيت نهادهاي دولتي در اختصاص بخشي از زمين
يا (ساخت براي نامه با وزارت راه و شهرسازي قالب تفاهم
با برخورداري از تسهيالت   )هاي مسكن ناتمامتكميل پروژه
 ؛مسكن مهر

 به سازمان بهزيستي، زمين هزار هكتار  4 در حدود اختصاص
هكتار به بنياد تعاون سپاه،  5900هكتار به وزارت نفت،  36

براي اجراي هكتار  956هكتار به بنياد تعاون ناجا و  500
  .هاي مسكن مهرپروژه

  تحليل
  هاي مسكن پروژهيابي ، مكانمتصل به شهرها ةشهري يا توسعدرون ةتوسع دريابي اراضي مكاناولويت با با وجود هدفگذاري

 6 ةتبصر )د(در حالي كه در بند  ،ويژه از نظر دسترسي به امكانات زيرساختي و روبنايي مواجه استمهر با معضالت جدي به
 ؛كه واگذاري زمين فاقد امكانات زيربنايي ممنوع است  هشدتصريح  1386سال  ةقانون بودج

  اصلي حكمدر ضي ادر اختياربودن اربه مسئلة درعمل موجب شد  در ابتداي طرح مسكن مهرآغاز عمليات اجرايي شتاب در-

هاي خودمالكين در شهرهاي باالي حتي بخشي از پروژه(ها نتيجه بسياري از پروژهدر شود؛توجه زمين  يابيمكانترين عامل 
و كمبود رسي مناسب دست ةشبك نبودانشعابات آب، برق و گاز، نداشتن با مشكالت ناشي از ) هزار نفر يا شهرهاي جديد25

 .اندخدمات روبنايي مواجه قابل توجه

  مالحظات
 مديريت مسكن مهر در مورد سطوح واگذارشده از اراضي دولتي به متقاضيان، جامع و دقيق  ةشده در ساماناطالعات ثبت

و جامعي در دست يافته به طرح مسكن مهر نيز اطالعات مدون همچنين در مورد موقعيت جغرافيايي اراضي اختصاص. نيست
خاصي از اين شهرها به اجرا  مناطقدر مورد شهرهاي جديد، با توجه به اينكه مسكن مهر در  را اگرچه اين اطالعات. نيست
هاي نامشخص بودن موقعيت و سطح اراضي پروژه ،هاي مطرحاز جمله ايراد .توان محاسبه كردميبه صورت تقريبي  ،درآمده

  ؛و امكانات روبنايي است هاريزي براي تأمين زيرساختو برنامهساكنان مسكن مهر، دشواري در برآورد نياز 
  به سابقه اين شهرهابي ةهاي مسكن مهر در شهرهاي جديد موجب توسعپروژه زمين مورد نياز براي از زياديتخصيص بخش 

ها و هرچند در اغلب موارد تأمين زيرساخت. شده است هاآن ةسعتو گوناگون مراحلوساز در سازي و ساختآماده ةواسط
    .مسكن صورت نگرفته استخدمات شهري متناسب با اين حجم ساخت 
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  سازي زمينآماده

  برنامه
 دولتي  هاييا نهاد سازانسازي توسط پيمانكاران، انبوهآماده

 ؛مالك زمين
  سازي براي هر آماده ةميليون ريال هزين 20برآورد مجموع

ميليون ريال در قالب  10 واحد مسكوني به صورت تأمين
ميليون ريال توسط  10 پرداخت و مسكن مهرتسهيالت 
  .به مجريمتقاضيان 

 اجرا 
 سازي زمين برايمربوط به آماده پرداخت تسهيالت بانكي 

ساخت شده يا درحالدرصد از واحدهاي مسكوني احداث89
 ؛1392اواخر سال تا 
 بندي زمين  به دليل تنوع در سازي و قطعهباالي آمادهنوع ت

زي ساهاي انبوهاز پروژه(هاي مسكن مهر مقياس پروژه
واحدي خودمالكين و  5تا  3هاي چندصدواحدي تا پروژه

 ؛)متقاضيان گروهي
 هاينامههاي تعاوني و تفاهمپروژه ةبندي سهم عمدطعهق 

 1000حت باالي هايي با ميانگين مسادر زمين جانبهسه
  ؛)ها به طور متوسطمقياس بودن پروژهبزرگ( مترمربع

 هاي در زمين مالكينهاي خودپروژهحدود نيمي از بندي قطعه
مقياس كوچك( مترمربع مساحت 200با مساحت كمتر از 

 ؛)مالكينخود هايبودن پروژه
 هاي با ميانگين شده در زمينهاي احداثپروژه باالي سهم

در شهرهاي جديد   )مترمربع1000بيش از ( قطعات باال
  .ساير شهرها نسبت به

  تحليل
 هايي در پروژه سازانها و انبوههاي عامل به تعاونيتوسط بانكبه صورت تسهيالت سازي اراضي هاي آمادههزينه سهم دولت از

متقاضيان به مجريان اطالعي در هاي سهم ، اما از اطالعات پرداختاست بودهپيشرفت فيزيكي داراي كه فعال و شده  تپرداخ
سازان در هاي متقاضيان در حساب متمركز بانك عامل براي پرداخت به انبوهبخشي از اطالعات پرداخت فقط. دست نيست

 . نيست نيز قراردادهاي از اين نوع ةكه شامل هم ،وجود دارد 1391از سال  جانبههاي سهنامهتفاهم

 مالحظات
 رافيايي و توپوگرافي غدر بسياري موارد به دليل موقعيت ج) ازاي هر واحد يك ميليون تومان به(سازي آماده ميزان تسهيالت

 .مانده از سوي متقاضيان شده استباقي ةها كافي نبوده و موجب دشواري در تأمين آوردزمين پروژه
 يافته به طرح مسكن مهر وجود ندارداختصاصسازي اراضي از صالحيت مجريان آماده مدون و قابل اتكايي اطالعات.  
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  عملكرد اتمام و واگذاري

  برنامه
 ميليون واحد مسكوني در ابتداي  5/1بيني ساخت پيش

 ؛ساله99 ةاجاردر قالب طرح  )1386(برنامه 
 ةمانده از برنامتمام باقينيمه هاي مسكونيپروژه افزودن 

 ةاجارمسكن استيجاري و (سوم توسعه در اراضي دولتي 
 ؛)ساله5
 ميليون واحد مسكوني در  2 به بيش ازبرنامه  سقففزايش ا

 ؛1391و 1390 هايسال
 هاي مسكن ساخت براي پروژه ةدور يك تا دو سال برآورد

  .)مالكينساز، تعاوني، خودانبوه(نوع مشاركت  برحسب مهر

 اجرا 
  هزار واحد مسكوني در قالب  2054احداث درمجموع

 1331از (شهر  1135مسكن مهر، در  ةهزار پروژ 5/388
شامل واحدهاي ( 1392تا ابتداي بهمن ) شهر در سطح ملي

 )ساختدرحال و تمام شده
  هزار واحد از كل  6/471حدود اتمام و واگذاري نهايي

 )درصد23حدود (واحدها به متقاضيان 
  اي ـدرصد از كل واحده29معادل هزار واحد  599احداث

اوني و ـه صورت تعـبر ـمه نـمسك
 ةنامبا قرارداد تفاهم )دـدرص27ادل ـمع(هزار واحد  545
 جانبهسه

  از كل درصد44معادل (هزار واحد  910بيش از احداث( 
  . مالكينواحدهاي مسكن مهر توسط خود

  تحليل
  نهايي ساخت رسيده و با احتساب  ةبه مرحلدرصد 12از كل واحدهاي مسكن مهر، بدون احتساب واحدهاي خودمالكين، حدود

 درحالي ؛است واگذار شدهو به متقاضيان  تمامدرصد از كل واحدها 23، درمجموع حدود مالكينهزار واحد خود 910بيش از 
حداقل به همين بنابراين و رد قرار دا) كارياتمام نازك(نهايي پيشرفت فيزيكي  ةدرصد از كل واحدها در مرحل60كه بيش از 

 ؛اندرا دريافت كرده ساختتسهيالت  كلتعداد از واحدها، 
  ميليون واحد بدون  2/2ميليون واحد در ابتداي طرح و افزايش آن به حدود  5/1برآورد تعداد واحدهاي مسكن مهر شامل

 ؛انجام گرفته است )هااستانويژه طرح جامع مسكن كل كشور و طرح جامع مسكن به( مسكن در گذشتهتوجه به نتايج مطالعات 
ده براي هر شهر، ظرفيت آن شهر از نظر ميزان اراضي قابل بيني شدر بسياري از موارد مبناي تعداد واحد مسكن مهر پيش

هاي كشور نتيجه آن كه تعداد كل واحدهاي مسكن مهر در غالب استان. نياز جمعيت و خانوار ساكن در شهر و نهبوده واگذاري 
 .مازاد واحد مسكوني وجود داردها در اين استاناز برآورد شده بوده و به عبارت ديگر بيش از ني

 استاني در سطح
 ه و شدبيشترين سهم واحدهاي تمام لرستان و سمنان اصفهان، ل،ياردب ،يجنوب خراسان، )درصد55با سهم (هاي قم استان

از نظر سهم واحدهاي (هاي مسكن مهر پروژه شرفتيپ نيكمتر). درصد40به طور متوسط با سهم ( ستا شده را داشتهواگذار
 كمتربا  هرمزگان و بوشهر تهران، البرز،ي هااستانو پس از آن  درصد5 سهم باي اريبختوچهارمحال استان به مربوط )شدهتمام
 .است مهر مسكن طرحي مسكوني واحدها كل از واحدهاي مسكوني درصد10 از

  مالحظات
  مواجه  تيمشكالبا   مديريت و متقاضيان، هايشده در سامانهاتمام و واگذاري مسكن مهر بر اساس اطالعات ثبتتحليل روند

هاست كه به موجب آن امكان برآورد ترين اين مشكالت، نوع ثبت اطالعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژهاز مهم. است
همچنين در . دسترس استدر شده  آمدروزنهايي و آمار  فقطو  يستممكن ن گوناگونهاي در سال شدهتعداد واحد تمام

ها با شده در آنه وجود دارد كه ارقام ثبتشد تعداد واحدهاي تمامسابقه از شده در سامانه چندين فيلدهاي اطالعاتي ثبت
ه و واگذارشده شدتماماز تعداد واحدهاي  متفاوتيمديريت و متقاضيان ارقام  ةاز سوي ديگر در دو سامان .خواندهم نمي

  .وجود دارد
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  ساختپيشرفت فيزيكي واحدهاي درحال

  برنامه
  تصويب پرداخت تسهيالت ساخت مسكن مهر به تناسب

 پيشرفت فيزيكي ساختمان؛ 

  پرداخت تسهيالت ساخت در سه مرحله از پيشرفت فيزيكي
و سپس تغيير شرايط پرداخت به  1386ساختمان در سال 

 درصد در پايان15شامل ( 1388مرحله در سال چهار 
درصد 30سقف،  و اسكلت درصد پايان40 فونداسيون،

  ).كارينازك درصد در پايان مرحلة15و  كاريسفت پايان

 اجرا 
 هاي مسكن مهر در سامانة مديريت ثبت مراحل ساخت پروژه

 اي از ميزان پيشرفت فيزيكي؛مرحله 9به تفكيك 

  هزار واحد از كل واحدهاي طرح  1255پيشرفت فيزيكي
كاري و تا مرحلة اتمام نازك) درصد61معادل (مسكن مهر 

ساخت تا درحال  )درصد39معادل ( دهزار واح 799وجود 
 ؛1392پايان سال 

  هزار  1255از كل (شده  هزار واحد تمام 784واگذارنشدن
به متقاضيان تا پايان ) واحد با پيشرفت فيزيكي صددرصد

 ؛1392سال 
  درصد از كل واحدهاي مسكن مهر تا 80پيشرفت فيزيكي

  .كاريمرحلة اتمام سفت
 

  تحليل
  هزار  784هزار واحد تمام  و به متقاضيان تحويل شده،   6/471هزار واحد مسكن مهر، حدود  1255با توجه به اينكه از كل

تمام شده ولي هنوز به متقاضيان تحويل قطعي نشده از لحاظ فيزيكي ) درصد از كل واحدهاي طرح مسكن مهر40معادل (واحد 
درصد واحدهاي 40از كل واحدهاي مذكور نزديك به . انداين تعداد كل تسهيالت بانكي ساخت را نيز دريافت كرده. است

 جانبه است؛هاي سهنامهدرصد از نوع تفاهم26درصد تعاوني و 34خودمالكين، 

  ترين داليل زيرساختي و همچنين مسائل مالي ناشي از كمبود آوردة متقاضيان از مهممشكالت مربوط به تأمين نشدن امكانات
نشده شده و تحويلدر حالي كه تعداد زيادي از اين واحدهاي تمام ؛شده به متقاضيان استتمامتحويل قطعي نشدن واحدهاي 

ويژه انشعابات قرار دارد و امكانات زيرساختي بهاز نوع خودمالكين است و درنتيجه غالباً در داخل محدودة شهرها ) درصد40(
 آب، برق و گاز براي اين واحدها فراهم است؛

  ،ناتمام مانده و از نظر ) درصد كل واحدهاي تعاوني37معادل (هزار واحد 214از كل واحدهاي مسكن مهر با قرارداد تعاوني
هاي تعاوني در اي از  پروژهحالي كه عمليات اجرايي بخش عمدهكاري قرار دارد؛ در پيشرفت فيزيكي پيش از مرحلة اتمام نازك

 آغاز شده است؛) 1389تا  1386از سال (هاي ابتدايي طرح مسكن مهر سال

 در مرحلة  واحد هزار 236( درصد43 با جانبهسهي هانامهتفاهم به مربوطي كارنازك ةمرحل تاي كيزيف شرفتيپ زانيم نيكمتر
است؛ در حالي كه اجراي حدود نيمي از اين  )جانبهنامة سههزار واحد مسكوني از نوع تفاهم 545ل كاري از كاتمام نازك

 .شروع شده است 1389واحدها همزمان با آغاز انعقاد قراردادهاي از اين نوع در سال 

  مالحظات
 مالي و حقوقي ميان اعضاي تعاوني و نيز بين ، وجود اختالف ي كه برشمرديمعالوه بر موارد  هاي از نوع قرارداد تعاوني،در پروژه

 ترين داليل كندي پيشرفت فيزيكي ساخت است؛تعاوني با پيمانكاران و مجريان ساخت از مهم

 شده به سازندگان در سامانة مديريت مسكن مهر به تفكيك مراحل چهارگانه اطالعات مربوط به اقساط تسهيالت ساخت پرداخت
پذير ساخت امكانيري و مقايسة پرداخت اقساط بانكي به نسبت پيشرفت فيزيكي واحدهاي درحالگثبت نشده و بنابراين پي

- به(هاي عامل هاي اطالعات بانكدر اين زمينه فقط ارقام كل هر پروژه در دسترس است و در اين مورد نيز سرجمع. نيست

 ازي اختالفاتي دارد؛با وزارت راه و شهرس) ترين بانك عاملويژه بانك مسكن به عنوان اصلي

 شود و در برخي موارد به ها ثبت ميها در سطح استاناطالعات پيشرفت فيزيكي بر اساس گزارش بازديد كارشناسان از پروژه
  .ها دارددليل بروز خطا يا تأخير در ثبت اطالعات، اختالفاتي با پيشرفت فيزيكي واقعي پروژه
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  )گاز و فاضالبانشعابات آب، برق، (امكانات زيرساختي 

  برنامه
 ا و ـهاختـده زيرسكننهاي اجرايي تأميندستگاه ةكلي الزام

هاي نفت و نيرو به ي، ازجمله وزارتخانهـات روبنايـكانـام
 ؛تأمين امكانات مورد نياز مسكن مهر

  تأمين اعتبارات مورد نياز توسط وزارت مسكن و شهرسازي
 ؛از محل اعتبارات طرح مسكن مهر

 ها و خدمات شهريبراي زيرساخت تأمين اراضي مورد نياز 
 ؛در شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي خصوصاً

 ممنوع بودن واگذاري واحدهاي مسكوني بدون زيرساخت -

  ؛هاي الزم
 سومهاي زيرساختي توسط استان، يكينهسوم هزتأمين يك 

و  )وزارت مسكن و شهرسازي(دولت توسط  از منابع ملي
  .)وزارت نيرو(مابقي توسط دستگاه اجرايي 

 اجرا 
  هزار  1150هزار واحد مسكوني طرح مسكن مهر،  2054از

هزار داراي انشعاب برق،  1136واحد داراي انشعاب آب، 
هزار داراي انشعاب  799هزار داراي انشعاب گاز و  1079
 .است فاضالب

  از  هزار واحد 114 نزديك به انشعاباتنشدن تأمين
 ؛)كارياتمام نازك ةدر مرحل( شدهواحدهاي تكميل

  ز حداقل يك هزار واحد مسكوني اانشعابات  نشدن تأمين
  .)شدهاقساطيفروش(شده به متقاضيان واحدهاي تحويل

  تحليل
 است؛) آب، برق، گاز و فاضالب(هاي چهارگانه درمجموع نيمي از واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر دچار كمبود زيرساخت 

  واحدهاي تكميل از لحاظ  نشدن و واگذار تمام نشدناز عمده داليل ) انشعابات چهارگانه(امكانات زيرساختي  كمبودبه طور كلي
ويژه در هجانبه بهاي سهنامههاي از نوع تفاهماين مشكل در پروژه. است) كارياتمام نازك ةدر مرحل(پيشرفت فيزيكي 

 .مشهودتر است شهرهاي جديد
  هايدرصد واحد70با متوسط (امكانات زيرساختي مربوط به واحدهاي مسكن مهر خودمالكين بيشترين ميزان برخورداري از 

 ؛است) برخوردار از آب، برق و گاز
  انشعابات  برخورداري ازسهم  ،قرار داردشهرها  ةمحدودخودمالكين نيز كه غالباً در داخل مسكن مهر واحدهاي در حتي

درصد و براي واحدهاي از نوع 53اين سهم براي واحدهاي با قرارداد تعاوني . درصد است70به طور ميانگين زيرساختي 
در انشعابات مربوط به فاضالب و گاز . است) كمترين سهم در ميان انواع قراردادها(درصد 35جانبه حدود هاي سهنامهتفاهم

 د؛كمترين سهم را داربين انشعابات چهارگانه 

 دهد بيشترين تعداد اين واحدها در شهرهاي بررسي توزيع جغرافيايي واحدهاي خودمالكين بدون انشعابات چهارگانه نشان مي
  دارد؛بزرگ مانند تهران، كرج، كرمانشاه، مشهد، بندرعباس، اصفهان، زنجان، اردبيل، اهواز و كرمان قرار 

 به (هستند مهر واحدهاي طرح مسكن ترين دارا بودن انشعابات چهارگانه، محروم نظرشهرهاي جديد از  در واحدهاي مسكوني
به طور متوسط ( دارندهزار نفر بهترين وضعيت را  25و شهرهاي باالي ) دارنددرصد از واحدها انشعابات 30طور متوسط 

  ).داراي انشعابات چهارگانه درصد70
  درصد سه انشعاب آب، برق و گاز و حدود 78كه به متقاضيان تخصيص نيافته، حدود  ،شدهفيزيكيار واحد تكميلهز 784از

درصد از كل واحدهاي اتمام پيشرفت فيزيكي از نظر امكانات 22به بيان ديگر،  .ها انشعاب فاضالب دارددرصد آن42
عالوه به. داز انشعابات چهارگانه را ندار يكز اين تعداد هيچهزار واحد ا 114بالغ بر  همچنين .استزيرساختي دچار كمبود 

 نگرفته است؛هزار واحد از اين تعداد هنوز پايان كار  462حدود 

  
 هاي واحدهاي مسكوني در سطحي فراتر در برخي موارد، خصوصاً در مورد شهرهاي جديد، تخصيص اعتبار براي تأمين زيرساخت

مثال يك هزار ميليارد ريال از اعتبار طرح مسكن مهر توسط وزارت راه و  رايب. گرفته استهاي مسكن مهر صورت از پروژه
 ؛هاي شهرهاي جديد پرند، پرديس و هشتگرد به وزارت نيرو تخصيص داده شده استشهرسازي براي تأمين آب و زيرساخت

 ن،يخودمالك درصد 60 به كينزد ،)هردرصد از كل واحدهاي مسكن م54(سازي هزار واحد مسكوني داراي محوطه 1112 از 
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 همچنين از نظر سهم واحدهاي تمام. است بوده جانبهسهةنامتفاهماز نوعدرصد10يعني يمابقويتعاون درصد30 حدود
  ؛جانبه استهاي سهنامهسازي، كمترين سهم برخورداري مربوط به واحدهاي از نوع تفاهمداراي محوطه ةشد

 تأمين مالي آن توسط دولت يا متقاضيان  ةسازي واحدهاي مسكوني و نحومرتبط با طرح مسكن مهر محوطه در قوانين و مصوبات
، شدههاي مسكن مهر ثبت  سازي پروژهمديريت مسكن مهر اطالعات مربوط به محوطه ةبا اين حال در سامان. تصريح نشده است

 . اما بخشي از اين اطالعات نامشخص است

 

  استاني در سطح
 از نظر سهم  هاترين استاناز محروم هرمزگان و البرز تهران،ي هااستانساخت در شده يا درحالواحدهاي مسكوني احداث

 لحاظ از زنجان وي اريوبختچهارمحال كرمان، گلستان،ي هااستان خاص، طور به .است واحدهاي داراي امكانات زيرساختي
  .اندمواجه مشهود كمبود با فاضالب انشعاب

  مشهد، كرمانشاه، كرج، تهران، مانند، بزرگي شهرهاانشعابات چهارگانه در  فاقدبيشترين تعداد واحدهاي خودمالكين 
 ةاز لحاظ انداز(مقياس هاي بزرگدر پروژهعمدتاً اين واحدها . دارد قرار كرمان و اهواز ل،ياردب زنجان، اصفهان، بندرعباس،

   .استواقع  )زمين
 

  مالحظات
  مانند برخي از فازهاي شهرهاي جديد يا (ها هنوز تأمين نشده براي آن رسانيبرق يا شبكه آبدر مورد مناطقي كه خطوط انتقال

تأمين اين . مواجه است امكانات زيرساختي با مشكالت مالي و اجرايي بيشتري مينأت) منفصل شهرها ةهاي توسعمحدوده
و درنتيجه است انشعاب واحدهاي مسكن مهر  ةمراتب بيشتر از هزيناعتباراتي به تخصيصامكانات در بسياري موارد مستلزم 

- نيز پيش) از جمله وزارت نيرو(ها ها كافي نيست و در اعتبارات ديگر دستگاهاعتبارات طرح مسكن مهر براي تأمين مالي آن

 ؛ها صورت نگرفته استبيني الزم براي آن
  نسبت به ساير امكانات هاي بيشتري آب با دشواريبيروني شهرها، تأمين  ةجديد يا توسع هاي واقع در شهرهايدر مورد پروژه

در . رساني استشبكه آب ةباالي ايجاد و توسع ةناشي از كمبود منابع آب و هزين  اين مشكل عمدتاً. مواجه استزيرساختي 
  .گيردانجام مي يشتريبا سهولت و سرعت بمقابل، تأمين انشعابات گاز توسط وزارت نفت در اين مناطق به طور نسبي 

  

   



١٨٢ 
 

  كيفيت ساخت

  برنامه
 بهبود كيفيت ساخت در قانون  برايهايي بيني سياستپيش

جمله  از 1387اجرايي آن در سال  ةنامساماندهي و آيين
هاي نو توسط فناوري ةترويج توليد صنعتي ساختمان و توسع

تسهيالت به واحدهاي  عطاي وزارت مسكن و شهرسازي؛ ا
مصالح و تجهيزات ساختماني صنعتي توسط  ةتوليدكنند

گذاران بخش وزارت صنايع و معادن و حمايت از سرمايه
 توسطآالت توليد صنعتي واردات ماشين برايغيردولتي 

 ؛هاي مرتبطوزارت بازرگاني و ساير دستگاه
  هاي نامهمقررات ملي ساختمان و آيينالزام به رعايت

 ؛مقررات ملي ساختمان 19مبحث ماني از جمله اختس
 ساخت  ةتعيين ميزان تسهيالت مسكن مهر طبق سه شيو

اي صنعتي بر اساس مشخصات سازهسنتي، صنعتي و نيمه
 ؛ساختمان

  كيفيت ساخت واحدهاي مسكوني در  مربوط بهتعيين ضوابط
در سال  جانبهسه ةنامتفاهماجرايي قراردادهاي  ةنامشيوه

 ؛1388
 يات كيفيت ساخت مانند مشخصات در و پنجرهيتعيين جز ،

برند موتور آسانسور  هاي كف ساختمان و نماي بيروني،ويژگي
   .هجانبسه ةنامقراردادهاي تفاهماجرايي  ةنامدر شيوه

 اجرا 
  ةدرصد از واحدهاي مسكن مهر به طريق66ساخت بيش از 

 ؛صنعتي ةشيودرصد به 29صنعتي و درصد نيمه7/4سنتي، 
 صنعتي مربوط  ةشيو شده بهاالترين سهم واحدهاي ساختهب

 ؛درصد است73جانبه با سهم سه ةنامبه قراردادهاي تفاهم
  ةدرصد به شيو93از كل واحدهاي مسكن مهر خودمالكين 

صنعتي نيمه وسنتي احداث شده و سهم واحدهاي صنعتي 
 ؛درصد است7كمتر از 

  درصد 9صنعتي،  ةبه شيودرصد 25از كل واحدهاي تعاوني
 سنتي احداث شده ةصنعتي و باقي به شيونيمه ةبه شيو

 ست؛ا

 هاي شهري، بيشترين سهم واحدهاي صنعتي از ميان گروه
و كمترين سهم ) درصد64با سهم (شهرهاي جديد متعلق به 

) درصد14با سهم (هزار نفر  25مربوط به شهرهاي زير 
  .است

  تحليل
  رعايت ضوابط و مقررات ميزان از . از كيفيت ساخت واحدهاي مسكوني مهر وجود نداردبه طور كلي اطالعات جامع و مدوني

با اتكا  فقط. نيز اطالعي در دست نيست جانبه و مسكن مهر ملكيهاي سهنامهوساز واحدهاي مسكوني طبق شرايط تفاهمساخت
، الزامات )اقساط متقاضي ةصدور دفترچ(واحدهاي اتمام قطعي  در نتيجه گرفتتوان ساخت مي ةبر مصوبات مربوط به شيو

 اند؛پايان كار دريافت كرده رعايت شده و با توجه به اين امر ها و مصوباتنامهشده در آيينتعيين

 شده به دهاي احداثويژه در شهرهاي جديد، سهم واحسازان، بهشده توسط انبوهمقياس ساختههاي بزرگبه طور كلي در پروژه
و همچنين واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي زير شده توسط خودمالكين در مقابل، واحدهاي ساخته. صنعتي بيشتر است ةشيو
 .ستا سنتي ساخته شده ةعمدتاً به شيوهزار نفر  25

 

 استاني در سطح
 استان. البرز، سمنان، كرمانشاه و قم استهاي تهران، صنعتي مربوط به استان ةبيشترين سهم واحدهاي ساخته شده به شيو-

  .اندهاي سيستان و بلوچستان، ايالم، زنجان، بوشهر و اصفهان بيشترين سهم واحدهاي سنتي را به خود اختصاص داده
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  امكانات روبنايي

  برنامه
 هاي هاي اجرايي از جمله وزارتخانهدستگاه ةالزام كلي

فرهنگ و ارشاد اسالمي، بهداشت و درمان و آموزش و 
 مسجد،هاي تأمين ريزي و اجراي طرحبرنامه برايپرورش 
 واقع انتظامي و بهداشتي آموزشي، واحدهاي فرهنگي، مراكز
 ؛مهر مسكني ها طرح در
  وزارت راه و شهرسازي به تأمين زمين مورد نياز براي الزام

هاي مربوط براي اجرا و به دستگاهامكانات روبنايي، واگذاري 
.ساخت امكانات روبنايي از اعتبارات مسكن مهر ةتأمين هزين
  

 اجرا 
  62 و مدرسه باب 322 مسجد، باب 351تأمين اراضي 

تا اواسط سال  مسكن و نيزمي مل سازمانتوسط  يكالنتر
 ؛1391

  ؛1391تا اواسط سال مدرسه  26 و مسجد 60تكميل 
  شدهدرمانگاه درنظرگرفته 18از كل (درمانگاه باب  5تكميل (

 ؛)ورزشي ةمجموع 6از كل (ورزشي  ةمجموع 1و 
  امكانات  ةميليارد ريال براي ساخت هم 3467برآورد اعتبار

 ؛روبنايي در برنامه
 ييروبناي واحدها كل از درصد 17برداري از درمجموع، بهره 

  .)ساجدم باالتر بودن پيشرفت فيزيكي ( 1392 مهرماه تا

  تحليل
 كودكستان و مدرسه(ويژه خدمات آموزشي و خدمات شهري به ترين مشكالت طرح مسكن مهر، كمبود امكاناتاز اساسي( ،

  .، فضاي سبز و خدمات تفريحي است...)بهداشت و ةبيمارستان، خاندرمانگاه، (، درماني )مسجد، مراكز فرهنگي(فرهنگي 
 و آمار  مشخص نيستهاي مسكن مهر دقيق تعداد واحدهاي آموزشي، فرهنگي، مساجد، بهداشتي و انتظامي در پروژه آمار

كه در  ضمن اين نيامده،هاي مسكن مهر نيز در اين موارد اطالعاتي در سامانه. نهادهاي متولي در اين موارد با هم اختالف دارد
به . كميت و كيفيت امكانات روبنايي و برآورد نياز واحدهاي مسكوني نشده است اي بهاشاره همقوانين و مصوبات مسكن مهر 

 ؛نشده است تدوينهاي مسكوني در طرح مسكن مهر مشخصي براي تأمين امكانات روبنايي مجموعه ةعبارت ديگر برنام
 يا ساير انواع قراردادهاي ساختاعم از خودمالكين (يافته به اجراي طرح مسكن مهر كه برخي اراضي اختصاص با توجه به اين (

ساخت مربوط به طرح شده يا درحالامكانات روبنايي مورد نياز واحدهاي احداث ة، محاسبدهاي شهري قرار داربافت داخل در
  ؛هاي استاندارد ممكن نيستسادگي و بر اساس سرانهبهمسكن مهر 

  هاي مسكن مهر شهرهاي جديد، كمبود خدمات روبنايي مختص پروژهدر بسياري موارد از جمله واحدهاي مسكن مهر واقع در
نياز به خدمات روبنايي و  ميزان اين مسئله برآورد .شودديده ميمسكوني يا كل شهر  ةدر سطح كل محل كمبودبلكه  ،نيست
 .تر از آن تأمين مالي براي رفع اين كمبودها را با مشكالت مضاعف مواجه كرده استمهم

 

 مالحظات
 در طول روند اجراي طرح مسكن مهر برآوردهايي از ميزان نياز به انواع امكانات روبنايي توسط گوناگون ر مقاطع زماني د

صورت  گوناگونهاي هاي استاندارد شهري براي كاربريبر اساس سرانه) از جمله سازمان ملي زمين و مسكن(نهادهاي متولي 
اطالعات دقيق از وضع موجود اين  نبود ي باالي واحدهاي مسكن مهر و همچنين اما با توجه به حجم و پراكندگ ؛گرفته است

    .استواحدها از نظر دسترسي به خدمات شهري، اين برآوردها فاقد دقت الزم 

  

   



١٨٤ 
 

هاي مسكن مهر در تأمين مسكن متناسب با توان و نياز گروه ةتحليل و ارزيابي عملكرد برنام -3-2
  هدف

  مهرشمار متقاضيان مسكن 

  برنامه
 ميليون واحد مسكوني با  2گذاري ساخت بيش از هدف

سرپرست خانوار، (امكان تحويل به متقاضيان واجد شرايط 
عدم استفاده از تسهيالت و اراضي عدم مالكيت مسكن، 

 ؛)ساله در محل درخواست مسكن5سكونت  ةدولتي، سابق
 متقاضيان توسط متوليان طرح  ةبررسي احراز شرايط چهارگان

 ؛)و شهرسازي، وزارت تعاون راهوزارت (
  معرفي متقاضيان واجد شرايط و تخصيص پروژه و واحد

در  )وزارت راه و شهرسازي( ها توسط دولتمسكوني به آن
هاي جانبه يا برخي پروژههاي سهنامههاي تفاهممورد پروژه
تمام يا قابل نيمهاراضي غير دولتي، واحدهاي (خودمالكين 
 ؛)بهره برداري

 ها و متقاضيان معرفي متقاضيان واجد شرايط توسط تعاوني
-امتياز نوسازي يا اضافه(هاي فرسوده ساخت در بافت

  .نهادهاي متوليو پااليش متقاضيان توسط ) اشكوب

 اجرا 
  1386(ثبت نام متقاضيان مسكن مهر از ابتداي طرح امكان (

 ؛1392مدت در اواسط سال اي كوتاهجز دورههتاكنون، ب
  ميليون نفر متقاضي طرح مسكن مهر تا  2ثبت نام نزديك به

 ؛1393ابتداي خرداد 
 راه و پااليش متقاضيان در وزارت  ةتمركز تدريجي وظيف

و شركت عمران شهرهاي جديد شهرسازي از وزارت تعاون 
  .هاي اجراي طرحطي سال

  تحليل
  توان نتيجه ميداده شده،  تحويلهزار واحد مسكوني از كل واحدها به متقاضيان واجد شرايط  700با توجه به اينكه حدود

وزارت راه و (متوليان  اند وكرده واجد شرايط چهارگانه بودهنامميليون متقاضي ثبت 2همين تعداد از كل حدود گرفت 
 .متقاضيان هستندقي بشرايط ما در حال بررسي ) شهرسازي

  استاني در سطح
 استان، نيا از پس. داده است اختصاص خود به را مهر مسكن انيمتقاض تعداد نيشتريب نفر هزار 362 حدود با تهران استان 

 دري متقاض نفر هزار 107 با خوزستان استان و نفر هزار 120 به كينزد با فارس استان نفر، هزار 166 با اصفهاني هااستان
 ،يمتقاض نفر هزار 17 با راحمديوبوهيلويكهك به توانيمي متقاض نيكمتري داراي هااستان از. دارند قرار بعدي هاگاهيجا

 .كرد اشارهي متقاض نفر هزار 23 از كمتر باي اريبختوچهارمحال استان و نفر هزار 19 از كمتر با الميا استان

 مالحظات
  از جمله فرم ج سبز متقاضيان(بررسي احراز شرايط چهارگانه  وبا توجه به اينكه ثبت نام براي طرح مسكن مهر آزاد بوده (

  كند؛ميمتقاضيان مدام تغيير  ةمتقاضيان در سامان بر است، ارقام كلزمان
 ميليون نفر بوده است 2مراتب بيشتر از به 1393هاي قبل از خرداد كرده در طرح مسكن مهر در ماهنامتعداد متقاضيان ثبت .

هاي مربوط به اواخر سال ها روندي كاهشي مخصوصاً طي ماهاما اين تعداد به دليل پااليش متقاضيان و عدم احراز شرايط آن
  . است داشته 1393و اوايل سال  1392

  



١٨٥ 
 

  متقاضيان اجتماعيهاي ويژگي

  برنامه
 هاي تأمين مسكن گروهبراي گذاري طرح مسكن مهر هدف

 تعيين شرايط چهارگانه براي متقاضياندرآمد با كم
عدم مالكيت واحد مسكوني توسط  سرپرست خانوار،(

عدم استفاده  ،1384از سال  سرپرست يا افراد تحت تكفل
پنج سال  ة، سابق1357از سال  از تسهيالت و اراضي دولتي

 ؛)درخواست مسكن شهر موردسكونت در 
  متقاضيان واجد شرايط براي مسكن  خاص هايگروهتعيين

و خانوارهاي تحت پوشش  خودسرپرست از جمله زنان مهر
 نمعلوالامداد امام، نخبگان علمي،  ةسازمان بهزيستي و كميت

 كاركنان، معلمان و كارگران با شرايط خاص و حركتي و جسمي
  .مسلح نيروهاي شاغل و بازنشسته

  اجرا 
 ي سن گروه دو به مربوط بيترتبه انيمتقاض سهم نيشتريب

 ؛درصد64با سهم ) سال 34 تا 25 و سال 25 از كمتر(جوان 
  با توجه به (درصد از كل متقاضيان 11مجرد بودن حدود

 ؛)ويژه هايقشر  متعلق به گروهعمدتاً شرط تأهل، 
  سرپرست زناندرصدي زنان از كل متقاضيان شامل 14سهم 

 35 باالتر از يسن شرطي دارا( خودسرپرست زنان خانوار،
 زنان و) يتيحماي نهادها پوشش تحت زنان اي سال

 ؛بدسرپرست
 6 مسكن مهر متقاضيانكل از ) هزار نفر 127حدود (درصد 

 ؛ان سرپرست خانوارزن
 10؛درصد از كل متقاضيان طرح مسكن مهر خودسرپرست 
 14داراي سطح رصد د14سواد و بيرصد از متقاضيان د

 ؛متحصيالت زير ديپل
 3وي ستيبهز سازمان پوشش تحت از كل متقاضيان درصد 

درمجموع ( ينيخمامام امداد ةتيكم پوشش تحت درصد1
  .)هزار نفر 89حدود 

  تحليل
 است؛  )سال 35كمتر از (هاي سني جوان مردان متأهل و سرپرست خانوار متعلق به گروه بامتقاضيان مسكن مهر  ةسهم عمد 

 توان به زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتيپذير از نظر اجتماعي ميآسيبهاي ترين گروهاز مهم، 
به بيان  .دهندمي تشكيلكل متقاضيان را  از هزار نفر 574سواد اشاره كرد كه مجموعاً حدود سواد و بيكم متقاضيان كارگر

 ؛جامعه هستندپذير آسيبمحروم و  هايقشراز درصد متقاضيان مسكن مهر  27كم ديگر دست
 اختصاص  درصد64با سهم  )سال 35تا  18بين (افراد جوان  بهمتقاضيان مسكن مهر  هاي سني بيشترين سهمدر ميان گروه

سال به  18از كل جمعيت  درصد49معادل  1390سرشماري سال  طبقدر نقاط شهري كل كشور  اين گروه سنيميانگين . دارد
 ؛است باال

  نقاط شهري كل  سهم سرپرست خانوار زن در ميانگين كه از ،درصد است14مسكن مهر  زن به كل متقاضياننسبت متقاضيان
 ؛باالتر است) 1390درصد بر اساس سرشماري سال 12(كشور 

 درصد از كل جمعيت 11(باالتر از ميانگين نقاط شهري كشور   )درصد14(سواد از كل متقاضيان مسكن مهر سهم متقاضيان بي
درصد از جمعيت نقاط شهري كشور داراي تحصيالت 18همچنين به طور متوسط  .است) 1390سال در سرشماري سال  6باالي 

 .درصد است8فقط دانشگاهي هستند كه اين نسبت در ميان متقاضيان مسكن مهر 
 

  استاني در سطح
 در گريدي سو از .را دارندترين متقاضيان جوان الميا وي اريبختوچهارمحال ،يجنوب خراسان سمنان، قم،هاي يزد، استان 

 الن،يگ لرستان، گلستان،ي هااستان آن از پس و) سال 65ي باال درصد12 سهم با( راحمديوبوهيلويكهك چونيي هااستان
  ؛است شتريب سال 65ي باال انيمتقاض سهم النيگ و بوشهر ل،ياردب

 ازي شتريب سهمي دارا درصد19 و 20 سهم با بيترتبه فارس و البرزي هااستان و درصد23ي نسب سهم با گلستان استان 
 ؛ هستند هااستان ريسا به نسبت زن انيمتقاض



١٨٦ 
 

 درصد10( ، كرمانشاه)متقاضيان كل از درصد14با سهم (فارسهاياستانسهم متقاضيان تحت پوشش نهادهاي حمايتي در( ،
 .كشور است هايبيش از ساير استان )درصد9 يك هر( يزد و شمالي خراسان

 

  مالحظات
 و سهم اطالعات دارد  هايينام و واگذاري مسكن مهر كاستيثبت ةهاي متقاضيان در سامانشده از ويژگيبه طور كلي آمار ثبت

). رصد فاقد اطالعاتد30حدود (است زياد يار سطح سواد و تحصيالت بسهايي چون ويژه در مورد شاخصنامشخص، به
، ورود اطالعات با دقت  ...)بهزيستي و   امداد، ةكميت(پوشش توسط نهادهاي حمايتي  ةاطالعات مانند نحوهمچنين در مورد برخي 

 ؛كافي و به صورت جامع انجام نگرفته است
  مشخصات فردي متقاضي و افراد تحت تكفل، مانند سال تولد، جنسيت و وضعيت تكفل به دليل كنترل مدارك شناسايي افراد

دقت  ،مانند سطح تحصيالت، شغل و درآمد، هاه در مورد ساير شاخصكدر حالي  دارد؛دقت و جامعيت باالتري نام در زمان ثبت
 ؛آزمايي اطالعات با دشواري مواجه استشده پايين و راستآمار ثبت

 بيشتري  نعموااز نظر مالكيت مسكن با  متقاضيانشده از متقاضي و افراد تحت تكفل، بررسي وضعيت در ميان اطالعات ثبت
نيازمند دسترسي به هم هست، متقاضيان براي برخورداري از مسكن مهر ة كه از شرايط چهارگان ،وضعيت مالكيت. مواجه است

درعمل هنوز ميسر است كه اين امر نام و واگذاري مسكن مهر ثبت ةكشور و پيوند آن با سامان اطالعات ثبت اسناد و امالك
  .نشده است

  

   



١٨٧ 
 

  توان متقاضيانهاي اقتصادي و ويژگي

  برنامه
 خانوارهاي (درآمد هاي كممسكن گروهتأمين بر  تأكيد ويژه

و ) حقوق حداقل برابر دو از كمتر ةماهيان درآمدداراي 
شهدا، نخبگان، زنان  ةجانبازان، خانواد( هاي خاصقشر

 ؛از ابتداي طرح...) بدسرپرست و
 قرارداد قالب در متقاضيان به مسكن مهر اراضي واگذاري 

 بنا اتمام و) ماه سه حداكثر( ساخت شروع مهلت با اياجاره
  .)سال دو ظرف حداكثر(

 اجرا 
  هاي شغلي در ميان گروهبيشترين سهم متقاضيان مسكن مهر

 ؛درصد37مربوط به گروه كارمندان با سهم 
  درصد و سهم كارگران 33سهم متقاضيان داراي شغل آزاد

  ؛درصد از كل متقاضيان مسكن مهر30برابر با 
 نام براي مسكن مهر، بنا به اظهار متقاضيان در زمان ثبت

 .ميليون ريال 5كمتر از  ةدرصد داراي درآمد ماهيان58
  

 تحليل
 درصدي متقاضيان داراي 58سهم همچنين و ) هزار تومان 335ماهيانه (درآمد متقاضيان مسكن مهر  نبا توجه به ميانگي

 1389هزار تومان در سال 264(ها با حداقل حقوق و دستمزد اين شاخص ةهزار تومان در ماه و مقايس 500درآمد كمتر از 
بيش از نيمي از متقاضيان طبق تعريف قانون توان نتيجه گرفت مي، )هزار تومان رسيده است 609به حدود  1393كه تا سال 

 ؛گيرندقرار مي) كمتر از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد داراي درآمد( "درآمدگروه كم"ساماندهي در 
  ؛درصد است2اند، كمتر از هزار تومان بوده 800بيش از  ةماهيانسهم متقاضياني كه بنا به اظهار خود داراي درآمد 
 واحدهاي براي (هزار تومان  126قابل پرداخت توسط متقاضيان بابت تسهيالت مسكن مهر از حدود  ةميزان اقساط ماهيان

) براي واحدهاي صنعتي در شهرهاي بزرگ(هزار تومان در ماه  210تا حدود ) سنتي در شهرهاي كوچك ةشده به شيوساخته
 ؛دو دهك پايين درآمدي است ةدرصد از كل درآمد ماهيان 45و  30ترتيب در حدود اين اقساط به .متغير است

 ساخت واحد مسكوني استبراي مورد نياز  ةآورد مربوط به توان تأمين مسكن توسط متقاضيان ةدر زمين ترين معضلمهم .
ميليون ريال در  150مجموعاً (سازي و ساخت با احتساب تسهيالت آمادهمهر، مطابق برآوردهاي اوليه در ابتداي طرح مسكن 

ها ه با تورم شديد قيمتكدر حالي  ،ال برآورد شده بودميليون ري 80تا  50متقاضيان بين  ة، سهم آورد)هاي ابتدايي طرحسال
، حتي )1392درصد در سال 7/34و  1391رصد در سال د9/25، 1390درصد در سال 5/21(هاي اجراي طرح در طول سال

 220تا  170به و يابد ميافزايش شدت بهمتقاضيان  ةميليون ريال، سهم آورد 250با وجود افزايش سقف تسهيالت به 
و  است كارياتمام نازك ةاين مبالغ مربوط به تكميل ساخت واحد مسكوني تا مرحل كه ذكر است شايان. رسدميليون ريال مي

ويژه متقاضيان، به ةامكان تأمين سهم آوردنبود . شودرا شامل نمي...) تأسيسات گرمايش و سرمايش، آسانسور و(تجهيز واحد 
      .ترين داليل تأخير در اجراي طرح مسكن مهر استاصليتر درآمدي از هاي پايينتوسط دهك

 

 مالحظات
  از رصد د34 در مورد درمجموع و متقاضيان بسيار محدود است ةدرآمد اظهارشدوضعيت شغلي و اطالعات دردسترس در مورد

 عالوهبه. است) افتادهپرت مانند ارقام نادرست يا(يا در مواردي اطالعات غيرقابل استفاده ي وجود ندارد طالعاتا متقاضيان
چرا كه در مورد هر دو  پذير نيست؛امكان  )نشدهاظهار(از متقاضيان فاقد اطالعات ) درآمد صفر(تفكيك متقاضيان فاقد درآمد 
 ةو اطالعاتي در زمين استمربوط به سرپرست خانوار  فقطموجود  ةهمچنين آمار درآمد ماهيان. گروه رقم صفر ثبت شده است

 .رآمد خانوار وجود نداردكل د
 بررسي وضعيت مالكيت متقاضي و افراد در ويژه احراز شرايط متقاضيان به ةموانع و مشكالتي در زمين، شده اشاره ك چنان

اين . وزارت راه و شهرسازي به اطالعات ثبت اسناد و امالك استنداشتن كه عمدتاً ناشي از دسترسي  ،تحت تكفل وجود دارد
توان به دريافت تسهيالت مسكن طرح، صورت گيرد كه از آن جمله مي ةهاي اوليويژه در سالده تخلفاتي، بهشمشكالت موجب 

 .مهر به طور همزمان توسط سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل اشاره كرد
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 پايين درآمدي است، از ويژه دو دهك درآمد، بهمتقاضيان كمدر ميانتوان تأمين آوردهنبوددر حالي كه برآوردها حاكي از
گذاري از تسهيالت مسكن دهد بسياري از متقاضيان با هدف سرمايهنشان مي 1سوي ديگر نتايج مشاهدات و پيمايش ميداني

  .اطالعات، بررسي دقيق ميزان اين نوع تقاضا ممكن نيست نبوداگرچه به دليل . اندمهر استفاده كرده

  

  

   

                                                            
 

  .پرند و پرديسجديد  هاياز جمله واحدهاي مسكن مهر شهر . 1
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  گذار، متولي و مجرينهادهاي سياستتحليل و ارزيابي عملكرد  -3-3

  )هزار نفر 25شهرهاي باالي (سازمان ملي زمين و مسكن 

  برنامه
 مراحل اجراي طرح  ةكلي سازمان ملي زمين و مسكن متولي

 و سازي، نظارت بر اجرامسكن مهر از واگذاري اراضي، آماده
انعقاد قراردادهاي ساخت و واگذاري واحدها در شهرهاي 

  .هزار نفر 25باالي 

 اجرا
  درصد كل 60(هزار واحد مسكوني  1239ساخت و ساز

 25هزار پروژه در شهرهاي باالي  188در بيش از ) واحدها
  ؛1392هزار نفر تا ابتداي بهمن 

 شهر با جمعيت باالي  259هاي مسكن مهر در اجراي پروژه
  .)1390سرشماري (شهر كشور  1331هزار نفر از كل  25

  تحليل
  رد؛هزار نفر قرار دا 25درصد واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در شهرهاي باالي 60بيش از  
  د؛هزار نفر قرار دار 25بيشترين تعداد واحدهاي مسكوني از نوع تعاوني و خودمالكين در شهرهاي باالي  
  111، )جز مسكن مهر خودمالكينبه(هزار نفر  25ساخت در شهرهاي باالي شده و درحالساختهاز كل واحدهاي مسكن مهر 

جانبه در پنج شهر قم، محمديه، بندرعباس، سه ةنامدرصد از كل واحدهاي مسكن مهر تعاوني و تفاهم10هزار واحد معادل 
 ؛رشت و كرمانشاه قرار دارد

 شهرهاي زير بيشتر از واحد است كه  7مسكن مهر واقع در شهرهاي جديد حدود  ةميانگين تعداد واحد مسكوني در هر پروژ
واحد به ازاي هر  50به طور متوسط (شهرهاي جديد بسيار كمتر از اما  ،واحد به ازاي هر پروژه 2هزار نفر با ميانگين  25

 .است) پروژه
 

  استاني در سطح
 واقع است؛ كرمان وي غرب جانيآذربا خوزستان،ي هااستانر د نفر هزار 25ي باالي شهرها دري تعاوني قراردادها نيشتربي 

  را  جانبهسه نامهتفاهمي قراردادها نيشتريب نيقزو وي رضو خراسان البرز،ي هااستان واقع در نفر هزار 25ي باالي شهرها
   ؛دارد قرار مازندران و اصفهان تهران،ي هااستان در نيخودمالكي قراردادها نيشتريب همچنين است، به خود اختصاص داده

 نيشتريب خوزستان استان ،هزار نفر 25در شهرهاي باالي  مسكن و نيزمي مل سازمان نظارت تحتي مسكوني واحدها انيم در 
 نيشتريب تهران استان و جانبهسهقراردادهاي ي مسكوني واحدها نيشتريب البرز استان  ،يتعاوني مسكوني واحدها تعداد
  .دارد را نيخودمالكي واحدها تعداد
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  شركت عمران شهرهاي جديد

  برنامه
 مراحل اجراي طرح  ةكلي شركت عمران شهرهاي جديد متولي

 اجرا و سازيآمادهنظارت بر مسكن مهر از واگذاري اراضي، 
واگذاري واحدها در شهرهاي  و انعقاد قراردادهاي ساخت

  .استجديد 

 اجرا 
 ةهزار پروژ 8بيش از  هزار واحد در 413ساز وساخت 

 ؛شهر جديد در كشور 18مسكن مهر در 
  جانبه از كل واحدهاي هاي سهنامهدرصدي تفاهم74سهم

      .ساخت در شهرهاي جديدشده يا درحالمسكوني احداث

  تحليل
  رد؛درصد كل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در شهرهاي جديد قرار دا20بيش از  
 هاي نامهو غالباً به صورت تفاهم) واحد در هر پروژه 50به طور متوسط (قياس مگدر شهرهاي جديد بزر مسكن مهرهاي پروژه

 است؛جانبه سه

 با توجه به اينكه )ميليون اوليه 5/1عالوه بر (گذاري ساخت واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر دومِ افزايش هدف ةدر مرحل ،
شده، در ، تقريباً تمام حدود نيم ميليون واحد مسكوني اضافههجديد واقع بودبيشترين اراضي در دسترس دولت در شهرهاي 

 ؛ه استشد افزودهجانبه به ظرفيت طرح هاي سهنامهشهرهاي جديد و به صورت تفاهم
  در دو شهر جديد پرند و پرديس قرار  فقطهزار واحد  181درصد معادل 16، )جز خودمالكينبه(از كل واحدهاي مسكن مهر

   .است در پنج شهر جديد هشتگرد جديد، گلبهار، سهند، فوالدشهر و صدرا واقع ) هزار واحد 163معادل (درصد 14ه و اشتد
  

  مالحظات
  ًاين شهرها را  ةچهر بوده،سهولت تأمين و واگذاري زمين ناشي از حجم بسيار ساخت مسكن مهر در شهرهاي جديد، كه عمدتا

بسيار رشد جمعيت  1380 ةاين شهرها كه از زمان تأسيس تا اواسط ده. ساخته است به طور كلي دگرگونكوتاهي  ةطي دور
 و .اندبودهشهر مواجه مناطق گوناگون در  واحد مسكونيساخت  ةگستردبا حجم اجراي طرح مسكن مهر  ةطي دور، داشته يكند

مورد نياز، قيمت زمين و مستغالت،  پذيري، سطح خدمات و تجهيزات شهري موجود وبر جمعيت بسياراين تحوالت تأثيرات 
  .موردي استهايبررسيكه نيازمند بررسي و تحليل در قالب گذاشته،...تعداد سفر روزانه به شهر مادر و
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  )هزار نفر 25شهرهاي زير (بنياد مسكن انقالب اسالمي 

  برنامه
 مراحل اجراي طرح  ةمتولي كلي بنياد مسكن انقالب اسالمي

 و اجراو  سازيآمادهنظارت بر مسكن مهر از واگذاري اراضي، 
انعقاد قراردادهاي ساخت و واگذاري واحدها در شهرهاي 

  است؛ هزار نفر 25زير 
  مسكن مهر در هزار واحد  280ساخت  برايگذاري هدف

هاي ه در سالكهزار نفر در ابتداي برنامه  25شهرهاي زير 
 .هزار واحد افزايش يافته است 380به  ،)1388سال ( اجرا

 اجرا 
 هزار پروژه مسكن  192هزار واحد در بيش از  402 احداث

 هزار نفر 25مهر در سطح شهرهاي زير 

 جانبه درسهة نامهاي از نوع تفاهما نشدن پروژهاجر 
واحدهاي  درصد از66و اختصاص  هزار نفر 25شهرهاي زير 

درصد به 33و  مالكينمسكن مهر به قراردادهاي خود
  .تعاوني قراردادهاي

  تحليل
 رد؛هزار نفر قرار دا 25درصد واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در شهرهاي زير 20 حدود  
 ؛مقياس با متوسط دو واحد در هر پروژه استكوچكعمدتاً هزار نفر  25در شهرهاي زير مسكن مهر هاي پروژه 
  ؛درصد است4هزار نفر  25در شهرهاي زير ) شدهاقساطيفروش( شدهتمامسهم واحدهاي مسكن مهر 
  شهرهاي جديد و شهرهاي (هزار نفر، سهم واحدهاي مسكن مهر خودمالكين باالتر از دو گروه شهري ديگر  25در شهرهاي زير

 .تعاوني استو از لحاظ تعداد تقريباً دو برابر واحدهاي ) هزار نفر 25باالي 
  

  استاني در سطح
 فارس استان وي تعاوني مسكوني واحدها نيشتريب تهران استان ،ياسالم انقالب مسكن اديبن نظارت تحتي شهرها در 

 .رددا را مالكينخودي واحدها تعداد نيشتريب
 

  مالحظات
 ها موجود در تعاوني مشكالتهزار نفر  25هاي مسكن مهر در شهرهاي زير پيشرفت پروژهتأخير در  ترين داليليكي از مهم

هاي از نوع قرارداد تعاوني به دليل اختالف ميان اعضا و همچنين اختالف بين پروژه،  1ن اين نهادطبق اظهارات مسئوال. است
هاي جراي طرح مسكن روستايي در سالا ةه به دليل سابقكدر حالي  ،متعدد است شكالتاعضاي تعاوني با پيمانكاران، دچار م

 .داردتري مناسب و روند اجرايي بهتر مالكينهاي خودپيش از آغاز مسكن مهر، پروژه
 ةهاي مسكن روستايي، اطالعات مربوط به مسكن مهر از ابتداي طرح در ساماناجراي طرح ةدر بنياد مسكن به دليل سابق 

مديريت مسكن مهر  ةسامان(هاي اصلي طرح مسكن مهر پيوند اين سامانه با سامانه اين، با وجود. ه استشداطالعاتي بنياد ثبت 
اختالفاتي در آمار ساخت و پيشرفت مسكن مهر موجب بروز و درستي ميسر نشده به) نام و واگذاري مسكن مهرثبت ةو سامان

 .شده است
 متقاضيان يا پروژه ةنشده مربوط به اطالعات ثبتبخشي از اختالف تعداد واحدهاي مسكن مهر در برنامه و واحدهاي اجراشد-

  . مديريت مسكن مهر است ةناشي از تفاوت در اطالعات بنياد مسكن انقالب اسالمي با سامانو طرح مسكن مهر هاي 

  

  

                                                            
 

  .1393ماه ارديبهشتشهري بنياد مسكن انقالب اسالمي،  شناس، معاون امور مسكنجواد حقبا جناب آقاي  مصاحبه.  1
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  تعاوني 

  برنامه
 قانون  6بند  )د( ةتبصر(قوانين طرح مسكن مهر  هدفگذاري

و قانون ساماندهي و واگذاري مسكن در سال  1386 ةبودج
بلندمدت به  ةواگذاري زمين به صورت اجار براي )1387
 ؛)1386(ها در ابتداي طرح مسكن مهر تعاوني

 و (نفره  5تا  3هاي ايجاد امكان واگذاري زمين به گروه
-بدون الزام به تشكيل تعاوني در سال) نفر 10افزايش تا 

 ؛)1388و اوايل  1387(طرح  هاي ابتدايي اجراي
  تسهيالت مسكن مهر در  بخشي ازواگذاري  ةبرنامتدوين

) وقت(هايي ميان وزارت مسكن و شهرسازي نامهمقالب تفاه
دولتي از جمله ناجا، وزارت و تعاوني نهادهاي دولتي و نيمه

 ؛دفاع و بنياد تعاون سپاه
  ه بواگذاري بخشي از تسهيالت مسكن مهر  ةبرنامتدوين

امداد امام  ةمددجويان شهري، خيرين مسكن ساز، كميت
و نهاد رفاه و تأمين اجتماعي ) هزار واحد 300تا ) (ره(خميني 

 )خانوار سرپرست زنان تياولو با انيمددجو مسكن نهضت(
 ؛)هزار واحد 100تا (
   هزار واحد  1192 واگذاري مجموعاًبراي هدفگذاري

 20سازمان بهزيستي با  هاز جملنامه مسكوني در قالب تفاهم
هزار واحد، بنياد تعاون  65هزار واحد مسكوني، وزارت نفت 

هزار  200هزار واحد و وزارت دفاع  50 يكسپاه و ناجا هر 
  .گذاريواحد بدون سپرده 1263همچنين ساخت و واحد 

 اجرا 
 از كل ) درصد29(هزار واحد مسكوني  599بيش از  احداث

 ؛در قالب قرارداد تعاونير فمسكن ن هزار واحد 2054
 هزار  25تعاوني در شهرهاي باالي  انعقاد بيشترين قرارداد

 ؛)درصد65(نفر 
 ها از نوع ساخت بيشترين تعداد از واحدهاي مسكوني تعاوني

 ؛)درصد66( سنتي
   هزار واحد از كل واحدهاي  100حدود اتمام و واگذاري

حدهاي هزار واحد از كل وا 375ساخت و ) درصد16(تعاوني 
 ؛كارياتمام نازك ةتا مرحل) درصد62( تعاوني

  به هزار واحد  9/6هكتار زمين معادل  8200اختصاص
  ؛سازخيرين مسكن

  مسكن مهر به هزار واحد 9/2هكتار با  805اختصاص 
  ؛مددجويان شهري

 توسط از كل واحدهاي مسكن مهر هزار واحد 5/9 احداث 
وزارت نفت، بيش از توسط هزار واحد  2سازمان بهزيستي، 

هزار  4/4بنياد تعاون سپاه، نزديك به توسط هزار واحد  10
هزار واحد توسط وزارت  7/7بنياد تعاون ناجا و توسط واحد 
  .واحد مسكوني بدون آورده 219چنين همو دفاع 

  تحليل
  منعقد  1389و همين ميزان در سال  1388در سال  ساخت،درحالهزار واحد تعاوني  214كل درصد از 30بيش از قرارداد

واحدهاي درصد 80قرارداد بيش از درمجموع ، )ساخت(سال براي دوران مشاركت مدني  2بنابراين با احتساب . شده است
 .انددچار تأخير در اتمام ساخت اكنون بنابراينمنعقد شده و  1391قبل از سال  ساختتعاوني درحال

 مصوبات جديد،  ةبوده و پس از آن به واسط 1388و  1386هاي هاي مسكن مهر بين سالتعاونياوج فعاليت  ةدور
 .ه استغلبه يافت مالكينو خود ةجانبسه ةنامقراردادهاي تفاهم

 

  استاني در سطح
  و اصفهان قرار  خوزستان ،يرضو خراسان، )هزار واحد 56(بيشترين تعداد واحدهاي از نوع قرارداد تعاوني در استان تهران

  دارد؛
  اي در اين استان و واگذارشده شدههيچ واحد تمام د،قرار داربا آنكه بيشترين تعداد واحدهاي از نوع تعاوني در استان تهران

به عبارت . استكاري در اين استان نازك ةبيشترين تعداد واحدهاي از نوع قرارداد تعاوني و در مرحل در حالي كه ؛وجود ندارد
اي از واحدهاي تعاوني واقع در استان تهران پايان يافته، اما مراحل پايان كار، صدور پيشرفت فيزيكي بخش عمده ديگر
ة اين وضعيت تا حدود زيادي ناشي از مشكالتي چون كمبود آورد. اقساط و تحويل واحد به متقاضي طي نشده است ةدفترچ

 . ميان اعضاي تعاوني و پيمانكاران استمتقاضيان عضو تعاوني  يا وجود اختالف و تعارض در 
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  مالحظات
 در بسياري از  .هاستترين مشكالت در روند اجراي طرح مسكن مهر مسائل و اختالفات مربوط به تعاونيبه طور كلي از اصلي

صرفاً با هدف برخورداري از ) صنفانمثال تعاوني همكاران يا هم رايب(نهادي  ةها با تعجيل و بدون وجود سابقموارد تعاوني
اين وضعيت در موارد بسياري  .شده استاين امر درنهايت به بروز اختالف در ميان اعضا منجر و تسهيالت مسكن مهر تشكيل 

  .شده و بر مشكالت اجرايي طرح افزوده است مالي پيمانكاران ةاستفاد ءسونيز موجب 
 توان و احراز شرايط آنان پيش از واگذاري تسهيالت مي شرايط در قراردادهاي تعاوني با توجه به الزام معرفي متقاضيان واجد

 ؛متقاضي واجد شرايط وجود دارد در طرح مسكن مهر به ميزان كل واحدهاي از نوع تعاوني نتيجه گرفت
 ا بروز مشكالت مالي متعدد ام ،انداي مالي به وزارت تعاون بودههصورت تحويلهاي مسكن مهر ملزم به مطابق مصوبات تعاوني

نشده و رعايت  قانوندهد اين هاي تعاوني به دليل اختالفات مالي نشان ميدر تعاوني و تأخير و توقف در روند پيشرفت پروژه
  .متقاضيان موجود نيست ةميزان آورد ةنيز اطالعاتي در زمين اكنونمتعاقباً 
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  )جانبهسه ةنامقرارداد تفاهم( سازانانبوه

  برنامه
  واگذاري تسهيالت مسكن مهر در قالب براي هدفگذاري

 ؛1388سازان در سال انبوه باجانبه سه ةنامتفاهم
 ةپروژبه  وزارت راه و شهرسازيمتقاضي توسط  معرفي 

جانبه، پرداخت تسهيالت از طريق بانك به سه ةنامتفاهم
وزارت  زيرنظرمتقاضيان  ةسهم آوردسازان و پرداخت انبوه

 ؛راه و شهرسازي
 هر ميليون ريال  3ساخت معادل  ةشدقيمت تمام برآورد

 ؛جانبههاي سهنامهدر تفاهممترمربع زيربنا 
  جانبه با هاي سهنامهساخت در تفاهم ةتعيين يك سال دور

 ؛به ميزان يك تا يك و نيم سالامكان افزايش 
 براي سازان خارجي تأكيد بر لزوم انعقاد قرارداد با انبوه

وري و استاندارد در مصوبات مربوط به افزايش بهره
   .جانبه سه ةنامقراردادهاي تفاهم

 اجرا 
  2054هزار واحد مسكوني از كل  545بيش از اختصاص 

- هاي سهنامهتفاهم به، )درصد27( مسكن مهر هزار واحد

 ؛جانبه
  در  جانبهسه ةناماز كل واحدهاي تفاهمدرصد 56ساخت

  ؛هزار نفر 25شهرهاي جديد و مابقي در شهرهاي باالي 
 جانبهسهي هانامهتفاهم درسازي سهم باالي واحدهاي صنعتي 

شده به واحدهاي احداث درصد23 در مقابل )درصد73(
 .يصنعتمهين درصد واحد5حدود  و سنتي ةشيو
  واحد مسكوني در شهرهاي  1536انعقاد قرارداد ساخت

  .ساز خارجيهاي انبوهبا شركت) استان تهرانواقع در (جديد 

  تحليل
 و عمدتاً از  ردقرار دا ديجدي شهرها در) درصد56معادل( جانبهسه ةنامتفاهمي قراردادها نوع ازي مسكوني واحدها نيشتريب

  است؛صنعتي  ةو از نوع ساخت به شيو) واحد در هر پروژه 400متوسط (مقياس هاي بزرگنوع پروژه
  هاي مسكن مهر آغاز در مديريت تعاوني يو به دنبال بروز مشكالت 1388جانبه از سال سه ةنامقراردادهاي از نوع تفاهمانعقاد

 ؛ستبوده ا 1390تا  1388هاي سال ةاوج انعقاد اين نوع قرارداد در فاصل ةو دور هشد
 5/41 236در حالي كه ) درصد8( ستا اتمام و واگذاري رسيده ةجانبه به مرحلهاي سهنامههزار واحد مسكوني از كل تفاهم 

 است؛كاري اتمام نازك ةجانبه در مرحلهاي سهنامهاز كل واحدهاي از نوع تفاهم) درصد43(هزار واحد مسكوني 

  1389در سال ) كاريهزار واحد قبل از اتمام نازك 304درصد از 40(هزار واحد مسكوني  121قرارداد ساخت بيش از 
  است؛داراي تأخير در اتمام مراحل ساخت  اكنونساخت، اين واحدها  ةعقد شده و بنابراين با احتساب دو سال دورمن
 با توجه . استجانبه هاي سهنامههزار واحد مربوط به تفاهم 41تمام و واگذارشده، كمترين سهم با  مسكن مهر از كل واحدهاي

و واگذاري ساخت روند توان نتيجه گرفت مي، قرار دارددر شهرهاي جديد  هاپروژه اين نوع كه بيش از نيمي از به اين
 . واحدها در شهرهاي جديد دچار اختالل بوده است

 

  استاني در سطح
 هاي البرز، و پس از آن در استان) هزار واحد 178(در استان تهران  جانبهسهي هانامهتفاهم تعداد واحدهاي از نوع نيشتريب

 . قرار دارد يرضو خراسان وي شرق جانيآذربا

 

 مالحظات
 سازان پرداخت شده و حساب به انبوه وزارت راه و شهرسازي زيرنظرها و آن بانكيحساب متقاضيان از  ةآورد با وجود آن كه

براي اين منظور در نظر ) جانبههاي سهنامهسال بعد از آغاز قراردادهاي از نوع تفاهم تقريباً يك( 1389متمركز بانكي از سال 
  ؛سازان وجود نداردهاي انبوهدقيقي از كل عملكرد مالي متقاضيان پروژه همچنان آمارگرفته شده، 

 امكان انطباق كيفيت ساخت واحدهاي مسكوني در  جانبه،هاي سهنامهسازان در تفاهمبا وجود تعيين ضوابط ساخت براي انبوه
هاي مسكن مهر وجود سامانه هاي پيشرفت فيزيكي وشده در گزارشاز طريق اطالعات ثبتشده ينيباجرا با ضوابط پيش ةمرحل
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 ندارد؛

 ميليون ريال به  3ساخت  ةهاي ساختماني و درنتيجه ناكافي بودن تسهيالت بر مبناي هزينتورم باالي قيمت مصالح و ساير نهاده
سازي مسكن مهر يا در مواردي افت شديد در كيفيت هاي انبوهر پروژهترين داليل تأخير دازاي هر مترمربع زيربنا از مهم

  .ساخت است
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  مالكينخود

  برنامه
  تسهيالت  زمين و  ساختمان مسكوني از مالكينبرخورداري

به افراد واجد شرايط  واحدهاواگذاري در صورت مسكن مهر 
  ؛1388مسكن مهر از سال 

  نظارت فني بر ساختبه دولت و نهادهاي متولي موظف كردن ،
شده و پرداخت تسهيالت احراز شرايط متقاضيان معرفي

 ؛مسكن مهر بر اساس روند پيشرفت فيزيكي
  مالكينامكان برخورداري از تسهيالت در قالب قرارداد خود 

اشكوب، شهري در دو نوع امتياز اضافه ةهاي فرسوددر بافت
صورت  در در صورت اضافه كردن بنا و امتياز نوسازي

 ؛تخريب و نوسازي
   و  و شهرسازي راههايي ميان وزارت نامهتفاهمانعقاد

دولتي و غيردولتي صاحب نيمههاي نهادهاي دولتي، تعاوني
تسهيالت  واگذاريبراي  اراضي كوچك و بزرگ در شهرها

در قالب ساخت واحدهاي مسكوني  با هدفمسكن مهر 
  .مالكينقرارداد خود

 اجرا 
  2054هزار واحد مسكوني از كل  910 بيش ازاختصاص 

 ؛مالكينخود مسكن مهر به هزار واحد
 واحدهاي مسكن مهر درصد از 67حدود  قرارگيري

هزار نفر، نزديك به  25در شهرهاي باالي  خودمالكين
هزار نفر و مابقي در شهرهاي  25درصد در شهرهاي زير 30

 ؛جديد
   در  لكينماهزار واحد از خود 12اختصاص تسهيالت بيش از

نوع اين هزار واحد از  20و  اشكوب قالب امتياز اضافه
 ؛هاي فرسودهامتياز نوسازي در بافت در قالبقرارداد 

  داراي  مالكينخودهاي مربوط به پروژهنيمي از اراضي  حدود
  ؛)متري 200تا  100( كوچك بنديقطعه
 ساخت ةبه شيو مالكينخودي واحدها ةاحداث سهم عمد 

ي واحدهاپايين  سهمو  )واحد هزار 845 مجموع(ي سنت
 از نوع نيا دري صنعتمهين وي صنعت ةويش به شدهساخته

  .)درصد7 حدود مجموع در( قراردادها

  تحليل
 44كه لزوماً در  ،شودبندي ميطبقه مالكيندرصد از كل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در قالب قراردادهاي از نوع خود

  .نيستواقع دولتي براي طرح مسكن مهر  ةشديابياراضي مكان
 67؛هزار نفر قرار دارد 25در شهرهاي باالي  مالكيندرصد از واحدهاي خود   
  است؛از نوع ساخت سنتي  مالكيندرصد از واحدهاي خود92حدود  
 اين به عبارتي است كه زمين آن متعلق به دولت نيست و  مالكينبيشترين تعداد واحدهاي فعال طرح مسكن مهر از نوع خود

   ؛انداستفاده كرده )پايين ةوام با بهر( از تسهيالت مسكن مهرفقط واحدها 
 332 هزار واحد از كل واحدهاي  644و  تمام و واگذار شده) درصد36( مالكينخود مسكن مهر هزار واحد از واحدهاي

   ؛استكاري اتمام نازك ةدر مرحل) درصد70( مالكينخود
  اتمام نازكة و تعداد واحدهاي قبل از مرحل مالكينتأخير در ساخت از روي زمان انعقاد قرارداد با خود ةمحاسب امكاننبود-

بر اساس آمار موجود، بيشترين قراردادهاي  لبتها ؛مديريت مسكن مهر ةاطالعات مناسب در ساماننبود كاري، به دليل 
 ؛منعقد شده است 1391تا  1389ي هادر سال  واحدهايي كه هنوز به مرحله اتمام ساخت نرسيده

 واحد به ازاي هر پروژه 5/2( استمقياس هاي مسكن مهر ملكي عموماً كوچكپروژه(. 
 

  استاني در سطح
 داردقرار  مازندران و فارس اصفهان، تهران،هاي در استان مالكينخود تعداد واحدهاي از نوع نيشتريب . 

 تهران،ي هااستان. رددا قرار اصفهان استان در مالكينخود شدهيكارنازكاتمام و شدهتمامي واحدها تعداد نيشتريب 
 قرار مالكينخود ةشديكارنازكاتمام و شدهتمامي واحدها لحاظ از اصفهان از بعد زياد اختالف با زين لياردب وي شرق جانيآذربا
 .دارند
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 مالحظات
  برداري به مسكن مهر اختصاص داده شود يا ساخت يا قابل بهرهقراردادهاي خودمالكين، در مواردي كه واحدهاي نيمهدر

كنند و دولت اراضي غير دولتي به اين طرح اختصاص يابد، سازندگان از تسهيالت بانكي با شرايط طرح مسكن مهر استفاده مي
شكوب يا امتياز از اضافهاما در مورد استفاده از دو امتيا ،در اين نوع قراردادها ملزم به معرفي متقاضي واجد شرايط است

ها، سازندگان ملزم به معرفي مقياس بودن پروژهاحتماالً به دليل كوچك) هاي فرسوده يا خارج از آندر بافت(نوسازي 
  ؛متقاضيان واجد شرايط هستند، هرچند در قانون صريحاً به اين امر اشاره نشده است

 وع از اين ن زياديدهد بخش افته به هر پروژه نشان مييبر اساس مساحت زمين اختصاص مالكينخودهاي بررسي پروژه
فاقد امكانات توان نتيجه گرفت كه بخشي از واحدهاي بنابراين مي است؛ساز ودر مقياس بزرگ در حال ساختواحدها 

در داخل شهرهاي مركز استان يا ساير در اراضي با مساحت باال  مالكيناز نوع خود زيرساختي از جمله انشعابات چهارگانه
ساز با واحدهاي مقياس و به اصطالح شخصيلزوماً كوچك مالكينهاي خودبه عبارت ديگر پروژه. اندشهرهاي بزرگ قرار گرفته

ح ها به متقاضيان در تحليل روند اجراي طرواگذاري واحدهاي اين نوع پروژه ةپيشرفت فيزيكي و نحوو از اين رو  اندك نيست
  .زيادي داردمسكن مهر اهميت 
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  مسكن مهر ةتحليل و ارزيابي عملكرد مالي برنام -3-4

  تسهيالت بانكي

  برنامه
  هزار ميليارد ريال است كه  450كل خط اعتباري مسكن مهر

از طريق  87و  86هاي هزار ميليارد از آن طي سال 270
  ؛بانك مركزي به طرح اختصاص داده شده است

  شده به طرح دادهشده است از كل اعتبارات تخصيصمقرر
 60هزار ميليارد ريال توسط بانك مركزي،  350مسكن مهر، 

 20هاي عامل، هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك
 20هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك مسكن و 

هزار ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت تأمين 
 ؛ودش
  110طي مصوبات كارگروه مسكن، مقرر شده است درمجموع 

هزار ميليارد ريال از خط اعتباري مسكن مهر از محل انتشار 
 ؛تأمين شود% 5/17اوراق مشاركت با نرخ 

 ترتيب نرخ سود تسهيالت بانكي در دوران فروش اقساطي به
ساير % (4و ) هامراكز استان% (7، )استان تهران% (9

  ؛تعيين شده است) روستاهاشهرها و 
  سال (در ابتدا به سازندگان تسهيالت بانكي پرداخت نحوة

 1389قسط و با تغيير قانون در سال  3 به صورت )1387
 تعيين شده است؛چهار قسط  به صورت

  صنعتي و سنتيصنعتي، نيمه(بر اساس نوع ساخت( ،
ميليون ريال  200و  220، 250ترتيب تسهيالت بانكي به
  .تعيين شده است

 اجرا
 1392مسكن مهر، تا انتهاي سال  ةطبق اطالعات سامان 

درصد از كل 89هزار ميليارد ريال به  448درمجموع 
 223حدود (درصد 11واحدهاي مسكن مهر پرداخت شده و 

هيچ  ،هستند مالكينكه اكثراً از نوع خود ،)هزار واحد
  ؛اندتسهيالتي دريافت نكرده

 در مجموع  1393مسكن تا انتهاي خرداد  طبق اطالعات بانك
هزار ميليارد ريال  477هزار ميليارد ريال از كل  422

 ؛اعتبارات تعهدشده پرداخت شده است
  طبق اطالعات بانك مسكن، از محل خط اعتباري مسكن مهر به

مسكن مهر شهري، مسكن مهر روستايي، مسكن مهر در بافت 
اعطا شده  يتسهيالتفرسوده، خريد مسكن مهر و عقد جعاله 

  .است

  حليلت
 كه در يكي از مراحل پيشرفت فيزيكي قبل ( ساخت اتمام ةمرحل تاي مسكون واحد هزار 799ي برا ازين مورد التيتسه كل جمع

هزار  422با توجه به اينكه . شوديم برآورد الير ارديليم هزار 81 از شيبي بانك اعتبارات محل از )از اتمام ساخت قرار دارد
 503هزار واحد مسكوني پرداخت شده، مجموع اعتبارات مورد نياز براي اتمام كل طرح 1255ميليارد ريال براي اتمام ساخت 

ميليون ريالي  300ميليوني به  250هاي ساختماني و افزايش سقف وام هزار ميليارد ريال بدون در نظر گرفتن تورم نهاده
   ؛است

  ،گيري انطباق پيشرفت فيزيكي واحدها با اقساط شده وجود دارد و پيي كل تسهيالت پرداختهاسرجمع فقطدر آمار بانكي
شده با نسبت تسهيالت بانكي پرداخت ةبنابراين ارزيابي عملكرد دولت و سازندگان از لحاظ مقايس پذير نيست؛امكانبانكي 

- بينيبندي پيشدر پرداخت اعتبارات طبق زمان، ضمن اينكه امكان بررسي عملكرد بانكي. پيشرفت فيزيكي غيرممكن است

  ؛نيز وجود ندارد ،ده در قانونش
 اتمام (اتمام ساخت  ةاند در مرحلهزار واحد كه هيچ تسهيالتي دريافت نكرده 223مسكن مهر، برخي از  ةطبق اطالعات سامان

  ؛قرار دارند) كارينازك
  ،717شده كه از اين تعداد هزار واحد مسكوني پرداخت 1101اتمام هزار ميليارد ريال براي  422طبق اطالعات بانك مسكن 
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هزار واحد مسكوني از نوع مسكن مهر شهري و مابقي مربوط به انواع ديگر شامل مسكن مهر روستايي، خريد مسكن مهر و 
پرداخت ) لزلهيدگان سيل و زدكمك دولت به آسيب(و مبالغي نيز به عنوان عقد جعاله  استمسكن مهر در بافت فرسوده 

حال پرداخت شده، هشده براي اجراي مسكن مهر تاببينيدرصد از اعتبارات پيش90به عبارت ديگر با آنكه تقريبا . شده است
فروش اقساطي رسيده و مابقي هنوز يا در مراحل قبلي  ةاز كل واحدهاي مسكن مهر شهري به مرحل) درصد35(سوم يك فقط

فروش  ةمتقاضيان، تحويل قطعي نشده و به مرحل ةي از جمله نبود زيرساخت يا كمبود آورديا به داليل ردساخت قرار دا
 ةداراي كلي) اتمام ساخت(كاري اتمام نازك ةدرصد از واحدهاي در مرحل42كه شايان ذكر است . ستا اقساطي نرسيده

يكي از موانع تكميل و فروش اقساطي  فقطا هزيرساخت نبودبنابراين . هستند) آب، برق، گاز و فاضالب(انشعابات چهارگانه 
        ؛ه استشدواحدهاي تمام

  هاي نامههاي تفاهمبرخي از پروژه ، بجز درساماندهي شده 1389متقاضيان از سال  ةتجميع آوردبراي با آنكه حساب متمركز
در اكثر موارد از جمله . در دست نيست يمتقاضيان از طريق بانك به سازندگان پرداخت شده، ارقام دقيق ةكه آورد ،جانبهسه

با اين حال تا . متقاضيان به طور مستقيم به حساب سازندگان واريز شده است ةدر قراردادهاي تعاوني و خودمالكين، آورد
 نفر هزار 699 حدودي برا سامانه، در شده ثبت مهر مسكني متقاض ونيليم 2 از شيب كل از 1393 ماهبهشتياردي ابتدا
 .اندسازندگان پرداخت كرده بهاز ساخت را بنابراين قطعاً اين تعداد سهم خود . است شده صادر قساطا كارت

 

  مالحظات
 ها و تعداد واحدهاي فروششده از خط اعتباري مسكن مهر، تعداد وامآمار و اطالعات مربوط به ميزان تسهيالت پرداخت -

بخشي از اين . با اطالعات بانك مسكن اختالف دارد) وزارت راه و شهرسازي(مسكن مهر  ةدر سامان) هشدتمام (شده اقساطي
هاي مذكور امكان سامانه. گفته استپيش ةاطالعات در دو سامان روزآمد كردناي ناشي از اختالفات مربوط به تغييرات لحظه

  ؛بردام قبلي را از ميان ميگيري ارقثبت روند تغييرات را ندارند و هر تغييري در ارقام، امكان پي
 شده، شده به متقاضيان، بازپرداخت سهم متقاضيان براي واحدهاي تحويلبانكي براي تسهيالت پرداخت ةاطالعي از نرخ بهر

همچنين در مورد . هاي عامل و پرداخت يا عدم پرداخت آن در دست نيستسود تسهيالت بانكي سهم دولت به بانك ةياران
  ؛يافته به طرح مسكن مهر نيز اطالعاتي وجود ندارداراضي دولتي اختصاص ةدريافت اجاردريافت يا عدم 

 تسهيالت بانكي  كل رقم ،ابدي شيافزا تومان ونيليم 30 به تومان ونيليم 25 ازي صنعت ساخت نوع به متعلقبانكي  وام اگر
 . ابدييم شيافزا الير ارديليم هزار 472 به قابل پرداخت بابت كل طرح مسكن مهر

  بر اساس ، اما اختصاص يافته تسهيالت بانكي به طرح مسكن مهر هزار ميليارد ريال 477طبق آمار بانك مسكن در مجموع
قبل از اتمام (عويق در ساخت هزار واحد در مراحل ساخت و ت 686نيست براي  حدود  اطالعات سامانه مسكن مهر، مشخص

واحدهاي مسكوني در مراحل ساخت به پايان  ةوجود دارد يا بايد پرداخت شود تا همچه ميزان ديگر تعهدات بانكي ) كارينازك
تا  200 بانكي بين اعطاي تسهيالتپيشرفت فيزيكي انجام شده با فرض  به تناسبفرض شود پرداخت  كهدرصورتي. برسند

اتمام  ةواحدهاي مسكوني مهر به مرحلتوسط دولت پرداخت شود تا كل ديگر  ريالهزار ميليارد  81بايد  ريال،ميليون  250
از سوي ديگر با . هزار ميليارد تعيين شده است 500اين در حالي است كه سقف خط اعتباري مسكن مهر .  كاري برسدنازك

براي سازندگان بعيد ) ميليون ريال 250تا  200(شرايط كنوني تورمي در كشور، امكان اتمام ساخت با تسهيالت مصوب قبلي 
امكان تأمين مالي واحدهاي  هاي اخيردر مقايسه با تورم سال متقاضيانتوان اقتصادي  كاهشبه عالوه، . رسدمي به نظر

  .دهدساخت بر اساس سهم آورده متقاضيان را كاهش ميحالدر
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   هاي ماليمشوق

  برنامه
   اعطاي دولت و ساير نهادهاي دولتي و عمومي موظف به

ها جمله تخفيف در عوارض و ماليات، بيمههاي مالي از مشوق
- و تقسيط براي دريافت مبالغ از سازندگان مسكن مهر شده

  ؛اند
   توسط  ساختماني عوارض درصدي50 تخفيف دستور

) شودها محسوب ميكه بدهي دولت به شهرداري(شهرداري 
  ابالغ شده است؛ و تقسيط مابقي آن

 و ماليات ساختماني هاي بيمه مقرر شده است بخشي از هزينه
 بپردازد؛دولت را 

 تا نرخ ) درصد9تا  4(التفاوت نرخ سود تسهيالت بانكي ابهم
سود تسهيالت بانكي است كه بدهي  ةبه عنوان ياران% 12

  .شودهاي عامل محسوب ميدولت به بانك

 اجرا
  مجموع انواع ماليات مربوط به هر واحد مسكوني در طرح

 ؛يون ريال بيشتر شودميل 3مسكن مهر نبايد از 
 هزار ريال  52هاي ساختماني به ازاي هر مترمربع حق بيمه

هزار ريال تعيين و  70قبل از آن رقم (تعيين شده است 
 ؛)اخذ شده است

 مهندسينظام قانون اعمال هايهزينه مقرر شده مجموع 
  ؛باشد مترمربع هر براي ريال هزار 300 حداكثر

 جمله ازدر طرح مسكن مهر  شهرداري هايهزينه مجموع 
 مترمربع هر ميزان نبايد از ساختماني ةپروان صدور ةهزين

   .شود بيشتر ريال هزار 100 حداكثر

  تحليل
 هر مترمربع واحد  ةشدهاي مالياتي، بيمه، عوارض تراكم و مانند آن بر قيمت تمامبه طور قطع اعمال تخفيفات و مشوق

مترمربعي معادل  75براي يك واحد ...) بيمه، ماليات، عوارض و (هاي باالسري جمع هزينه .تأثير مثبت داشته استمسكوني 
رمترمربع ساخت ه ةميليون ريال هزين 3سازي هر واحد و ميليون ريال براي آماده 10با احتساب . ميليون ريال است 37

هزار ريال به ازاي  3627(ميليون ريال  272ن مهر متري مسك 75هر واحد  ةشدتمام ة، هزين)جانبهسهةنامطبق تفاهم(زيربنا 
البته به رقم . ميليون ريال باشد 50تا  20متقاضيان بايد حدوداً بين  ةدر اين صورت آورد. آيددست مي به) هر مترمربع

حصاركشي و سازي، محوطه ةفاضالب، برق و گاز و هزين  خريد انشعابات آب و ةهزينجانبه، سه ةنامساخت در تفاهم ةهزين
هاي طراحي و خدمات ساله، هزينه99هاي زمين ةاجار ةضمن اينكه هزين .شوداضافه ميي احتمال ةكسورات قانوني متعلق

هاي نامهدر مورد تفاهم(هاي بانكي و كارمزد تسهيالت نامهتجهيز واحد، خريد و نصب آسانسور، صدور ضمانت ةمهندسي، هزين
بنابراين با توجه به غيرواقعي  بودن . هاي ساختماني را نيز بايد اضافه كردنشده و تورم نهادهينيبهاي پيشو هزينه) جانبهسه

هر  ةشدميليون ريال فرض شود، قيمت تمام 5هرگاه اين رقم  ،ميليون ريال 3 ه مبلغساخت هر مترمربع زيربنا ب ةفرض هزين
بر حسب (متقاضيان بايد  ةدر اين صورت آورد. آيددست مي هميليون ريال ب 422متري مسكن مهر حداقل معادل  75واحد 

 . ميليون ريال باشد 220تا  170حدوداً بين ) ميزان وام

 

 مالحظات
 در دست نيست؛شده توسط دولت و ساير نهادهاي عمومي اطالعاتي از مجموع ارقام ماليات، بيمه و عوارض دريافت  
 در اي اطالعاتي هاي مالياتي و بيمهو ساير نهادهاي دولتي در مورد اعمال مشوقهاي دولتي به نهادهاي عمومي از ميزان بدهي

 ؛نيست دست
 نيست در دستسود تسهيالت بانكي اطالعاتي  ةهاي عامل بابت يارانهاي دولتي به بانكاز ارقام بدهي.   

  

   



٢٠١ 
 

  

  

  

  

  

  يكم پيوست
  متن كامل قوانين و مقررات 
  مرتبط با طرح مسكن مهر
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 كل كشور 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره  )د(بند 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي 
درآمد؛ تقويت نقش حاكميتي دولت، در امر تأمين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي  آحاد ملت به خصوص اقشار كم

ساز، حصول مديريت يكپارچه و  ها توليد مسكن و خيرين مسكن درآمد با تكيه بر تقويت تعاوني هاي كم توانمندسازي گروه و
سازي و  سازي، مقاوم سازي، صنعتي منسجم زمين، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني، حمايت و هدايت انبوه

ارزي   شود با جلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي، منابع حساب ذخيره اده ميوساز، به دولت اجازه د ارتقاي فناوري ساخت
قسمت چهارم  601105و  601104هاي  ، تسهيالت مالي خارجي، درآمد عمومي دولت، موضوع رديف)سهميه بخش غيردولتي(

هاي غير دولتي و تسهيالت  نهاي مالي خيرين و سازما هاي دولتي، كمك گذاري شركت مشاركت، سرمايه وراقاين قانون، فروش ا
  : هاي هدف به شرح زير اقدام نمايد سازي براي تأمين مسكن گروه بانكي؛ نسبت به زمينه

اي و در اجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني  به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره -1
  : پذيرد ، اقدامات زير صورت مي23/11/1377استيجاري مصوب 

اي، حداكثر با زيربناي  ظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجارهووزارت مسكن و شهرسازي م -1-1
ساز، نهادهاي متولي  متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين مسكن 75

اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد، بابت  برداري اجاره تا زمان بهره. ي مؤجر اقدام نمايدها درآمد و تعاوني هاي كم حمايت از گروه
. شود نفع دريافت مي در غير اين صورت، بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي. شود بها دريافت مي اجاره  اي، صرفاً زمين اجاره

  . ي خواهد بودا اجاره بهاي ساالنه، حداكثر تا بيست درصد قسمت منطقه

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيالت بلندمدت حداكثر تا  -1-2
هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركتها و مؤسساتي كه قصد واگذاري اينگونه واحدها را به  هشتاد درصد هزينه

ها توسط شوراي پول و اعتبار  شرايط اعطاي تسهيالت و بازپرداخت. درآمد دارند اقدام نمايد اي به گروههاي كم صورت اجاره
  . تعيين خواهد شد

هاي فرسوده تا شصت درصد از سود تسهيالت اعطايي به  شود تا پنجاه درصد و در بافت به دولت اجازه داده مي -1-3
اي را متناسب با  واحدهاي مسكوني اجاره) ي عمومي غير دولتيخصوصي، تعاوني و موسسات و نهادها(سازندگان غير دولتي 

قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود  601105معكوس سطح زيربنا، تأمين از محل اعتبار رديف 
هاي  ند، ارزش حال يارانهاي خارج شو در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره. تسهيالت بانكي پرداخت نمايد

  . شود پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيالت به صورت يكجا از مالك دريافت مي

  
هاي غيردولتي مالك زمين كه متقاضي  اين بند براي استفاده بخش 3-1و  2-1اعطاي تسهيالت و كمك سود اجزاي  -1-4

  . احداث واحدهاي مسكوني هستند، اولويت اول خواهد داشت
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ند اها در اين راستا، شهرداريها با همكاري شوراي اسالمي شهرها مكلف داري و انجام وظايف شهرداري براي توسعه اجاره -1-5
را تا پايان مدت  5تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده 

  . داري و يا فروش، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند ت خروج از حالت اجارهداري، دريافت ننموده و در صور اجاره

نامه اجرايي اين بند، بنابر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان  آيين
  . رسد ريزي كشور به تصويب هيئت وزايران مي مديريت و برنامه

  : متر مربع زيربنا 75كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت، تا ميانگين  به منظور -2

  ظف است زمين مناسب را به صورت اجارهووزارت مسكن و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني م -2-1
ها و افراد واجد شرايط واگذار  برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني بلندمدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهره

صرفاً در اي و در شهرهاي باالي يك ميليون نفر  اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه. نمايد
  . باشد اي مي هاي اقماري مضربي از قيمت منطقه شهرك

هاي ساخت و  ها و گروه ظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاونيووزارت تعاون م -2-2
ساز، موجر،  هاي اعتبار، انبوه يشامل تشكيل تعاون(توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند 

ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد  تطبيق شرايط اعضا، برنامه) مشاع، ملكي، اداره امور، نگهداري و تعمير و مرمت
  . صالح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب، نظارت كند ها با سازندگان ذي تعاوني

  . دار وظيفه نظارت خواهد بود باالتر غير تعاوني، وزارت مسكن و شهرسازي عهده هاي سازنده سه واحد و براي گروه
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيالت ساخت واحد  -2-3

ا سقف پنجاه درصد از سود اين تسهيالت، ت. هاي احداث مسكن در شهرهاي ياد شده اقدام نمايد مسكوني، تا هشتاد درصد هزينه
قسمت  601105با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف 

وام دوره مشاركت مدني قابل تبديل به . چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيالت بانكي تأمين و پرداخت خواهد شد
  . شود ساطي خواهد بود شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيالت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميفروش اق

قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره  601105وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف  -2-4
ل، زمينه الزم را براي اعطاي تسهيالت ارزان قيمت، به شده و كمك سود تسهيالت بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عام

  . درآمد فراهم نمايد هاي كم منظور اجراي طرحهاي ساخت مسكن گروه

ظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و ووزارت مسكن و شهرسازي م -2-5
هاي غير  هاي فرسوده و سكونتگاه بافت  هاي متصل يا دروني، با اولويت قالب توسعهمكانيابي و شناسايي كليه امكانات موجود در 

اي و جامع،  هاي مصوب ناحيه ها و شهرهاي جديد، در چارچوب و مطابق با طرح ها، شهرك رسمي، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع
  . با رعايت قوانين و مقررات مصوب، اقدام نمايد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  160يي موضوع ماده كليه دستگاههاي اجرا -2-6
اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد مراجع ) 5(اي كه در چارچوب مكانيابي موضوع جز  ند اراضياايران مكلف
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از سوي دولت،   گان، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگيرسد را با فوريت و به صورت راي ذيربط به تصويب هيئت وزيران مي
سازمان ثبت و اسناد و امالك كشور مؤظف است به فوريت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفكيك و . منتقل نمايند

هاي  امالك متعلق به شركت. ساير اقدامات ثبتي بر روي اين اراضي را حسب اعالم وزارت مسكن و شهرسازي، به انجام رساند
  . شود هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت مسكن و شهرسازي خريداري مي دولتي و بانك

تواند براي اجراي مفاد اين بند در صورت نياز به اراضي  مي) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي  -2-7
ا مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قيمت كارشناسي از تحت مالكيت غير، نسبت به مشاركت ب

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اقدام  30و ماده ) و(محل منابع موضوع بند 
  . نمايد

رم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه چها 160دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  -2-8
هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات، آموزش و پرورش،  كه متولي ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه

هاي  يزي و اجراي طرحر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي مؤظفند با اولويت نسبت به برنامه
ها اقدام  تأمين مسجد، مراكز فرهنگي، آب، فاضالب، برق، گاز و تلفن، واحدهاي آموزشي، بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح

  . ريزي و توسعه استان نسبت به تأمين منابع الزم اقدام خواهد كرد شوراي برنامه. نمايند

ارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيالت بانكي به قسمت چه 601105بخشي از اعتبار رديف  -2-9
اي براي احداث واحد مسكوني، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي  سازي اراضي اجاره هاي آماده منظور تأمين بخشي از هزينه

از سود تسهيالت به ) تا سي درصد(قيمت  گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل به صورت تسهيالت ارزان قرار مي
ميزان تسهيالت به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا بيست ميليون ريال . سازي پرداخت شود براي آماده) صورت كمك سود

هاي اصلي و فرعي معابر، جوي، جدول، آسفالت و تأسيسات  سازي موضوع اين جز شامل طراحي و اجراي شبكه آماده. است
ساله از مالك دريافت  15سازي در اقساط  هاي آماده حدكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان، هزينه. باشد ميزيربنايي 

  . فاقد تأسيسات زيربنايي، ممنوع است يها واگذاري زمين. شود مي

د تخفيف و ند نسبت به اعمال پنجاه درصاهاي شهرهاي مشمول اين جز با همكاري شوراي شهرها مكلف شهرداري -2-10
درآمد اقدام  ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروههاي كم تقسيط بدون سود، مابقي عوارض و كليه دريافتي

  .تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است. نمايند

هاي بيمه از محل رديف  شود بخشي از هزينه داده ميهاي مسكوني، اجازه  به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمان -2-11
  . ، تا سقف پنجاه درصد پرداخت شود601105

نامه اجرايي اين جز بنابر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت  آيين
  . ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعاون و سازمان مديريت و برنامه

د مصوب شوراي پول و اعتبار، از سود التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سو شود به ميزان مابه به دولت اجازه داده مي -3
تسهيالت مسكن روستاييان و عشاير و داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقالب اسالمي معرفي شده و با 

گيرد كه در  التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي مابه. اند، پرداخت نمايد گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده
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منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي از محل رديف . برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند
  . قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد 601104

يب هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كالنشهرها با تصو به منظور نوسازي بافت -4
شود و نيز تشويق  ريزي و توسعه استان تعيين مي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه

و ترغيب بخشهاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني باداوم، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن 
  . ير انجام خواهد شددرآمد، اقدامات ز خانوارهاي كم

كمك سود تسهيالت بانكي براي سازندگان غير دولتي  40906011شود از محل اعتبار طرح  به دولت اجازه داده مي -4-1
هاي غير رسمي در دوره فروش اقساطي  هاي فرسوده و سكونتگاه در دوره مشاركت مدني در بافت) خصوصي، تعاوني و عمومي(

جاه درصد سود تسهيالت بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و الشركه بانك تا سقف پن سهم
تسهيالت دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني . متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين نمايد

شرايط اعطا و بازپرداخت توسط شوراي پول و . ، معاف هستندسازندگان اين واحدها، از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال. است
  .اعتبار تعيين خواهد شد

مؤظف است تا سي و پنج درصد از منابع درآمدي خود را به ) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي  -4-2
هاي عامل به منظور تشويق   طريق بانكسود بانكي يا وجوه اداره شده از   ميزان دويست ميليارد ريال به صورت كمك يارانه

هاي فرسوده به مصرف  درآمد در بافت هاي كم سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه
  . برساند

هاي غيررسمي، شهرداري و شوراي  براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه -4-3
آنها مؤظفند حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و  شهر

كوچك، كاهش دهند و تا پنجاه درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد توسط دولت تأمين 
  . ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد افزايش دهد ايران مؤظف است در اين بافت شوراي عالي شهرسازي و معماري. شود

االمتياز جديد، محفوظ  االمتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده، پس از نوسازي بدون دريافت حق حق -4-4
  . خواهد بود

هاي مصوب  هاي مسكوني در طرح ه ساختمانشود به منظور ترويج بيم به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي -4-5
  . پرداخت نمايد 40907041هاي مربوط را از محل طرح  هاي غيررسمي، بخشي از هزينه هاي فرسوده شهري و سكونتگاه بافت

حداكثر تا معادل  1386شود در سال  ها و وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي به وزارت كشور از طريق شهرداري -4-6
مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از محل تسهيالت مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي ارزي 

اين قانون صرفاً براي نوسازي بافتهاي فرسوده ) 2(تبصره ) ج(مجمع تشخيص مصحلت نظام، و بند  21/8/1384خارجي مصوب 
  . ندهاي غيررسمي استفاده نماي شهري و سكونتگاه
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هاي  هاي نوسازي بافت اجازه دارد به منظور اجراي پروژه) سازمان عمران و بهسازي شهري(وزارت مسكن و شهرسازي  -4-7
انتشار و  تبصره يك نسبت به) الف(بند ) 3(هاي مصوب با رعايت شرايط جز  ررسمي در طرحيهاي غ فرسوده شهري و سكونتگاه

ريزي  ميليارد ريال اقدام نمايد تا پس از مبادله مواقتنامه با سازمان مديريت و برنامهفروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار 
  . كشور هزينه شود

حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي  1368شود در سال  ها اجازه داده مي به شهرداري -4-8
  . هاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايد هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي نوسازي بافت پروژه

5-   
معظم   وزارت مسكن شهرسازي مؤظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر، آزادگان و خانواده -5-1

ور ايثارگران و با اي با هماهنگي بنياد شهيد و ام ، با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه)پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد(شهدا 
هاي  سازي زمين معارف بوده و هزينه هاي آماده افراد مشمول اين بند از پرداخت هزينه. استفاده از تسهيالت اين بند، اقدام نمايد

افراد ياد شده براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و . تأمين خواهد شد 40907015مربوط از محل طرح شماره 
هاي مسكوني، سهم هر فرد تا سقف  در مجتمع. ر پروانه ساخت تا يكصد متر مربع بناي مفيد معاف هستندهاي صدو هزينه

  . مذكورمالك اقدام است

  . باشد معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه ياد شده نيز مي

ج درصد و باالتر، آزادگان و به تعداد شصت هزار نفر از جانبازان بيست و پن 1386نظام بانكي كشور مكلف است در سال 
ها با  مبلغ تسهيالت بانكي به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها، شهرك. هاي معظم شهدا، تسهيالت مسكن، اعطا نمايد خانواده

جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا يكصد ميليون ريال، شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار 
فر، يكصد و بيست ميليون ريال، شهرهاي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر، يكصد و چهل ميليون ريال و شهرهاي باالي يك ن

  . ميليون نفر يكصد و شصت ميليون ريال با سود چهاردرصد است

وهاي مسلح و همچنين هاي مسكن نير هاي معظم شهدا عضو تعاوني جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر، آزادگان و خانواده
جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر، آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها 

  . توانند با ارائه ضمانت الزم بدون ارائه سند ملكي، تسهيالت بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند فاقد سند رسمي هستند مي

مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، ساالنه ) سازمان ملي زمين و مسكن(ارت مسكن و شهرسازي وز
حداقل بيست درصد از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان، آزادگان و خانواده 

  .معظم شهدا قرار دهد

كل كشور و تبصره  1372قانون بودجه سال  54به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره  -5-2
ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  هاي برنامه پنج و سال 1373قوانين بودجه سال  52

ي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا، التفاوت سود و كارمزد تسهيالت بانك تأمين مابه
قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار  601105و  133510هاي  اعتبارات مورد نياز از محل رديف

  . گيرد مي
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كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي  و سازمان بهزيستي) ره(مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني  -5-3
هاي شهرداري براي صدور  شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي افراد مذكور ساخته مي

  . پروانه ساخت، براي يك بار معاف هستند

ها اجازه  زيستي كشور و بهزيستي استان، به سازمان به16/2/1383در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصبو 
اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلوالن با  هاي سرمايه اي و تملك دارايي شود تا سه درصد از اعتبارات هزينه داده مي

به الذكر را  ساخت واحدهاي مسكوني فوق  ساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد از هزينه مؤسسات خيريه و خيرين مسكن
  . ساز پرداخت نمايند صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكن

6-   
جويي در مصالح، استفاده از مصالح نوين،  ها و مؤسسات غير دولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز، صرفه از شركت -6-1

نمايند، به دو صورت  مي وليد مسكنسازي مصرف سوخت، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به ت بهينه
  : شود زير حمايت مي

  شوند،  هايي كه الگوي مسكن رعايت مي معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه -6-1-1

  . ارائه تسهيالت ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا -6-1-2

هاي نويني استفاده  دكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوريبه منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا تولي -6-2
شود تا معادل ارزي هشت  شود، اجازه داده مي برداري ساختمان مي هاي مناسب در احداث و بهره جويي كنند كه باعث صرفه مي

 21/8/1384خارجي، مصوب هزار و نهصد ميليارد ريال از طريق تسهيالت مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي 
تسهيالت موضوع اين بند تا هشتاد درصد سرمايه . اين قانون استفاده نمايند 2تبصره » ج«مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند 

واردكنندگان . شود مورد نياز، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت مي
  . شوند ها، از تخفيف در سود بازرگاني برخوردار مي ات اين فناوريآالت و تجهيز ماشين

وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، با همكاري وزارت صنايع و معادن  -6-3
  . نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند آيين

7-   
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  160هاي اجرايي موضوع ماده  دستگاه -7-1

اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي  اي خود، تا پنج درصد از اعتبارات هزينه جويي در اعتبارات هزينه توانند از محل صرفه مي
ها به   اي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رئيس دستگاه اجرايي و از طريق بانكه واگذاري تسهيالت به تعاوني

  .كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود

بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفاً براي اعطاي تسهيالت براي -7-2
  . مسكن به فروش رساند ساخت
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شود به منظور تأمين منابع الزم براي خريد  اجازه داده مي) سازمان ملي زمين و مسكن(به وزارت مسكن و شهرسازي  -7-3
درآمد، آن قسمت از اراضي ملكي كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غير  هاي كم هاي مسكن گروه اراضي مورد نياز اجراي طرح

هاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي  تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح 1383ان سال يمجاز تا پا
  . به متصرفين واگذار نمايد 1386روز سال 

ماده ) ب(بند ) 8(وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، مطابق با جز  -7-4
قانون نظام مهندسي و كنترل ) 35(توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و ماده  قانون برنامه چهارم) 30(

هاي ساختماني با مالكيت غير دولتي را تهيه و ابالغ  اي مهندسين مشاور و ناظر در طرح مسئوليت حرفه  نامه ساختمان، شيوه
  . نمايد

نفع  ي و يا انتقال تسهيالت ساخت مسكن از گيرنده تسهيالت به ذيتبديل تسهيالت مشاركت مدني به فروش اقساط -7-5
  . اضافي مازاد بر قرارداد اوليه خواهد بود  ديگر بدون هر نوع هزينه

ريزي كشور و بانك مركزي  نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه آيين
    . به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد جمهوري اسالمي ايران تهيه و
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 كل كشور 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره  )د(آيين نامه اجرايي بند 

  30/2/1386هـ 37057ت/30332 شماره

وزارت صنايع و معادن ـ سازمان ، تعاون وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت
  اسالمي ايران ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري مهمديريت و برنا

شهرسازي، تعاون و صنايع و  هاي مسكن و بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 22/1/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 
قانون بودجه ) 6(تبصره » د« جمهوري اسالمي ايران و به استناد بند  ريزي كشور و بانك مركزي معادن، سازمان مديريت و برنامه

  :نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود كشور، آيين كل 1386سال 

  كل كشور 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره » د«نامه اجرايي بند  آيين

  فصل اول ـ تعاريف و كليات

  :باشند مي نامه داراي معاني زير ها و اصطالحات به كار رفته در اين آيين ـ واژه1ماده

هاي  شهرداريها، نهادهاي متولي گروه كليه نهادهاي عمومي غيردولتي به ويژه: ف ـ نهادهاي متولي واحدهاي اجاريال
هاي موجر كه در احداث و يا عرضه واحدهاي مسكوني  ساز و تعاوني مسكن درآمد، اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، خيرين كم

  .نمايند مي به مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار گذاري نموده و اين واحدها را سرمايه اي اجاره

اقتصاد جمهوري اسالمي ايران  قانون بخش تعاوني) 27(هايي كه در اجراي ماده  تعاوني: هاي تأمين مسكن ب ـ تعاوني
  .باشد مسكن اعضا مي تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين

اي تأسيس شده و واحدها را  واحدهاي اجاره گذاري در احداث و عرضه كه با هدف سرمايه هايي تعاوني: هاي موجر  ج ـ تعاوني
  .نمايند واگذار مي به اعضا خود و يا سايرين به صورت اجاره

برداري  سازي براي احداث و بهره آماده برداري از اراضي خام به منظور هايي كه در جهت بهره فعاليت: سازي زمين د ـ آماده
هاي  ، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول سازي نامه آماده در اين آيين. باشد ضروري مي
  .باشد زيربنايي و احداث مساجد و اماكن فرهنگي و آموزشي مي تأسيسات

قانون نظام ) 33(نامه ماده آيين سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن كه در اجراي: هـ ـ سازندگان داراي پروانه صالحيت
  .پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي باشند شده و داراي مهندسي و كنترل ساختمان تشخيص صالحيت

قانون نظام مهندسي و كنترل  مجموعه قوانين و ضوابط ساخت و ساز مسكن و ساختمان كه به موجب: و ـ مقررات ساختمان
  .رعايت آن براي كليه ساخت و سازها الزامي است ط وضع شده وهاي مرتب نامه ها و شيوه نامه ساختمان، آيين

سازي،  سازي، سريع متضمن سبك آوري نوين و صنعتي كه كليه ساخت و سازهاي مسكن با فن: ز ـ توليد صنعتي ساختمان
ن را رعايت برداري از ساختما جويي انرژي در ساخت و بهره صرفه هاي ساخت بوده و ضوابط سازي در روش سازي، سري مقاوم

  .ها بايد به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد آوري فن اين. نموده باشد
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قانون ) 64(كميسيون موضوع ماده  ارزش معامالتي امالك كه در تمامي مناطق شهري توسط: اي اراضي ح ـ قيمت منطقه
جغرافيايي، وضعيت خدمات شهري و موقعيت  بعدي آن بر اساس موقعيت هاي ـ و اصالحيه 1366هاي مستقيم ـ مصوب  ماليات

  .گردد مي ملك تعيين و منتشر

واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه  ند نسبت بهاقانون برنامه چهارم مكلف) 160(ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده 2ماده
حت مديريت سازمان حفاظت محيط به استثنا مناطق چهارگانه ت(گيرد  قرار مي هاي تأمين مسكن در چهارچوب نياز برنامه

  .وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارت مذكور با فوريت اقدام نمايند به) زيست

شرايط هر يك از دستگاههاي  كاركنان فاقد مسكن و واجد. استثناء از اين حكم به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد موارد 
  .خواهندگرفت مذكور قرارواگذارنده زمين در اولويت استفاده از اراضي 

آنها متقاضي  مالكينصورتي كه  گيرد در هاي مكانيابي قرار مي ـ اراضي با مالكيت بخش غيردولتي كه در درون طرح3ماده
بندي  باشند در اولويت توسط خود مالكين طبق برنامه زمان 1386سال قانون بودجه) 6(هاي مسكن موضوع تبصره  اجراي برنامه

به معاوضه يا  وزارت مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت. رسد، احداث خواهد گرديد مسكن و شهرسازي مي ارتكه به تأييد وز
  .اقدام خواهدنمود تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز

برداري بهينه  از اين اراضي و بهره ـ به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوءاستفاده4ماده
ها و عملكردهاي مناسب مانند  هايي با كاربري اين مناطق و طراحي مجموعه از آنها، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه

 28/11/1385هـ مورخ36328ت/156690نامه  از تصويب ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب باغ شهرها پس
به متقاضيان واجد شرايط اقدام نموده و منابع  المدت اقدام و نسبت به تملك و واگذاري آنها به صورت اجاره طويلهيئت دولت 

نامه از جمله كمك به معماري ايراني،اسالمي،  هاي فصول اين آيين كمك به اجراي برنامه حاصل از اجراي اين طرحها را در جهت
  .دكنترل و نظارت و توليد مسكن هزينه نماين

كشاورزي و بنياد مسكن انقالب  تبصره ـ كارگروهي متشكل از استاندار و رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و جهاد
  .اسالمي مسئوليت اجرايي اين ماده را بر عهده خواهدداشت

احداث كليه  مصالح عمده موردنياز هاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند تمهيدات الزم براي تأمين ـ وزارتخانه 5ماده
نامه را حسب اعالم وزارت مسكن و  بر اساس فصول اين آيين واحدهاي مسكوني در سطح كشور ازجمله واحدهاي احداثي

  .شهرسازي معمول نمايند

» د« بند ) 5ـ  4(و ) 11ـ2(ـ در جهت ارتقا كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي و به منظور تحقق مفاداجزاي  6ماده
هاي بيمه نسبت به  شهرسازي مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با شركت ، وزارت مسكن و1386نون بودجه سالقا) 6(تبصره 

  .اقدام نمايد خيز هاي جديداالحداث كشور با اولويت مناطق سانحه الزم در جهت بيمه نمودن ساختمان اعمال تشويق

قانون نظام مهندسي و ) 4(ماده  )1(ي تحقق مفاد تبصرهـ به منظور ارتقاي مهارت كارگران ساختماني و در راستا7ماده
وزارت  .ريزي و اقدام نمايد نسبت به آموزش كارگران مذكور برنامه كنترل ساختمان، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است

  .نمايد محل اعتبارات اين تبصره به اين منظور هزينه مي مسكن و شهرسازي از
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دفتر هيئت دولت است، محاسبه  رداختي هر فصل براساس جدول پيوست كه تأييدشده به مهرهاي پ ـ ميزان يارانه 8ماده
  .گردد  مي

سازي اراضي  براي اجراي آماده ها تمهيدات الزم راـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون و شهرداري9ماده
ها و تعاونيهاي مسكن و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير  طريق اتحاديه نامه قبل از شروع به احداث مسكن از موضوع اين آيين

  .رساند اي به انجام مي از طرحهاي اجاره برداران بهره

سازي آنها،شهرداريها به هنگام صدور مجوز ساخت  هاي خدماتي در اين طرحها و آماده ـ با توجه به تأمين تمام سرانه1تبصره
  .نمايد، دريافت كنند قانوني را كه وزارت كشور تعيين مي ارضهاي عو توانند هزينه و پايان كار صرفاً مي

هاي سراسر كشور موظفند با  شهرداري كل كشور، 1386قانون بودجه سال) 6(تبصره) و(بند) 10ـ2(ـ در اجراي جزء 2تبصره
ساخت واحدهاي هاي  هاي صدور پروانه تخفيف عوارض و كليه دريافتي %)50(همكاري شوراي اسالمي شهرها نسبت به اعمال 

  .نامه و تقسيط بدون سود مابقي آن اقدام نمايند آيين مسكوني موضوع اين

كيفيت ساخت تا سقف پنجاه درصد  هاي بيمه ـ به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمانهاي مسكوني، بخشي از هزينه3تبصره
  .گردد ميشهرسازي تأمين و پرداخت  هاي مربوط توسط وزارت مسكن و از محل رديف%) 50(

وزارت مسكن و . ضروري است نامه ـ رعايت كليه مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي موضوع اين آيين10ماده
شوند، تمهيدات الزم را  معماري ايراني ـ اسالمي تهيه و اجرا مي شهرسازي موظف است براي حمايت از طرحهايي كه با شيوه

  .اتخاذ نمايد

  .خواهندبود وازده هزار نفر جمعيت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوطتبصره ـ شهرهاي زير د

نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي،  ـ شوراي مسكن كشور به مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و با حضور وزيران كشور،11ماده
اي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت ه و امور اجتماعي و رؤساي سازمان تعاون، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار

براي اجراي اين  و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي كشور ريزي و برنامه
  :شود نامه و وظايف زير تشكيل مي آيين

  .نامه اين آيين) 38(الف ـ تعيين طرحهاي مربوط به ماده 

  .نامه اين آيين) 34(تانها از اعتبارات موضوع ماده ب ـ تعيين سهم هر يك از اس

  .نامه اين آيين) 32(ج ـ تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول ماده 

  .د ـ تعيين نياز مسكن استانها

  .مسكن هاي بخش بيني شده در مورد برنامه ها و تسهيالت پيش هـ ـ توزيع اعتبارات، يارانه

  .هاي بخش مسكن تأمين مصالح عمده موردنياز برنامهو ـ پيگيري و اتخاذ تصميم در مورد 

  .مسكن  گيري درخصوص ساير موارد مربوط به برنامه ز ـ تصميم
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وظايف  28/11/1385مورخ  هـ36328ت/156690نامه شماره  تبصره ـ ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب
  .شوراي مسكن را در سطح استان برعهده دارد

  اي ث و عرضه مسكن اجارهفصل دوم ـ احدا

برنامه اجرايي احداث و عرضه  نامه، ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين12ماده
هاي  هر استان تدوين و تسهيالت الزم جهت تأمين زمين و پيگيري هاي نياز اي را با توجه به شاخص واحدهاي مسكوني اجاره

  .نمايد نامه معمول هاي عامل را مطابق ضوابط اين آيين الت موردنياز از طريق بانكتسهي مربوط جهت تأمين

  .با اولويت پرداخت خواهدشد تبصره ـ تسهيالت موردنظر براي سازندگاني كه خود رأساً زمين پروژه را تأمين نمايند،
گردد  ميليون ريال تعيين مي )140(اي به ازاي هر واحد مسكوني  ـ سقف فردي تسهيالت احداث واحدهاي اجاره13ماده

  .گردد متولي واحدهاي اجاري به صورت فروش اقساطي واگذار مي تسهيالت پرداختي به كل واحدها به صورت يكجا به نهاد

ميانگين زيربناي كل (كوچك  كه نسبت به تأمين واحدهاي مسكوني) 1(ماده ) الف(ـ به كليه اشخاص موضوع بند 14ماده
طبق ضوابط اعالمي از طرف وزارت مسكن و (درآمد  گروههاي كم و مناسب) متر مربع) 75(وعه حداكثر واحدها در هر مجم

موظفند  نهادهاي مذكور. گردد نامه تسهيالت پرداخت مي اين آيين) 13(سقف تعيين شده در ماده  اقدام نمايند تا) شهرسازي
  .واگذار نمايند صورت اجاري سال به اشخاص تحت پوشش به) 5(واحدهاي فوق را به مدت حداقل 

اشخاص موضوع اين فصل در  اي به ـ در صورت واگذاري زمين دولتي جهت احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره15ماده
. گردد مبلغي بابت زمين دريافت نمي) حداقل پنج سال(اي  اجاره و دوره واگذاري به صورت) سال 2حداكثر (طول مدت احداث 

واگذاري دريافت  و در صورت خروج از حالت اجاره يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان دورهبعد از اتمام اين 
  .خواهدشد

هاي  زمين به نرخ روز به همراه يارانه اي فروش انجام شود قيمت برداري اجاره در صورتي كه قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره
  .پرداختي از وي دريافت خواهد گرديد

نامه از  يكماه پس از ابالغ اين آيين اي شهرهاي مختلف ظرف ـ دستورالعمل اجرايي اين فصل و جدول قيمتهاي منطقه16ماده
  .شود سوي وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ مي

اي،  نفر به باال به بخش مسكن اجاره هزار) 250(ـ در جهت حمايت از ورود شهرداريها به ويژه در شهرهاي با جمعيت 17ماده
اي از آنها حداقل به مدت ده  برداري اجاره احداث واحدهاي مسكوني و بهره الذكر نسبت به چنانچه شهرداريهاي شهرهاي فوق

%) 20(نسبت به تأمين تا  بيني شده در اين فصل نمايند وزارت مسكن و شهرسازي عالوه بر تسهيالت و امكانات پيش سال اقدام
در صورت فروش واحدهاي مذكور توسط شهرداريها قبل از . نمود كهاي اعتباري اقدام خواهدهزينه احداث واحدها در قالب كم

  .و شهرسازي به نسبت حمايتهاي انجام شده سهيم خواهدبود پايان ده سال وزارت مسكن

  )المدت زمين اجاره طويل(برداري از زمين  فصل سوم ـ حق بهره
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زمين، به منظور تأمين مسكن با  برداري لب برنامه واگذاري حق بهرهـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در قا18ماده
و ) 6ـ2(موردنياز از طريق اراضي در اختيار يا اراضي موضوع رديفهاي  درآمد، نسبت به تأمين زمينهاي اولويت گروههاي كم

  .قانون بودجه اقدام نمايد) 6(تبصره  »د« بند ) 7ـ2(

مسكن ملكي بوده و قبالً از هيچ يك از  نامه برخوردار باشند كه فاقد اين فصل از آيين توانند از مزاياي ـ كساني مي19ماده
اي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده  يا واحد مسكوني و يا تسهيالت يارانه امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين

  .باشند

و  28/11/1385مورخ  هـ36328ت/156690ه شماره نام ـ ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب 20ماده
. سازي اراضي واگذاري در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد آماده نهادهاي واگذارنده زمين موظفند تمهيداتي فراهم آورند تا

روبنايي خدمات  سازي مجاز بوده و در طرحهاي شهرسازي مربوط جانمايي بناها متناسب با انجام آماده شروع عمليات ساخت
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ) 100(براساس ماده  بايد صورت گيرد و زمين آن....) مانند آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و(

  .نمايند هاي خود اقدام واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي و با اولويت در برنامه دولت به دستگاههاي مربوط

واحدهاي مسكوني با سازندگان حقيقي  مسكن موضوع اين فصل بايد از طريق انعقاد قرارداد ساختـ تعاونيهاي تأمين 21ماده
قانون نظام مهندسي و كنترل ) 33(نامه ماده  مطابق آيين(شهرسازي  و حقوقي داراي پروانه و صالحيت از وزارت مسكن و

متوسط زير بناي  .به تأمين مسكن خود اقدام كننداز هزينه احداث مسكن نسبت %) 20(حداقل بيست درصد  و تأمين) ساختمان
ـ شركتهاي تعاوني مذكور چنانچه خود داراي پروانه و 1تبصره .بود متر مربع خواهد) 75(احداثي واحدها در هر مجموعه حداكثر 

واحدهاي  اختاز هزينه احداث مسكن به س%) 20(توانند با تأمين بيست درصد  شهرسازي باشند، مي صالحيت از وزارت مسكن و
تحقق اجراي صحيح  هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت عالي بر ـ وزارتخانه2تبصره .مسكوني بپردازند

  .مفاد اين فصل را به عهده خواهندداشت

اره شده، از محل منابع وجوه اد سازي اراضي موضوع اين فصل هاي آماده از هزينه%) 50(ـ حداكثر تا پنجاه درصد 22ماده
متقاضيان و  هاي مربوط بايد توسط بقيه هزينه. گردد پرداخت مي اعتبارات تخصيصي و منابع بانك عامل به صورت تسهيالت

چنانچه در . پذيرد مي ساله و به روش پلكاني صورت) 15(بازپرداخت اين تسهيالت به صورت . تأمين گردد بردار تعاونيهاي بهره
مند  سازي اراضي مذكور نيز از تسهيالت اين ماده بهره آماده، ين براي متقاضيان اقدام گرددبرخي روستاها جهت تأمين زم

  .گردد مي

  .سال خواهدبود اي اراضي در همان درصد قيمت منطقه) 20(ـ اجاره بهاي ساالنه زمين حداكثر تا 23ماده

ميليون ريال به ازاي هر واحد  )140(سقف نامه و تا  درصد هزينه ساخت واحدهاي موضوع اين آيين) 80(ـ حداكثر 24ماده
  .گردد سال اعطاء مي )15(مسكوني تسهيالت بانكي پلكاني با بازپرداخت تا 

وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ  نامه توسط ـ دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين25ماده
  .خواهدشد

  فصل چهارم ـ توليد صنعتي ساختمان
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ساختمان و توسعه فناوريهاي نوين  ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور ترويج و تشويق توليد صنعتي26ماده
  :آورد در ساخت و سازهاي مسكوني، اقدامات ذيل را به عمل

اي اين صنعتي از كشورهاي دار آوريهاي جديد ساخت الف ـ تسهيل و تسريع در گردشكار اخذ تأييديه فني براي ورود فن
  .تحقيقات ساختمان و مسكن آوري توسط مركز فناوري ظرف دو ماه از زمان معرفي فن

توليد اين واحدها در حدود ظرفيت  هاي الزم براي هاي مناسب براي واحدهاي ساخت صنعتي و ايجاد زمينه ب ـ تعريف پروژه
  .مربوط

و متعهد به توسعه ساخت صنعتي  مديران و نخبگان فني گذاران فناوري مدرن، ج ـ شناسايي كليه واحدهاي توليدي، سرمايه
  .و حمايت و كمك مالي از تشكلهاي صنفي مربوط

) د(و ) ج(تبصره ـ ضوابط بندهاي  .د ـ واگذاري زمين به صورت اجاره و با تخفيف و تقسيطي جهت سازندگان صنعتي مسكن
  .به تصويب شوراي مسكن خواهدرسيد

تسهيالت براي استقرار واحدهاي  هاي صنعتي باموظف است ضمن واگذاري زمين در شهرك ـ وزارت صنايع و معادن27ماده
اولويت و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور جواز تأسيس  توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي، با

  .ساختمان اقدام نمايد كارخانجات توليد صنعتي

دارايي و بانك مركزي جمهوري  صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و هاي بازرگاني، ـ وزارتخانه28ماده
آالت خط توليد و كارخانجات ساخت  غيردولتي براي ورود ماشين گذاران بخش اسالمي ايران موظفند حمايت الزم از سرمايه

  .ت به انجام رساننددر استانها و مناطق فاقد اين نوع واحدها را با اولوي صنعتي با فناوريهاي روز
فرايند صدور مجوز و ضمانتنامه بانكي جهت  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق بانكهاي عامل، ضمن كوتاه نمودن29ماده

  .گذاري مورد نياز اقدام نمايد درصد سرمايه) 80(تخصيص معادل تسهيالت ريالي تا  استفاده از تسهيالت مالي خارجي، نسبت به

كشور با اولويت از اعتبارات  سازي در سراسر حهاي موضوع اين فصل و طرحهاي توليد مسكن به روش انبوهتبصره ـ طر
  .برخوردار خواهندشد بنگاههاي زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط

، زمينه به مهندسي ساختمان هاي مربوط ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تجديدنظر در واحدهاي درسي رشته30ماده
  .هاي روز صنعت ساختمان فراهم آوردصنعتي و فناوري الزم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي در زمينه ساخت

راهكارهاي الزم براي ارتقاء آگاهي  )به ويژه صدا و سيما(هاي عمومي  ـ وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري رسانه31ماده
توليد صنعتي ساختمان، ازجمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم، سازگار با  يايمردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزا

  .جويي انرژي و مانند آن را به مورد اجرا گذارد صرفه محيط زيست،

  فصل پنجم ـ نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري

سازي واحدهاي مسكوني  اوممق ـ كليه سازندگان غيردولتي با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و32ماده
كنند و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در  مي فرسوده واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب شهري اقدام
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محل طرح شماره  قانون بودجه سال جاري از) 6(تبصره » د« بند ) 1ـ4(يارانه سود تسهيالت موضوع جزء  توانند از اين بافتها مي
  .استفاده كنند كل كشور 1386قانون بودجه سال ) 1(مندرج در پيوست شماره  40906011

ضمن هماهنگي با بانك مركزي  نامه ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين1تبصره
انعقاد قرارداد واگذاري اعتبارات  تعيين سهم هر يك از بانكها براي جمهوري اسالمي ايران و تعيين بانك و يا بانكهاي عامل و

  .اقدام نمايد 40906011شده براي اعطاي تسهيالت موضوع اين فصل از محل طرح شماره  بيني يارانه پيش

پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري  نامه بنا به ـ شوراي پول و اعتبار ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين2تبصره
  .نمايد و بازپرداخت تسهيالت بانكي موضوع اين ماده را تعيين مي و شهرسازي شرايط اعطا اسالمي ايران و وزارت مسكن

اين ماده و رعايت دستورالعمل ) 1( تبصره» ب« ـ بانك يا بانكهاي عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء 3تبصره
بيني شده در قراردادهاي  اعطاي تسهيالت و يارانه پيشاين ماده نسبت به  )2(تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره » الف« جزء 
نماينده شركت  مشاركت مدني و فروش اقساطي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي معرفي شده توسط هاي دوره

  .كنند مي مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در هر يك از شهرها اقدام

منابع درآمدي سازمان ملي  بيني شده در قانون بودجه از ل سقف پيشـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است معاد33ماده
يا در ) يارانه(سنواتي به صورت پرداخت كمك سود تسهيالت بانكي  بيني شده در قوانين بودجه زمين و مسكن را به ميزان پيش

سازندگان و كمك  تيجاري و سايراز طريق بانك يا بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي اس قالب وجوه اداره شده
نامه وزارت مسكن و  بافتهاي فرسوده برابر شيوه درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در به ساخت مسكن گروههاي كم

  .شهرسازي هزينه كند

سكونتگاههاي غيررسمي كه طرح  ـ به منظور تشويق نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در بافتهاي فرسوده شهري و34ماده
هزينه %) 50(شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد  ربط رسيده است، محدوده آنها به تصويب مراجع ذي و

  .پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك كاهش دهند پروانه و تراكم

تا سقف تعيين شده توسط %) 300( تا تراكم كل سيصد درصدمابقي هزينه پروانه و تراكم و مازاد %) 50(تا پنجاه درصد 
  .گردد پرداخت مي تأمين و 601105شوراي مسكن از محل اعتبارات رديف 

%) 300(تا تراكم كل سيصد درصد  تبصره ـ دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد
  .تهيه و به تصويب شوراي مسكن كشور خواهدرسيد اري وزارت كشورتوسط وزارت مسكن و شهرسازي و با همك

سكونتگاههاي غيررسمي پس از  االمتياز خدمات زيربنايي موجود در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و ـ حق35ماده
آب، برق، گاز، تلفن (دستگاههاي اجرايي متولي ارايه خدمات زيربنايي  االمتياز جديد محفوظ بوده و نوسازي، بدون دريافت حق

تراكم، انشعابات مزبور به  همچنين تا سقف سيصد درصد. اقدامات الزم براي تحقق اين موضوع را به عمل آورند موظفند....) و
بيني و به دستگاه مربوط  يادشده در قوانين بودجه سنواتي پيش التفاوت انشعابات موجود تا سقف صورت رايگان تأمين و مابه

  .ودش پرداخت مي
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ريال از اعتبارات ) 4.450.000.000.000( ـ حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد36ماده
كل كشور براي نوسازي بافتهاي فرسوده  1386قانون بودجه سال ) 2(تبصره  )ج(موضوع بند ) فاينانس(تسهيالت مالي خارجي 

  .يابد هاي مصوب اختصاص ميسكونتگاههاي غيررسمي براساس طرح شهري و

فرسوده شهري و سكونتگاههاي  هاي نوسازي بافتهاي ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است به منظور اجراي پروژه37ماده
كل كشور نسبت به  1386قانون بودجه سال ) 1(تبصره ) الف( بند) 1(غيررسمي در طرحهاي مصوب، با رعايت شرايط جزء 

طرحهاي  ريال اقدام كند تا براي اجراي) 6.000.000.000.000(به ميزان شش هزار ميليارد  ركتانتشار و فروش اوراق مشا
  .مربوط هزينه شود

نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و  گذاري در توانند با تصويب شوراي اسالمي شهر براي سرمايه ـ شهرداريها مي38ماده
مشاركت  ريال اوراق) 5.000.000.000.000(سقف پنج هزار ميليارد  سكونتگاههاي غيررسمي با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا

  .بازپرداخت اصل و سود منتشر كنند با تضمين خود نسبت به

گردد،  توسط وزارت كشور ابالغ مي تبصره ـ روش انتشار اوراق و گردش كار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملي كه
  .شود مشخص مي

تأسيس شوراي عالي شهرسازي و  قانون) 5(ازي و معماري ايران و كميسيونهاي موضوع ماده ـ شوراي عالي شهرس39ماده
 .نامه را خارج از نوبت انجام دهند پيشنهادي موضوع اين آيين هاي معماري ايران موظفند بررسي و تصويب طرحها و پروژه
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  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

  25/2/1387مورخ  14901/691مصوبه 

هاي كم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي  به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه -1ماده 
هاي نوين و توليد صنعتي مسكن،  و كمي مسكن توليدي كشور، حمايت ازسرمايه گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوري

هاي غير رسمي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف  فرسوده شهري وسكونتگاههاي  بهسازي و نوسازي بافت
هاي الزم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين  است از طريق حمايت

مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين  هاي مالياتي و تأمين ساير نهادهاي تسهيالت بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت
گذاري در بخش توليد و  قانون تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه

 با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي) جهت هر خانوار يك بار(عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن 
  . مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد

شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق  به دولت اجازه داده مي – 2ماده 
  :هاي ذيل اقدام نمايد اي ارزان قيمت در قالب برنامه برداري به صورت اجاره بهره

 برداري از واحد مسكوني به  اي توسط بخش غير دولتي متناسب با مدت بهره اجاره حمايت از توليد و عرضه مسكن
  . اي  صورت اجاره

  هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي  حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروههاي كم درآمد اعضاء تعاوني
 . هاي غير دولتي مرتبط  اين گروهها يا خيرين مسكن ساز يا ساير تشكل

 از طريق نهادهاي غير دولتي، دستگاههاي متولي ) اجاره و اجاره به شرط تمليك(يت از توليد و عرضه مسكن حما
 .  گروههاي كم درآمد و خيرين و واقفين مسكن ساز

 هاي نوين و رعايت الگوي مصرف  حمايت از انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتي با استفاده از فناوري
 . مسكن

 هاي توليد مسكن ايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اجراء طرححمايت از سرم . 

 هاي مسكوني خاص اقشار كم درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي وخيرين  حمايت از احداث مجموعه
 ). با معرفي بنياد مسكن انقالب اسالمي(مسكن ساز 

 اي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط ه حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافت
 بخش غير دولتي 

 هاي بيمه كيفيت حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه .  
ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت مسكن وشهرسازي مكلف است متناسب با رشد  به منظور برنامه - 3ماده 

مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و جمعيت كشور و 
ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تهيه و با تصويب 

  . هيأت وزيران اجراء نمايد
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نقالب اسالمي موظف است با انجام مطالعات امكان سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي بنياد مسكن ا – 4ماده 
كليه وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و . روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد

باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را  به دولت ميسرمايه و سهام آنها متعلق %) 100(شركتهاي دولتي كه صد درصد 
  . به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقالب اسالمي واگذار نمايند

سازي اراضي  وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده  - 5ماده 
در كوتاه ترين زمان ممكن ) هاي  تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد جدول ، آسفالت ، شبكه اجراء جوي ، (واگذاري شامل 

هاي شهرهاي مربوط جانمايي  باشد و در طرح سازي مجاز مي ناسب با انجام آمادهشروع عمليات ساخت بناها مت. انجام گيرد
قانون ) 100(صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده ) هاي آموزشي ، بهداشتي و غيره ها و پروژه مانند طرح(خدمات روبنايي 

  . اهد شدبه دستگاههاي مربوط واگذار خو – 1380مصوب  –تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

هاي سنواتي  را در بودجه] 5ماده [دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده  –تبصره 
قانون تشكيل شوراهاي آموزشي و ) 18(از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده . بيني نمايد پيش

  .گردد مجلس شوراي اسالمي لغو مي 21/2/1379ور مصوب ها و مناطق كش ها ، شهرستان پرورش استان

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكانيابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع  - 6ماده 
هاي ها و شهر هاي مسكوني، شهرك ايجاد مجتمع(، منفصل ) با اولويت توسعه دروني(هاي توسعه شهري به صورت متصل  طرح
كليه . و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد) جديد

ند اباشد مكلف سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي%) 100(هاي دولتي كه صددرصد  ها، موسسات دولتي و شركت وزارتخانه
گردند به استثناء  يابي هاي موضوع اين قانون واقع مي ر خود كه در چهارچوب مكاننسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيا

مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با 
  . فوريت اقدام نمايند

يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي هاي مكان راف طرحدر صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غير دولتي در اط – 7ماده 
هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي  اجراء برنامه

ه معاوضه يا تهاتر با ساير وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت ب. مي رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد
  . اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود

سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت %) 100(هاي دولتي كه صد در صد  ها ، موسسات دولتي وشركت كليه وزارتخانه – 8ماده 
شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن ند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان اباشد مكلف مي

هاي سازماني در مالكيت خودرا پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب  مطابق با الگوي مصرف مسكن ، خانه
ومي به فروش از طريق مزايده عم 9/7/1365هاي سازماني مصوب  نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه آيين

شود واريز  داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه
  :هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد آن در بودجه%) 100(نمايند تا معادل صد در صد 
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  پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در  وجوه براي%) 20(معادل بيست درصد
 . مشاغل كليدي به تشخيص باالترين مقام دستگاه

  وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن %) 80(معادل هشتاد درصد
 . نمايد هاي  اين قانون هزينه واجد شرايط در قالب برنامه

نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ  اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب  آيين: تبصره
  . هيأت وزيران خواهد رسيد

به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن وشهرسازي با تصويب دولت بخشي از  -9ماده 
  . رساند راضي درمالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش ميا

هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري  رسيدگي قضايي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده -10ماده 
و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و دولت از از جمله قانون زمين شهري ، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي 

  . باشد پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي

دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء  – 11ماده 
مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و هادي روستاها ، تأمين تسهيالت بانكي ارزان قيمت جهت ساخت   طرح

هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و  ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح بادوام و شيوه
هاي  تملك دارايي مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات

اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  اي، به گونه سرمايه
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در بخش مسكن روستايي ساالنه حداقل دويست هزار 

كليه روستاهاي ) هاي هادي تهيه و اجراء طرح(و بهسازي محيط اين روستاها ) ي ده سال دو ميليون واحدط(واحد ) 000/200(
  . باالي بيست خانوار محقق گردد

هاي فرسوده  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت - 12ماده 
موضوع اين قانون از طريق ) جهت اسكان موقت(و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسكن  شهري و سكونتگاههاي غير رسمي

هاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيالت بلند مدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيالت بانكي كه در ابتداء هر  بانك
احدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و اين تسهيالت پس از ساخت و. نمايد گردد، اقدام مي سال توسط دولت تعيين مي

  . شرايط اعطاء  تسهيالت و بازپرداخت ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

يت هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات الزم براي صالح وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه – 13ماده 
  . دفاتر امالك و مستغالت و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد

وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت مسكن  - 14ماده 
  : أمين نمايدوشهرسازي از طريق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را ت

  ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيالت رهني  
 هاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن  راه اندازي شركت  
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 در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره ) ليزينگ(هاي واسپاري  استفاده از شركت  
    و اجاره به شرط تمليك .  
 كت و ساير ابزارهاي مالي اسالمي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلفانتشار اوراق مشار .  
 جذب مشاركت و سرمايه سرمايه گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن .  
 هاي سرمايه گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منبع براي توليد انبوه  استفاده از صندوق  

ي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف كليه ابزارها و اوراق مال: تبصره 
  .باشد مي

  . دولت موظف است از طريق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد

  به خزانه  1386و  1385اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سال هاي  
 شده انتقال اقساط وصولي وجوه اداره .  

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي : تبصره 
هاي حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار  ظرف مدت سه ماه روش

  . غ نمايدها ابال وتصويب هيأت وزيران به بانك

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه 
  . اي درامر توليد مسكن جهت تصويب در هيات وزيران را  ارائه نمايد خدمات بيمه

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به كارگيري ماشين آالت و ابزار توليد 
  . محصوالت صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد

مكلف است ارز مورد نياز واردات آالت و مصالح توليد مسكن، دولت  به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين: تبصره
  . هاي سنواتي پيش بيني و منظور نمايد اقالم فوق را در قالب و بودجه

نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و  آيين
  . شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

مي كند ساالنه مشمول ماليات به نرخ دوازده  اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين – 15ماده 
ند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم امالكان اين قبيل اراضي مكلف. باشد بر مأخذ ارزش معامالتي مي%) 12(درصد 

يات متعلق را ظرف اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم ومال
  . همين مدت پرداخت نمايد

مالكيني كه خود يا افراد تحت تكلف آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف  – 1تبصره  
  . يك هزار متر مربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود

صالح با موانع قانوني ساخت و ساز  ه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذيهاي بايري  ك آن دسته از زمين – 2تبصره 
  . باشند مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي
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ها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين  شهرداري – 3تبصره 
  . شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي  محل اعالم نمايندماده واقع در محدوده شهرداري خود را 

در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد  – 4تبصره 
  . زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود

هاي فرسوده شهرها  هاي توليد مسكن در بافت يد مسكن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي تول كليه طرح – 16ماده 
هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد  هزينه%) 50(مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد 

ها ناشي از اجراء اين  شهرداريتخفيف اعمال شده از سوي %) 100(دولت موظف است معادل صد در صد . باشد باقيمانده مي
  . قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد

هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني،  به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده -17ماده 
رسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بست

  . گردد مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي

  رئيس شورا(استاندار(  
  دبير شورا(رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ( 

  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 

 اي  مدير كل آموزش فني و حرفه 

  مدير كل تعاون 

  مدير كل ثبت اسناد و امالك 

 ريزي استان  معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه 

  مدير عامل شركت توزيع برق 

 مدير عامل شركت آب و فاضالب شهري و روستايي استان 

  مدير عامل شركت گاز 

  مدير عامل شركت مخابرات 

  حسب مورد(شهردار شهر مربوط( 
  حسب مورد(روساي بانك ها در استان( 
  انقالب اسالمي مدير كل بنياد مسكن 

  مدير كل بنياد شهيد وامور ايثارگران 

  مدير كل تأمين اجتماعي 

  رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان  
  . شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد: تبصره 
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هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان ساالنه حداقل ده  دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه -18ماده 
هاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ريال جهت سال)  000/000/000/000/10(هزار ميليارد 

اعتبارت مذكور صد . هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد درآمدهاي عمومي در بودجه فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از محل
تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب %) 100(در صد 

هاي عامل زمينه الزم را براي اعطاء تسهيالت  بانككمك سود تسهيالت  بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با 
هاي  تسهيالت موضوع اين قانون بر اساس شاخص. ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه

ن و در هاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانو برنامه مسكن كشور بين استان
هاي ابالغي با به كارگيري تسهيالت واعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به  چهارچوب برنامه

  . وزارت مسكن و شهرسازي اعالم نمايد

ليد مصالح ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از تو دولت مكلف است نسبت به برنامه - 19ماده 
هاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود استاندارد با فناوري

  . مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد

اسالمي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرح ها، توجه به  –دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني  -20ماده 
  . هاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد اسالمي در كليه طرح –مباني و رعايت هويت ايراني 

ورد نياز اجراء ريزي الزم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر م وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه – 21ماده 
را با هماهنگي وزارت مسكن ) مهندسي وكنترل ساختمان  قانون نظام» 4«موضوع ماده (هاي حرفه ساختماني  اين قانون در زمينه

گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه وحداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه  و شهرسازي و با بهره
كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از  اي نمايد به گونه

  . اي مجاز باشند واحدهاي آموزش فني و حرفه

هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده  ها و ديگر هزينه دولت مكلف است كليه تخفيف ها و يارانه – 22ماده 
  . اين قانون در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت نمايد) 15(

سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا  – 23ماده 
  . حساب مربوط را صادر نمايد

 كاركنان ثابت بر اساس قانون تأمين اجتماعي .  
 نون بيمه اجباري كارگران ساختمانيكاركنان فصلي بر اساس قا .  
ريزي كشور  نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه آيين – 24ماده 

  . تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

نبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يك قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارش
  . به تاييد شوراي نگهبان رسيد 2/3/1387هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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  نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن آيين

   5/2/1388ك، مصوب 41527ت/24198شماره

بانك مركزي جمهوري  –وزارت امور اقتصادي و دارايي  –وزارت بازرگاني  –وزارت كشور  - وزارت مسكن و شهرسازي 
وزارت  - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  –ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور  معاونت برنامه –وزارت تعاون  –اسالمي ايران 

  كار و امور اجتماعي 

 20/8/1387در جلسه  19/3/1387هـ  مورخ  40001ت /39238امه شماره تصويب ن) الف(وزيران عضو كارگروه موضوع بند 
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به  هاي مسكن و شهرسازي و كشور و معاونت برنامه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه

نامه  نامه آيين تصوب) هـ(بند و با رعايت  – 1387مصوب  –قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسكن ) 24(استناد ماده 
    :اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند 

   »نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن آيين«

  تعاريف  –فصل اول 

  :روند نامه در معاني مشروح زير به كار مي اصطالحات مندرج در اين آيين – 1ماده

تاريخ اجراي قانون برنامه ( 1/1/1384د سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ افرا: فاقدين مسكن 
از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات  22/11/1357فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ) چهارم توسعه

اي خريد و يا ساخت واحد  احد مسكوني و يا تسهيالت يارانهنهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، و
  . مسكوني استفاده نكرده باشند

 :باشند متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير : متقاضيان واجد شرايط 

  .اين ماده ) 1(فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند  –الف 

  . متأهل يا سرپرست خانوار –ب 

  داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا  –ج 

توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار  افراد زير مي – 1تبصره 
  :گيرند

  سال سن) 35(زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج .  
 نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور . 

  سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور) 20(معلولين جسمي ، حركتي با دارا بودن حداقل بيست . 

يابد، براي كارمندان  سابقه سكونت براي مهاجرين از كالن شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي  -  2تبصره 
شرط . اين سابقه مالك عمل نخواهد بود) به استثناء استان تهران(شوند  ربط منتقل مي تناد حكم دستگاه ذيدولت كه به اس
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سابقه سكونت براي روحانيون با تأييد مركز مديريت حوزه هاي علميه، نيروهاي نظامي و انتظامي با تاييد فرماندهي استان مربوط 
  .يا حكم انتقال، الزامي نمي باشد

در مناطقي كه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن وجود دارد، وزير راه و شهرسازي مجاز است نسبت به  – 3تبصره 
 )22/8/1391ك، مورخ 48522ت/164092مصوبه  3ماده بر اساس اصالحيه . (تعيين شرايط جديد حسب مورد اقدام نمايد

كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا  خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد:  هاي كم درآمد  گروه
  . قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد

اي، اجاره به شرط تمليك و واگذاري  هاي توليد و عرضه مسكن اجاره مسكني كه در قالب برنامه: مسكن گروههاي كم درآمد 
احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاي  همچنين واحدهاي مسكوني. گردد برداري از زمين، احداث مي حق بهره

 . گردند مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي

هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان  سازي عبارت است از تهيه نقشه طرح آماده: سازي  طرح آماده
اسالمي با رعايت عدم  –مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران  ها و مصالح ها و واحدها، نماي ساختمان بلوك

 . باشد اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي

برداري ضروري  سازي جهت احداث و بهره برداري از اراضي خام براي آماده هايي كه به منظور بهره فعاليت: سازي زمين آماده
هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد  ي، جدول، زير سازي و آسفالت معابر، شبكهباشدكه شامل تسطيح زمين، اجراي جو مي

 . است

هاي آب و برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبدا تا محل  خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه: تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي 
 . فضاهاي آموزشي ، بهداشتي ، فرهنگي و فضاي سبز استزمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل 

مصوب  –قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران ) 27(هايي كه در اجراي ماده  تعاوني: هاي تأمين مسكن  تعاوني
 . تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضاء باشد – 1370

اي و  هاي فرسوده شهري به صورت اجاره به جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافتفرآيند جا: اسكان موقت
 . اسكان موقت 

گذاري، توليد و عرضه واحدهاي مسكوني  نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه: اي اي حرفه نظام اجاره
 . نمايند اي به صورت انبوه مبادرت مي اجاره

نمايد و با تأمين منابع مالي  شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران فعاليت مي: هاي واسپاري شركت
براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران 

 . كند منتقل مي

هنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه اندازي مدرك رسمي نشان د: تاييديه فني
 . خط توليد بايد گواهينامه فني دريافت كند
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قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ) 27(كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده : كارشناس رسمي
 . باشد مي –1384مصوب  –

اند و بدون ه بافت هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داد: ر رسميسكونتگاه غي
در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها ) هاي جامع و تفضيلي طرح(ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري  مجوز و خارج از برنامه

 . اند به وجود آمده

 .  19/3/1387هـ مورخ  40001ت /39238تصويب نامه شماره  كارگروه موضوع: كارگروه مسكن

 .  1387مصوب  –قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن : قانون

  هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري  برنامه –فصل دوم 

  اي  برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره –الف 

اي جديد،  گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره وزارت مسكن و شهرسازي موظف است باهدف افزايش سرمايه – 2ماده 
اي  اي حرفه هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره نياز استان

  . آمد پيگيري نمايدهاي كم در توسط بخش غير دولتي با رويكرد گروه

اي  نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره اين آيين) 3(كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده  – 1تبصره 
اي راساً و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غير دولتي، نسبت به  اي حرفه نمايند، مجازند به منظور استقرار نظام اجاره مي
  . اي واحدهاي احداث شده اقدام  نمايند برداري اجاره بهره

اشخاص ياد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره ساالنه خود را كه درچارچوب اصول اعالمي  – 2تبصره 
ت، در غير اين صور. گردد، در بانك اطالعات امالك و ساختمان كشور به ثبت برسانند توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي

  . محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد  )زمان پرداخت(هاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز  تسهيالت و ساير حمايت

  :گردد اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي تسهيالت مسكن اجاره – 3ماده 

  هاي كـم درآمـد ، سازمان  بهزيستي،  روهها و نـهادهاي عـمومي غير دولتـي متولي گـ سازمـان –الف 

  . ها، بنياد مسكن انقالب اسالمي و خيرين و واقفين مسكن ساز  با معرفي بنياد ياد شده شهرداري    

  هاي مالي و  هاي تأمين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشگري و ساير صندوق صندوق –ب 

  . اعتباري        

  . صالح  هاي داراي مجوز از مراجع ذي اعتباري و شركت مؤسسات مالي،  –ج 

  . گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني سرمايه –د 

  :گردند مند مي هاي زير بهره نامه از حمايت اين آيين) 3(ماده ) الف(اشخاص موضوع بند  – 4ماده 
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سال در ) 10(خاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل واگذاري زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اش
  . اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند

هاي اعتباري با اولويت  هزينه احداث واحدها در قالب كمك%) 20(واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تأمين تا بيست درصد 
نفر به باال مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به ) 000/250(ت و پنجاه هزار در شهرهاي با جمعيت دويس

  . سال به خانوارهاي كم درآمد به صورت اجاري واگذار نمايند) 15(مدت حداقل 

سال به ) 15(از ) 2(چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري موضوع بند  –تبصره 
  . يابد سال كاهش مي) 10(

نامه شامل واگذاري زمين به قيمت  ، اين آيين) 3(ماده ) د(و ) ج(، ) ب(حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند  – 5ماده 
باشد مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل  كارشناسي روز بر اساس اعالم كارشناس رسمي مي

) 5(حداقل (و دوره واگذاري به صورت اجاره ) سال) 2(حداكثر (در طول مدت احداث . سال به صورت اجاره واگذار نمايند) 5(
بعد از اتمام دوره ياد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، . گردد مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي) سال

  . اگذاري دريافت خواهد شدبهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان و

نامه،  فروش انجام شود،  اين آيين) 5(و ) 4(اي موضوع مواد  برداري اجاره در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره – 1تبصره 
هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده  به همراه كليه يارانه) زمان پرداخت(قيمت زمين به نرخ روز 

  . خواهد شددريافت 

نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه  اين آيين) 3(شهرداري ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده  – 2تبصره 
ادارات ثبت اسناد و . را درج نمايند»  سال.... ساختمان استيجاري به مدت «ساخت و گواهي عدم خالف و پايان كار عبارت 

رت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين گونه ساختمان ها بايد عبارت ياد شده را در صورت امالك نيز در هنگام صدور صو
  . مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند

  برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك  –ب 

) 3(ماده ) الف(بند واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفاً از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع  – 6ماده 
نامه  اين آيين) 1(نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه در زمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده  اين آيين

تخفيف و %)  30(در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد  . گردد باشند اعطا مي مي
چنانچه . صورت مي گيرد) 3(ماده ) الف(برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند  ال تقسيط از زمان بهرهس) 5(حداكثر 

ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي 
  . نمود نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد

  ) ساله 99به صورت اجاره ارزان قيمت (برداري از زمين  برنامه واگذاري بهره –ج 
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هاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه  اين برنامه ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمين – 7ماده 
مدني به صورت سه خانوار به باال سازماندهي شده  هاي هاي مسكن و يا مشاركت تعاوني. در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي

  . گردد باشند، اجرايي مي

قيمت منطقه اي زمين %) 20(ـ مبلغ اجاره بهاي سال اول اراضي مشمول برنامه ياد شده، معادل بيست درصد 1بصرهت
افزايش مي %) 5(سال، ساالنه  )99(مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در سال اول است و اين رقم براي سال هاي بعد تا 

  .ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازي با متقاضي به منزله اجاره نامه رسمي است) 99(قرارداد اجاره . يابد

باشند موظفند همكاري الزم را  هايي كه داراي اطالعات الزم جهت پااليش و تطبيق شرايط مقتاضيان مي دستگاه – 2تبصره 
  . با وزارت تعاون معمول نمايند

ها و نظارت عالي بر امر  هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشكيل تعاوني وزارتخانه – 3تبصره 
  . هاي موضوع اين ماده را بر عهده دارند زمين ساخت و ساز بر روي

هاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن بر عهده متقاضيان و تأمين خدمات زيربنايي و  سازي زمين آماده  - 8ماده 
گرفته و هاي شهرسازي مربوط، جانمايي خدمات روبنايي صورت  در طرح. باشد هاي اجرايي ذي ربط مي روبنايي بر عهده دستگاه

هاي مربوط واگذار به دستگاه – 1380مصوب  –قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 100(زمين آن بر اساس ماده 
  . هاي خود اقدام نمايند شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه مي

شابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي هزينه هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه ياد شده، م – 1تبصره 
  . گيرد هاي ياد شده در شهرهاي جديد بر اساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي تأمين هزينه. تأمين خواهد شد

ن و سازمان ملي زمي(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي ) 100(بر اساس ماده  – 2تبصره 
به سازمان ) آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي و فرهنگي(مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي ) مسكن

ربط به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك  دولتي ذي
  . اقدام نمايد) ساله 20حداكثر (

سازي موضوع برنامه ياد شده را به  هاي آماده وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح – 3تبصره 
هاي كم درآمد  ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانده و وجوه دريافتي را در راستاي اهداف برنامه مسكن گروه

  . هزينه نمايد

هاي  درصد كل زمين 95نامه نبايد از  اين آيين) ج(اعطايي براي اجراي برنامه موضوع بند هاي دولتي  حداقل زمين – 9ماده 
  . هاي ساالنه تأمين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد موضوع برنامه

هاي نوين و  با  استفاده از فناوري) نهادهاي عمومي، خصوصي و  تعاوني(برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي  -د
  . هاي داخلي و يا خارجي  جذب سرمايه

  : برنامه ياد شده در سه محور زير قابل اجرا است - 10ماده 
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هاي  هاي مسكن و ساختمان، شركت برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوق
  . تأمين سرمايه مسكن

 . داخلي و خارجي در طرحهاي انبوه سازي مسكن هاي گذاري  برنامه حمايت از سرمايه

  . هاي نو در احداث و عرضه مسكن برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري

هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابالغي وزارت مسكن و  واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه
از (شهرسازي و بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال 

  . و يا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت) زمان واگذاري

سرمايه . هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صالحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند متقاضيان اجراي برنامه –تبصره 
  . گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صالحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهند نمود

  ي ضوابط معماري و شهرساز –فصل سوم 

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به  – 11ماده 
اسالمي كه قابليت اثرگذاري بر ساخت و سازهاي   - هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني  ها ، آثار و گونه شناسايي بافت

وده و با استفاده از روشهاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم ، معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نم
ها، نسبت به مستند سازي و  ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه حمـايت از پـايـان نامه هاي دانشـجويي، برگزاري همايش

  . اطالع رساني اقدام نمايد

نامه شرح خدمات طرحهاي جامع و  چهار ماه پس از ابالغ اين آيينوزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف   -  12ماده 
هايي را كه درشهرها توسط شهرداري  هاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه تفصيلي ، طراحي فضاهاي شهري، طرح

ه متقاضيان احداث در روستاها توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد ب ها ،
اسالمي ، بازنگري، اصالح و تكميل نموده و پس از  –شود و به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني  بنا داده مي

  . تصويب توسط كارگروه مسكن ابالغ نمايد

اسالمي بر  –ايراني به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ  – 13ماده 
هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تأثيرگذار در سيماي  هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان كليه طرح

و ) به عنوان رييس(اسالمي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي  –شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني 
نگي، صنايع دستي و گردشگري ، وزارت كشور، بنياد مسكن انقالب اسالمي ، سازمان نظام هاي ميراث فره روساي سازمان

و دو ) با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري(هاي معماري و شهرسازي  و حداكثر سه نفر از روساي دانشكده مهندسي ساختمان
 –هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايراني  و سه نفر از متخصصين رشته) با انتخاب وزير كشور(نفر از شهرداران 

  . شود در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي) با انتخاب رييس كميسيون(اسالمي 

نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح  هاي استاني و شهري و آيين نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاء كارگروه آيين –تبصره 
  . شود شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي ربط ابالغ ميملي تعيين و از طريق وزير مسكن و 
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وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه  – 14ماده 
وب را با رويكرد صيانت هاي فرهنگي و تاريخي مص نامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت نامه، نظام ماه پس از ابالغ اين آيين

  . ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور نمايد مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت

كنند موظفند  هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي هاي اجرايي و شركت كليه دستگاه – 15ماده 
هاي  طرح. هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند را در طراحي و ساخت پروژه اسالمي –الگوهاي معماري ايراني 

  . برسد) 12(معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تاييد كميسيون موضوع ماده 

ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري – 16ماده 
هاي فرهنگ  با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزش) فضاهاي شهري، ميادين و محورها(هاي طراحي شهري  پروژه

  . اسالمي اقدام نمايد –معماري و شهرسازي ايراني 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي ،  -17ماده 
ريزي شهري ،  برنامه(هـاي آمـوزشي شهـرسـازي و مـعماري  هاي دوره صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصالح سرفصل

هاي شهرسازي و معماري  متناسب با ويژگي) مرتبطهاي  طراحي محيط، طراحي شهري ، معماري مناظر، مرمت  ساير رشته
هاي آموزشي جديد  اسالمي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ، رشته –ايراني 

  . اسالمي و مرمت بافت هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد –اسالمي ، شهرسازي ايراني  –شامل معماري ايراني 

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است  – 18ماده 
باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران باال دست نسبت به تهيه طرح جامع با رويكردهاي  اولويت توسعه  و يا اصوالً فاقد طرح مي

هاي غير رسمي، توسعه  وصي داخل محدوده، احياء بافت هاي فرسوده و ساماندهي سكونتگاهدروني استفاده از اراضي دولتي خص
روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي و در صورت ضرورت، مكان يابي اراضي مناسب 

ل محدوده شهرها و افزايش تراكم جهت احداث شهرك و يا شهرهاي جديد درخارج از حريم شهرها و توسعه متصل يا منفص
  . هاي داخل محدوده اقدام نمايد ساختماني پهنه

  سازي آن  تأمين زمين و آماده –فصل چهارم 

سرمايه و سهام %)  100(ها، مؤسسات و دستگاهاي دولتي و همچنين شركت هايي كه صد در صد  كليه وزارتخانه -19ماده 
نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه درچارچوب مكان يابي ند اباشد، مكلف آنها متعلق به دولت مي

، ظرف دو ماه از )به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريتي سازمان حفاظت محيط زيست(گيرند  قانون قرار مي) 6(موضوع ماده 
ند پس از اعالم وزارتخانه ياد شده ظرف از مكلفادارات ثبت اسناد و امالك ني. درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند

يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر امالك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و 
  . شهرسازي اقدام نمايند

اگذاري و تحويل زمين و چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به و -1تبصره 
تسليم اسناد و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف يك 

  . ماه به ترتيب ياد شده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند
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قانون تشكيل ) 12(متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه بر اساس ماده  هاي زمين – 2تبصره 
گردد، الزم  و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي – 1379مصوب  –وزارت جهاد كشاورزي 

سكن و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري حق است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تأييد وزارت م
  . برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد بهره

در چارچوب (در مورد اراضي با مالكيت بخش غير دولتي واقع در داخل محدوده شهرها و يا خارج از حريم شهرها،  -20ماده 
هاي جمعي يا  رسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه، وزارت مسكن و شه)قانون) 6(مكان يابي موضوع ماده 

توانند تقاضاي  مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تاريخ آخرين آگهي مي. نمايد هاي كثيراالنتشار آگهي مي روزنامه
لكيت و مدارك متضمن توانايي مالي خود و هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد ما خود را مبني بر اجراي برنامه

  .برنامه زمان بندي اجراي طرح به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند

سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان  هاي طراحي و اجراي آماده كليه هزينه – 1تبصره 
  . گردد نامه با اعطاي تسهيالت بانكي تأمين مي باشند كه بخشي از آن برابر مقررات اين آيين متقاضي مي

در صورت تمايل مالكين بخش غير دولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از  – 2تبصره 
آن مجازند  هاي وابسته و تابعه اجراي قانون و يا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي و امالك ، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان

كه به وسيله هيئت سه نفره (نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها، بر اساس قيمت كارشناسي روز 
  . گردد اقدام نمايند ، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه ياد شده تهيه و ابالغ مي)كارشناسان رسمي تعيين خواهد شد

هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي و امالك مورد  هاي تابعه و شركت شهرسازي و سازمان وزارت مسكن و – 3تبصره 
شوند بر اساس اليحه قانوني  نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي هاي تأمين مسكن قانون و اين آيين نياز اجراي برنامه

شوراي انقالب اقدام  – 1358مصوب  –ي، عمراني و نظامي دولت هاي عموم نحوه خريد و تملك اراضي و امالك مورد نياز برنامه
  . نمايند

سازي باشد، دستگاه واگذار كننده رأسا قبل از واگذاري نسبت به  در مواردي كه اراضي غير دولتي فاقد آماده – 21ماده 
دهد تا از  قانون قرار مي) 2(وضوع ماده سازي اراضي مربوطه اقدام و يا زمين را در قالب تفاهم نامه در اختيار متقاضيان م آماده

سازي طبق  ذي صالح مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طراحي و انجام آماده) حقيقي يا حقوقي(طريق اشخاص 
  . گردد و تحت نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند برنامه زمان بندي كه به آنها ابالغ مي

  . باشد سازي زمين بر عهده متقاضيان مي اي آمادهه هزينه – 1تبصره 

هاي تأسيسات زير بنايي از  قبيل آب، برق ، گاز و تلفن و خدمات روبنايي  ربط با شبكه هاي اجرايي ذي دستگاه – 2تبصره 
طرح و موظفند حسب درخواست و طبق برنامه زمان بندي اعالمي وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به تأمين اعتبار و تهيه 

  . هاي تأسيسات زيربنايي و ساخت تأسيسات روبنايي تحت نظارت و راهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد اجراي شبكه
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هاي جامع و  سازي و معماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي آماده كليه طراحي – 3تبصره 
هاي تخصصي  اسالمي صورت گرفته و به تصويب كارگروه -و معماري ايراني  تفصيلي شهر مربوط و رعايت اصول شهرسازي

  . ها برسد هاي مسكن و شهرسازي استان هاي سازمان بررسي طرح

  ماليات بر اراضي باير  –فصل پنجم 

ند براي تمام اراضي باير داراي امكلف) اعم از عمومي غير دولتي و خصوصي(كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  – 22ماده 
ها و شهرهاي باجمعيت باالتر از يكصد هزار نفر، اظهار نامه مالياتي  كاربري مسكوني مصوب متعلق به خود واقع در مراكز استان

اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس موديان قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه تصوير  طبق نمونه
  . مدارك مثبته مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند

در آن دسته از شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي  –تبصره 
  . گردد آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعالم مي

) 15(ماده ) 3(اداره امور مالياتي محل وقوع ملك، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره  -23ماده 
در مواردي كه مودي از تسليم اظهار نامه مالياتي خودداري . قانون تعيين و به مودي ابالغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود

قانون، نسبت به تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر ) 15(ماده ) 3(محل طبق اطالعات موضوع تبصره نمايد، اداره امور مالياتي 
  . نامه عمل خواهد نمود طبق اين آيين

چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود هر يك از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت  – 24ماده 
  . هند بودمالكيت، مشمول ماليات متعلقه خوا

هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير داراي كاربردي مسكوني واقع در محدوده شهرداري  شهرداري – 25ماده 
خود را شناسايي و مشخصات آن را از طريق فرم يا روش هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان ياد شده 

  . اعالم نمايند

  ي هاي نوين فناور –فصل ششم 

وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي تشويق فناوري هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير  – 26ماده 
  :دولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي آورد

تسهيل و تسريع در بررسي و اظهار نظر در خصوص فناوري هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دو ماه از زمان معرفي  –الف 
  . فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

حمايت از واحدهاي توليد، سرمايه گذاران ، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعتي و تشكل هاي  –ب 
  . صنفي مربوط 

اختيار در مواردي كه زمين با كاربري صنعتي در داخل محدوده و حريم شهرها در (وزارت مسكن و شهرسازي  – 27ماده 
هاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليد كننده  و سازمان صنايع كوچك و شهرك) دارد

با %) 80(نقد و هشتاد درصد %) 20(هاي نوين به صورت بيست درصد  مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوري



٢٣٣ 
 

ين توسط وزارت مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي روز و توسط سازمان صنايع واگذاري زم. تقسيط پنج ساله اقدام نمايند
  . گيرد هاي صنعتي ايران با قيمت تمام شده صورت مي كوچك و شهرك

وزارت جهاد كشاورزي مجاز است در راستاي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت  – 1تبصره 
  . بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايدصنعتي و فناوري هاي نوين 

  . شود هاي خانه سازي واگذار مي كارخانجات غير فعال دولتي، به صورت مزايده مشروط، جهت ايجاد كارخانه – 2تبصره 

ن فرايند صدور هاي عامل ، ضمن كوتاه نمود بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق بانك – 28ماده 
%) 80(ريالي ، نسبت به تخصـيص تا ميـزان هشتـاد درصـد  –مجوز و ضمانت نامه بانكي جهت استفاده از تسهيالت ارزي 

شود و با تاييد و معرفي شوراي مسكن  سرمايه گذاري مورد نياز تا سقف تسهيالت فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي
  . اقدام نمايد استان ها و مطابق ضوابط مربوط

ماشين آالت و مواد اوليه مورد نياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول  – 29ماده 
هاي مسكن و  گردند، توسط وزارتخانه مي 1/8/1386ك مورخ  580ت/122173تعرفه صفر درصد موضوع تصويب نامه شماره 

  . شوند ميشهرسازي و صنايع و معادن معرفي 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري ، كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه  وزارتخانه -30ماده 
  . الزم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي ساخت صنعتي و فناوري روز صنعت ساختمان فراهم نمايند

اي و صنفي شاغل در بخش  هاي حرفه ها ، مهندسان و تشكل وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري شهرداري –تبصره 
قانون ) 4(نامه اجرايي ماده  مسكن ، آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون را درحرف مربوط، در قالب آيين

  . ا نمايندو با بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجر – 1374مصوب  –نظام مهندسي و كنترل ساختمان 

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي راهكارهاي الزم براي ارتقاي  – 31ماده 
آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم با 

جويي انرژي و ساير موارد را به مورد اجرا  اسالمي، صرفه –يط زيست و فرهنگ معماري ايرانيهاي نوين، سازگار با مح فناوري
  . گذارد

  اعطاي تسهيالت بانكي  –فصل هفتم 

سازي  هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيالت بانكي براي توليد و ساخت مسكن مشتمل بر آماده برنامه – 32ماده 
بانكها موظفند پرداخت . باشد نامه مي زمين و كليه برنامه هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيين

  . مه را در اولويت قرار دهندنا فصل دوم اين آيين) ج(هاي موضوع بند  تسهيالت به برنامه

سازي زمين  سقف تسهيالت فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت، مسكن روستايي و آماده – 33ماده 
همه ساله تا پايان فروردين ماه توسط بانك مركزي و با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و پس از دريافت مجوز از 

  . گردد يمراجع ذي ربط اعالم م
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اين ) 31(هاي مختلف موضوع ماده  وزارت مسكن و شهرسازي بر حسب نياز، جدول توزيع تسهيالت برنامه – 34ماده 
ارديبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابالغ به بانك هاي عامل ، به بانك مركزي  15نامه بين استان هاي كشور را حداكثر تا  آيين

هاي مربوط به  مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به ابالغ سهميهنمايد و بانك مركزي نيز  اعالم مي
در صورت عدم جذب تسهيالت، حسب اعالم وزارت مسكن و شهرسازي سهميه مربوط به ساير . هاي عامل اقدام نمايد بانك
  . ها اختصاص خواهد يافت استان

واحد ) 000/200(نظور اجرايي شدن احداث ساالنه دويست هزار بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است به م -1تبصره
هاي عامل ضمن تعيين سقف  مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيالت بانكي را به همراه پيشنهاد سهميه بانك

بانك . كزي اعالم نمايدتسهيالت در هر استان تا نيمه ارديبهشت هر سال تهيه و از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به بانك مر
  . مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعالم توزيع استاني اقدام نمايد

سازمان مسكن و شهرسازي ) در شهرهاي باالي بيست و پنج هزار نفر(مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري  – 35ماده 
بنياد مسكن انقالب اسالمي ) ر نفر و كمتردر شهرهاي با جمعيت بيست و پنج هزا(استان و متقاضيان مسكن روستايي و شهري 

  . گيرد معرفي براي پرداخت تسهيالت ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك ، بعد از اخذ پروانه صورت مي. باشد مي

بايست از طرف اداره كل تعاون  هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني –تبصره 
  . مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد به سازمان

  :شود پرداخت تسهيالت دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي – 36ماده 

  ساختمان) فونداسيون(تسهيالت بعد از اتمام پي %) 40(قسط اول معادل چهل درصد  
  ر تسهيالت بعد از تكميل سقف آخ%) 40(قسط دوم معادل چهل درصد 

  تسهيالت بعد از پايان سفت كاري %) 20(قسط سوم معادل بيست درصد  
ماه ) 18(شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هجده  تسهيالت به صورت مشاركت مدني پرداخت مي – 1تبصره 

  . باشد است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي

پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب  – 2تبصره 
و مبتني بر توان بازپرداخت آنان به ) از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني(فروش اقساطي براي مدت باقيمانده 

سال ) 15(جموعه دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي ، پانزده در هر صورت م. نمايد صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي
تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد 

  . باشد مصوب شوراي پول و اعتبار مي

سازي متناسب با پيشرفت كار در دو  مليات آمادهسازي پس از تجهيز كارگاه و شروع ع پرداخت تسهيالت آماده – 37ماده 
  .گردد برداري از واحدها و همراه با تسهيالت دوره ساخت، فروش اقساطي مي شود تسهيالت ياد شده از زمان بهره مرحله انجام مي

قرارداد  هاي مشمول يارانه را در زمان تسويه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرح -38ماده 
تعيين و به حساب ) در دوره فروش اقساطي(و سهم متقاضي ) در دوره مشاركت مدني(مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده 
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  بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي را از بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر و مابقي بدهي. هاي عامل واريز نمايد بانك
  . خذ تسهيالت تقسيط نمايدوي را با نرخ نافذ در زمان ا

روز با تشكيل پرونده و پس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت ) 15(هاي عامل موظفند ظرف پانزده  بانك – 39ماده 
  . تسهيالت اقدام نمايند

 به منظور انجام هماهنگي الزم و نظارت بر روند پرداخت تسهيالت، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانك مركزي – 40ماده 
. گردد هاي مسكن و شهرسازي و امور  اقتصادي و دارايي تشكيل مي جمهوري اسالمي ايران و با حضور نمايندگان وزارتخانه

هاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيالت را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به  بانك
  . كارگروه مذكور ارسال گردد

وزارت تعاون نيز عضو كارگروه ياد شده خواهد . هاي مسكن باشد ر مواردي كه تسهيالت بانكي مربوط به تعاونيد –تبصره 
  . بود

تفاهم نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت  – 41ماده 
توانند به استناد قراردادهاي ياد شده و در صورت عدم ايفاي  ي عامل ميها تسهيالت بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانك

تبديل به ) اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك(برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك  تعهدات از طرف بهره
  .حال و وصول نمايند

  هاي غير رسمي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه –فصل هشتم 

هاي  هاي فرسوده شهري و سكونتگاه به منظور تسريع در اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافت– 42ماده 
  .پذيرد غير رسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ اقدامات زير صورت مي

ساز و . گردد ها تشكيل مي رت شهرداريها و محالت ياد شده توسط بخش غيردولتي تحت نظا دفاتر خدمات نوسازي محدوده
هاي مسكن و شهرسازي و كشور  نامه توسط وزارتخانه كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابالغ اين آيين

يض هاي اجرايي مي توانند اختيارات خود را به دفاتر ياد شده تفو در طول دوران نوسازي كليه دستگاه. گردد تهيه و اعالم مي
  . نمايند

هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ  حق االمتياز آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظاير آن در محدوده
هاي ذي ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي  بوده و دستگاه

 . اقدام نمايند

ثبت اسناد و امالك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع، تفكيك و افراز و صدور ادارات 
 .نمايند اسناد و نظاير آن اقدام مي

هاي بخش غير دولتي در جهت تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در مناطق ياد شده به عنوان  هزينه
  .  ل مالياتي موديان خواهد بودهاي قابل قبو هزينه



٢٣٦ 
 

هاي جديد حاصل از بهسازي و نوسازي  برداري از ظرفيت وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تأمين زمين و بهره – 43ماده 
هاي  هاي غير رسمي و توليد و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتي به ميزان سهم برنامه هاي فرسوده شهري و سكونتگاه بافت

  :نمايد هاي ياد شده به شرح زير حمايت مي در بافتپيش بيني شده 

ها، موسسات دولتي و  هاي غير رسمي متعلق به وزارتخانه هاي فرسوده شهري و سكونتگاه كليه اراضي واقع در محدوده بافت
  . ابدي باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي سهام آنها متعلق به دولت مي%) 100(هاي دولتي كه صد در صد  شركت

نامه و اراضي در اختيار،  اين آيين) 42(ماده ) 1(هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند  براي اجراي پروژه
واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعالم كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل 

ه به شرط تمليك به مجريان طرح ها و مقتاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط اجاره بلند مدت و يا به شكل اجار
 . وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ خواهد شد، صورت مي پذيرد

  عمران و مسكن روستايي  –فصل نهم 

قانون موظفند بالفاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقالب ) 4(هاي مشمول ماده  كليه دستگاه – 44ماده 
اسالمي در راستاي امكان سنجي كالبدي و تشخيص اراضي مستعد و انجام هر گونه تفكيك اراضي، نسبت به واگذاري قطعي 

اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد ياد شده  اراضي و انتقال رسمي سند مالكيت و يا اعطاي نمايندگي براي
  . عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد ياد شده نخواهد بود. اقدام نمايند

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج واحد درصد سهم  معاونت برنامه – 45ماده 
ا سقف سود مصوب تسهيالت بخش مسكن هر سال براي مدت مشاركت مدني و فروش اقساطي محاسبه و در ابتداي متقاضي را ت

هاي عامل منظور نموده و همه ساله تضمين نامه مورد  همان سال در بودجه بنياد مسكن انقالب اسالمي جهت توديع نزد بانك
  . قبول بانك مركزي را ارائه نمايد

از محل "تسهيالت مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت و خدمات فني همه ساله % ) 5/2(رصد دو و نيم د – 1تبصره 
  . گردد تأمين و به بنياد مسكن انقالب اسالمي پرداخت مي "اي بنياد مسكن هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي

جويي در مصرف  ظارت، رعايت اصول صرفهبنياد ياد شده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه، حق ن – 2تبصره 
  . انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد

نظارت فني بر ساخت و ساز مسكن روستايي، زير نظر بنياد مسكن انقالب اسالمي و در چارچوب قانون نظام  – 3تبصره 
  . 1شود ميانجام ) نظام فني روستايي( – 1374مصوب  –مهندسي وكنترل ساختمان 

  ساير موارد  –فصل دهم 

                                                            
 

  .جايگزين شده است 9/5/1389ن مورخ 44938ت/101030مصوبه  1اين ماده با ماده   1



٢٣٧ 
 

هاي كم درآمد و واحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب  كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه – 46ماده 
  :گردند هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي بافت

هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجزا  هزينه%) 50(شهرداري ها و دهيارهاي كشور موظفند حداقل پنجاه  درصد 
هاي جامع و تفصيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون كارمزد سه  منظور در طرح

  . اقدام نمايند%) 100(ساله باقيمانده عوارض تا صد در صد 

ل شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون و هاي اعما تخفيف%) 100(معادل صد در صد 
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در لوايح بودجه  ساير قوانين با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي توسط معاونت برنامه

معاونت . گيرد هاي مشمول قرار مي يسنواتي كل كشور منظور و در اختيار وزارت كشور جهت پرداخت به شهرداري ها و دهيار
هايي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف برنامه

اري قوانين بودجه سنواتي در هر سال امكان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات الزم را مستقيماً به عنوان مطالبات شهرداري ها  دهي
  . ها در اليحه بودجه سال بعد در نظر گيرد

نامه توسط  گردشكار و فرايند اجرايي مفاد اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين
  . وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابالغ خواهد شد

هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصدو بيست  تراكم پايه مالي در بافت – 1تبصره 
هاي فرسوده شهرها كه حد نصاب تفكيك در آنها رعايت  هايي از بافت درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه%) 120(

  . شود تعيين مي%) 180(به ميزان يك صد و هشتاد درصد   شده باشد،

  . شود درصد تعيين مي 180نامه در كل كشور،  اين آيين 2تراكم پايه در برنامه هاي فصل  – 2تبصره 

قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد و حق بيمه كارگران فصلي ) 28(حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده  – 47ماده 
  . گردد ت احداث ساختمان وصول ميمطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كار در دوره اجراي عمليا

در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي ، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به موارد زير اقدام  – 48ماده 
  :نمايد

 30(هاي الزم براي بيمه نمودن ساختمان هاي مسكوني جديداالحداث كشور تا سقف سي درصد  اعمال تشويق (%
  . هاي مربوط هزينه

 هاي كم درآمد  كمك به خدمات مهندسي گروه 

  اعمال نظارت عاليه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غير دولتي 

  آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان  
نامه، به منظور بهبود عملكرد، ارتقاء بهره وري و  اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين%) 5/2(معادل دو نيم درصد  –تبصره 

  . هاي تأمين مسكن اختصاص مي يابد ها و شوراهاي تأمين مسكن استان ها براي اجراي مطلوب برنامه يابي عملكرد سازمانارز



٢٣٨ 
 

نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به  هاي اجرايي موضوع اين آيين كليه دستگاه – 49ماده 
  . دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند

  .به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 5/2/1388اين تصويب نامه در تاريخ 

  

   



٢٣٩ 
 

  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) 8(آيين نامه اجرايي ماده 

  وزيران هيات مصوبات : تصويب مرجع : 1388/02/07 تصويب تاريخ

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري  7/2/1388ك 42428ت/24182شماره 
  اسالمي ايران

 24/1/1388جلسه مورخ  در 19/3/1387هـ مورخ 40001ت/39238نامه شماره  وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب
نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح  ـ آيين1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب ) 8(به استناد ماده 

   :زير تصويب نمودند

   قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) 8(نامه اجرايي ماده  آيين

وري  منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره توليد و عرضه مسكن، به قانون ساماندهي و حمايت از) 8(ـ در اجراي ماده1ماده
ها، مؤسسات  هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه عرضه خانه

) به اذن مقام معظم رهبري(هاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح ها، شركتهاي دولتي، بانكدولتي و شركت
هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي  موظفند نسبت به فروش خانه

داري كل از سوي بانك مركزي  گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه تعيين مي
آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين %) 100(گردد، واريز نمايند تا معادل صد در صد  يران افتتاح ميجمهوري اسالمي ا

   .نامه به مصرف برسد و مقررات مربوط و مفاد اين آيين

احداثي هاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني  تبصره ـ چنانچه خانه
   .به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد

هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي  نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه هاي مشمول اين آيينـ دستگاه2ماده
مدرك مالكيت كننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هرگونه  اعالم مدت پايان قرارداد استفاده) مساحت عرصه و اعيان(

 .نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطالعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين
نامه به عنوان خانه سازماني براي  هاي مشمول اين آيينسرا توسط دستگاهـ مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمان1تبصره

   .باشد نامه مي گردد، مشمول مقررات اين آيين استفاده ميكاركنان 

ـ چنانچه اطالعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت 2تبصره
م و مبادرت به ربط نسبت به استخراج اطالعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدا هاي ذيمسكن و شهرسازي و ساير دستگاه

  .هاي سازماني نمايد فروش خانه

هاي سازماني در مالكيت خود را بر  نامه كليه خانه ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابالغ اين آيين هاي ذيـ دستگاه3ماده
  .بندي اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند اساس برنامه زمان



٢٤٠ 
 

هاي  نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه ـ از تاريخ ابالغ اين آيين4ماده
   .باشد سازماني ممنوع مي

قانون كه از طرف آنها براي ) 8(هاي مذكور در ماده هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاه ـ آن قسمت از خانه 5ماده
آهن دولتي،  هاي سازماني واقع در ايستگاههاي راه كونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانهاستفاده و س

هاي  ها و خانهمحوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه دستگاههاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاه
مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان  سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و

  .باشد نامه نمي رسد، مشمول مقررات اين آيين دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران مي
ادامه استفاده خانواده افرادي كه  هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون تبصره ـ خانه

نامه به  ـ ، در چارچوب مفاد اين آيين1368اند ـ مصوب  هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقوداالثر شده ساكن خانه
   .شود ساكنين آنها فروخته مي

توانند در مزايده  مي) 1(، موضوع ماده نامه هاي مشمول اين آيينها و سازمانـ كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاه 6ماده
  .شركت نمايند

هاي سازماني،  نامه اجرايي قانون فروش خانه آيين) 6(ماده ) 2(هاي سازماني فرسوده كه قبالً بر اساس تبصره  ـ خانه7ماده
باشد، ولي  نامه خارج مي آيينباشد، از شمول اين  اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي

  .رعايت قانون به فروش خواهد رسيد نامه و با پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين

) بردار دستگاه بهره(ند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني اـ ادارات ثبت اسناد و امالك مكلف 8ماده
  .هاي سازماني اقدام نمايد سبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانهحسب مورد ن

  .باشد هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي ـ كليه هزينه9ماده

هاي دولتي موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت هاي سازماني متعلق به شركت ـ در مواردي كه فروش خانه10ماده
هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع  پس از فروش خانهربط موظف است  دولتي ذي

  .تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد

هاي سازماني را كه در بودجه  وجوه حاصل از فروش خانه%) 100(داري كل مكلف است معادل صددرصد  ـ خزانه11ماده
 .هاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايندجوه اداره شده در اختيار دستگاهشود، به عنوان و سنواتي منظور مي

گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن  وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار مي%) 20(الف ـ بيست درصد 
شخيص باالترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به ت

 .نمايد
وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تأمين نياز فاقدين %) 80(ب ـ هشتاد درصد 

د و عرضه مسكن، طبق هاي تأمين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از تولي مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه
رسد، قرار  مي 19/3/1387هـ مورخ 40001ت/39238نامه شماره  اي كه به تصويب كارگـروه مسكن موضوع تصويب برنامه
  .گردد هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي گيرد، هزينه مي
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  .به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 5/2/1388نامه در تاريخ اين تصويب
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  تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص واگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسكن مهر

  24/6/1388ن43165ت/126560شماره وزيران هيات مصوبات : تصويب مرجع 1388/06/24 تصويب ختاري

ن مهر وزارت مسكن و تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص واگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسك
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك  شهرسازي ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو معاونت برنامه

  مركزي جمهوري اسالمي ايران 

جمهوري  و هفتم قانون اساسي  تصمـيم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست
شرح زير براي اجرا ابالغ  است، به اتخاذ شده 19/3/1387هـ مورخ 40001ت/29238نامه شماره  اسالمي ايران و با رعايت تصويب

  :شود مي

 99هاي برداري زمين حق بهره(مشخص شده در قالب طرح مسكن مهر  هايواگذاري زميننامه  ـ از تاريخ ابالغ اين تصميم1
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است . شود انجام ميبه صورت گروهي هاي مسكوني اين طرح جهت ساخت واحد) ساله

 نفره) 5(تا ) 3(هاي متقاضيان اين طرح را كه واجد شرايط چهارگانه بوده و اسامي آنها به تأييد رسيده است، در قالب گروه
ها تحويل سازي به طور مشخص به اين گروه مراحل آمادههاي با كاربري مسكوني و بالمعارض را در حين ساماندهي كرده و زمين

 .دهد
تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت كمبود زمين و متناسب با وضعيت زمين در استان و  ـ شوراي مسكن استان مي1تبصره

   .نفر افزايش دهد )10(هاي افراد متقاضي تا حدود شهرستان يا ويژگي

ن خريد مايل به اقدام تحت پوشش تعاوني خاصي باشند، حسب نظر شوراي مسكن استان و ـ در صورتي كه متقاضيا2تبصره
اند از  نامه پروانه ساخت واحدهاي مسكوني در زمين واگذار شده را دريافت كرده هايي كه تا تاريخ ابالغ اين تصميم نيز تعاوني

 هاي مزبور تا امل بر تعاونيوزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت ك. شمول اين بند مستثني هستند
اعمال نظارت عاليه بر روند اجرايي و فني تعاوني و پاسخگويي در قبال وضعيت كار با . پايان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نمايد

   .وزارت مسكن و شهرسازي است

تأخير يا عدم انجام دليل با اي كه به هر  هاي اجارهواگذاري فسخ قراردادـ شوراي مسكن استان موظف است نسبت به 3تبصره
   .خود مواجه باشند اقدام نمايد تعهدات

واحد مسكوني در  (80)تا ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازي به استعداد 2
ود اربعه قطعات را حد) بندي اراضي هاي تفكيكي و قطعهطرح(سازي  هاي آمادهضمن تهيه طرح طبقه مسكوني) 4(هكتار و تا 

اي بوده و مشتمل بر مهلت شروع  ها در قالب قرارداد اجارهواگذاري. قرار دهد) 1(مشخص و در اختيار متقاضيان موضوع بند 
هاي تعيين شده و عدم رعايت  ، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت)حداكثر ظرف دو سال(و اتمام بنا ) حداكثر سه ماه(ساخت 

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه  .باشد ويل آن به متقاضيان بعدي ميمشخصات فني و تح
   .بنديها و عرضه آن به متقاضيان اقدام نمايد هاي تيپ مناسب با قطعه نقشه

   :سازي اراضي واگذاري به يكي از اشكال زير قابل انجام است  ـ انجام آماده3
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در اين حالت، دستگاهها . صالح و يا شهرداريها ي ذيصالح يا نهادهاي عمومي غيردولتي ذيالف ـ از طريق شركتهاي پيمانكار
. شود و يا شركتهاي مذكور نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مسكن اقدام و آورده سهم متقاضي به حساب مذكور واريز مي

له و با درصدهاي مشخص فيزيكي ـ ريالي با نظارت هاي پيمانكار مطابق با قرارداد و متناسب با پيشرفت كار در چند مرح هزينه
   .سازمان مسكن و شهرسازي و با تأييد شوراي مسكن استان قابل پرداخت خواهد بود

نامه بين وزارت  در مواردي كه ساخت واحدهاي مسكوني براساس تقاضاي متقاضيان و طبق تفاهم: سازان طريق انبوهب ـ از 
  .سازي زمين نيز جزيي از اجراي كار محاسبه و لحاظ خواهد شد شود، آماده انجام ميمسكن و شهرسازي و سازندگان آن 

تواند تا مرحله اخذ پروانه ساختماني و  نظر متقاضيان و تأييد شوراي مسكن استان مي سازي حسب ـ مراحل آماده1تبصره
   .ريزي واحدهاي مذكور و موارد مشابه ادامه پيدا كند پي

سازي از طريق تعاوني مربوط و با هماهنگي شوراي مسكن استان  تمايل متقاضيان گروهي، انجام آمادهـ در صورت 2تبصره
   .مجاز است

سازي و غيره و نحوه نظارت بر روند طراحي و اجراي آن  ـ دستورالعمل شيوه پرداخت سهم متقاضيان از هزينه آماده3تبصره
  .هرسازي تهيه و با تأييد كارگروه مسكن ابالغ خواهد شدنامه توسط وزارت مسكن و ش پس از ابالغ اين تصميم

   :هاي مسكن مهر به انجام رساندـ وزارت كشور موظف است اقدامات الزم را به منظور عملياتي شدن موارد زير در طرح4

اكثر از جمله هزينه صدور پروانه ساختماني به ميزان هر مترمربع حد هاي شهرداري محدودكردن مجموع هزينهالف ـ 
   .يكصدهزار ريال

   .متناسب با شرايط اقتصادي متقاضيان و نحوه ساخت با تصويب كميسيون ماده پنج نصاب تفكيك قطعاتب ـ تعيين 

   .و ا فزايش تراكم مجاز متناسب با آن در همه شهرها %)180(افزايش تراكم پايه حداقل به ج ـ 

ا جهت تسريع در صدور پروانه ساخت واحدهاي مزبور و همچنين ـ شوراي مسكن استان موظف است اقدامات الزم ر1تبصره
   .هاي آن توسط شهرداري انجام دهد كاهش و تقسيط هزينه

هاي اعمال قانون نظام مهندسي حداكثر  ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا مجموع هزينه2تبصره
   .هزار تومان براي هر مترمربع باشد سي

ند هزينه انشعابات گاز، آب، برق و فاضالب واحدهاي مسكوني در طرح مسكن مهر اهاي نفت و نيرو مكلف وزارتخانهـ 3تبصره
ها و ادارات مربوط حق دريافت هيچ مبلغي را سازمان. برداري از واحدها با تقسيط دو ساله از متقاضي دريافت كنند را پس از بهره

   .شتغير از هزينه انشعابات نخواهند دا به

سوم هزينه نيرورساني برق و گاز و تأمين و انتقال آب را تا ابتداي زمينها و  ند يكاهاي نفت و نيرو مكلف ـ وزارتخانه4تبصره
 سوم از محل سوم از محل منابع استاني و يك هاي فوق به نسبت يك مابقي هزينه. خانه فاضالب را تأمين نمايند احداث تصفيه

ها سوم ملي و استانداري ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است سهم يك معاونت برنامه. شود اعتبارات ملي تأمين مي
   .بيني نمايند سوم بودجه استاني را در بودجه ساالنه پيش موظفند سهم يك
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ور سند ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است پس از اخذ پايان كار واحدهاي مزبور از شهرداري، همكاري الزم جهت صد5
بانك مسكن . به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهين اين اسناد نزد بانك مسكن اقدام نمايد

 ترهين واحدهاي تواند در صورت عدم همكاري متقاضي با وزارت مسكن و شهرسازي در صدور سند، رأساً نسبت به مي
   .مزبور اقدام نمايد

ها موظفند درصورت كارگروه مسكن شهرداري 3/5/1387ك مورخ 316ت/87214نامه شماره  تصويب) 2(ـ طبق بند  1تبصره
سازه، كارهاي (كاري  كار با حداقل پيشرفت كار واحدهاي مسكوني مهر شامل سفت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايان

   .ها اقدام نمايندو ساختمان) هاي رطوبتي زيربنايي تأسيسات و عايق

هاي ـ بانك مسكن موظف است با ارايه قرارداد واگذاري زمين و با معرفي سازمان مسكن و شهرسازي استان به گروه 2تبصره
  .سازي را انجام دهد بالفاصله پرداخت تسهيالت آماده) 1(موضوع بند 

نامه  الغ اين تصميمپس از ابظرف مدت يك هفته موظف است با همـكاري وزارت مسكن و شهرسازي  بانـك مسكنـ 3تبصره
  .و ساخت به گروههاي مذكور و نحوه ترهين زمين را تهيه و به شعب خود ابالغ نمايد سازي پرداخت تسهيالت آمادهدستورالعمل 

نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تسريع اعطاي  آيين) 41(ـ در اجراي ماده 4تبصره
قرار  در رهن بانك) با نمايندگي دستگاه واگذاركننده(زمين با حفظ مالكيت دائمي دولت در طول دوره ساخت  تسهيالت بانكي،

در صورت عدم ايفاي . گردد گيرد و با صـدور سند اعيان، رهن زميـن منفسخ و منفك و نسبت به ترهـين سند اعيان اقدام مي مي
   .خواهد بود) موجر(قرارداد با دستگاه واگذاركننده بردار در  بردار، بانك جانشين بهره تعهدات بهره

كه خود مالك زمين مسكوني در ) به صورت انفرادي(و نيز افراد غيرتعاوني ) در قالب تعاوني(هاي مسكن  ـ اعضاي تعاوني6
خود  باشند براي ساخت واحدهاي مي) به جز شرط مربوط به مالكيت زمين(داخل محدوده بوده و واجد شرايط مسكن مهر 

كننده از اين تسهيالت در هر استان با توجه به ميزان اعتبارات  تبصره ـ تعداد افراد استفاده .گردند مشمول پرداخت تسهيالت مي
   .گردد تخصيصي توسط شوراي مسكن استان تعيين مي

يالت مسكن مهر نمايند مشمول تسه ـ مالكيني كه زمين خود را در قالب مسكن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار مي7
 .باشند مي
 .نامه جز الينفك قرارداد منظور خواهد شد ـ در كليه قراردادهاي منعقده در خصوص مسكن مهر اين تصميم 8

  معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
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 تصويب نامه درخصوص ساماندهي توليد و عرضه مسكن

نامه درخصوص ساماندهي توليد و  تصويب 19/3/1386هـ 37543ت/40189شماره ،انروزي هيات مصوبات : مرجع تصويب
  عرضه مسكن 

جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون ـ وزارت  وزارت -وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون  13/3/1386كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

گيري در مورد نحوه اجراي  جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت تصميم كارگروهي به انتخاب رييس
تصميماتي كه توسط نمايندگان  .شود كل كشور و ساماندهي توليد و عرضه مسكن تعيين مي 1386قانون بودجه سال) 6(تبصره

شود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و الزم االجرا  مذكور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ مي
   .باشد نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي آيين) 19(عايت ماده باشد و با ر مي

  جمهور ـ پرويز داودي معاون اول رئيس
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كل كشور و ساماندهي  1386قانون بودجه سال ) 6(تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي تبصره 
 توليد و عرضه مسكن

  1386/04/06 ن مورخ 37541ت/    51516، مصوبه مصوبات هيات وزيران مرجع تصويب

وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كار و  -زارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقالب اسالمي   و
  ريزي كشور  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه -اموراجتماعي ـ وزارت كشور 

كل كشور و ساماندهي توليد  1386قانون بودجه سال ) 6(يس جمهور در مورد نحوه اجراي تبصره تصميم نمايندگان ويژه ري
و عرضه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  :ا ابالغ مي شوداتخاذ شده است، به شرح زير براي اجر 19/3/1386هـ مورخ 37543ت/40189

به حداقل يك ميليون وپانصد هزار واحد مسكوني افزايش يافته و  1386برنامه توليد مسكن در كل كشور در سال  -1
  .هاي ذي ربط به مرحله اجرا در آيدتمهيدات الزم در جهت تحقق آن از سوي دستگاه

ميليون و پانصد هزار واحد  كشور به استعداد يكوزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تأمين زمين در سطح كليه شهرهاي  -2
اقدام نموده و براي واگذاري اراضي مذكوردرقالب برنامه مصوب بارعايت نكات  1386مسكوني در مرحله اول جهت سال 

   :ريزي نمايد برنامه واجدين شرايط زيربه

     ايط براساس انتخاب متقاضيان خواهد بوددر شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت نحوه سازماندهي متقاضيان واجد شر -الف
كه مي توانند از طريق تعاونيهاي موجود در ادارات و مؤسسات متبوع خود و يا در قالب مجموعه هاي سه خانوار به باال تقاضاي 

طبقه منظور گردد      در اينگونه شهرها ارتفاع مناسب بين سه الي پنج. سازي و احداث مسكن را بنمايند واگذاري زمين جهت آماده
  .صورت بلندمرتبه پرهيز گردد و از واگذاري به

در شهرهاي باالي يكصد هزار نفر جمعيت، سازماندهي در قالب تعاونيهاي مسكن صورت مي گيرد ليكن در اين شهرها  -ب
دهي و تخصيص نيز در صورت مراجعه گروههاي سه خانوار وبيشتر واجد شرايط، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به سازمان

  .زمين به اينگونه متقاضيان اقدام نمايد

در واگذاري زمين به واجدين شرايط اعم از تعاونيهاي مسكن و يا گروههاي سه خانوار و بيشتر غيرتعاوني اعمال نظارت  -ج
ط ابالغي در فني و اجراي ساختمانهاي توسط مجريان صالحيتدار طبق قانون نظام مهندسي و اجراي نماي ساختمان طبق ضواب

  .كليه ساخت و سازها الزامي خواهد بود

وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به توزيع برنامه توليد يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني شهري و روستايي در  -3
ستادهاي عنوان مسئولين  هاي مختلف كشور براساس شاخصهاي موجود اقدام نموده و به استانداران بهبين استان 1386سال 

سهميه هاي ابالغي بعنوان كف برنامه توليد مسكن در هر استان بوده و وزارتخانه يادشده . ها ابالغ نمايدتأمين مسكن استان
نسبت به پيگيري و ارزيابي عملكرد استانها و تعيين استانهاي برتر از بين استانهايي كه فراتر از سهميه مسكن توليد نموده باشند 

  .اقدام نمايد 1386در پايان سال 



٢٤٧ 
 

مورخ  39488/37544سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبلغ ده هزار ميليارد ريال مطابق تصميم نامه شماره  -4
در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا وزارتخانه يادشده نسبت به واردات آهن آالت مورد نياز بخش مسكن به ميزان  16/3/1386

همچنين بنياد مسكن انقالب اسالمي نسبت به واردات آهن آالت جهت احداث مسكن  .دام نمايدحداقل يك ميليون تن اق
  .اقدام نمايد 1386روستايي به ميزان پانصد هزار تن در سال 

هاي صنايع و معادن و بازرگاني برنامه ريزي  با توجه به نياز بخش مسكن به ديگر مصالح عمده از جمله سيمان، وزارتخانه -5
  .به منظور تأمين مصالح مذكور را معمول نمايندالزم 

در جهت تأمين نيروي انساني شاغل در بخش مسكن با توجه به افزايش برنامه توليد، وزارت كار و اموراجتماعي با  -6
ده از هماهنگي وزارت كشور نسبت به سازماندهي نيروي كار مورد نياز بخش مسكن اقدام نموده و در همين راستا نسبت به استفا

  .نيروهاي كارگر ساده و ماهر داراي هويت و صالحيت تبعه ساير كشورها اقدام و جهت آنان كارت شناسايي و مهارت صادر نمايد

. معادل يكصد و پنجاه هزار ميليارد ريال تعيين گرديد 1386ميزان تسهيالت بانكي ويژه برنامه هاي توليد مسكن در سال  -7
ايران با فوريت نسبت به تعيين بانكهاي عامل و مشخص نمودن سهميه هر يك از آنان از سرجمع بانك مركزي جمهوري اسالمي 

  .تسهيالت فوق الذكر اقدام و ابالغ نمايد

  .تخصيص داده شود%) 100(ريال است صددرصد  6300×109هاي بخش مسكن كه  ـ يارانه 8

كشور مالكيت اراضي متعلق به سازمان شيالت  كل 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره “ د”بند ) 6-2(ـ به استناد جزء  9
بيست هكتار با كاربري اداري ـ      هكتار و فضاي خالي 5/31به مساحت  3560استان هرمزگان با مشخصات ثبتي به شماره 

فاقد مسكن درآمد با اولويت كاركنان  خميني جهت تأمين مسكن گروههاي كم  مسكوني واقع در شهرستان بندرعباس، بلوارامام
سازمان شيالت ايران و وزارت جهادكشاورزي به نام سازمان ملي زمين و مسكن به نمايندگي از وزارت مسكن و شهرسازي منتقل 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت نسبت به انتقال، تفكيك و ساير امور ثبتي مورد . گردد
  .شده اقدام نمايدنياز در خصوص اراضي ياد

ـ باتوجه به كاهش سود بانكي، وزارت مسكن و شهرسازي پيشنهاد الزم در خصوص يارانه پلكاني تسهيالت اعطايي به  10
  .متقاضيان ساكن در شهرها و ساير نقاط جمعيتي حسب جمعيت آنها به كارگروه ارايه نمايد

در داخل محدوده شهرها واقع است، پيگيري و اقدام  ـ وزارت مسكن و شهرسازي درخصوص تحويل منابع طبيعي كه 11
  .جهادكشاورزي آمادگي كامل جهت تحويل اين اراضي را دارد. آورد  الزم به عمل

  .هاي موردنياز در شهرها الزامي استرعايت ضوابط شهرسازي در شناسايي و تملك و واگذاري زمين    ـ 12

  معاون اول رئيس جمهور -پرويز داودي                             

   



٢٤٨ 
 

  مهر مسكن طرح قالب در بانكي تسهيالت اعطاي درخصوص نامه تصويب

  مصوبات هيات وزيران : تصويب مرجع : 1388/08/02 تصويب تاريخ ك43774ت/192384شماره 

 نظارت و ريزي برنامه تمعاون - اسالمي  ارشاد و فرهنگ وزارت ـ دارايي و اقتصادي امور وزارت ـ شهرسازي و مسكن وزارت
  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ـ جمهور رييس راهبردي

 نامه تصويب رعايت با و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و سي و يكصد اصل استناد به مسكن كارگروه عضو وزيران
  : نمودند تصويب 2/8/1388 مورخ هـ43505ت/152753 شماره

 بهسازي و نوسازي براي مهر مسكن اعتباري خط منابع از ريال) 4.500.000.000.000( ميليارد پانصد و چهارهزار مبلغ ـ1
 . يابد مي اختصاص مسكن بانك توسط ريال) 150.000.000( ميليون پنجاه و يكصد واحد هر ازاي به شهري فرسوده هاي بافت در

 تسهيالت فقره هزار يك پرداخت به نسبت عامل هايبانك طريق از است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ـ2
 با و ساله ده بازپرداخت با) ملك ارزش درصد هفتاد( ريال) 500.000.000( ميليون پانصد سقف تا هنرمندان براي مسكن خريد
 . نمايد اقدام اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت معرفي

 و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 100( ماده موضوع هاي كاربري با موردنياز اراضي شهرسازي و مسكن وزارت ـ3
 معاونت. قراردهد ربط ذي دولتي دستگاه اختيار در ساخت براي را مهر مسكن هاي طرح در) خيريه امور و اوقاف اداره( مسجد
 با را يادشده اراضي شده تمام قيمت پرداخت منظور به الزم اعتبار است مكلف جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه

 . نمايد منظور سنواتي بودجه در) مسكن و زمين ملي سازمان( شهرسازي و مسكن وزارت پيشنهاد

 يادشده فضاهاي احداث جهت اعتبار بيني پيش به نسبت استان توسعه و ريزي برنامه شوراي در موظفند استانداران ـ تبصره
 . نمايند اقدام 1389 سال بودجه قالب در

) 23( ماده مشمول شود، مي احـداث مهر مسكن متقاضيان مالي مشاركت با سازندگان توسط كه مهر مسكن هاي طرح ـ4
 . شود نمي پيمانكاري بيمه حق مشمول طرحها اين و بوده ـ1387 مصوب ـ مسكن عرضه و توليد از حمايت و سـاماندهي قانون

 مجازند مسكن تعاوني هاي شركت مهر، مسكن طرح قالب در بانكي تسهيالت اعطاي روند در تسهيل منظور به ـ 5
 در را ـ1380 مصوب ـ مستقيم هاي ماليات قانون) 186( ماده اصالحي) 1( تبصره موضوع هاي گواهي همچنين و مالي هاي صورت
 تعاوني، شركت اعضاي با بانك الشركه سهم تقسيط و واحدها رسمي انتقال با همزمان و مسكوني واحدهاي احداث عمليات پايان
 . نمايند ارايه

 احداث صورت در باشد، رسيده مهندسي نظام تأييد به آنها بناي استحكام كه مسكوني واحدهاي مالكين يا مالك ـ 6
 از توانند مي شود مي منتقل مهر مسكن شرايط واجد متقاضي نام به اعيان سند صدور و اتمام از پس كه اضافي واحدهاي
 مسكوني واحدهاي احداث و تخريب صورت در استحكام فاقد واحدهاي مشمول اقدام اين. نمايند استفاده مهر مسكن تسهيالت

 اين موضوع تسهيالت از كه شرايط واجد متقاضيان تمامي. گردد مي نيز يادشده شرايط رعايت با) شهرسازي ضوابط طبق( جديد
 . شد خواهد قرمز آنها) ج( فرم نمايند، استفاده بند



٢٤٩ 
 

 و زمين نقشه ترسيم ضمن اسالمي انقالب مسكن بنياد ،ندارد وجود امالك و اراضي براي مالكيت سند كه شهرهايي در ـ7
 مجاور امالك توسط موصوف زمين به نسبت متقاضي مالكيت تأييد با و زمين مساحت و ابعاد نمودن مشخص و آن حدود تحديد

 به را آن تواند مي مسكن بانك اسالمي، شوراي توسط كتبي اعالم و تأييد صورت در. نمايد مي ارسال شهر اسالمي شوراي به را آن
 متبوع سازمان طرف از اقساط كسر تعهد قبول با شود، مي معرفي متقاضي توسط كه دولت رسمي كارمند نفر يك ضمانت شرط
 . نمايد اقدام مهر مسكن تسهيالت اعطاي به نسبت ضامن

 سقف تا خود شعب توسعه به نسبت مهر مسكن طرح در ازجمله بانك تعهدات به توجه با است مجاز مسكن بانك ـ 8
 . نمايد اقدام توسعه پنجم برنامه پايان تا شعبه) 1400(

 . است  رسيده جمهوري رياست محترم  مقام تأييد به 28/9/1388 تاريخ در نامه تصويب اين

  رحيمي محمدرضا ـ جمهور رئيس اول معاون

   



٢٥٠ 
 

  در خصوص اعطاي تسهيالت بانكي در قالب طرح مسكن مهراصالح تصويب نامه 

  1389/10/25هـ 45964ت/241075شماره مصوبات هيات وزيران : تصويب مرجع : 1389/10/19 تصويب تاريخ
   نامه در خصوص اعطاي تسهيالت بانكي در قالب طرح مسكن مهر اصالح تصويب

ريزي و نظارت  معاونت برنامه -  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  جمهور راهبردي رييس

ب /هـ39205با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسالمي، موضوع نامه شماره  19/10/1389هيئت وزيران در جلسه مورخ 
   :تصويب نمود 16/6/1389مورخ 

  :شود به شرح زير اصالح مي 30/9/1388ك مورخ 43774ت/192384ره نامه شما تصويب

ها خارج از تسهيالت موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه  ز محل تسهيالتي كه بانكا«عبارت ) 2(ـ در بند 1
  .گردد اضافه مي» بانكهاي عامل«بعد از عبارت » نمايند مسكن براي خريد مسكن اعطا مي

  .شود مي حذف» در پايان عمليات احداث واحدهاي مسكوني و«عبارت ) 5(ـ در بند 2

  جمهور ـ محمدرضا رحيمي معاون اول رييس

   



٢٥١ 
 

  تصويب نامه در خصوص تعرفه بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن مهر

 هـ49128ت/30562 شماره وزيران هيات مصوبات : تصويب مرجع : 1392/02/04 تصويب تاريخ

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور - وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي

ران تصويب به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي اي 4/2/1392هيئت وزيران در جلسه مورخ 
 :نمود

در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه با  1/1/1388مهر از تاريخ  ـ تعرفه بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن1
سازمان تأمين . و براي يك بار اخذ مي گردد ريال تعيين) 52000(سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد 

روژه هاي مسكن مهر دريافت نمي نمايد و پس از دريافت كل اين مبلغ موظف است ظرف مدت بيست اجتماعي بيمه ديگري از پ
 .روز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نمايد

در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه با  1/1/1388روژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر از تاريخ ميزان ماليات پـ 2
حداكثر سه و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي  سازندگان و تعاوني ها

به اين  هيچگونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالحبراي هر واحد تعيين مي گردد و  ميليون ريال
 .گيردپروژه ها تعلق نمي

  جمهور ـ محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس

   



٢٥٢ 
 

  تسهيالت خانواده معظم شهدا و ايثارگران

  09/04/1386: هـ، تاريخ  37300ت/53148: شماره

ريزي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه 3/4/1386مورخ  هيئت وزيران در جلسه
 22/3/1386مورخ  45655/400شهيد و امور ايثارگران، موضوع نامه شماره كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بنياد 

  : كل كشور تصويب نمود 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره » د«بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد بند 

) خريد يا احداث(ن هاي عامل موظفند با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران تسهيالت الزم را براي تأمين مسكبانك -1
و )همسر، فرزند و والدين(و باال، خانواده شهدا و مفقودين، %) 25(نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ) 60،000(شصت هزار

در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، ) 160،000،000(آزادگان واجد شرايط به مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال 
ريال براي شهرهاي با  جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر و يكصد ) 120،000،000(يكصد و بيست ميليون 

و مدت %) 4(ريال براي شهرهاي با جمعيت كمتر از يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، با نرخ چهار درصد)100،000،000(ميليون
  . مايندسال بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بدون شرط نوساز بودن پرداخت ن) 20(بازپرداخت 

هاي مسكن و همچنين و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودين عضو تعاوني%) 25(جانبازان بيست و پنج درصد  -2
ضمانت الزم و بدون ارائه  توانند با ارائهساكنين روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي است، مي

  .ريافت نمايندسند ملكي تسهيالت مقرر را د

  

   



٢٥٣ 
 

  تسهيالت مسكن روستايي آموزش كارگران ساختماني، 

  14/05/1386: ن، تاريخ 37987ت/70658: شماره

كل كشور و سازماندهي توليد  1386قانون بودجه سال )6(تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي تبصره 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره و عرضه كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم 

  : شوداتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابالغ مي 19/3/1386هـ مورخ 37543ت/40189

كل كشور جهت  1386قانون بودجه سال ) 6(ريال از محل اعتبارات تبصره ) 200،000،000،000،000(دويست ميليارد  -1
تعداد كارگراني كه بايد تحت . گيرداي كارگران بخش ساختمان در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار ميفهآموزش فني حر

هاي مختلف كار و براساس آناليزي كه وزارت كار و امور اجتماعي ارايه و هاي آموزش كه در بخشآموزش قرارگيرند، حسب هزينه
  .شودد تعيين و در تفاهم نامه مشترك قيد ميبا وزارت مسكن و شهرسازي توافق خواهند نمو

اراضي دولتي به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، جهت توليد مسكن در شهرهاي  -2
  . گرددمختلف به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار مي

، شصت و پنج 1385نسبت به سال %) 15(سقف تسهيالت بانكي براي احداث واحدهاي مسكوني روستايي با افزايش  -3
  . شودتعيين مي 1386ريال در سال ) 65،000،000(ميليون 

ها با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي روستاها توسط بنياد مسكن ، آناليز هزينه1387براي تعيين سقف در سال  -4
  .انقالب اسالمي ارايه گردد

  

   



٢٥٤ 
 

  ر تخصصي عمران و بهسازيمجوز انتشار اوراق مشاركت توسط شركت ماد

  23/08/1386: تاريخ ، هـ 38347ت/100358: شماره

وزارت مسكن و  24/6/1386مورخ  02/100/26642بنا به پيشنهاد شماره  9/8/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 
  : كل كشور تصويب نمود 1386قانون بودجه سال ) 1(شهرسازي و به استناد بند الف تبصره 

- 4(مجاز است اوراق مشاركت موضوع جزء ) شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران(شهرسازيوزارت مسكن و 
قانون ياد شده را با نرخ ) 1(پيوست شماره ) 40907041(كل كشور و رديف  1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره » د«بند ) 7

) 1(اوراق مشاركت مزبور بر عهده امين موضوع ماده  منتشر نمايد وظايف امين%) 5/15(الحساب پانزده و نيم درصدسود علي
در مورد  9/6/1377هـ مورخ 19961ت /31232آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويب نامه شماره 

  . انتفاعي دولت خواهد بود -هاي عمرانيطرح

  

   



٢٥٥ 
 

اعتبار جهت خدمات زيربنايي و تأمين يارانه انتقال تأمين  زمينه سازي جهت فعاليت صندوق هاي زمين و ساختمان،
  كاركنان دولت از كالنشهرها

  30/10/1386: ن، تاريخ 38991ت /166273: شماره

كل كشور و ساماندهي توليد و  1386قانون بودجه سال ) 6(تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي تبصره
به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با 1/10/1386عرضه مسكن كه در جلسه مورخ 

  : شودبه شرح زير براي اجرا ابالغ مي. اتخاذ شده است) 19/3/1386هـ مورخ  37543ت /40189رعايت تصويب نامهشماره 

، پيش نويس اساسنامه  )سهامي عام(هاي زمين و ساختمان هاي زير در موضوع فعاليت صندوقبا تأكيد بر جهت گيري -1
  . هاي ياد شده جهت طي مراحل تصويب به شوراي بورس ارائه گرددصندوق

  واحد مسكوني ) 500(هاي داراي حداقل پانصد فعاليت در شهرك -الف  

  هاي فرسوده و نامناسب شهري فعاليت در يافت -ب  

  هاي دولتفعاليت در راستاي سياست -ج  

، اجراي برنامه تغيير 1386ر افزايش دستمزد كارگر ساده بر افزايش قيمت آجر در شش ماهه نخست سال عنايت به تأثي -2
  . شيوه توليد سنتي آجر به صنعتي مورد تأكيد قرار گرفت

ها نسبت به پيش بيني و كل كشور، كليه استانداري 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره » د«بند  )9-2(در اجراي جزء  -3
هاي آماده سازي اراضي موضوع بند ياد شده اعتبار الزم براي تأمين خدمات زيربنايي و اجراي خدمات روبنايي در طرحتخصيص 

  . هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايندتوسط دستگاه

راهبردي  جهت تأمين يارانه مورد نياز براي انتقال كاركنان دولت از كالنشهرها با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت -4
  . هاي اجرايي اقدام گردددستگاه» ساير منابع«رئيس جمهور از محل رديف 

  

   



٢٥٦ 
 

  احداث مترو هشتگرد و پرند برنامه هاي حمايتي جهت توليد كنندگان مصالح نوين ساختماني

  01/12/1386: ن، تاريخ 39154ت /195971: شماره

كل كشور و سازماندهي توليد  1386قانون بودجه سال )6(تبصره تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي 
به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با  17/10/1386و عرضه مسكن كه در جلسه مورخ 

  : شودبالغ ميبه شرح زير براي اجرا ا. اتخاذ شده است 19/3/1386هـ مورخ 37543ت /40189رعايت تصويب نامه شماره 

هاي زير سازي طرح احداث خط مترو شهرهاي ديد هشتگرد و پرند از محل اعتبارات شركت عمران شهرهاي جديد هزينه -1
 - 1386مصوب  -هاي روسازي و تجهيز از محل اعتبارات قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوختو هزينه

  . تأمين و با فوريت اجرا شود

هاي توليد صنعتي ساختمان اقدامات زير صورت هاي نوين احداث مسكن و شيوهوص تشويق و ترويج فناوريدر خص -2
  . پذيرد

واحد توليد كننده ساختمان با ) 30(سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نسبت به ايجاد و راه اندازي حداقل سي  -الف
  . ا مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايداستان كشور رأساً يا ب) 30(هاي نوين در سي فناوري

و ) در مواردي كه زمين با كاربردي صنعتي در خارج از محدوده قانوني شهرها در اختيار دارد(وزارت مسكن و شهرسازي  -ب
هاي صنعتي ايران نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات و سازمان صنايع كوچك و شهرك

نقد و هشتاد درصد %) 20(هاي نوين با قيمت كارشناسي روز و به صورت بيست درصد ت ساخت صنعتي و فن آوريتجهيزا
  . با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند%) 80(

هاي عامل نسبت به پرداخت تسهيالت ريالي تا معادل هشتاد درصد بانك مركز جمهوري اسالمي ايران از طريق بانك -ج
  . ها اقدام نمايدي مورد نياز اين طرحگذارسرمايه%) 80(

هاي نوين صنعت ساختمان كه مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصويب ماشين آالت و مواد اوليه نياز براي توليد فناوري -د
هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن اعالم و گردند، توسط وزارتخانهمي 1/8/1386ك مورخ 580ت /122173نامه شماره 

  .شودي ميمعرف

  

   



٢٥٧ 
 

  انتشار اوراق مشاركت توسط بانك هاي ملي و مسكن

  06/03/1387: ن، تاريخ  39786ت /23937: شماره

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن كه به استناد اصل يك صد و بيست و    
اتخاذ شده  19/3/1386هـ مورخ 37543ت /40189نامه شماره هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب 

  : شوداست، به شرح  زير براي اجرا ابالغ مي

بانك مسكن  21/8/1386ن مورخ  38454ت/133352موضوع تصميم نامه شماره  12/6/1386پيرو تصميم جلسه مورخ   
و ده هزار )20،000،000،000،000(و بانك ملي ايران مجازند به ترتيب نسبت به انتشار بيست هزار ميليارد

نرخ اوراق ياد . ريال اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيالت براي ساخت مسكن اقدام نمايند) 10،000،000،000،000(ميليارد
از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل %) 2(دو درصد . و با سررسيد پنج ساله خواهد بود%) 5/17(شده هفده و نيم درصد 

  . گرددهاي سنواتي پرداخت ميهاي تخصيصي در بودجهيارانه

  

  

   



٢٥٨ 
 

  1387قانون اساسي در سال  127تشكيل كارگروه مسكن با اختيارات اصل 

  19/03/1387: هـ، تاريخ  40001ت /39238: شماره

يكصد و  بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم و 29/2/1387هيئت وزيران در جلسه مورخ 
هاي كلي نظام و اصول سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سياست

  : قانون اساسي مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه تصويب نمود

وزير بازرگاني،  -يركاظميوزير مسكن و شهرسازي، سيد مسعود م -كار گروهي متشكل از آقايان محمد سعيدي كيا -الف
سرپرست وزارت كشور، محمد  -وزير دادگستري، سيد مهدي هاشمي -وزير اطالعات، غالمحسين الهام -غالمحسين محسني اژيه

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و مسعود زريبافان به عنوان  -وزير تعاون، ابراهيم عزيزي -عباسي
  : شودجمهور با وظايف و اختيارات زير تشكيل مينمايندگان ويژه رئيس 

هاي دولت و رئيس جمهور در كليه امور مربوط به امالك، مستغالت، زمين، مسكن و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليت -1
حات و الحاقات ساختمان و كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصال

بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجمع عوارض، و قوانين 
زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از اعطاي تسهيالت بانك و 

ي مستقيم، مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و هاها، مالياتپرداخت يارانه
ها، تصويب توليد كنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم ، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامه

  . هاي مربوط به اجراي آنهاها و دستورالعملنامه

نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر امالك و تخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيينا -2
مستغالت، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط به تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از 

قانون ياد ) 77(، )76(،)59(، )52(هاي مستقيم و مشمولين مواد ن مالياتقانو) 131(و ) 105(، )93(مسكن دارند، موضوع مواد 
  . و بعد قانون مذكور) 152(شده و همچنين ساماندهي قوانين و ضرايب مالياتي موضوع مواد 

  . تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي امالك و مستغالت و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف -3

  ).اعم از ساخت و ساز، فروش، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت(بازار امالك و مستغالت و زمين و مسكن ساماندهي  -4

  . فراهم نمودن امكانات و منابع مالي الزم -5

مجمع  23/12/1367مصوب  -هاي دولت و رئيس جمهور در قانون تعزيرات حكومتيانجام وظايف و اختيارات و مسئوليت -6
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام 19/7/1373مصوب  -و قانون تعزيرات حكومتي - تشخيص مصلحت نظام

اتخاذ تصميم در خصوص تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و  -7
اجع به قيمت گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و هماهنگي ر

  . صدور حكم و اجراي آن



٢٥٩ 
 

  . هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر عرضه امالك و مستغالت و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع -8

  . جلوگيري از سوادگري و احتكار در بخش امالك و مستغالت و زمين و مسكن -9

اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصالحيه آن و ساير قوانين  -10
  . و مقررات بر عهده دولت است

) 5(و ساماندهي عرضه اين كاال در شبكه توزيع براساس ماده  تعيين ضوابط عرضه امالك و مستغالت و زمين و مسكن -11
  . قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات

قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و ) 4(اعالم ضرورت عرضه امالك و مستغالت و زمين و مسكن موضوع ماده  -12
  . مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كاال

هاي محول شده و لزوم اجراي اصالح تشكيالت و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسئوليت -13
تصميمات و مصوبات كار گروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختالفات براساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي 

  . جمهوري اسالمي ايران

  . خش مسكنساماندهي تبليغات مربوط به ب -14

 –حسين صمصامي، سرپرست وزارت امورد اقتصادي و دارايي  -از آقايان عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي: تبصره
محمد رضا اسكندري، وزير جهاد  -سيد محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي -علي اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن

حسب مورد در جلساتي كه موضوعات مربوط به  -كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طهماسب مظاهري، رئيس -كشاورزي
  . آيدشود، دعوت به عمل ميهاي آنان مطرح ميوظايف و اختيارات و مسئوليت

  . شودجلسات كار گروه رئيس جمهور تشكيل مي -ب

دبير آن مكلف است ساختار مناسب براي اجراي  دبيرخانه كار گروه بايد شده در نهاد رياست جمهور مستقر خواهد بود و -ج
هاي ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور پيشنهاد وظايف و اختيارات و مسئوليت

  .نمايد

راء تصميمات نمايندگان ياد شده در خصوص امور اجرايي فوق در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران  الزم اج -د
  . باشدآيين نامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور مي) 19(است و با رعايت ماده 

هاي مصوب موجود در اين نامهها و آييناختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايي ياد شده و نيز اصالح تصويب نامه -هـ
يم گيري در اين موارد موافقت اكثريت وزيران مالك تصم. گرددخصوص يا مقررات مربوط به وزراي عضو كار  گروه تفويض مي

آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ) 19(باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده عضو كار گروه مي
  . خواهد بود

   



٢٦٠ 
 

  تأمين منابع بانك مسكن و يارانه هاي بخش مسكن

  29/05/1386: ن، تاريخ 317ت /85798: شماره  

ميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با تص
- اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابالغ مي 19/3/1386هـ مورخ  40001ت /39238تصويب نامه شماره )  د(رعايت بند 

  : شود

دالر از محل منابع حساب ذخيره ارزي پس از ) 2،000،000،000(لي دو ميليارد سرمايه بانك مسكن به ميزان معادل ريا -1
  . يابدسير مراحل تصويب تأمين منابع ، افزايش مي

) 2،000،000،000(به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز بانك مسكن، از محل منابع ارزي بانك مركزي مبلغ دو ميليارد  -2
  . گيردررسيد دو ساله در اختيار بانك مسكن قرار ميدالر به صورت سپرده ارزي با س

  . گرددها مستثنا ميمجمع عمومي مشترك بانك 591گذاري مسكن از شمول مصوبه شماره شركت سرمايه -3

گذاري بانك مسكن به منظور ساخت واحدهاي مسكوني تا ميزان سقف تسهيالت صندوق پس انداز مسكن، براي سپرده -4
  . يابدريال افزايش مي)  300،000،000(سيصد ميليون 

گذاري مسكن به صندوق سپرده» خريد«بانك مسكن موظف است اقدامات الزم براي تبديل صندوق سپرده گذاري  -5
  . مسكن به عمل آورد» ساخت«

ين يارانه اعطايي به ا%) 100(وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن حسب مورد موظفند صد درصد  -6
هاي ذيل از طريق بانك هاي خود را به منظور فعاليتاز منابع حاصل از فروش زمين%) 80(بخش و همچنين هشتاد درصد 

  : مسكن اختصاص و يا در بانك مسكن سپرده گذاري نمايند

  . اعطاي تسهيالت براي مسكن مهر -الف

به مبلغ حداكثر هشتاد ميليون %) 60(د اعطاي تسهيالت ساخت واحدهاي نيمه ساخت با شرايط حداقل شصت درص -ب
  . ساله براي هر واحد) 5(ريال با سررسيد حداكثر پنج ) 80،000،000(

اي اعم از كمك بالعوض، يارانه سود، كارمزد تسهيالت و وجوه اداره شده حسب نحوه اختصاص اعتبارات يارانه - 1تبصره 
سازمان ملي زمين و مسكن با بانك مسكن به پيشنهاد وزارت مسكن و مورد و همچنين قرارداد بين وزارت مسكن و شهرسازي يا 

  . شهرسازي و تصويب شوراي مسكن خواهد بود

پس از توديع نزد بانك مسكن به عنوان هزينه  520000 - 17اي موضوع رديف وجوه تخصيصي اعتبارات يارانه -2تبصره 
  .شودقطعي تلقي مي

  

   



٢٦١ 
 

  واگذاري زمين در طرح مسكن مهرترهين قراردادها و تفاهم نامه هاي 

  05/08/1387: ن، تاريخ  41023ت /134041: شماره

به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي  31/4/1387تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه در جلسه مورخ 
اتخاذ شده است، به شرح زير  19/3/1387هـ مورخ  40001ت /39238جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  . شودبراي اجرا ابالغ مي

ها يا قراردادهاي واگذاري زمين از طرف وزارت مسكن و در راستاي برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين، تفاهم نامه -1
ها استناد تفاهم نامهتوانند به هاي عامل ميگردد و بانكشهرسازي براي پرداخت تسهيالت بانكي در حكم سند رسمي تلقي مي

يا قراردادهاي ياد شده، در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك 
وزارت مسكن و شهرسازي حسب اعالم بانك موظف به اقدام در . اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك تبديل به حال و وصول نمايند

  . ضه طبق اين بند خواهد بودمورد حقوق عر

كل كشور و قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه  1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) د(بند ) 2(در اجراي جزء  -2
ماند قراردادهاي مسكن در خصوص برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين، از آنجا كه مالكيت اراضي در اختيار دولت باقي مي

 26590ت /10729هاي مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتي، موضوع تصويب نامه شماره مربوط شامل تضمين اياجاره
  . گرددهيئت وزيران مي 1381/ 1/4هـ مورخ 

كل كشور يارانه مربوط به هزينه پروانه تراكم پايه و مازاد  1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) د(بند ) 4(در اجراي جزء  -4
  . گرددنيز مي) ايمسكن مهر و اجاره(هاي كم درآمد هاي تأمين مسكن گروهجزء ياد شده، شامل برنامه) 3-4(ضوع رديف مو

  

   



٢٦٢ 
 

  تشكيل كارگروه جهت بررسي تسهيالت مسكن

  29/08/1387: هـ، تاريخ  41258ت /153358: شماره

به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون  بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و 19/8/1388هيئت وزيران در جلسه مورخ 
  : اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

الدين حسيني وزير امور اقتصادي ، سيد شمس)رئيس(كار گروهي متشكل از آقايان پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور -1
ان نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي پرداخت و دارايي و محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به عنو

  . شودتشكيل مي) تسهيالت مسكن به برخي اقشار جامعه مجوزهاي خاص

  . گرددميزان تسهيالت و شرايط اعطاي تسهيالت توسط كارگروه ياد شده تعيين مي -2

شود، در حكم تصميمات رئيس ميتصميماتي كه توسط نمايندگان ياد شده در خصوص امور اجرايي موارد ياد شده اتخاذ  -3
  . آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود) 19(باشد و با رعايت ماده جمهور و هيئت وزيران مي

  

   



٢٦٣ 
 

  هزار نفر توسط بنياد انقالب اسالمي به قائم مقامي وزارت مسكن و شهرسازي 25مديريت مسكن مهر در شهرهاي زير 

  28/09/1387: تاريخ ن ،  41472ت /167877: شماره

به اسناد اصل يك صدو  20/7/1387و مورخ  18/6/1387تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه در جلسات مورخ   
هـ مورخ 40001ت /39238تصويب نامه شماره ) د(بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت بند 

  . شودي اجرا ابالغ مياتخاذ شده است، به شرح زير برا 19/3/1387

نفر جمعيت، اقدامات مربوط به  مسكن مهر به قائم مقامي وزارت مسكن و ) 25000(در شهرهاي زير بيست و پنج هزار  -1
  . باشدشهرسازي به عهده بنياد مسكن انقالب اسالمي مي

ه صدور سند اراضي شهرهاي در راستاي توسعه و گسترش نظام مند احداث مسكن در شهرهاي ياد شده امور مربوط ب -2
- مذكور مطابق روش جاري مناطق روستايي مشتركاً بر عهده سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بنياد مسكن انقالب اسالمي مي

  . باشد

افزايش توليد مسكن به صورت انبوه توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي در قالب طرح مسكن مهر براي اقشار كم درآمد  -3
واحد مسكوني تعيين ) 100،000(ساالنه تا يكصد هزار )»ره«ش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني تحت پوش(

چگونگي تأمين تسهيالت بانكي الزم براي اين امر و زمان بندي مربوط توسط معاون اول رئيس جمهور و وزيران مسكن . گرددمي
  .شودانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين و ابالغ ميو شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل ب

اي بخش مسكن را به صورت وجوه اداره شده اعتبارات يارانه%) 100(وزارت مسكن و شهرسازي موظف است صد در صد  -4
  . در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا صرف تسهيالت مربوط به مسكن مهر و واحدهاي نيمه ساخت شود

 38851ت /164235جدول پيوست تصميم نامه شماره ) 2(اصلي موضوع رديف ) 46(فرعي از ) 237(شماره پالك ثبتي  -5
  . گرددزير كوه اصالح مي 14اصلي بخش  237/49مربوط به استان خراسان جنوبي، به شماره ثبتي  10/10/1386ن مورخ 

مربوط  - 1387مصوب  -زا توليد و عرضه مسكن قانون ساماندهي و حمايت) 6(فهرست اراضي قابل انتقال موضوع ماده  -6
باشد، مي» دفتر هيئت دولت«به شرح جداول پيوست كه تأييد شده به مهر ) مورد 6(و مازندران ) مورد 1(هاي مركزي به استان

م وزارت سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است خارج از نوبت به تفكيك و انتقال اراضي مذكور به نا. گرددتعيين مي
  . مسكن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام نمايد

ريال در ) 30،000،000،000(اي بخش مسكن موضوع اين تصميم نامه مبلغ سي ميليارد از سرجمع اعتبارات يارانه -7
مالك و مستغالت گيرد تا نسبت به پياده سازي و راه اندازي سامانه هوشمند و بانك اطالعات ااختيار وزارت بازرگاني قرار مي

  . اقدام نمايد

ريال از محل منابع تنظيم بازار جهت انجام اين ) 10،000،000،000(تواند مبلغ ده ميليارد همچنين وزارت ياد شده  مي  
 . امر هزينه كند

   



٢٦٤ 
 

  ضوابط ارايه تسهيالت ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

  08/10/1387 :ك، تاريخ  41134ت  /182455: شماره  

به  18/6/1387در جلسه مورخ  19/3/1387هـ مورخ 40001ت /39238وزيران عضو كار گروه تصويب نامه شماره   
تصويب نامه ياد شده، ضوابط ساخت ) هـ(استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت بند 

  : را به شرح زير تصويب نمودند مسكن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا

  »ضوابط ارائه تسهيالت ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا«

  : باشندافراد زير مشمول اين تصويب نامه مي -1ماده 

  و باالتر%) 25(جانبازان بيست و پنج درصد  -الف  

  آزادگان  -ب  

  ) همسر، فرزندان و والدين(خانواده شهدا  -ج  

  . گرددمندي ارائه ميتسهيالت مندرج در اين تصويب نامه به خانواده جانبازان و آزادگان متوفي در صورت عدم بهره :تبصره

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تحويل زمين براساس  -2ماده 
اخت مسكن و يا واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك به مشمولين اي در حد الگوي مصوب مسكن به منظور سقيمت منطقه
هاي آن هاي آماده سازي معاف و هزينهاشخاص مشمول اين ماده از پرداخت هزينه. اين تصويب نامه اقدام نمايد) 1(موضوع ماده 

  . از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سنواتي تأمين خواهد شد

ي واحدهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك، بهاي عرضه سهم زمين اين واحدها براساس قيمت در صورت واگذار -1تبصره 
  . گردداي سال واگذاري و بهاي اعياني به قيمت تمام شده محاسبه و وصول ميمنطقه

هاي صدور هاي انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداري و هزينهمشمولين اين تصويب نامه از پرداخت كليه هزينه -2تبصره 
در . هاي مسكوني سهم هر فرد تا سقف مذكور مالك اقدام استباشند و در مجتمعپروانه ساخت تا يكصد متر مربع معاف مي

صورتي كه متراژ هر واحد با سهم هر واجد شرايط بيش از يك صد متر مربع باشد صرفاً مازاد بر يكصد متر مربع مشمول پرداخت 
  . باشدها و عوارض مذكور ميهزينه

تحت عنوان آماده سازي اقشار  40907015اعتبار رديف  1387وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است در سال  - 3ماده 
سازمان ملي زمين و (همچنين وزارت مسكن و شهرسازي . تخصيص و پرداخت نمايد%) 100(ويژه را به صورت صد در صد 

راضي ملي و موات نسبت به تأمين و پرداخت پنجاه ميليارد موظف است از محل اندوخته حاصل از فروش ا) مسكن
هاي آماده سازي واحدهاي مسكوني و اراضي واگذاري مشمولين موضوع ريال جهت اتمام تعهدات هزينه) 50،000،000،000(

  . اقدام نمايد 1387اين تصويب نامه در سال 

سازمان ملي زمين (ر دليل توسط وزارت مسكن و شهرسازي هاي مورد واگذاري به هدر مواردي كه آماده سازي زمين -تبصره
هاي آماده سازي براساس برآورد اراضي مشابه آماده سازي شده مشروط به انجام آماده سازي از ميسر  نباشد، هزينه) و مسكن



٢٦٥ 
 

فر با هماهنگي بنياد ريال براي هر ن) 10،000،000(اين تصويب نامه حداكثر تا سقف ده ميليون ) 3(محل منابع مذكور در ماده 
  . هاي آماده سازي كننده قابل پرداخت استشهيد و امور ايثارگران به دستگاه

نفر از جانبازان بيست و پنج ) 60،000(هاي عامل موظفند با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به شصت هزار بانك -4 ماده
اند با اي استفاده نكردهكه قبالً از مزايا و تسهيالت يارانه) فرزندان و والدين همسر،(و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا %) 25(درصد 

  . تسهيالت احداث مسكن پرداخت نمايند) سازمان ملي زمين و مسكن(تأييد وزارت مسكن و شهرسازي 

سكن و با انبوه در صورتي كه مشموالن اين ماده بخواهند از طريق خريد واحدهاي احداثي سازمان ملي زمين و م -تبصره
توانند با تبديل تسهيالت مشاركت سازان طرف قرار داد وزارت مسكن و شهر سازي نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كنند مي

  . مدني به فروش اقساطي واحدهاي مذكور از ضوابط مندرج در اين آيين نامه استفاده نمايند

مولين اين تصويب نامه در شهرهاي بزرگ با جمعيت بيش از ميزان تسهيالت پرداختي جهت ساخت مسكن به مش -5ماده 
) 160،000،000(ها يكصد و شصت ميليون ريال، در مراكز استان) 180،000،000(يك ميليون نفر، يك صد و هشتاد ميليون 

و با نرخ  )مشاركت مدني و فروش اقساطي(ريال به مدت بيست ساله ) 140،000،000(ريال، ساير شهرها يكصد و چهل ميليون 
  . گرددبدون رعايت الگوي مصوب مسكن تعيين مي%) 4(چهار درصد 

- ميزان تسهيالت پرداختي ساخت مسكن در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيالت مركز استان مربوط تعيين مي -1تبصره 

  . گردد

ها انجام شهرسازي استانهاي مسكن و در مواردي كه واگذاري زمين و يا واحدهاي مسكوني از طريق سازمان -2تبصره 
  . باشدمي پذيرد، اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري مالك ارايه تسهيالت از سوي بانك

هاي نيروهاي مسلح و و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودين عضو تعاوني%) 25(جانبازان بيست و پنج درصد  - 3تبصره 
توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر از هرهايي كه اكثريت زمين آنها فاقد سند رسمي هستند ميهمچنين ساكنين روستاها و ش

  . هاي واگذاري زمين يا سفته و بدون ارائه سند رسمي يا ثبتي تسهيالت ساخت را دريافت نمايندقبيل برگه

- ت و مزاياي مندرج در اين تصويب نامه نمياستفاده از ساير تسهيالت بانكي بدون يارانه، مانع استفاده از تسهيال - 4تبصره 

  . باشد

- هاي عامل پرداخت كننده تسهيالت ساخت مسكن توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين ميبانك  -6ماده 

  . گردند

در اين هاي عامل مجازند براي احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، تسهيالت مقرر بانك -7ماده 
  . شوند فروش اقساطي نمايندنامه را پرداخت نمايند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط كه از سوي بنياد معرفي ميتصويب

پرداخت تسهيالت ساخت به افراد مشمول اين تصويب نامه كه در سنوات قبل از تسهيالت تا سقف ده ميليون  -8ماده 
- ند مشروط به فك رهن و تسويه وام قبلي با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز مياريال استفاده نموده) 10،000،000(

  . باشد
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و باالتر و آزادگاني كه تا پايان %) 25(، جانبازان بيست و پنج درصد )والدين ، همسران و فرزندان(خانواده شهدا  - 9ماده 
اند و حداكثر طي مدتي كمتر از ن بودجه سنوات قبل استفاده نمودههاي قوانيبرنامه سوم توسعه از تسهيالت بانكي موضوع تبصره
هاي دريافتي با معرفي بنياد شهيد و توانند مشروط به باز پرداخت يارانهاند ميسه سال نسبت به تسويه و فك رهن اقدام نموده
اي ساخت مسكن بهره ه تسهيالت يارانهاز يك فقر) سازمان ملي زمين و مسكن(امور ايثارگران و تأييد وزارت مسكن و شهرسازي 

  . مند شوند

اي بخش مسكن استفاده نموده باشند و در صورتي كه مشمولين اين تصويب نامه يك بار از مزاياي تسهيالت يارانه - 10ماده 
اند با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي اي اقدام نمودهطي دوره وصول اقساط اثبات گردد مجدداً نسبت به دريافت تسهيالت يارانه

بانك عامل مكلف است نسبت به اخذ مبالغ مربوط به يارانه اضافي پرداخت شده به حساب افراد ياد ) سازمان ملي زمين و مسكن(
واريز )  20920حساب جاري (شده اقدام و وجوه مربوط را به حساب جاري بانك مسكن نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  . نمايد

هاي عامل و بانك. باشديارانه تسهيالت اين تصويب نامه از محل اعتبار رديف يارانه بخش مسكن قابل پرداخت مي -11ماده 
ارسال ) سازمان ملي زمين و مسكن(ند به منظور برقراري يارانه حسب مورد اطالعات الزم را به وزارت مسكن و شهرسازي امكلف
  . نمايند

ند موارد فسخ قراردادهاي اقساطي را بالفاصله جهت قطع يارانه به وزارت مسكن و شهرسازي ااي عامل مكلفهبانك -12ماده 
هاي اضافي نسبت به هاي عامل ضمن بازپرداخت يارانهدر غير اين صورت بانك. اعالم نمايند) سازمان ملي زمين و مسكن(

ها توسط بانك عامل تأمين و به ول مدت قرارداد تا بازپرداخت يارانهپرداخت سود كوتاه مدت مبالغ يارانه اضافي پرداختي در ط
سازمان ملي زمين و (اين تصويب نامه واريز و مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي ) 13(حساب جاري قيد شده در ماده 

  . اعالم نمايند) مسكن

 1387هاي عامل از ابتداي تير ماه سال توسط بانكزمان استفاده از تسهيالت اين تصويب نامه براي پذيرش تقاضا  -13ماده 
  . خواهد بود 1388و انعقاد قرارداد تا پايان شهريور ماه  1388لغايت پايان خرداده 

بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است به منظور كمك به ساخت مسكن مشمولين اين تصويب نامه عالوه بر  -14ماده 
هاي ملكي خود و تأمين و پرداخت تسهيالت مالي از در اين تصويب نامه نسبت به واگذاري زمين منابع و امكانات پيش بيني شده
  . الحسنه يا بالعوض به مشمولين مذكور اقدام نمايدمحل منابع داخلي به روش قرض

ن كه منجر تصميمات مشترك وزير مسكن و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگرا -15ماده 
به تسهيل تأمين و اخذ تسهيالت ساخت مسكن مشمولين اين تصويب نامه شود و نيز هر گونه حل مشكل جامعه هدف در 

اي اند و در حال حاضر شرايط خاص و ويژهارتباط با تأمين زمين و ساخت مسكن كه قبالً از تسهيالت و امتيازاتي استفاده نموده
  . باشدرا ميدارند معتبر بوده و الزم االج

نامه منوط به تصويب كار گروه پرداخت هرگونه تسهيالت بانكي د رخصوص مسكن، خارج از ضوابط موضوع اين آيين -تبصره
  . باشدمي 29/8/1387هـ مورخ  41258ت /153358موضوع تصويب نامه شماره 
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  . ه استبه تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيد 7/10/1387اين تصويب نامه در تاريخ 
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  سود تسهيالت مسكن شهري و روستايي، تعيين تكليف پروژه هاي نيمه تمام وزارت مسكن و شهرسازي

  08/11/1387: ك، تاريخ  41707ت /205709: شماره

در جلسه مورخ  19/3/1387هـ مورخ 40001ت /39238تصويب نامه شماره )الف(وزيران عضو كار گروه موضوع بند   
تصويب نامه ياد شده ) هـ(اد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت بند به استن 20/8/1387

  : تصويب نمودند

هاي تأمين مسكن شهري و نيز تسهيالت ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي سود تسهيالت پرداختي در قالب برنامه -1
  . گردداضافه و مجموع آن در پايان دوره به نام متقاضي تقسيط مي در دوره مشاركت مدني به سقف تسهيالت پرداختي

هاي نيمه تمام موضوع طرح احداث واحدهاي مجاز ا ست پروژه) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت مسكن و شهرسازي  -2
سوم توسعه كه در  در دوران قانون برنامه)  30830205شماره ( 40906012مسكوني اجاره و اجاره به شرط تمليك به شماره 

هاي مسكوني نيمه تمام كه تاكنون براي واگذاري آنها تعهدي ايجاد نشده است، پس از تعيين باشند و ساير پروژهحال ساخت مي
تكليف پيمانكاران اوليه، در اولويت نخست از طريق شوراي مسكن استان در قالب مسكن مهر واگذار نمايد و در صورتي كه طبق 

هاي مذكور موظفند تعاوني. سكن استان پس از گذشت سه ماه متقاضي نداشت، از طريق مزايده به فروش رسانداعالم شوراي م
  . بهاي اعياني را نقداً پرداخت نمايند و عرضه در قالب مسكن مهر واگذار خواهد شد

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 1387/ 7/11اين تصويب نامه در تاريخ 
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  برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فني كارگران ساختمان

  22/11/1387: ك، تاريخ  42083ا /241874: شماره

در جلسه مورخ  1387/ 19/3هـ مورخ  40001ت /39238تصويب نامه شماره ) الف(وزيران عضو كار گروه موضوع بند   
بنا به پيشنهاد وزارت كار و  – 1387ليد و عرضه مسكن مصوب قانون ساماندهي و حمايت از تو) 21(به استناد ماده  2/10/1387

  : امور اجتماعي، برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فني كارگران ساختماني را به شرح زير تصويب نمودند

  برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فني كارگران ساختماني

  : روندمربوط به كار ميدر اين تصويب نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح  -1

  اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه: سازمان -الف

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان : سازمان نظام استان -ب

  سازمان مسكن و شهرسازي استان: سازمان مسكن استان -ج

  . شودپروانه مهارت فني كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر مي: پروانه -د

  .هااي استاناداراك كل آموزش فني و حرفه: اداره كل -هـ

  . اي مجوز دريافت  نموده باشندحرفه -مؤسساتي كه از سازمان جهت آموزش فني: اي مجازواحدهاي آموزشي فني حرفه -و

  : باشدهدف از اجراي آموزش و صدور پروانه مهارت فني كارگران ساختمان به شرح زير مي -2

هاي مطابق استانداردهاي مورد نياز براي تقويت و مقاوم قاي كارگران صنعت ساختماني با اجراي آموزشتربيت و ارت -الف
-هاي ناشي از عدم رعايت استاندارد ايمني در ساخت و ساز هم راستا با ساير سياستسازي ابنيه و جلوگيري و كاهش از خسارت

  .يد صنعتي ساختمان ، امور مهندسين ناظر و طراح هاي دولت از قبيل استاندارد سازي مصالح ساختماني، تول

تشكيل بانك اطالعاتي نيروي كار صنعت ساختمان توسط وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي وزارت مسكن و  -ب
  . شهرسازي
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  افزايش سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن

  28/05/1388: ن، تاريخ  43169ت /109126: شماره

ن ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و  بيست و هفتم قانون اساسي تصميم نمايندگا  
اتخاذ شده است، به شرح زير  19/3/1388هـ مورخ 40001ت /39238جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : شودبراي اجرا ابال مي

سي آن دسته از اراضي كه توسط سازمان ملي زمين و مسكن و به عامليت از اي و بهاي كارشنامابه التفاوت بهاي منطقه -1
ماده » الف«قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و همچنين بند  9طرف وزارت مسكن و شهرسازي، در اجراي ماده 

ماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجت) 30(ماده » و«قانون برنامه سوم و بند ) 141(
شود، به عنوان افزايش سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن منظور حسب مورد قوانين بودجه سنواتي واگذار شده يا مي

ي اجرا. شود تا براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از جمله خريد اراضي مورد نياز مسكن مهر به مصرف برسدمي
  . هاي آتي بايد به تصويب هيئت وزيران برسداين بند در سال

هاي شماره اي احداث واحدهاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك طرحطرح تملك دارايي سرمايه -2
احداث ها و واحدهاي مسكوني شود و واگذاري پروژهغير انتفاعي و خاتمه يافته تلقي مي) 40906012(و شماره ) 30830205(

هاي قبلي و يا حسب مورد تصميمات كار گروه مسكن خواهد شده از محل اين طرح در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل
ها و واحدهاي احداث شده نيز در چارچوب طرح، كماكان به عنوان سرمايه دولت در بود وجوه برگشتي حاصل از واگذاري پروژه

  . شود تا براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به مصرف برسديسازمان ملي زمين و مسكن منظور م
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  مقررات ملي ساختمان 19رعايت مبحث 

  01/07/1388: هـ، تاريخ  41429/ت/131164: شماره

هاي وزارتخانه 27/8/1387مورخ  3/12-298940بنا به پيشنهاد مشترك شماره  4/6/1388هيئت وزيران در جلسه مورخ 
  : مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمودنفت و 

مقررات ملي ساختمان را اجرا ) 19(هاي غير دولتي موجود و در حال ساخت كه مبحث نحوه پرداخت يارانه به ساختمان -1
  . شودنمايند، مطابق اين تصويب نامه تعيين مي

هاي در دست ساخت و موجود در مناطق شهري سراسر كشور با اولويت مراكز استان و شهرهاي انه به ساختماناعطاي يار -2
  . پر جمعيت انجام پذيرد

هاي موضوع اين تصويب نامه را تا هاي حاصل، هزينههاي تابع و صرفه جوييوزارت نفت از محل اعتبارات داخلي شركت -3
مطابق دستورالعمل ) 1388-1390(ريال در دوره سه ساله ) 13،550،000،000،000(ميليارد  سقف سيزده هزار و پانصد و پنجاه

ظرف  1388تأمين اعتبار موضوع اين تصويب نامه توسط وزارت نفت در سال . اين تصويب نامه پرداخت نمايد) 9(اجرايي بند 
  . يك ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه انجام شود

  . رسازي موظف است از محل اعتبارات خود اقدامات ذيل را ظرف سه ماه به انجام برساندوزارت مسكن و شه -4

  .هاي دو جداره و انتشار آن در چارچوب مقررات ملي ساختمان به منظور توليد انبوهتيپ بندي قاب و شيشه پنجره -الف

  . مقررات ملي ساختمان) 19(تهيه و ابالغ چك ليست طراحي، اجرا و نظارت مبحث  -ب

  . ها به مراجع ذيربط براي اجراراهبردي ساماندهي مصرف انرژي در ساختمان-تهيه و ابالغ طرح ساختاري -پ

نظام مهندسي ساختمان و هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو و سازمان وزارت نفت موظف است با همكاري وزارتخانه -5
مقررات ملي ساختمان و ساير ) 19(هاي ذيربط در امر انرژي، آموزشهاي تخصصي الزم را براي اجراي مبحث ساير دستگاه

  . مقررات مربوط به صرفه جويي انرژي ارائه نمايد

اسالمي ايران موظفند نسبت هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيماي جمهوري وزارتخانه  -6
هاي همگاني الزم براي اشاعه فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف و تبذير با تأكيد بر كاهش مصرف انرژي اقدام به آموزش

  .كنند

هاي نيرو، مسكن و شهرسازي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت نفت موظف است با همكاري وزارتخانه -7
حفاظت محيط زيست نسبت به تدوين و ابالغ ضوابط و مقررات نحوه مميزي انرژي و ارائه برچسب مصرف انرژي  سازمان

هاي كنترل و بازرسي و وزارت مسكن و شهرسازي از طريق شركت. ساختمان با درج در شناسنامه فني ساختمان اقدام نمايد
به انجام مميزي و صدور برچسب مصرف انرژي تمامي  مميزي انرژي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان موظف

  . باشدها ميساختمان
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هاي ها و دهياريسازمان شهرداري( هاي نفت، مسكن و شهرسازي، كشوركارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه -8
-داخت يارانه به ساختمانو سازمان نظام مهندسي ساختمان عالوه بر تدوين دستورالعمل اجرايي ظرف يك ماه براي پر) كشور

شود مسئوليت نظارت بر اجراي اين تصويب نامه را هاي موجود و در دست ساخت كه توسط وزير مسكن و شهرسازي ابالغ مي
  . نيز بر عهده خواهد داشت

 هاي خورشيديهاي موجود يا در حال احداث براي تأمين آب گرم مصرفي از سيستمدر صورتي كه هر يك از ساختمان -9
ريال يارانه بر اساس ) 1،250،000(استفاده نمايد، به ازاي هر متر مربع كلكتور، مبلغ يك ميليون و دويست و پنجاه هزار 

  . دستورالعمل اجرايي پرداخت شود

هاي در دست ساخت غير دولتي كه موارد ذيل را به طور كامل رعايت كرده باشند مطابق با يارانه به ساختمان -1
  : گيردجرايي ياد شده تعلق ميدستورالعمل ا

  ) .سقف فضاي پيلوت،سقف نهايي و ديوارهاي و خارجي(عايقكاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان  -الف

  . هاي آب گرميا آلومينيومي نرمال بر يك با شيشه دوجداره و عايقكاري لوله upvcاستفاده از قاب پنجره  -ب

م و منابع انبساط، استفاده از تجهيزات تأسيساتي سرمايشي و گرمايشي راندمان عايقكاري ديگ و منابع دو جداره آب گر -پ
هايي كه داراي موتورخانه در ساختمان(هاي كنترل هوشمند موتورخانههاي كنترل موضعي دما و استفاده از سامانهباال و سامانه
  ). باشندمركزي مي

ريال به ازاي هر متر مربع زيربنا ) 100،000(مبلغ يك صد هزار هاي تابعه، وزارت نفت از طريق منابع داخلي شركت -11
  . اين تصويب نامه پرداخت نمايد) 10(منوط به اجراي كامل بند 

اين ) 11(وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت نفت موظف است راهكارها و گردش كار الزم براي اجراي بند  -12
ي ياد شده در تمامي مراحل ساخت و ساز اتخاذ و نسبت به نظارت عالي بر آن اقدام تصويب نامه را براساس دستورالعمل اجراي

  . نمايد

هاي نيرو و نفت موظفند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران و وزارتخانه -13
مسكوني و شهرهاي جديد را به انجام رسانده و هاي در شهرك CCHPمطالعه و احداث واحدهاي توليد پراكنده برق و حرارت 

  . نسبت به ترويج به كارگيري واحدهاي توليد همزمان برق، حرارت و برودت در واحدهاي مسكوني اقدام نمايد

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت نيرو و وزارت نفت، مقررات استفاده از توليد همزمان برق و  -14
سازمان نظام مهندسي ساختمان موظف . در ساختمان را تدوين و در قالب مقررات ملي ساختمان ارائه نمايد) برودت(حرارت 

  . است بر اجراي مقررات مربوط نظارت نمايد

-هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي الگوي مصرف سوخت و برق را براي ساختمانوزارتخانه -15

  . ك سال تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايندهاي موجود ظرف ي



٢٧٣ 
 

هاي تابع براساس دستورالعمل اجرايي ياد شده، چهل درصد  هزينه اجراي هر وزارت نفت از طريق منابع داخلي شركت -16
هاي موجود نريال جهت ساختما) 150،000(يك از موارد ذيل را تا سقف هر متر مربع زير بنا معادل يكصد و پنجاه هزار 

  . پرداخت نمايد

  ) سقف فضاي پيلوت، سقف نهايي و ديوارهاي خارجي(عايق كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان  -الف

  . با آلومينيومي نرمال بر يك UPVCهاي دو جداره نصب پنجره -ب

  . ورهاي كنترل هوشمند موتورخانه و كنترل موضعي دما و شير ترموستاتيك رادياتنصب سامانه -پ

  ). پنج تن تبريد(نصب تجهيزات گرمايشي و سرمايشي پر بازده نظير چيلرهاي جذبي خانگي  -ت

  . نصب درزگير براي بازشوهاي ساختمان -ث

  . ساير راهكارهاي بهينه سازي انرژي -ج

  

  

   



٢٧٤ 
 

  تشكيل كارگروهي جهت پي گيري تسهيالت مسكن

  29/07/1388: ن، تاريخ  43521ت /151246: شماره

نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري  تصميم
اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا  19/3/1488هـ  مورخ 40001ت /39238اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : شودابالغ مي

نسبت به تخصيص و پرداخت كامل تسهيالت مسكن روستايي  1388هاي عامل موظفند تا  پايان آبان ماه سال كليه بانك -1
و سازمان بهزيستي كشور و از ) ره(، معرفي شده توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي، كميته امداد امام خميني 1387سهميه سال 
  . براي معرفي شدگان جديد اقدام نمايند 1388سهميه سال  نيز نسبت به پرداخت دويست هزار فقره 1388اول آذر ماه 

هاي عامل در صورت معوقه شدن تسهيالت مسكن روستايي، رونوشت اخطاريه مشتري را به بنياد مسكن انقالب بانك -2
  . اسالمي نيز ارسال نمايند

محل خط اعتباري فعلي مسكن مهر بانك مسكن تسهيالت يكصد هزار واحد مسكن روستايي اضافه بر سهميه آن بانك از  -3
تا بهمن ماه، بانك مركزي ) ميليارد ريال 35000(را تأمين و پرداخت نمايد و در صورت جذب كل مبلغ خط اعتباري موجود، 

  . جمهوري اسالمي ايران نسبت به تأمين مبالغ مورد نياز اقدامات الزم را انجام دهد

ي توسط وزارت مسكن و شهرسازي جهت نوسازي واحدهاي مسكن در بافت از محل خط اعتباري اعالم شده، سهم معين -4
  . يابدفرسوده اختصاص مي

هاي عامل، سهميه بنياد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است عالوه بر ابالغ سهميه وديعه مسكن بانك -5
توجه به تعداد متقاضيان در نوبت افزايش  و با 1388مسكن انقالب اسالمي را با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در سال 

  . دهد

هاي مسكن مهر را تا تاريخ ابالغ اين تصميم نامه تحويل هاي ملي، صادرات، ملت؛ تجارت، رفاه كارگران كه پروندهبانك -6
  . اينداند، نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت اقدام و از مسترد نمودن آن خودداري نمگرفته و بر روي آن اقدام نموده

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با توجه به نياز وزارت نيرو به منابع مالي، نسبت به اختصاص  -7
بند ) 4(و تبصره  18/8/1387مورخ  143789/41188اعتبارات موضوع رديف متمركز پيش بيني شده در تصميم نامه شماره 

هاي مسكن مهر اقدامات الزم را براي تأمين آب و برق پروژه 24/6/1388رخ ن مو43165ت /126560تصميم نامه شماره ) 4(
  . معمول نمايد

وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است واحدهاي نيمه تمام و ساخته شده موجود و متناسب با مسكن مهر را با شرايط زير  -8
  . توافق و به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد

  . ها با ديگر اراضي متعلق به وزارتخانه بر مبناي قيمت كارشناسي روز معاوضه شودهزمين اينگونه پروژ -الف

  . اعياني واحدها برمبناي قيمت تمام شده مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي محاسبه شود -ب



٢٧٥ 
 

هاي بنياد نسبت به خريد پروژه) 8(بند  )ب(و ) الف(تواند با رعايت شرايط موضوع بندهاي وزارت مسكن و شهرسازي مي -9
  . مسكن انقالب اسالمي در شهرهاي داراي بيشتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيت و اختصاص آن به مسكن مهر اقدام نمايد

  

  

  

   



٢٧٦ 
 

ب هزار نفر توسط بنياد مسكن انقال 25اصالحيه آيين نامه خانه هاي سازماني و احراز شرايط متقاضيان در شهرهاي زير 
  اسالمي

  01/10/1388: ك، تاريخ  43674ت /193057: شماره

وزيران عضو كار گروه مسكن به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت   
  :تصويب نمودند 2/8/1388هـ مورخ  43505ت /152753تصويب نامه شماره 

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع ) 8(امه اجرايي ماده آيين ن) 5(متن زير جايگزين تبصره ماده  -1
  . شودمي 7/2/1388هـ مورخ  42428/ت/24182تصويب نامه شماره 

هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اعم از اينكه سكونت آنها در خانه سازماني قبل يا خانه: تبصره
يا جانبازي يا اسارت باشد در صورتي كه در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كما  بعد از شهادت

  . شوداند و از دولت زمين يا واحد مسكوني نگرفته باشند، به ساكنين آن فروخته ميهاي مزبور بودهكان ساكن خانه

  . شودنامه ياد شده ميآيين) 5(حدهاي موضوع ماده هاي سازماني مورد استفاده ائمه جمعه مشمول واخانه-2

نفر را به بنياد مسكن ) 25000(ادارات تعاون، اسامي متقاضيان ثبت نام شده واجد شرايط مسكن مهر در شهرهاي زير  -3
-واگذار مي انقالب اسالمي ارسال و از اين پس مسئوليت احصاء شرايط متقاضيان در اين شهرها به بنياد مسكن انقالب اسالمي

  . گردد

هاي مذكور موظفند بهاي تعاوني«عبارت  8/11/1387ك مورخ  41707ت /205709تصويب نامه شماره ) 2(در بند  -4
در صورت واگذاري اين واحدها به «حذف و عبارت » اعياني را نقداً پرداخت نمايند و عرضه در قالب مسكن مهر واگذار خواهد شد

عياني به صورت نقد و يا اقساط سه تا پنج ساله دريافت و عرضه در قالب مسكن مهر واگذار خواهد متقاضيان مسكن مهر، بهار ا
  . شودجايگزين مي» شد

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 29/9/1388اين تصويب نامه در تاريخ 

  

   



٢٧٧ 
 

به بخش مسكن و تسهيالت مسكن  درصد اعتبارات يارانه اي 100تخصيص خط اعتباري به بانك مسكن و تخصيص 
  كاركنان

  16/03/1380: ن، تاريخ  44721ت /58827: شماره

قانون  127به استناد اصل  3/3/1389تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ   
به . اتخاذ شده است 2/8/1388هـ مورخ  43505ت /152753اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : شودشرح زير براي اجرا ابالغ مي

شوراي پول و اعتبار سقف خط اعتباري  2/4/1388ك مورخ  42761ت /69614مصوبه شماره  2و  1در راستاي بند  -1
ميليارد  70به رقم  1389و  1388هاي تخصيصي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به بانك مسكن براي مسكن مهر در سال

  . يابدريال افزايش مي

بانك مسكن موظف است اقساط دريافتي بابت تسهيالت مسكن مهر را بالفاصله بابت بدهي خط اعتبار به حساب  -1تبصره
  . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز نمايد

بانك . شودايران تعيين مي خط اعتباري ياد شده با نرخ سود نه درصد توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي  -2تبصره 
مسكن مبلغ سود ياد شده را پس از وصول يارانه تسهيالت از دولت و متناسب با دريافت آن به بانك مركزي جمهوري اسالمي 

  . ايران پرداخت خواهد كرد

ريزي و مهالتفاوت نرخ سود تسهيالت مربوط به مسكن مهر شهري و مسكن روستايي معاونت برنابه منظور تأمين مابه -2
هاي مربوط در لوايح بودجه كل كشور را به بانك نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است گواهي تضمين پيش بيني يارانه

  . مركزي جمهوري اسالمي ايران ارائه نمايد

شرايط هاي عامل ملزوم به اعطاي تسهيالت مسكن مهر شهري و روستايي با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك -3
ها مسئوليت حسن اجراي اين بند توسط بانك. باشندمي 13/2/1389ن مورخ  44548ت /31782مندرج در تصميم نامه شماره 

  . باشدبا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي

توليد و  هاي قانون ساماندهي و حمايت ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به منظور اجراي برنامه -4
هاي بخش مسكن را براساس جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت ، صد درصد اعتبارات يارانه1389عرضه مسكن در سال 

بانك ياد شده . باشد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد تا نزد بانك مسكن توديع و به هزينه قطعي منظور نمايدمي
هاي بخش مسكن را براساس قرارداد عامليت و در مقاطعي كه وزارت مسكن و شهرسازي ارانهموظف است صد در صد اعتبارات ي

  . هاي مربوط منظور و اعالميه را به وزارتخانه ياد شده ارائه نمايدكند، وجوه پرداختي را به حساباعالم مي

بانك مركزي جمهوري اسالمي و  تسهيالت ساخت و خريد مسكن كاركنان نظام بانكي كشور براساس تفاهم في ما بين -5
  . شودوزارت مسكن و شهرسازي به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأكيد شده است، پرداخت مي

   



٢٧٨ 
 

تسهيالت تكميلي مسكن مهر، توزيع تسهيالت مسكن روستايي، نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي و گسترش وثايق 
  ار نفر جمعيتهز 25متقاضيان مسكن مهر در شهرهاي زير 

  16/03/1389: تاريخ ، ن 44711ت /58824: شماره

قانون اساسي  127به استناد  1389/ 20/2تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ 
شرح زير اتخاذ شده است، به  2/8/1388هـ مورخ  43605ت /152753جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : شودبراي اجرا ابالغ مي

هاي مربوط به ميليون ريال به عنوان قسط چهارم به پروژه 50هاي عامل موظفند نسبت به اعطاي تسهيالت تكميلي بانك -1
نرخ . اند، اقدام نمايندمسكن مهر كه قرارداد آنها منعقد و پرداخت تسهيالت شروع شده ولي به مرحله فروش اقساطي نرسيده

درصد براي شهرهاي  9درصد و  7درصد ،  14درصد و فروش اقساطي آنها به ترتيب  12د دوران مشاركت تسهيالت فوق سو
قرارداد پرداخت  1389هاي مسكن مهر كه از ابتداي سال سود دوران مشاركت فروش اقساطي براي پروژه.باشدمشمول مي

خواهد بود و براي مناطق روستايي نيز براساس ضوابط موجود اقدام درصد  9درصد و  7درصد،  4تسهيالت آنها منعقد شده است 
  . شودمي

هاي مسكن مهر و بهسازي روستايي كارمزد دوران مشاركت به اصل بدهي اضافه و در فروش اقساطي تسهيالت در پروژه -2
  . در مجموع آن لحاظ خواهد شد

هاي عامل به شرح ذيل توزيع ر واحد مسكوني بين بانكبه ميزان دويست هزا 1389تسهيالت مسكن روستايي در سال  -3
  : شودمي

هزار و بانك  30تعداد : هزار ، بانك ملت 35تعداد : هزار، بانك تجارت 40تعداد : هزار، بانك صادرات  70تعداد : بانك ملي
  . باشدهزار مي 200هزار كه مجموعاً   25تعداد : رفاه

  . را همچنان پرداخت نمايد 1388بانك مسكن موظف است سهميه دويست هزار واحد مسكوني روستايي سال  -تبصره

نامه آيين 19براي متقاضياني كه مبحث «عبارت  18/1/1389ك مورخ  44125ت /9142تصويب نامه شماره  8در ماده  -4
هاي مصوب در طرح و نماي ي نوين در احداث بنا از فناوريهامقررات ملي ساختمان را رعايت و براي تأمين انرژي از روش

  . شودحذف مي» نمايندساختمان از ضوابط معمار ايراني، اسالمي با نظارت بنياد مسكن انقالب اسالمي استفاده مي

واحده ماده  6درصد موضوع تبصره  10شود در مواردي كه امكان تأمين به سازمان ملي زمين و مسكن اجازه داده مي -5
به صورت زمين مسكوني وجود نداشته باشند،  -1370مصوب  -هاقانون نحوه تقويم ابنيه ، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري

معادل قيمت كارشناسي آن را به صورت واگذاري ساير امالك خود و يا به صورت نقد تأمين نمايد تا شهرداري مربوط از محل آن 
  . هاي شهرداري اقدام نمايدحنسبت به حل مشكل معاوضين طر

  : شودهزار نفر تعيين مي 25موارد زير نيز به عنوان وثايق مورد قبول متقاضيان مسكن مهر در شهرهاي زير  -6

  . قانون برنامه چهارم 160كارمندان دستگاه اجرايي موضوع ماده  -الف



٢٧٩ 
 

  مشتريان معتبر مورد قبول سيستم بانكي  -ب

  سيستم بانكي  مشاغل آزاد مورد قبول -ج

  

  

   



٢٨٠ 
 

  اختصاص بودجه جهت اجراي طرح هاي هادي روستايي و احياي بافت هاي فرسوده

  14/04/1389: تاريخ ، 44861/ 82176: شماره

  . كه در مراكز استان چهار محال و بختياري تشكيل شد، موافقت نمود 26/3/1389هيئت وزيران در جلسه مورخ 

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همكاري 
  : استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد

از محل رديف متفرقه ملي قانون هاي هادي روستايي استان اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي كمك به اجراي طرح -1
  . 1389بودجه سال 

هاي هاي فرسوده شهري با مشاركت استان و شهردارياختصاص مبلغ شصت ميليارد ريال براي احياء و بازسازي بافت -2
  . 1390و  1389هاي استان به نسبت مساوي  طي سال

مصوب  –ماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قانون سا 8هاي سازماني استان از شمول ماده مستثني شدن خانه -3
  . به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان – 1387

  . بررسي اختصاص زمين مناسب توسط وزارت مسكن و شهرسازي و استانداري به اعضاي هيئت علمي -4

  

   



٢٨١ 
 

 جه جهت تأسيسات زيربنايي مسكنما به التفاوت تسهيالت مسكن روستايي و افزايش دوره بازپرداخت، تخصيص بود
  مهر، بيمه تسهيالت مسكن مهر

  09/05/1389: تاريخ ، ن 44938ت /101030: شماره

قانون اساسي  127به استناد اصل  14/4/1389تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ 
اتخاذ شده است ، به شرح زير  2/8/1388هـ مورخ  43505ت/152753جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : شودبراي اجرا ابالغ مي

نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه آيين 45متن زير جايگزين ماده  -1
  : شودمي 7/2/1388ك مورخ  41527ت /24198شماره 

التفاوت سود سهم متقاضي تا سقف زي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر سال مابهريمعاونت برنامه« -45ماده 
سود مصوب تسهيالت بخش مسكن را براي مدت مشاركت مدني و فروش اقساطي محاسبه و در ابتداي همان سال در بودجه 

امه الزم را در خصوص هزينه ناشي از مانده هاي عامل منظور نمايد و تضمين نبنياد مسكن انقالب اسالمي جهت توديع نزد بانك
مطالبات معوق شامل اصل و سود هزينه متعلقه تسهيالت به منظور احداث ساالنه دويست هزار واحد مسكوني، ارائه و براساس 

  » .اعالم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعتبار الزم را در اليحه بودجه سال بعد پيش بيني نمايد

ميليارد ريال از  4نامه به مبلغ امه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است نسبت به مبادله موافقتمعاونت برن -2
هاي فاضالب و تصفيه آن براي يك هاي آب و برق و شبكهكل كشور را به منظور تأمين و اجراي شبكه 1389محل بودجه سال 

  . ميليون واحد مسكن مهر در شهرهاي كشور اقدام نمايد

هاي ها و با همكاري بانكبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است حسب نظر بنياد مسكن انقالب اسالمي استان -3
ماه اقدام  36عامل نسبت به تطويل دوران مشاركت مدني تسهيالت مقاوم سازي، نوسازي و بهسازي مسكن روستايي تا سقف 

حكم اين . سال نشود 15مدني و فروش اقساطي تسهيالت ياد شده بيش از اي كه مجموع طول دوران مشاركت نمايد، به گونه
  . شوداند نيز ميبند شامل تسهيالتي كه قبالً پرداخت شده

ت /69614بيمه تضمين بازپرداخت تسهيالت اعطايي مشكن مهر از محل خط اعتباري مسكن مهر موضوع مصوبه شماره  -4
يابد، اين ميزان بايد توسط متقاضيان درصد كاهش مي 25/1تبار از دو درصد به شوراي پول و اع 1388/ 2/4ك مورخ  42761

همچنين بانك مسكن . مسكن مهر طي دو سال همزمان با دوران فروش اقساطي تسهيالت به صورت اقساطي پرداخت شود
  . موظف است نسبت به استرداد كليه وجوه برداشت شده از اين بابت اقدام نمايد

بيمه تضمين بازپرداخت تسهيالت اعطايي واحدهاي مسكن مهر كه تا زمان ابالغ اين تصميم نامه به مرحله هزينه  -تبصره
  .شوداند از محل يارانه وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت ميفروش اقساطي رسيده

كل كشور  1389سال  هاي در اختيار از محل بودجهميليارد ريال از يارانه 10وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است مبلغ  -5
آوري اطالعات مورد نياز سامانه هوشمند امالك و را در زمينه توليد نرم افزارها و پياده سازي طرح و تجهيز مركز ديتا و جمع

  . مستغالت كشور هزينه نمايد



٢٨٢ 
 

ياد مسكن كار گروهي مركب از وزيران دادگستري، بازرگاني، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس بن -6
انقالب اسالمي و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به بررسي مسائل و اتخاذ تدابير اجرايي الزم در خصوص سامانه 

  . هوشمند امالك و مستغالت كشور و همچنين نظارت براي اجراي آن اقدام و نتيجه را هر دو ماه به كار گروه مسكن ارائه نمايند

  

  

   



٢٨٣ 
 

  ني خراسان جنوبي و شمالي، تسهيالت بافت فرسوده و مسكن مهر نيمه صنعتيخانه هاي سازما

  06/06/1389: تاريخ ، ن 45091ت /11264: شماره

قانون اساسي  127به استناد اصل  11/5/1389تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ 
اتخاذ شده است، به شرح زير 2/8/1388هـ مورخ  43505ت/152753شماره  جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه

  : شودبراي اجرا ابالغ مي

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه  8هاي خراسان جنوبي و شمالي از شمول ماده هاي سازماني استانخانه -1
  .باشدمستثني مي -1387مصوب  –مسكن 

هاي فرسوده واحد مسكوني از سهميه سال جاري تسهيالت خط اعتباري مسكن مهر در بافت 3600تا سقف معادل ريالي  -2
و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت ميليارد ريال براي  13/2/1389ن مورخ  44548ت/31782شهري موضوع تصميم نامه شماره 

  . يابدپرداخت تسهيالت وديعه مسكن با عامليت بانك مسكن اختصاص مي

شوند تا آوري نوين و به صورت نيمه صنعتي احداث ميهيالت براي ساخت واحدهاي مسكن مهر كه با فنپرداخت تس -3
مركز (مصاديق و نحوه تعيين واحدهاي مشمول اين بند توسط وزارت مسكن و شهرسازي . شودميليون ريال تعيين مي 220

  . شودمشخص و به بانك عامل اعالم مي) تحقيقات ساختمان و مسكن

  

  

   



٢٨٤ 
 

هزار نفر، كمك تشويقي به بانك مسكن، چك  25تخصيص اعتبار براي انجام امور نظارتي مسكن مهر در شهرهاي زير 
  برگشتي متقاضيان مسكن مهر، اصالح ضوابط اعطاي تسهيالت به آزادگان

  11/07/1389: تاريخ ، ن 45360ت /155272: شماره

و به استناد اصل يكصد و بيست و  29/6/1389كه در جلسه مورخ  تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن
اتخاذ شده  2/8/1388هـ مورخ  43505ت /152753هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصميم نامه شماره 

  : شوداست به شرح زير براي اجرا ابالغ مي

ت فني و نظارتي، اداري و پشتيباني طرح مسكن مهر در وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است به منظور انجام خدما -1
هاي بخش مسكن در از محل يارانه) به ازاي هر واحد پانصد هزار ريال(ميليارد ريال  75هزار نفر جمعيت، مبلغ  25شهرهاي زير 

  . اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دهد

به  89ه عنوان كمك تشويقي اعطاي تسهيالت مسكن مهر در سال ميليارد ريال از محل يارانه بخش مسكن ب 100مبلغ  -2
  . بانك مسكن پرداخت شود

وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در اجراي طرح مسكن مهر از طريق تفاهم نامه با سازندگان و بانك و براساس  -3
  . نمايد 1390و  1389هاي الدستورالعمل ابالغي وزير مسكن و شهرسازي اقدام به توليد و عرضه مسكن مهر سهميه س

به منظور حمايت از بخش مسكن و تسهيل در روند اخذ تسهيالت انفرادي، اعم از ساخت يا فروش اقساطي سهم الشركه  -4
ها از شرط ممنوعيت واحدهاي احداثي و در راستاي تأمين مسكن براي هر خانواده، متقاضيان انفرادي مزبور و اعضاي تعاوني

  . باشندمعاف مي) بانك مسكن(هيالت به دليل وجود چك برگشتي و بدهي معوق به سيستم بانكي استفاده از تس

در مورد شركت عمران شهرهاي جديد از سال  12/11/1388ن مورخ  44014ت /214513اجراي تصميم نامه شماره  -5
  . شوداعمال مي 1390

ك  44025ت /25183اده شهدا موضوع تصويب نامه شماره ضوابط ارائه تسهيالت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانو -6
  : شودبه شرح زير اصالح مي 17/12/1388مورخ 

آماده سازي «اضافه و عبارت » موظف است«بعد از عبارت » قانون برنامه و بودجه 30با رعايت ماده «عبارت  4در ماده  -الف
  . شودمي» آماده سازي اراضي براي اقشار ويژه« جايگزين عبارت» درصد و باالتر 25زمين آزادگان و جانبازان 

  . گردداضافه مي» فقره 40000احداث مسكن و حداكثر «قبل از عبارت » خريد يا«عبارت  5در ماده  -ب

به حساب جاري بانك مسكن نزد «جايگزين عبارت » شودبه حساب خزانه داري كل كشور واريز مي«عبارت  9در ماده  -ج
  » .گرددواريز مي) 20920حساب جاري (اسالمي ايران  بانك مركزي جمهوري

و » چهل ميليون ريال«هاي جايگزين به ترتيب عبارت»  1388سال «و » ميليون ريال 50«هاي عبارت 10در ماده  -هـ
  . گرددمي» برنامه چهارم توسعه«



٢٨٥ 
 

واحدهاي «پس از عبارت » رياستيجا«عبارت  23/4/1389ن مورخ  44557ت /87670تصميم نامه شماره  2در بند  -7
  . الزم االجرا است 23/4/1389اين بند از تاريخ . شودحذف مي» در مرحله نازك كاري«اضافه و عبارت » مسكوني

  

   



٢٨٦ 
 

  تكميل سامانه اطالعات امالك و مستغالت و ثبت معامالت در آن

  15/10/1389: تاريخ ، ن 45914ت /232469: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با  127مهور در كار گروه مسكن كه به استناد اصل تصميم نمايندگان ويژه رئيس ج
  : شوداتخاذ شده است به شرح زير ابالغ مي 2/8/1388هـ مورخ  43505ت/152753رعايت تصويب نامه شماره 

يل سامانه اطالعات امالك وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن به منظور تكم -1
ظرف مدت چهار ماه نسبت به اجراي  21/10/1387ك مورخ  441632ت /190328و مستغالت موضوع تصويب نامه شماره 

  : تصميمات زير اقدام نمايد

هاي تنظيم شده در دفاتر مشاورين امالك و مستغالت از حالت نگارش دستي به ها و اجاره نامهتبديل كليه مبايعه نامه -الف
پرينتي به نحوي كه امضاي متعاملين بر روي صفحاتي كه كامالً توسط سامانه اطالعات امالك و مستغالت پرينت شده است و 

  . داراي هولوگرام و باركد دو بعدي است، اخذ شود

هاي بانكداري الكترونيكي بانك مسكن جهت به پايانه فروش بانكي يا ساير سامانه تجهيز شدن دفاتر مشاورين امالك -ب
هاي مالي معامالت به ويژه حق المشاوره امكان پرداخت الكترونيكي توسط متعاملين، اتصال سامانه معامالت و شفافيت تراكنش

  .مستغالت به سامانه بانك و امكان ارائه ساير خدمات بانكي مربوط به ملك 

اي در دفاتر مشاورين امالك و مستغالت و هاي دستي و رايانهايجاد سامانه جامع امالك و مستغالت با هدف تبديل پروژه -ج
  اطالع رساني دقيق به عرضه كنندگان و متقاضيان ملك 

موظف ) - 1382مصوب  -قانون نظام صنفي كشور 53موضوع ماده (هاي صنفي كشورهيئت عالي نظارت بر سازمان -تبصره
تصويب نامه ياد شده و اتحاديه كشوري مشاورين امالك و مستغالت نسبت به  2است با همكاري دبيرخانه كار گروه موضوع بند 

هاي تشويقي و تنبيهي مناسب اقدامات الزم را زمان بندي اجراي موارد فوق، اجراي آزمايشي در استان تهران و اعمال سياست
  . انجام دهد

مهوري اسالمي ايران موظف است با اعالم وزارت بازرگاني نسبت به تخصيص كد پستي و بدون دريافت شركت  پست ج -2
. هزينه براي تمامي امالك و اماكني كه به نحوي در سامانه اطالعات امالك و مستغالت نياز به كد پستي دارند، اقدام نمايد

  . ساعت از زمان اعالم، انجام شود 96ساير مناطق ظرف ساعت و در  48ها ظرف اختصاص كد پستي بايد در مراكز استان

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است نسبت به اتصال دائمي مشاورين امالك و مستغالت سراسر كشور به  -3
  . ها با حداقل هزينه اقدام نمايدو يا ساير فناوري adslاينترنت مستمر از طريق 

   



٢٨٧ 
 

 مهر شهري و مسكن روستايي تضمين نرخ سود تسهيالت مسكن

  25/10/1389: تاريخ  ، ن 46070ت /2440993: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با  127تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن به استناد اصل 
  : شودراي اجرا ابالغ مياتخاذ شده است ، به شرح زير ب 2/8/1388هـ مورخ 43505ت/152753رعايت تصويب نامه شماره 

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مطابق جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، معاونت برنامه
نسبت به صدور گواهي تضمين الزم مبني بر پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي در مسكن مهر شهري و 

به ميزان نه )  19/8/1389هـ مورخ  45618ت /186729تصويب نامه شماره  2و  1ضوع بندهاي عالوه بر تضمين مو(روستايي 
ها و چهاردرصد در ساير مناطق و همچنين گواهي تضمين الزم مبني بر پيش بيني درصد در تهران، هفت درصد در مراكز استان

هاي متعلقه در لوايح بودجه امل اصل سود و هزينههاي ناشي از مانده مطالبات معوق تسهيالت مقاوم سازي روستايي شهزينه
  . سنواتي كل كشور اقدام نمايد

  

   



٢٨٨ 
 

  اعطاي تسهيالت مسكن به هنرمندان و نخبگان، اعتبارات آب شرب پرند و افزايش سرمايه بانك مسكن

  28/10/1389: تاريخ ، ن 45991ت /245203: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با  127ن كه به استناد اصل تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسك
  : شوداتخاذ شده است به شرح زير اجرا و ابالغ مي 2/8/1388هـ مورخ  43505ت /152753رعايت تصويب نامه شماره 

درصد  80ادل بانك ملت يك هزار فقره تسهيالت احداث يا خريد واحد مسكوني حداكثر به مبلغ پانصد ميليون ريال مع -1
  . درصد به يك هزار نفر از هنرمندان بامعرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پرداخت نمايد 12ارزش ملك و با نرخ 

هاي تجارت و صادرات سه هزار فقره تسهيالت احداث يا خريد واحد مسكوني، حداكثر به مبلغ پانصد ميليون ريال و بانك -2
  . درصد به سه هزار نفر از نخبگان پرداخت نمايند 12درصد ارزش ملك و با نرخ  80مبلغ هشتصد ميليون ريال معادل 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال براي تأمين آب شرب شهر  -3
  . جديد پرند، به وزارت نيرو پرداخت نمايد

يابد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي زار و هفتاد ميليارد ريال افزايش ميسرمايه بانك مسكن به مبلغ چهارده ه -4
معاونت ياد شده افزايش . كل كشور اقدام نمايد 1390رئيس جمهور نسبت به پيش بيني اعتبار مورد نياز در اليحه بودجه سال 
  .به كار گروه مسكن ارائه نمايد سرمايه بانك ياد شده تا مبلغ سي هزار ميليارد ريال را بررسي و نتيجه را

  

   

   



٢٨٩ 
 

  افزايش تسهيالت شهرستان خرم آباد، فروش اقساطي تسهيالت شهرستان تفت، توزيع تسهيالت مسكن روستايي

  10/11/1389: تاريخ ، ن 46132ت /254617: شماره

قانون  127تناد اصل و به اس 13/10/1389تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ 
اتخاذ شده است، به شرح  2/6/1388هـ مورخ 43505ت/152753اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : شودزير براي اجرا ابالغ مي

هاي سقف تسهيالت مسكن در پروژه مسكن مهر شهرستان خرم آباد به لحاظ وضعيت خاص پروژه و زمين و هزينه -1
  . يابدميليون ريال افزايش مي 250ميليون ريال به  200مقررات ملي ساختمان، از  19ف ساخت و ساز و لزوم رعايت مبحث مضاع

هاي مسكن مهر شهرستان تفت استان يزد بدون محدوديت متراژ و با بانك مسكن نسبت به فروش اقساطي كليه پروژه -2
  . اي مسكوني تا پايان سال جاري از شهرداري، اقدام نمايدنرخ چهار درصد و مشروط به اخذ پايان كار واحده

  . شودبه شرح زير اصالح مي 16/3/1389ن مورخ  44711ت /58824تصميم نامه شماره  3بند  -3

هاي عامل به شرح زير به ميزان چهارصد هزار واحد مسكوني بين بانك 1389تسهيالت مسكن روستايي در سال  -3  
  .: شودتوزيع مي

: هزار، بانك مسكن 25: هزار، بانك رفاه 30: هزار، بانك ملت 35: هزار، بانك تجارت 40: هزار، بانك صادرات 70: ملي بانك
  . باشدهزار مي 400هزار كه مجموع آن  200

  . را همچنان پرداخت نمايد 1388بانك مسكن موظف است سهميه دويست هزار واحد مسكوني روستايي سال : تبصره

عبارت » شودواگذاري شده يا مي«پس از عبارت  28/5/1388ن مورخ  43169ت /109126تصميم نامه شماره  1در بند  -4
هاي عمومي گيرند و كسر هزينهها قرار گرفته يا ميهاي اختصاصي اراضي شهري كه مورد حكم دادگاهپس از وضع هزينه«

  . باشدقابل اجرا مي 1/1/1389ين بند از تاريخ ا. شوداضافه مي» مرتبط اجراي طرح مسكن مهر، در هر سال مالي

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مربوط به استان آذربايجان شرقي، به  6فهرست اراضي موضوع ماده  -5
 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است. شودتأييد شده است، تعيين مي» دفتر دولت«شرح جدول پيوست كه به مهر 

  . خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضي ياد شده به نام وزارت مسكن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام نمايد

   



٢٩٠ 
 

واگذاري مسكن مهر به اراضي واگذاري قبلي، اراضي مورد نياز تأسيسات زيربنايي و ثبت اطالعات مسكن در سرشماري 
  1390سال 

  10/02/1390: تاريخ ، ك 46478ت /27009: شماره

قانون اساسي  127به استناد اصل  16/12/1389تصميم نمايندگاه ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ 
اتخاذ شده است، به شرح زير  2/8/1388هـ مورخ 43505ت/152753جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  : گرددبراي ابالغ ايفاد مي

با مشكل سند مالكيت جهت )استان گلستان(و كالله) استان كردستان(يان مسكن مهر كه در شهرهاي مريوان متقاض -1
تصويب نامه شماره ) 7(باشند، به مدت دو سال از تاريخ ابالغ اين تصميم نامه، مشمول بند ترهين نزد بانك مواجه مي

  . شوندمي 30/9/1389ك مورخ  43774ت /192384

و شهرسازي مجاز است در قراردادهاي واگذاري زمين مسكوني به اشخاص حقيقي واجد شرايط مسكن مهر وزارت مسكن  -2
منتقل اليه آخر نسبت به انتقال قرارداد ) ج(و براساس دستورالعمل مورد تأييد وزير مسكن و شهرسازي با قرمز كردن فرم 

  . واگذاري به ايشان اقدام نمايد

هاي طراحي، نظارت و تأييد نهايي لوله كشي ف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموع هزينهوزارت مسكن و شهرسازي موظ -3
  . گاز براي هر واحد مسكن مهر حداكثر يكصد و بيست هزار ريال توسط مهندسي دريافت شود

. گرددن ميميانگين زير بناي مفيد واحدهاي احداثي مسكوني مسكن مهر در هر پروژه در شهر قم يكصد متر مربع تعيي -4
شوند، ملزم هاي چند خانواري احداث ميهاي مسكن مهر كه در اراضي واگذاري دولتي اعم از انبوه سازي، تعاوني و گروهدر پروژه

  . باشندبه رعايت الگوي مصرف مسكن مي

مخابرات را در  وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي مورد نياز احداث پست و تجهيزات آب و فاضالب، برق، گاز و -5
  . هاي خدمات رسان قرار دهدهاي مسكن مهر بدون دريافت هزينه و انتقال سند در اختيار دستگاهسايت

از محل خط (سهميه تسهيالت بافت فرسوده  13/2/1389ن مورخ  44548ت /31782تصميم نامه شماره  11در بند  -6
  . يابدايش ميواحد افز 60،000واحد به  50،000از ) اعتباري مسكن مهر

» 1/11/1389تا تاريخ «عبارت  9/5/1389ن مورخ  44938ت /101030تصميم نامه شماره ) 4(در تبصره ذيل بند  -7
  . شودمي» تا زمان ابالغ اين تصميم نامه«جايگزين عبارت 

  . رددگاضافه مي 23/4/1389ن مورخ  44857ت /87670مصوبه شماره  3بند زير به عنوان تبصره ذيل بند  -8

در صورت عدم رعايت الگوي مصرف مسكن در اراضي واگذاري دولتي، پرداخت تسهيالت بانكي بدون يارانه و با نرخ :  تبصره
  . شودمصوب سيستم بانكي انجام مي

نسبت به جمع آوري اطالعات مسكن شامل نوع  1390مركز آمار ايران موظف است در سرشماري نفوس و مسكن سال  -9
براساس استاندارد اعالم شده از (شماره سند، پالك اصلي و فرعي ، آدرس ملك ) اوقافي، فاقد سند و مانند آنها رسمي ،(سند 



٢٩١ 
 

، كد پستي ، شماره پروانه ساخت و پايان كار ، شماره كنتورهاي انشعابات اصلي و )سوي شركت پست جمهوري اسالمي ايران
  . تعيين نوع سكونت اقدام نمايد

   



٢٩٢ 
 

  هر و مسكن روستايي و مابه التفاوت نرخ سود و تسهيالت وديعه مسكنتسهيالت مسكن م

  10/02/1390: تاريخ ، ن 46517ت /26687: شماره

قانون اساسي  127به استناد اصل  29/1/90تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن كه در جلسه مورخ 
اتخاذ شده است، به شرح زير  2/8/1388هـ مورخ 43505ت/152753جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  . گرددبراي ابالغ ايفاد مي

 250، 220،  200سقف تسهيالت پرداختي به مسكن مهر به صورت غير صنعتي، نيمه صنعتي و صنعتي به ترتيب  -1
هاي سود آيين نامه اعطاي هيالت با نرخقراردادهاي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تس. گرددميليون ريال تعيين مي

هاي توسط بانك مسكن و ساير بانك  23/12/1388مورخ   257703/44245تسهيالت مسكن مهر موضوع تصميم نامه شماره 
  . گرددعامل محاسبه و منعقد مي

باري و نظارتي نظام هاي پولي، اعتهاي مصوب سياستمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تفاوت نرخ -2
. هاي عامل تخصيص و پرداخت نمايدهاي سنواتي پيش بيني و به بانكرا به عنوان يارانه در بودجه 1390بانكي كشور در سال 

  . اند تا زمان دريافت يارانه آن را به عنوان بدهي دولت محسوب نمايندهاي عامل نيز موظفبانك

جايگزين » يكصد و پنجاه ميليارد ريال«عبارت  11/7/1389ن مورخ  45360ت /155272تصميم نامه شماره ) 2(در بند  -3
  . گرددمي» يكصد ميليارد ريال«عبارت 

هزار واحد مقاوم سازي  200هاي عامل، تسهيالت بانكي براي بانك مركزي اسالمي ايران موظف است از طريق بانك -4
ن ريال به ازاي هر واحد در اختيار متقاضيان مقاوم سازي مسكن روستايي ميليو100، مبلغ  1390مسكن روستايي سهميه سال 

معاونت . هاي عامل و نحوه توزيع تسهيالت فوق توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين خواهد شدبانك. قرار دهد
  . يدريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است اصل و سود اين تسهيالت را تضمين نمابرنامه

هاي الحسنه وديعه مسكن را از طريق بانكميليارد ريال، تسهيالت قرض 1300بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مبلغ  -5
  . هاي عامل به عهده بانك مركزي خواهد بودنحوه توزيع مبلغ و تعيين بانك. عامل پرداخت نمايد

  

  

   



٢٩٣ 
 

  افزايش تسهيالت مسكن روستايي

  04/03/1390: تاريخ ن،  46517ت /48790: شماره

به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم  4/3/1390تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مسكن در جلسه مورخ 
  : شودقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير براي اجرا ابالغ مي

هاي عامل تسهيالت بانكي براي ششصد هزار واحد مقاوم ت از طريق بانكبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف اس -1
سازي مسكن روستايي براساس سهميه به مبلغ يكصد ميليون ريال به ازاي هر واحد در اختيار متقاضيان مقاوم سازي مسكن 

  . ي ايران تعيين خواهد شدهاي عامل و نحوه توزيع تسهيالت فوق توسط بانك مركزي جمهوري اسالمبانك. روستايي قرار دهد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور گواهي تضمين الزم مبني بر پيش بيني اصل و سود  -2
  . تسهيالت پرداختي موضوع اين تصويب نامه در اليحه بودجه كل كشور اقدام نمايد

وظف به وصول اقساط و مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت هاي عامل مبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك -3
  . باشدها و وظايف آنان در اين خصوص نميموضوع اين تصويب نامه بوده و مفاد اين بند نافي مسئوليت

  . شودحذف مي 10/2/1390مورخ  46517ت /26687تصميم نامه شماره  4بند  -4

  

   



٢٩٤ 
 

  ور مقام عالي وزارت و افزايش سقف تسهيالت كاركنان بانك هااعطاي تسهيالت خريد بدون سپرده گذاري با دست

  28/06/1390: تاريخ ، ن 46782ت /129509: شماره

قانون اساسي  127كار گروه مسكن به استناد اصل  9/3/1390تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در جلسه مورخ 
  :شودجمهوري اسالمي ايران به شرح زير براي اجرا ابالغ مي

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق بانك مسكن، تسهيالت بدون سپرده گذاري براي ساخت يا  -1
به ميزان هر واحد يكصد ميليون ريال در  1390و هزار واحد مسكوني در سال  1389واحد باقيمانده از سال  263خريد تعداد 

  . اختيار وزير راه و شهرسازي قرار دهد

ميليون ريال جهت  450ميليون ريال جهت خريد و سقف  350ها تا سقف تسهيالت مسكن كاركنان بانكسقف فردي  -2
  . يابدساخت مسكن براي پرداخت ماهانه به چهار هزار نفر، افزايش مي

  

  

  

   



٢٩٥ 
 

  يارانه نرخ سود تسهيالت مهر و روستايي ،)1390سال (اعتبارات يارانه اي بخش مسكن 

  01/05/1390: تاريخ  ،ن 46908ت /89716: شماره

كار گروه مسكن به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم  23/3/1390تصميم گيرندگان ويژه رئيس جمهور در جلسه مورخ   
  : شودقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير براي اجرا ابالغ مي

هاي بخش مسكن را براساس جدول يارانه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، صد درصد اعتبارات -1
پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا نزد بانك مسكن توديع و به 

كه  بانك ياد شده موظف است صد در صد اعتبارات ياد شده را براساس قرارداد عامليت و در مقاطعي. هزينه قطعي منظور نمايد
  . هاي مربوط منظور و اعالميه آن را به وزارتخانه ياد شده ارائه نمايدكند، به حسابوزارت راه و شهرسازي اعالم مي

ها بابت يارانه سود تسهيالت ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به پرداخت بدهي دولت به بانكمعاونت برنامه -2
 1390در سال ) كن روستايي، اقشار ويژه مسكن مهر و اوراق مشاركت مسكن مهربابت مس(مسكن تضمين شده سنوات گذشته

اقدام و نسبت به ارائه تضمين الزم به بانك مربوط تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و براساس تصويب نامه شماره 
ساير مصوبات مربوط و  10/2/1390ن مورخ  46517ت /26687و تصميم نامه شماره  9/8/1389هـ مورخ  45618ت/186729

  . اقدام نمايد

  

  

   



٢٩٦ 
 

تخصيص اعتبار جديد به بانك مسكن، كمك تشويقي بانك مسكن، تخصيص اعتبار جهت اجراي طرح تعزيرات و 
  اراضي گهرباران

  28/06/1390: تاريخ ، ن 47098ت /129493: شماره

قانون اساسي  127به استناد اصل  27/4/1390تصميم نمايندگاه ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن در جلسه مورخ 
  : شودجمهوري اسالمي ايران به شرح زير براي اجرا ابالغ مي

هيئت محترم وزيران به استناد اصل  19/3/1387هـ مورخ  40001ت/39238كار گروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 
  . موارد ذيل را تصويب نمود 27/4/1390قانون اساسي در جلسه مورخ  127

بانك مسكن موظف است با احتساب قراردادهاي تسهيالتي منعقد شده نسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد تسهيالتي   -1
به ميزان چهارصد و بيست ميليارد ريال تا پايان ) شهري، مقاوم سازي مسكن روستايي و بافت فرسوده(هاي مسكن مهر پروژه

  . اقدام نمايد 1390آذرماه سال 

رسازي مجاز است تا مبلغ يك و دو دهم در هزار مبلغ تسهيالت پرداختي توسط بانك مسكن در سال وزارت راه و شه -2
به بانك مسكن  1390را از محل يارانه بخش مسكن به عنوان كمك تشويقي اعطاي تسهيالت مسكن مهر در سال  1390

  .پرداخت نمايد

هاي بخش مسكن را براي نظارت بر قراردادهاي ز محل يارانهوزارت راه و شهرسازي مجاز است تا مبلغ سه ميليارد ريال ا -3
  . اجاره به سازمان تعزيرات حكومتي پرداخت نمايد

 18/6/1387ن مورخ  41472ت/167877تصمين نامه شماره ) 6(چهارده هكتار از اراضي شهرك گهرباران موضوع بند  -4
هكتار به وزارت جهاد كشاورزي  86گيرد و بقيه به ميزان يجهت احداث مسكن مهر در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار م

  . شودعودت داده مي

  

  

   



٢٩٧ 
 

  خانه هاي سازمان هواشناسي

  08/05/1390: تاريخ ، هـ 4597ت /94112: شماره

قانون ساماندهي و  8بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده  18/2/1390هيئت وزيران در جلسه مورخ   
  : تصويب نمود -1387مصوب  –حمايت از توليد و عرضه مسكن 

ه اجرايي آيين نام 5هاي هواشناسي مشمول ماده هاي سازمان سازمان هواشناسي كشور مستقر در مراكز و ايستگاهخانه  
 27/2/1388ك مورخ  42428ت /24182قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موضوع تصويب نامه شماره  8ماده 
  .باشندمي

  

  

   



٢٩٨ 
 

  پيش بيني هزار مترمربع زمين جهت تأسيسات زيربنايي مسكن مهر

  12/05/1390: تاريخ ، 46807/ 98523: شماره

  : بنا به پيشنهاد وزارت نفت موافقت نمود 19/4/1390هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  : شودمي 10/2/1390ك مورخ  46478ت/27009تصميم نامه شماره  5متن زير جايگزين بند 

هاي مسكن مهر نسبت به پيش بيني حداكثر يك هزار مترمربع جهت احداث پست و وزارت راه و شهرسازي در طرح -5«  
  » .بدون دريافت هزينه اقدام نمايد) پس از اتمام ساخت(نصب انشعابات برق، آب، فاضالب، گاز و مخابرات و انتقال سند آنها 

  

  

   



٢٩٩ 
 

سكن روستايي و احداث قطار شهري سهميه م نرخ سود تسهيالت مسكن مهر و اوراق مشاركت و تأمين مابه التفاوت،
  هشتگرد

  27/09/1390: تاريخ ، هـ 46517ت/18909: شماره

  : قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود 138به استناد اصل  29/8/1390هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 7ها درصد، مراكز استان 9ن ها در شهر تهرانرخ سود تسهيالت پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي توسط بانك -1
  . شوددرصد مي 4درصد و در ساير شهرها و كليه روستاها 

و  1389التفاوت نرخ سود ياد شده تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در مسكن مهر شهري و روستايي در سال مابه -تبصره
- بودجه سنواتي به عنوان بدهي دولت به بانكبيني در و سنوات قانوني باقيمانده ، توسط تضمين و در صورت عدم پيش 1390

  . شودهاي عامل مربوط محسوب مي

و در » درصد 17الحساب نرخ علي«هاي عبارت 19/8/1389هـ مورخ  45618ت /186729در بند تصويب نامه شماره  -2
 16اير مناطق تا نرخ در س«و » درصد 16الحسابنرخ علي«هاي عبارت» به ترتيب جايگزين«درصد  17ساير مناطق تا نرخ 

  . گرددمي» درصد

تصويب نامه مذكور در طرح مسكن مهر شهري و  1التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي بانك مسكن از محل بند مابه -تبصره
درصد توسط  17درصد تا نرخ  4درصد و در ساير شهرها و كليه روستاها  7ها درصد ، مراكز استان 9روستايي در شهر تهران 

  . شودت تضمين و در صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي ، به عنوان بدهي دولت به بانك مسكن محسوب ميدول

هزار واحد مسكوني  400به ميزان  29/3/1390هـ مورخ 46517ت /66162تصويب نامه شماره  1سهميه موضوع بند  -3
  .شودتعيين مي 1390 هزار واحد مسكوني روستايي براي سال 200و  1389روستايي براي سال 

هاي عامل تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در سال التفاوت نرخ سود تسهيالت پرداختي بانكاصل، سود و مابه -تبصره
و سنوات قانوني باقيمانده موضوع اين بند توسط دولت تضمين و در صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي، به  1390و  1389

  . شودهاي عامل مربوط محسوب ميعنوان دولت به بانك

بازپرداخت اصل و سود تسهيالت مربوط به تأمين منابع مالي مورد نياز طرح احداث قطار شهري شهر جديد هشتگرد از  -4
موضوع بند ) شركت عمران شهر جديد هشتگرد(محل منابع بانك مسكن به مبلغ پانصد ميليارد ريال توسط شركت مجري طرح 

توسط دولت تضمين و در صورت عدم پيش بيني در بودجه  30/6/1389هـ مورخ  45718ت/194648شماره تصويب نامه » م«
  . شودسنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك مسكن محسوب مي

    . گرددنامه به منزله تضمين دولت تلقي مياين تصويب -5



٣٠٠ 
 

  ماليات هاي مسكن مهر

  28/08/1390: تاريخ ، ك 47267ت/169467: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره  138وزيران عضو كارگروه مسكن به استناد اصل    
  : تصويب نمود 2/8/1388هـ مورخ  43505ت /152753

ملكي ، مسكن مهر )هاي مسكنتعاوني(هاي سه جانبه، چهار جانبه قراردادهاي منعقده طرح مسكن مهر اعم از تفاهم نامه -1
قانون  69مشمول موضوع ماده ) هاي مستقيمده سال پس از اصالحيه قانون ماليات( 27/11/1390و بافت فرسوده تا تاريخ 

  . باشندقانون ياد شده معاف مي 59هاي مستقيم بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده ماليات

تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش هاي مستقيم قانون ماليات 77قراردادهاي مزبور مطابق ماده  -2
قانون ماليات مستقيم  104الحساب موضوع ماده معامالتي اعياني مورد انتقال بوده و از هرگونه ماليات بردرآمد و ماليات علي

  . باشندمعاف مي

مواد، (هاي ساختافزوده پرداختي بابت نهادهقراردادهاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي ماليات بر ارزش  -3
  . باشندمعاف مي) مصالح و ساير

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 21/8/1390اين تصويب نامه در تاريخ 

  

  

   



٣٠١ 
 

اصالحيه تسهيالت آزادگان و بهاي اراضي زمين شهري، افزايش دوره مشاركت مدني تسهيالت مسكن مهر  و حذف 
  تأهل مدال آوران المپيكشرط 

  28/08/1390: تاريخ ، ك 47707ت /230834: شماره  

به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  28/6/1390وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه 
  : تصويب نمود 2/8/1388هـ مورخ  43505ت /152753و با رعايت تصويب نامه شماره 

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره  8نامه اجرايي ماده آيين) 3( در ماده -1
از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد «عبارت » با رعايت قانون«پس از عبارت  7/2/1388ك مورخ  42428ت /24182

  . شوداضافه مي» شرايط و ايثارگران

هـ  179ت /20053آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري، موضوع مصوبه شماره  20ماده  3بصره متن ذيل به عنوان ت -2
  : شودهيأت وزيران اضافه مي 29/4/1371مورخ 

نامه اجرايي آن در اختيار مالك تقويم و ثبت بهاي اراضي ملي و موات كه در اجراي قانون زمين شهري و آيين – 3تبصره 
اي سال تعلق زمين به دولت با نمايندگي سازمان مذكور، يا آخرين ارزش گيرد، ارزش منطقهقرار ميسازمان ملي زمين و مسكن 

  . باشداي تعيين شده منتهي به آن سال ميمنطقه

در هر حال مجموعه دوران مشاركت «عبارت  23/12/1388مورخ  2577703/44245تصميم نامه شماره  2در ماده  -3
سال است و بر اين اساس دوران مشاركت مدني به تأييد وزارت راه و شهرسازي قابل تمديد  15ت مدني و فروش اقساطي به مد

  . شودمي» شودحداكثر دو سال ساخت و سيزده سال پرداخت مي«جايگزين عبارت » است

شرط متأهل بودن  مدال آوران المپيك، پارالمپيك، جهاني و آسيايي اعم از خواهران و برادران براي دريافت مسكن مهر از -4
  . گردندبا معرفي وزير ورزش و جوانان مستثني مي

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 5/10/1390اين تصويب نامه در تاريخ 

  

   



٣٠٢ 
 

  اعتبار زيرساخت هاي شهرهاي پرند، هشتگرد و پرديس

  28/12/1390: تاريخ ، ن 47908ت /258451: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح  127رئيس جمهور در كار گروه مسكن به استناد اصل تصميم نمايندگان ويژه 
  . شودزير براي اجرا ابالغ مي

زير «با عنوان  520000-14وزارت راه و شهرسازي مجاز است مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات موضوع رديف  -1
هاي شهرهاي جديد پرند، هشتگرد و پرديس به وزارت نيرو أمين آب و زير ساخترا جهت ت» )سهم دولت(ساخت مسكن مهر

  . پرداخت نمايد

  

  

   



٣٠٣ 
 

  واگذاري مسكن مهر به آسيب ديدگان اجتماعي، تعيين سقف تسهيالت خريد مسكن، تضمين نرخ سود اوراق مشاركت

  20/01/1391: تاريخ ، ن 47848ت /6757: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح  127هور در كار گروه مسكن به استناد اصل تصميم نمايندگان ويژه رئيس جم
  . شودزير براي اجرا ابالغ مي

سرپرست و بيماران خاص با تأييد واگذاري مسكن مهر به متقاضياني كه داراي مشكالتي خاص اجتماعي از قبيل زنان بي-1
  . وزير راه و شهرسازي مجاز است

» 1390«بعد از عبارت » 1392و  1391و «عبارت  11/7/1389ن مورخ  45360ت /155273مصوبه شماره  3در بند  -2
  . شوداضافه مي

هـ   46517ت /189098هاي جديد مسكن مهر شهري و روستايي براساس تصويب نامه شماره نرخ سود تسهيالت پروژه -3
  . شودتعيين مي 27/9/1390مورخ 

كنند، بانك مسكن براي متقاضياني كه براي تسهيالت خريد مسكن سپرده گذاري مي سقف تسهيالت خريد مسكن -4
  . گرددميليون ريال تعيين مي 200رساند، مبلغ براساس ضوابطي كه بانك مسكن به تأييد بانك مركزي مي

راه و شهرسازي و بانك از آنجا كه تسهيالت مسكن مهر با وثيقه ملكي و متناسب با پيشرفت پروژه و با نظارت وزارت  -5
هاي مسكن مهر كه ي پروژهباشند، كليهشود و ذينفع هر واحد مسكوني متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر ميعامل پرداخت مي

شود مشمول محدوديت سقف پرداخت تسهيالت براي هر ذينفع واحد و محدوديت توسط اشخاص حقيقي و حقوي احداث مي
  . گردندبا سرمايه پايه براي واحدهاي توليدي و غير توليدي نميسقف پرداخت تسهيالت متناسب 

هاي آماده سازي اراضي مسكوني و مجاز است ، قدرالسهم هزينه) سازمان ملي زمين و مسكن(به وزارت راه و شهرسازي  -6
شود، مطابق ه سازي ميها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي آمادغير مسكوني مهر كه به صورت يكپارچه توسط اتحاديه يا تعاوني

گردد، به دستورالعملي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تصويب توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابالغ مي
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن پرداخت و به بهاي تمام ) 9(مجري آماده سازي از محل منابع موضوع ماده 

  . ظور نمايدشده اراضي مربوطه من

درصد به  17تا سررسيد اوراق از  15/11/1390نرخ سود مشاركت بانك مسكن مربوط به تسهيالت مسكن مهر از تاريخ  -7
واحد درصد توسط دولت تضمين و در صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي به  3درصد افزايش و مابه التفاوت به ميزان  20

  . گرددتلقي ميعنوان بدهي دولت به بانك مسكن 

   



٣٠٤ 
 

  هاي مسكن مهرماليات

  28/01/1391: تاريخ ، ك 47267ت /12244: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با  138به استناد اصل  15/12/1390وزيران عضو كار گروه مسكن در جلسه مورخ 
  : تصويب نمود 2/8/1388ك مورخ  43505ت /152753رعايت تصويب نامه شماره 

كه طبق اعالم ) هاي مسكنتعاوني(هاي سه جانبه و چهار جانبه اردادهاي منعقده طرح مسكن مهر اعم از تفاهم نامهقر -1
متعلق به ) ها به سازنده معرفي شودكه توسط وزارت يا تعاوني(وزارت راه و شهر سازي اعياني آن قبل از انتقال به متقاضي 

. نمايدهاي مستقيم صادر ميقانون ماليات 104امور مالياتي در چارچوب ماده  اي كه سازمانبراساس بخشنامه. سازنده است
  . مصداق ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود

اين تصويب نامه در . شودمي 28/8/1390ك مورخ  47267ت /169467اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره  -2
  . جمهوري رسيده استبه تأييد مقام محترم رياست  27/1/1391تاريخ 

  

  

   



٣٠٥ 
 

  شرايط و ميزان تسهيالت مالي مسكن مهر شهري و روستايي

  31/02/1391: تاريخ ، ك 48110ت /38590: شماره  

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح  127تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن به استناد اصل 
  : شودزير براي اجرا ابالغ مي

به  90و  89هاي عامل ملي، ملت، رفاه، تجارت، صادرات و سپه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد مانده سهميه سال انكب -1
اي اقدام با قبول ضمانت به صورت سفته زنجيره 1391هزار واحد براي مسكن روستايي تا پايان خرداد ماه سال  200تعداد 
مسئوليت پيگيري موضوع با بانك . باشدميليون ريال مي 125ه ازاء هر واحد تسهيالت مسكن مقاوم سازي روستايي ب. نمايند

  . باشدمركزي جمهوري اسالمي ايران مي

هزار متقاضي مسكن مهر روستايي سهميه  100بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است در اسرع وقت نسبت به معرفي  -2
  . قدام نمايدا) به استناد بانك مسكن(هاي عامل به بانك 1390سال 

مقاوم سازي مسكن (براي مسكن مهر روستايي % 4بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به ابالغ نرخ 
  . هاي عامل اقدام نمايدو مسكن ايثارگران با لحاظ بخشنامه رئيس جمهور، به بانك) روستايي

هزار فقره تسهيالت جديد احياي بافت فرسوده  100بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به توزيع  -3
نرخ سود دوران مشاركت اين . اقدام نمايد 1391هاي عامل ملي، ملت ، تجارت، رفاه كارگران، صادرات و سپه در سال بين بانك
ميليون  300مبلغ تسهيالت ياد شده براي هر واحد مسكوني . است% 15و نرخ سود فروش اقساطي اين تسهيالت % 20تسهيالت 
  . سال است 15مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيالت معادل . باشدريال مي

از % 50) به استثناء بانك مسكن(هاي عامل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه بانك -4
هاي عامل رأساً به توسط بانك% 50اه و شهرسازي و سهم بخش مسكن از منابع تسهيالت بانكي با معرفي وزارت ر% 20

نرخ مشاركت مدني اين تسهيالت . ميليون ريال است 400سقف اين تسهيالت جهت ساخت حداكثر . متقاضيان پرداخت شود
. شودميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني آن فروش اقساطي مي 400است كه حداكثر % 15و فروش اقساطي آن % 20

هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازي  50هزار واحد از محل اين تسهيالت توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و  25 همچنين
  . شوددر هشت شهر بزرگ كشور احداث مي

فقره تسهيالت مسكن به خبرنگاران با معرفي  5000بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به توزيع  -5
ميليون ريال و براي  450مبلغ اين تسهيالت براي ساخت مسكن . هاي عامل اقدام نمايدرشاد اسالمي بين بانكوزارت فرهنگ و ا

است كه % 12نرخ سود تسهيالت مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيالت . شودميليون ريال تعيين مي 300خريد مسكن 
  . شودمي ايران از محل يارانه سود بانكي در بودجه ساالنه تأمين ميهاي مصوب بانك مركزي جمهوري اسالالتفاوت آن با نرخمابه

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مصوبه مجمع عمومي در خصوص بانك مسكن را در اسرع وقت ابالغ و  -6
  . اجرا نمايد



٣٠٦ 
 

يد مسكن مهر شهري به ميزان هاي جدنسبت به پذيرش و انعقاد قرارداد پروژه 1391بانك مسكن موظف است در سال  -7
  . هزار ميليارد ريال عالوه بر مجوز قبلي اقدام نمايد 60

به ترتيب براي % 4، %7، % 9هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در اسرع وقت نسبت به ابالغ نرخ -8
ملي، ملت، تجارت، رفاه (هاي عامل به بانك ها و ساير شهرهاتسهيالت پرداختي به مسكن مهر شهري در شهر تهران، مركز استان

  . در مرحله مشاركت مدني و فروش اقساطي اقدام نمايد) كارگران، صادرات و مسكن

وزير راه و شهر سازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مدير عامل بانك  -9
هاي خارجي از محل منابع صندوق توسعه تسهيالت براي ساخت مسكن به شركتمسكن موظفند راهكار اجرايي شدن پرداخت 

  . ملي به صورت ارزي و بازپرداخت آن به صورت ريالي را تعيين نمايند

  

  

   



٣٠٧ 
 

  شرايط نقل و انتقال مسكن مهر و تسهيالت مالي 

  23/03/1391: تاريخ ، ن 48140ت /55890: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به  127كارگروه مسكن به استناد اصل  تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در  
  : شودشرح زير براي اجرا ابالغ مي

هاي عمران و شركت«عبارت » مجاز«قبل از واژه  20/01/1391ن مورخ  47848ت /6757مصوبه شماره  6در بند  -1
  . شوداضافه مي» شهرهاي جديد

مجاز است قطعات اراضي واقع در كياشهر گيالن كه به متقاضيان ) ملي زمين و مسكن سازمان(وزارت راه و شهرسازي  -2
انتقال از كالنشهرها تخصيص يافته و يا واگذار گرديده است، به موجب سند رسمي با درج شرط احداث بناي متناسب ظرف مدت 

  . دو سال، منتقل نمايد

اصلي  4251/88و  4249وظف است دو قطعه زمين به پالك ثبتي م) سازمان ملي زمين و مسكن(وزارت راه و شهرسازي  -3
تهران را در قبال دريافت  11اصلي بخش  4248/88اي و زمين پالك ثبتي تهران را در قبال دريافت قيمت منطقه 11بخش 

منابع . مايدريال نقداً بطور رسمي به بانك سپه منتقل ن) 601،500،000،000(مبلغ ششصد و يك ميليارد و پانصد ميليون 
هاي آماده سازي و احداث خدمات زيربنايي و احداث خدمات حاصل از اين انتقال با تأييد وزير راه و شهرسازي صرف هزينه

  . شودهاي مسكن مهر ميروبنايي پروژه

  . گردداضافه مي 24/11/1390ك مورخ  47707ت /230832مصوبه شماره  1بند   1متن زير به انتهاي تبصره  -4

ند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرايي و ثبت وكالت و نقل و انتقال تحت هر اهاي اجرايي و دفاتر اسناد رسمي مكلفستگاهد«
عنوان اعم از بيع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعياني واحدهاي مسكن مهر احداثي در اراضي دولتي نسبت به اخذ گواهي 

  » .وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند عدم بدهي بابت اجاره از ادارات تابعه

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به توديع يك هزار سهميه تسهيالت مسكن نخبگان در سال  -5
ميزان اين تسهيالت براي ساخت . هاي عامل اقدام نمايدبا معرفي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بين بانك 1391

نرخ سود . ريال است) 500،000،000(ريال و براي خريد مسكن پانصد ميليون ) 800،000،000(يون مسكن هشتصد ميل
هاي مصوب بانك مركزي جمهوري التفاوت آن با نرخاست كه مابه%) 9(تسهيالت مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيالت 

  . ودشاسالمي ايران از محل يارانه سود بانكي در بودجه ساالنه تأمين مي

  

  

   



٣٠٨ 
 

  اصالحيه تسهيالت مسكن نخبگان

  27/04/1391: تاريخ ، ن 48140ت /80683: شماره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح  127تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن به استناد اصل 
  : شودزير براي اجرا ابالغ مي

  : شودمي 23/3/1391ن مورخ  48140ت /55890تصميم نامه شماره ) 5(متن زير جايگزين بند 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به توزيع يك هزار سهميه تسهيالت مسكن نخبگان در  -5«   
- با معرفي بنياد ملي نخبگان به ميزان هشتصد ميليون ريال براي خريد و پانصد ميليون ريال براي ساخت بين بانك 1391سال 

درصد است كه مابه التفاوت آن با  9نرخ سود تسهيالت مشاركت مدني و فروش اقساطي اين تسهيالت . اقدام نمايدهاي عامل 
  » .شودهاي مصوب بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از محل يارانه سود بانكي در لوايح بودجه ساالنه پيش بيني مينرخ
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  دومپيوست 

  فهرست اطالعات سامانه 
  و سامانه  مديريت مسكن مهر

  نام و واگذاري مسكن مهرثبت



٣١٠ 
 

فيلد اطالعاتي به شرح جدول زير  89گروه اصلي و  10در قالب  1اطالعات مربوط به برنامه مسكن مهر در سامانه مديريت
  .گرددروزرساني ميثبت و به

 شرح نام فيلد گروه اطالعات

 مشخصات پروژه

   كد پروژه ساخت

   نام پروژه

 ادارات كل ايرانشهر، الرستان و جنوب كرمان+ نام استان  اداره كل

   شهر

 نوع شهر
هزار نفر،  25هزار نفر، شهرهاي زير  25شهرهاي باالي 

 شهر جديد

 آخرين وضعيت

 اتمام ساخت

 تأييد پروانه ساخت 

 تأييد طرح ساخت

 ثبت پيشرفت فيزيكي

 )شروع به كار(ساخت زمين عقد قرارداد اجاره جهت 

 عقد قرارداد ساخت با مجري

 معرفي به بانك جهت پرداخت اقساط

 اطالعات تشكل

   نام تشكل يا گروه

 دسته بندي تشكل

 )يا انبوه ساز(اتحاديه 

 تعاوني

 گروه

   نام نماينده

   شماره تماس

  نوع تخصيص تشكل

 ساله 5اجاره 

 ساله 99اجاره داري 

 اراضي وقفي

 )توسعه افقي(اضافه اشكوب 

 بافت فرسوده

 بنياد تعاون سپاه

 بنياد تعاون ناجا

 تفاهم نامه با سازمان بهزيستي

 تفاهم نامه سه جانبه

 تهاتر با انبوه سازان

 تهاتر با بنياد مسكن

                                                            
 

1 http://www.maskan.ir/ 
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 شرح نام فيلد گروه اطالعات

 خود مالكين

 ساخت واحدهاي مسكوني بدون آورده

 نوسازي واحدهاي فرسوده

 واگذاري زمين به خيرين مسكن ساز

 واگذاري زمين به مددجويان شهري

 وزارت جهاد كشاورزي

 وزارت دفاع

 وزارت نفت

 نوع طرح پروژه

 ساله 5اجاره 

 ساله 99اجاره داري 

 تفاهم نامه سه جانبه

 خود مالكين

   تشكلتعداد متقاضيان معرفي شده 

   تعداد متقاضيان فرم ج تشكل

   تعداد متقاضيان نهايي تشكل

   تعداد متقاضيان ثبت شده تشكل

   ظرفيت باقيمانده ساخت تشكل

 اطالعات زمين

   بخش ثبتي زمين

   پالك ثبتي اصلي زمين

   پالك ثبتي فرعي اول زمين

   پالك ثبتي فرعي دوم زمين

   وضعيت سند زمين

   مقدار وضعيت سند زمين

   مساحت زمين

   ظرفيت زمين

   ظرفيت قبال ساخته شده زمين

   ظرفيت قابل ساخت زمين

   نشاني

نامه اطالعات تفاهم
 )اجاره نامه(

   شماره اجاره نامه

   تاريخ اجاره نامه

   تعداد واحد اجاره نامه

   مساحت كل اجاره نامه

 طرحاطالعات 

   شماره مصوبه طرح

   تاريخ مصوبه طرح

 سنتي، صنعتي، نيمه صنعتي نوع ساخت



٣١٢ 
 

 شرح نام فيلد گروه اطالعات

اطالعات پروانه 
 )ساخت(

   شماره پروانه

   تاريخ پروانه

   تعداد بلوك پروانه

   تعداد طبقات پروانه

   تعداد واحد پروانه

   مساحت كل

   مساحت مفيد 

 اطالعات قرارداد

   قراردادشماره 

   تاريخ قرارداد

   نام مجري

   كد فراخوان

   مبلغ قرارداد به ازاي هر واحد

اطالعات معرفي 
 نامه

 سپه، صادرات، مسكن، ملت، ملي  تجارت، رفاه، نام بانك

   تاريخ معرفي به بانك

   كد تسهيالت بانك

   مبلغ كل

   پرداخت شده 1قسط 

   پرداخت شده 2قسط 

   پرداخت شده 3قسط 

   پرداخت شده 4قسط 

   تعداد واحد تسويه نقدي

اطالعات پيشرفت 
 )ساخت(فيزيكي 

   تعداد واحد شروع پي سازي

   تعداد واحد معادل پي سازي

   تعداد واحد اتمام پي سازي

   تعداد واحد اتمام اسكلت

   تعداد واحد اتمام سقف

   سفت كاريتعداد واحد اتمام 

   تعداد واحد شروع نازك كاري

   تعداد واحد معادل نازك كاري

   تعداد واحد اتمام نازك كاري

   تعداد انشعاب آب

   انشعاب فاضالب

   تعداد انشعاب برق

   تعداد انشعاب گاز

   وضعيت محوطه سازي



٣١٣ 
 

 شرح نام فيلد گروه اطالعات

   تعداد واحد استقرار

   درصد پيشرفت فيزيكي

فرايند 
 )ساخت( تحويل

   اخذ پايانكار

   صورتمجلس تفكيكي اعيان

   صورتمجلس تفكيكي عرصه

   عرصه) قرارداد(سند اجاره

   تاريخ فك رهن

   تحويل به متقاضي

   تحويل سند اعياني

   فك رهن سند زمين دولتي

   تعداد واحد فروش اقساط شده قطعي

   شده تدريجي تعداد واحد فروش اقساط

 ساير

   اختصاص به بهزيستي

   اختصاص به مددجويان

   واحد افتتاح شده نهايي

   واحد افتتاح شده غير نهايي

   علت عارضه

 نوع عارضه
زمين،   ها،تعاوني، خدمات زيربنايي پروژه  تسهيالت،
 ها، عمليات اجراييشهرداري

 وضعيت عارضه
، عملياتي نشدن )يا نيمه فعال(عارضه دار راكد، فعال، فعال 

 پروژه

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، : مأخذ

» دهم و نهم دولت در مسكن و زمين ملي سازمان اساسي رويكردهاي«در گزارش سازمان ملي زمين و مسكن تحت عنوان 
  :هاي سامانه مسكن مهر به شرح زير تعريف شده استقابليت) 1391اسفند (

 ارسال اطالعات خام و اطالعات مربوط به طرح مسكن مهر درسراسر كشور و همچنين جلوگيري از به روزدريافت  به منظور
مورد بهره برداري قرار گرفته است كه ، نگارش و سازمان ملي زمين و مسكن، طراحيدر نادرست، سامانه مديريت مسكن مهر 

شركت ، بنياد مسكن انقالب اسالمي، سازمان عمران شهرهاي جديد هاي مسكن و شهرسازي،كليه مراجع ذينفع مانند سازمان
با دريافت نام كاربري و  توانندو شهرسازي از طريق اينترنت ميراه مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وهمچنين وزارت 

  :بندي كرده شكل زير دستهتوان بطور خالصه ميههاي اين سامانه را بيكاربر. اين سامانه استفاده نمايند رمزعبور از

 هاهاي مسكن مهر و ميزان پيشرفت هريك از آنثبت و مشاهده انواع پروژه 

 هاثبت و يا مشاهده ميزان تسهيالت اعطايي به پروژه 

 شده در سراسر كشورهاي ثبتها و مشاهده مشخصات تعاونيثبت تعاوني 

 ده در طرح مسكن مهر به تفكيك دولتي يا خصوصيثبت تعاوني و مشاهده مشخصات مربوط به اراضي مورد استفا 



٣١٤ 
 

 ها هاي مرتبط با هر يك از پروژهامكان ثبت و مشاهده عارضه 

 هاي مسكن مهر در سراسر كشور امكان تهيه گزارش جامع كه شامل كليه ريز اطالعات مربوط به طرح. 
 ها بر اساس تعداد واحد، ميزان روژهميزان پيشرفت فيزيكي پ(نياز مديريتي  امكان تهيه انواع نمودارهاي مورد

 ...)تسهيالت دريافت شده، ميزان تخصيص زمين و 

 هاي افتتاح شده در طرح مسكن مهر به همراه مشخصات سايت اصلي افتتاحامكان ثبت و مشاهده مشخصات پروژه 

 متقاضيان، تعداد  پايانكار، صورتمجلس تفكيكي، سند اعياني تحويل شده به(امكان ثبت و مشاهده فرآيند تحويل
 )واحدهاي تحويل شده به متقاضيان، فك رهن سند زمين دولتي و دفترچه اقساط صادر شده

 شده به تفكيك دولتي و ها، تسهيالت، اراضي تخصيص دادهامكان دريافت انواع نمودارهاي مربوط به پيشرفت پروژه
 خصوصي و فرآيند تحويل

 هاي ثبت شدهامكان جستجو و درج اعضاي هريك از تشكل 

  امكان اعمال سهميه مشروط و نيز كنترل سقف سهميه هريك از ادارات كل مسكن و شهرسازي و همچنين ساير
 هاي مرتبط با مسكن مهرارگان

 اعمال مسكن مهر در بافت فرسوده 

 هاايجاد بخش مربوط به خدمات زيربنايي در قسمت عارضه 

 گيري اين قبيل مصوباتني مقام محترم وزارت به منظور پيايجاد بخشي به منظور درج مصوبات سفرهاي استا. 
گيري نيز ثبت شده و قابل گزارش» نام و واگذاري مسكن مهرثبت«اطالعات مذكور در مورد مشخصات مسكن مهر در سامانه 

اطالعات . استنام شده در طرح مسكن مهر نيز در اين سامانه موجود عالوه بر اين اطالعات، مشخصات متقاضيان ثبت. است
فهرست . باشدها در حال بررسي است، ميمتقاضيان شامل متقاضيان تأييدشده و همچنين متقاضياني است كه شرايط آن

  .شده از متقاضيان مطابق جدول زير استاطالعات ثبت
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  سومپيوست 

  هاياستاني شاخص جداول
  مربوط به طرح مسكن مهر

   



٣١٦ 
 

  1392هاي مسكن مهر به تفكيك تعاوني، سه جانبه و خودمالكين، ابتداي بهمن تعداد پروژه :40 جدول

 تعداد كل پروژه تعداد كل پروژه خودمالكين تعداد كل پروژه سه جانبه تعداد كل پروژه تعاوني  استان

 18,212 17,622 167 423 آذربايجان شرقي

 15,842 14,071 22 1,749  آذربايجان غربي

 12,534 12,210 16 308 اردبيل

 40,645 38,995 112 1,538 اصفهان

 1,925 1,677 158 90 البرز

 5,565 5,476 11 78 ايالم

 14,884 14,529 46 309 بوشهر

 12,788 12,072 357 359 تهران

 9,489 8,789 53  647 چهارمحال بختياري

 5,222 4,208 55 959 خراسان جنوبي

 17,809 15,835 144 1,830 رضويخراسان 

 6,779 6,357 42 380 خراسان شمالي

 20,851 18,919 108 1,824 خوزستان

 9,255 8,400 21 834 زنجان

 3,003 2,038 49 916 سمنان

 4,491 2,643 17 1,831 سيستان و بلوچستان

 41,523 38,253 54 3,216 فارس

 7,755 7,264 89 402 قزوين

 3,272 3,001 38 233 قم

 9,945 9,385 37 523 كردستان

 17,852 15,447 40 2,365 كرمان

 8,593 8,315 48 230 كرمانشاه

 9,248 8,531 92 625 كهكيلويه بويراحمد

 7,476 7,333 30 113 گلستان

 16,703 16,473 47 183 گيالن

 17,331 17,066 81 184 لرستان

 21,197 20,801 84 312 مازندران

 7,437 6,164 29 1,244 مركزي

 5,732 4,706 68 958 هرمزگان

 9,918 9,473 169 276 همدان

 5,262 4,301 15 946 يزد

 388,538 360,354 2,299 25,885  جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣١٧ 
 

  1392گروه شهري، ابتداي بهمن هاي مسكن مهر به تفكيك تعداد پروژه :41 جدول

 تعداد كل پروژه شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي استان

 18,212 1,229 7,552 9,431 آذربايجان شرقي

 15,842 0 9,008 6,834 آذربايجان غربي

 12,534 0 3,122 9,412 اردبيل

 40,645 2,212 17,872 20,561 اصفهان

 1,925 333 398 1,194 البرز

 5,565 0 4,609 956 ايالم

 14,884 219 9,105 5,560 بوشهر

 12,788 971 2,692 9,125 تهران

 9,489 0 7,880 1,609 چهارمحال بختياري

 5,222 0 2,505 2,717 خراسان جنوبي

 17,809 489 8,950 8,370 خراسان رضوي

 6,779 0 2,850 3,929 خراسان شمالي

 20,851 64 11,985 8,802 خوزستان

 9,255 0 2,917 6,338 زنجان

 3,003 0 1,381 1,622 سمنان

 4,491 4 1,982 2,505 سيستان بلوچستان

 41,523 2,441 23,102 15,980 فارس

 7,755 0 4,405 3,350 قزوين

 3,272 0 1,474 1,798 قم

 9,945 0 3,633 6,312 كردستان

 17,852 0 11,960 5,892 كرمان

 8,593 0 2,535 6,058 كرمانشاه

 9,248 0 5,942 3,306 كهكيلويه بويراحمد

 7,476 0 2,870 4,606 گلستان

 16,703 0 10,565 6,138 گيالن

 17,331 0 4,444 12,887 لرستان

 21,197 0 9,097 12,100 مازندران

 7,437 39 4,625 2,773 مركزي

 5,732 1 4,836 895 هرمزگان

 9,918 0 6,582 3,336 همدان

 5,262 0 1,335 3,927 يزد

 388,538 8,002 192,213 188,323 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣١٨ 
 

  1392هزار نفر،  25هاي مسكن مهر به تفكيك نوع در شهرهاي باالي توزيع جغرافيايي پروژه :42 جدول
 تعداد كل پروژه خودمالكين تفاهم نامه سه جانبه تعاوني استان

 9,431 9,185 40 206 آذربايجان شرقي

 6,834 5,861 22 951 آذربايجان غربي

 9,412 9,138 15 259 اردبيل

 20,561 20,346 28 187 اصفهان

 1,194 1,104 75 15 البرز

 956 870 11 75 ايالم

 5,560 5,243 40 277 بوشهر

 9,125 8,968 30 127 تهران

 1,609 1,282 53 274 چهارمحال بختياري

 2,717 2,458 45 214 خراسان جنوبي

 8,370 7,981 71 318 خراسان رضوي

 3,929 3,584 42 303 خراسان شمالي

 8,802 8,188 60 554 خوزستان

 6,338 5,536 21 781 زنجان

 1,622 952 49 621 سمنان

 2,505 1,752 13 740 سيستان بلوچستان

 15,980 15,793 30 157 فارس

 3,350 3,013 89  248 قزوين

 1,798 1,545 38 215 قم

 6,312 5,888 37 387 كردستان

 5,892 5,611 40 241 كرمان

 6,058 5,941 48 69 كرمانشاه

 3,306 3,202 92 12 كهكيلويه بويراحمد

 4,606 4,492 30 84 گلستان

 6,138 5,938 47 153 گيالن

 12,887 12,699 81 107 لرستان

 12,100 11,767 84 249 مازندران

 2,773 2,551 14 208 مركزي

 895 642 67 186 هرمزگان

 3,336 2,943 169 224 همدان

 3,927 3,699 15 213 يزد

 188,323 178,172 1,496 8,655 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣١٩ 
 

  1392هزار نفر،  25 زيرهاي مسكن مهر به تفكيك نوع در شهرهاي توزيع جغرافيايي پروژه :43 جدول

 تعداد كل پروژه خودمالكين تفاهم نامه سه جانبه تعاوني استان

 7,552 7,398   154 آذربايجان شرقي

 9,008 8,210   798 آذربايجان غربي

 3,122 3,072 1 49 اردبيل

 17,872 16,715   1,157 اصفهان

 398 362   36 البرز

 4,609 4,606   3 ايالم

 9,105 9,086   19 بوشهر

 2,692 2,574   118 تهران

 7,880 7,507   373 چهارمحال بختياري

 2,505 1,750 10 745 خراسان جنوبي

 8,950 7,586   1,364 خراسان رضوي

 2,850 2,773   77 خراسان شمالي

 11,985 10,728   1,257 خوزستان

 2,917 2,864   53 زنجان

 1,381 1,086   295 سمنان

 1,982 891   1,091 سيستان بلوچستان

 23,102 20,063   3,039 فارس

 4,405 4,251   154 قزوين

 1,474 1,456   18 قم

 3,633 3,497   136 كردستان

 11,960 9,836   2,124 كرمان

 2,535 2,374   161 كرمانشاه

 5,942 5,329   613 كهكيلويه بويراحمد

 2,870 2,841   29 گلستان

 10,565 10,535   30 گيالن

 4,444 4,367   77 لرستان

 9,097 9,034   63 مازندران

 4,625 3,589   1,036 مركزي

 4,836 4,064   772 هرمزگان

 6,582 6,530   52 همدان

 1,335 602   733 يزد

 192,213 175,576 11 16,626 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٢٠ 
 

  1392هاي مسكن مهر به تفكيك نوع در شهرهاي جديد، توزيع جغرافيايي پروژه :44 جدول

 تعداد كل پروژه خودمالكين تفاهم نامه سه جانبه تعاوني استان

 1,229 1,039 127 63 آذربايجان شرقي

 2,212 1,934 84 194 اصفهان

 333 211 83 39 البرز

 219 200 6 13 بوشهر

 971 530 327 114 تهران

 489 268 73 148 خراسان رضوي

 64 3 48 13 خوزستان

 4 0 4 0 سيستان بلوچستان

 2,441 2,397 24 20 فارس

 39 24 15 0 مركزي

 1 0 1 0 هرمزگان

 8,002 6,606 792 604 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ

    



٣٢١ 
 

  1392تعداد واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر از لحاظ نوع طرح پروژه،  :45 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
 مسكوني سه جانبه

تعداد كل واحد 
مسكوني 
 خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 100,266 48,124 32,413 19,729 آذربايجان شرقي

 52,278 21,718 3,157 27,403 آذربايجان غربي

 50,112 32,403 3,572 14,137 اردبيل

 160,155 86,399 33,382 40,374 اصفهان

 96,901 20,631 57,067 19,203 البرز

 16,909 8,283 1,236 7,390 ايالم

 37,996 26,923 3,922 7,151 بوشهر

 332,991 98,234 178,156 56,601 تهران

 22,872 10,542 3,852 8,478 چهارمحال بختياري

 32,496 9,895 4,907 17,694 خراسان جنوبي

 124,199 43,845 31,315 49,039 خراسان رضوي

 29,427 12,408 6,369 10,650 خراسان شمالي

 107,466 37,629 22,846 46,991 خوزستان

 36,054 20,371 6,071 9,612 زنجان

 33,520 5,224 11,778 16,518 سمنان

 23,557 5,590 1,640 16,327 سيستان و بلوچستان

 118,834 69,023 23,528 26,283 فارس

 50,249 19,963 14,719 15,567 قزوين

 41,802 10,865 10,434 20,503 قم

 42,935 19,118 10,936 12,881 كردستان

 53,215 24,015 5,388 23,812 كرمان

 55,701 27,713 11,503 16,485 كرمانشاه

 18,400 12,130 5,115 1,155 كهكيلويه بويراحمد

 44,738 29,768 6,654 8,316 گلستان

 80,461 50,223 12,137 18,101 گيالن

 49,835 32,426 8,824 8,585 لرستان

 82,771 64,394 9,183 9,194 مازندران

 38,175 17,511 6,473 14,191 مركزي

 57,644 17,228 9,443 30,973 هرمزگان

 39,627 21,739 6,940 10,948 همدان

 23,262 6,278 2,047 14,937 يزد

 2,054,848 910,613 545,007 599,228 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٢٢ 
 

  1392هزار نفر،  25واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع طرح پروژه در شهرهاي باالي تعداد :46 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
مسكوني سه جانبه

تعداد كل واحد 
مسكوني 
 خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 44,927 29,214 4,501 11,212 آذربايجان شرقي

 40,066 11,628 3,157 25,281 آذربايجان غربي

 42,899 27,119 3,572 12,208 اردبيل

 77,679 54,222 8,950 14,507 اصفهان

 36,268 15,749 18,690 1,829 البرز

 11,741 3,443 1,236 7,062 ايالم

 18,741 12,064 3,196 3,481 بوشهر

 107,366 77,503 11,024 18,839 تهران

 13,524 3,019 3,852 6,653 چهارمحال بختياري

 23,070 6,330 4,887 11,853 خراسان جنوبي

 56,665 29,756 14,506 12,403 خراسان رضوي

 23,526 8,975 6,369 8,182 خراسان شمالي

 80,000 26,091 12,680 41,229 خوزستان

 31,252 16,991 6,071 8,190 زنجان

 27,707 3,067 11,778 12,862 سمنان

 18,731 4,566 836 13,329 سيستان و بلوچستان

 59,382 34,810 7,902 16,670 فارس

 43,697 14,031 14,719 14,947 قزوين

 38,264 9,347 10,434 18,483 قم

 37,102 15,222 10,936 10,944 كردستان

 39,432 13,453 5,388 20,591 كرمان

 48,506 23,798 11,503 13,205 كرمانشاه

 11,987 6,486 5,115 386 كهكيلويه بويراحمد

 35,048 23,400 6,654 4,994 گلستان

 53,254 25,746 12,137 15,371 گيالن

 45,074 27,818 8,824 8,432 لرستان

 62,073 46,638 9,183 6,252 مازندران

 23,956 9,594 3,368 10,994 مركزي

 38,496 9,085 9,343 20,068 هرمزگان

 30,183 14,586 6,940 8,657 همدان

 18,256 5,124 2,047 11,085 يزد

 1,238,872 608,875 239,798 390,199 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٢٣ 
 

  1392هزار نفر،  25تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع طرح پروژه در شهرهاي زير  :47 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
 مسكوني سه جانبه

تعداد كل واحد 
مسكوني 
 خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 19,114 12,595   6,519 آذربايجان شرقي

 12,212 10,090   2,122 آذربايجان غربي

 7,213 5,284   1,929 اردبيل

 33,883 22,902   10,981 اصفهان

 8,969 1,963   7,006 البرز

 5,168 4,840   328 ايالم

 14,388 12,812   1,576 بوشهر

 39,169 18,310   20,859 تهران

 9,348 7,523   1,825 چهارمحال بختياري

 9,426 3,565 20 5,841 خراسان جنوبي

 23,589 12,652   10,937 خراسان رضوي

 5,901 3,433   2,468 خراسان شمالي

 16,058 11,391   4,667 خوزستان

 4,802 3,380   1,422 زنجان

 5,813 2,157   3,656 سمنان

 4,022 1,024   2,998 سيستان بلوچستان

 33,442 25,083   8,359 فارس

 6,552 5,932   620 قزوين

 3,538 1,518   2,020 قم

 5,833 3,896   1,937 كردستان

 13,783 10,562   3,221 كرمان

 7,195 3,915   3,280 كرمانشاه

 6,413 5,644   769 كهكيلويه بويراحمد

 9,690 6,368   3,322 گلستان

 27,207 24,477   2,730 گيالن

 4,761 4,608   153 لرستان

 20,698 17,756   2,942 مازندران

 11,008 7,811   3,197 مركزي

 19,048 8,143   10,905 هرمزگان

 9,444 7,153   2,291 همدان

 5,006 1,154   3,852 يزد

 402,693 267,941 20 134,732 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٢٤ 
 

  1392تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع طرح پروژه در شهرهاي جديد،  :48 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
 جانبهمسكوني سه 

تعداد كل واحد 
مسكوني خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 36,225 6,315 27,912 1,998 آذربايجان شرقي

 48,593 9,275 24,432 14,886 اصفهان

 51,664 2,919 38,377 10,368 البرز

 4,867 2,047 726 2,094 بوشهر

 186,456 2,421 167,132 16,903 تهران

 43,945 1,437 16,809 25,699 خراسان رضوي

 11,408 147 10,166 1,095 خوزستان

 804 0 804 0 سيستان و بلوچستان

 26,010 9,130 15,626 1,254 فارس

 3,211 106 3,105 0 مركزي

 100 0 100 0 هرمزگان

 413,283 33,797 305,189 74,297 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ

    



٣٢٥ 
 

  1392تعداد واحدهاي مسكوني اتمام يافته به تفكيك نوع طرح پروژه،  :49 جدول

 تعاوني استان
تفاهم نامه سه 

 جانبه
 جمع كل خودمالكين

 28,690 21,488 4,569 2,633 آذربايجان شرقي

 9,418 7,669 0 1,749 آذربايجان غربي

 23,436 20,631 656 2,149 اردبيل

 74,908 57,158 5,323 12,427 اصفهان

 7,727 3,085 4,522 120 البرز

 1,887 1,553 0 334 ايالم

 2,951 2,719 0 232 بوشهر

 24,977 24,519 458 0 تهران

 1,199 1,199 0 0 چهارمحال بختياري

 15,272 4,713 1,189 9,370 خراسان جنوبي

 18,689 11,274 5,851 1,564 خراسان رضوي

 5,197 4,671 42 484 شماليخراسان 

 17,694 12,417 0 5,277 خوزستان

 7,985 7,157 0 828 زنجان

 15,661 2,128 5,769 7,764 سمنان

 8,427 2,359 0 6,068 سيستان بلوچستان

 26,558 22,732 2,752 1,074 فارس

 6,933 2,606 24 4,303 قزوين

 23,269 6,328 3,903 13,038 قم

 10,820 9,129 72 1,619 كردستان

 11,472 6,009 55 5,408 كرمان

 8,777 8,777 0 0 كرمانشاه

 3,420 2,840 532 48 كهكيلويه بويراحمد

 13,317 11,958 402 957 گلستان

 19,094 14,561 228 4,305 گيالن

 20,343 20,295 0 48 لرستان

 22,456 21,111 1,116 229 مازندران

 12,101 7,058 1,480 3,563 مركزي

 4,439 2,359 386 1,694 هرمزگان

 15,339 9,149 1,950 4,240 همدان

 9,148 2,804 214 6,130 يزد

 471,604 332,456 41,493 97,655 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٢٦ 
 

  1392بررسي تعداد واحدهاي اتمام يافته و كل واحدهاي مسكوني،  :50 جدول

 استان

جمع واحدهاي 
تعاوني و سه 

 جانبه 

تعداد كل 
واحدهاي 
 خودمالكين

جمع واحدهاي 
اتمام يافته تعاوني 

 و سه جانبه

تعداد واحدهاي 
اتمام يافته 
 خودمالكين

سهم نسبي تعداد 
واحدهاي اتمام يافته 

بدون خود (از كل 
 )مالكين

سهم نسبي تعداد 
واحدهاي اتمام 

 يافته از كل

 28.61 13.81 21,488 7,202 48,124 52,142 آذربايجان شرقي

 18.02 5.72 7,669 1,749 21,718 30,560 آذربايجان غربي

 46.77 15.84 20,631 2,805 32,403 17,709 اردبيل

 46.77 24.07 57,158 17,750 86,399 73,756 اصفهان

 7.97 6.09 3,085 4,642 20,631 76,270 البرز

 11.16 3.87 1,553 334 8,283 8,626 ايالم

 7.77 2.10 2,719 232 26,923 11,073 بوشهر

 7.50 0.20 24,519 458 98,234 234,757 تهران

 5.24 0.00 1,199 0 10,542 12,330 چهارمحال بختياري

 47.00 46.72 4,713 10,559 9,895 22,601 خراسان جنوبي

 15.05 9.23 11,274 7,415 43,845 80,354 خراسان رضوي

 17.66 3.09 4,671 526 12,408 17,019 خراسان شمالي

 16.46 7.56 12,417 5,277 37,629 69,837 خوزستان

 22.15 5.28 7,157 828 20,371 15,683 زنجان

 46.72 47.83 2,128 13,533 5,224 28,296 سمنان

 35.77 33.77 2,359 6,068 5,590 17,967 بلوچستانسيستان و 

 22.35 7.68 22,732 3,826 69,023 49,811 فارس

 13.80 14.29 2,606 4,327 19,963 30,286 قزوين

 55.66 54.76 6,328 16,941 10,865 30,937 قم

 25.20 7.10 9,129 1,691 19,118 23,817 كردستان

 21.56 18.71 6,009 5,463 24,015 29,200 كرمان

 15.76 0.00 8,777 0 27,713 27,988 كرمانشاه

 18.59 9.25 2,840 580 12,130 6,270 كهكيلويه بويراحمد

 29.77 9.08 11,958 1,359 29,768 14,970 گلستان

 23.73 14.99 14,561 4,533 50,223 30,238 گيالن

 40.82 0.28 20,295 48 32,426 17,409 لرستان

 27.13 7.32 21,111 1,345 64,394 18,377 مازندران

 31.70 24.40 7,058 5,043 17,511 20,664 مركزي

 7.70 5.15 2,359 2,080 17,228 40,416 هرمزگان

 38.71 34.60 9,149 6,190 21,739 17,888 همدان

 39.33 37.35 2,804 6,344 6,278 16,984 يزد

 22.95 12.16 332,456 139,148 910,613 1,144,235 جمع كل
    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٢٧ 
 

  1392واحدهاي مسكوني مسكن مهر از نوع تعاوني به تفكيك گروه شهري،  :51 جدول

 شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي استان
جمع واحدهاي مسكوني 

 تعاوني

 19,729 1,998 6,519 11,212 آذربايجان شرقي

 27,403   2,122 25,281 آذربايجان غربي

 14,137   1,929 12,208 اردبيل

 40,374 14,886 10,981 14,507 اصفهان

 19,203 10,368 7,006 1,829 البرز

 3,058     3,058 ايرانشهر

 7,390   328 7,062 ايالم

 7,151 2,094 1,576 3,481 بوشهر

 56,601 16,903 20,859 18,839 تهران

 2,895     2,895 جنوب كرمان

 8,478   1,825 6,653 چهارمحال بختياري

 17,694   5,841 11,853 خراسان جنوبي

 49,039 25,699 10,937 12,403 خراسان رضوي

 10,650   2,468 8,182 خراسان شمالي

 46,991 1,095 4,667 41,229 خوزستان

 9,612   1,422 8,190 زنجان

 16,518   3,656 12,862 سمنان

 13,269   2,998 10,271 سيستان بلوچستان

 21,311 1,254 8,359 11,698 فارس

 15,567   620 14,947 قزوين

 20,503   2,020 18,483 قم

 12,881   1,937 10,944 كردستان

 20,917   3,221 17,696 كرمان

 16,485   3,280 13,205 كرمانشاه

 1,155   769 386 بويراحمدكهكيلويه

 8,316   3,322 4,994 گلستان

 18,101   2,730 15,371 گيالن

 4,972     4,972 الرستان

 8,585   153 8,432 لرستان

 9,194   2,942 6,252 مازندران

 14,191   3,197 10,994 مركزي

 30,973   10,905 20,068 هرمزگان

 10,948   2,291 8,657 همدان

 14,937   3,852 11,085 يزد

 599,228 74,297 134,732 390,199 جمع كل
  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ

  



٣٢٨ 
 

 1392واحدهاي مسكوني اتمام يافته از نوع تعاوني به تفكيك گروه شهري، : 52 جدول

واحدهاي مسكوني جمع  شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي استان
يافته اتمام تعاوني

 2,633 0 0 2,633 آذربايجان شرقي

 1,749    0 1,749 آذربايجان غربي

 2,149   0 2,149 اردبيل

 12,427 0 2,850 9,577 اصفهان

 120 0 0 120 البرز

 1,472     1,472 ايرانشهر

 334   0 334 ايالم

 232 232 0 0 بوشهر

 0 0 0 0 تهران

 0     0 كرمانجنوب

 0   0 0 چهارمحال بختياري

 9,370   0 9,370 خراسان جنوبي

 1,564 747 0 817 خراسان رضوي

 484   0 484 خراسان شمالي

 5,277 0 0 5,277 خوزستان

 828   0 828 زنجان

 7,764   0 7,764 سمنان

 4,596   0 4,596 سيستان بلوچستان

 1,074 40 0 1,034 فارس

 4,303   0 4,303 قزوين

 13,038   0 13,038 قم

 1,619   0 1,619 كردستان

 5,408   0 5,408 كرمان

 0   0 0 كرمانشاه

 48   0 48 كهكيلويه بويراحمد

 957   0 957 گلستان

 4,305   0 4,305 گيالن

 0     0 الرستان

 48   0 48 لرستان

 229   18 211 مازندران

 3,563   0 3,563 مركزي

 1,694   0 1,694 هرمزگان

 4,240   3 4,237 همدان

 6,130   0 6,130 يزد

 97,655 1,019 2,871 93,765 جمع كل
 1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ

   



٣٢٩ 
 

  1392به تفكيك گروه شهري،  سه جانبهواحدهاي مسكوني مسكن مهر از نوع : 53 جدول

 شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي استان
جمع واحدهاي 

 مسكوني سه جانبه

 32,413 27,912   4,501 آذربايجان شرقي

 3,157     3,157 آذربايجان غربي

 3,572   0 3,572 اردبيل

 33,382 24,432   8,950 اصفهان

 57,067 38,377   18,690 البرز

 422     422 ايرانشهر

 1,236     1,236 ايالم

 3,922 726   3,196 بوشهر

 178,156 167,132   11,024 تهران

 1,650     1,650 جنوب كرمان

 3,852     3,852 چهارمحال بختياري

 4,907   20 4,887 خراسان جنوبي

 31,315 16,809   14,506 خراسان رضوي

 6,369     6,369 خراسان شمالي

 22,846 10,166   12,680 خوزستان

 6,071     6,071 زنجان

 11,778     11,778 سمنان

 1,218 804   414 سيستان بلوچستان

 23,132 15,626   7,506 فارس

 14,719     14,719 قزوين

 10,434     10,434 قم

 10,936     10,936 كردستان

 3,738     3,738 كرمان

 11,503     11,503 كرمانشاه

 5,115     5,115 كهكيلويه بويراحمد

 6,654     6,654 گلستان

 12,137     12,137 گيالن

 396     396 الرستان

 8,824     8,824 لرستان

 9,183     9,183 مازندران

 6,473 3,105   3,368 مركزي

 9,443 100   9,343 هرمزگان

 6,940     6,940 همدان

 2,047     2,047 يزد

 545,007 305,189 20 239,798 جمع كل
    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٣٠ 
 

 1392واحدهاي مسكوني اتمام يافته از نوع سه جانبه به تفكيك گروه شهري، : 54 جدول

 شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي  استان

جمع واحدهاي 
مسكوني سه جانبه 

 اتمام يافته

 4,569 3,633   936 شرقيآذربايجان

 0     0 آذربايجان غربي

 656   0 656 اردبيل

 5,323 0   5,323 اصفهان

 4,522 0   4,522 البرز

 0     0 ايرانشهر

 0     0 ايالم

 0 0   0 بوشهر

 458 458   0 تهران

 0     0 جنوب كرمان

 0     0 چهارمحال بختياري

 1,189   0 1,189 خراسان جنوبي

 5,851 4,196   1,655 خراسان رضوي

 42     42 خراسان شمالي

 0 0   0 خوزستان

 0     0 زنجان

 5,769     5,769 سمنان

 0 0   0 سيستان بلوچستان

 2,752 2,688   64 فارس

 24     24 قزوين

 3,903     3,903 قم

 72     72 كردستان

 55     55 كرمان

 0     0 كرمانشاه

 532     532 كهكيلويه بويراحمد

 402     402 گلستان

 228     228 گيالن

 0     0 الرستان

 0     0 لرستان

 1,116     1,116 مازندران

 1,480 0   1,480 مركزي

 386 0   386 هرمزگان

 1,950     1,950 همدان

 214     214 يزد

 41,493 10,975 0 30,518 جمع كل
  1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  سامانه: مأخذ

   



٣٣١ 
 

 1392واحدهاي مسكوني مسكن مهر از نوع خودمالكين به تفكيك گروه شهري، : 55 جدول

 شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي استان
جمع واحدهاي 

 مسكوني خودمالكين

 48,124 6,315 12,595 29,214 آذربايجان شرقي

 21,718   10,090 11,628 آذربايجان غربي

 32,403   5,284 27,119 اردبيل

 86,399 9,275 22,902 54,222 اصفهان

 20,631 2,919 1,963 15,749 البرز

 1,211     1,211 ايرانشهر

 8,283   4,840 3,443 ايالم

 26,923 2,047 12,812 12,064 بوشهر

 98,234 2,421 18,310 77,503 تهران

 2,026     2,026 جنوب كرمان

 10,542   7,523 3,019 چهارمحال بختياري

 9,895   3,565 6,330 خراسان جنوبي

 43,845 1,437 12,652 29,756 خراسان رضوي

 12,408   3,433 8,975 خراسان شمالي

 37,629 147 11,391 26,091 خوزستان

 20,371   3,380 16,991 زنجان

 5,224   2,157 3,067 سمنان

 4,379   1,024 3,355 سيستان بلوچستان

 66,599 9,130 25,083 32,386 فارس

 19,963   5,932 14,031 قزوين

 10,865   1,518 9,347 قم

 19,118   3,896 15,222 كردستان

 21,989   10,562 11,427 كرمان

 27,713   3,915 23,798 كرمانشاه

 12,130   5,644 6,486 كهكيلويه بويراحمد

 29,768   6,368 23,400 گلستان

 50,223   24,477 25,746 گيالن

 2,424     2,424 الرستان

 32,426   4,608 27,818 لرستان

 64,394   17,756 46,638 مازندران

 17,511 106 7,811 9,594 مركزي

 17,228   8,143 9,085 هرمزگان

 21,739   7,153 14,586 همدان

 6,278   1,154 5,124 يزد

 910,613 33,797 267,941 608,875 جمع كل
    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٣٢ 
 

  1392واحدهاي مسكوني اتمام يافته از نوع خودمالكين به تفكيك گروه شهري، : 56 جدول

 شهر جديد 25000شهر زير 25000شهر باالي استان

واحدهاي جمع 
مسكوني خودمالكين 

 اتمام يافته

 21,488 1,181 0 20,307 آذربايجان شرقي

 7,669   0 7,669 آذربايجان غربي

 20,631   117 20,514 اردبيل

 57,158 3,955 12,020 41,183 اصفهان

 3,085 1 0 3,084 البرز

 707     707 ايرانشهر

 1,553   0 1,553 ايالم

 2,719 853 4 1,862 بوشهر

 24,519 158 0 24,361 تهران

 1,125     1,125 جنوب كرمان

 1,199   6 1,193 چهارمحال بختياري

 4,713   0 4,713 خراسان جنوبي

 11,274 44 0 11,230 خراسان رضوي

 4,671   0 4,671 خراسان شمالي

 12,417 0 1 12,416 خوزستان

 7,157   0 7,157 زنجان

 2,128   0 2,128 سمنان

 1,652   0 1,652 سيستان بلوچستان

 21,783 3,616 6 18,161 فارس

 2,606   315 2,291 قزوين

 6,328   0 6,328 قم

 9,129   3 9,126 كردستان

 4,884   133 4,751 كرمان

 8,777   0 8,777 كرمانشاه

 2,840   1 2,839 كهكيلويه بويراحمد

 11,958   9 11,949 گلستان

 14,561   6 14,555 گيالن

 949     949 الرستان

 20,295   31 20,264 لرستان

 21,111   245 20,866 مازندران

 7,058 0 0 7,058 مركزي

 2,359   6 2,353 هرمزگان

 9,149   0 9,149 همدان

 2,804   0 2,804 يزد

 332,456 9,808 12,903 309,745 جمع كل
    1392اول بهمن سامانه مديريت مسكن مهر، : مأخذ



٣٣٣ 
 

  1392، )سازمان ملي زمين و مسكن(هزار نفر  25واحدهاي مسكوني مسكن مهر در شهرهاي باالي  :57 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
 مسكوني سه جانبه

تعداد كل واحد 
 مسكوني خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 44,927 29,214 4,501 11,212 شرقي آذربايجان

 40,066 11,628 3,157 25,281 آذربايجان غربي

 42,899 27,119 3,572 12,208 اردبيل

 77,679 54,222 8,950 14,507 اصفهان

 36,268 15,749 18,690 1,829 البرز

 11,741 3,443 1,236 7,062 ايالم

 18,741 12,064 3,196 3,481 بوشهر

 107,366 77,503 11,024 18,839 تهران

 13,524 3,019 3,852 6,653 چهارمحال بختياري

 23,070 6,330 4,887 11,853 خراسان جنوبي

 56,665 29,756 14,506 12,403 خراسان رضوي

 23,526 8,975 6,369 8,182 خراسان شمالي

 80,000 26,091 12,680 41,229 خوزستان

 31,252 16,991 6,071 8,190 زنجان

 27,707 3,067 11,778 12,862 سمنان

 18,731 4,566 836 13,329 سيستان و بلوچستان

 59,382 34,810 7,902 16,670 فارس

 43,697 14,031 14,719 14,947 قزوين

 38,264 9,347 10,434 18,483 قم

 37,102 15,222 10,936 10,944 كردستان

 39,432 13,453 5,388 20,591 كرمان

 48,506 23,798 11,503 13,205 كرمانشاه

 11,987 6,486 5,115 386 كهكيلويه بويراحمد

 35,048 23,400 6,654 4,994 گلستان

 53,254 25,746 12,137 15,371 گيالن

 45,074 27,818 8,824 8,432 لرستان

 62,073 46,638 9,183 6,252 مازندران

 23,956 9,594 3,368 10,994 مركزي

 38,496 9,085 9,343 20,068 هرمزگان

 30,183 14,586 6,940 8,657 همدان

 18,256 5,124 2,047 11,085 يزد

 1,238,872 608,875 239,798 390,199 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ

   



٣٣٤ 
 

  1392، )بنياد مسكن انقالب اسالمي(هزار نفر  25 واحدهاي مسكوني مسكن مهر در شهرهاي زير: 58 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
 مسكوني سه جانبه

تعداد كل واحد 
 مسكوني خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 19,114 12,595   6,519 آذربايجان شرقي

 12,212 10,090   2,122 آذربايجان غربي

 7,213 5,284 1,929 اردبيل

 33,883 22,902   10,981 اصفهان

 8,969 1,963   7,006 البرز

 5,168 4,840   328 ايالم

 14,388 12,812   1,576 بوشهر

 39,169 18,310   20,859 تهران

 9,348 7,523   1,825 چهارمحال بختياري

 9,426 3,565 20 5,841 خراسان جنوبي

 23,589 12,652   10,937 خراسان رضوي

 5,901 3,433   2,468 خراسان شمالي

 16,058 11,391   4,667 خوزستان

 4,802 3,380   1,422 زنجان

 5,813 2,157   3,656 سمنان

 4,022 1,024   2,998 سيستان بلوچستان

 33,442 25,083   8,359 فارس

 6,552 5,932   620 قزوين

 3,538 1,518   2,020 قم

 5,833 3,896   1,937 كردستان

 13,783 10,562   3,221 كرمان

 7,195 3,915   3,280 كرمانشاه

 6,413 5,644   769 كهكيلويه بويراحمد

 9,690 6,368   3,322 گلستان

 27,207 24,477   2,730 گيالن

 4,761 4,608   153 لرستان

 20,698 17,756   2,942 مازندران

 11,008 7,811   3,197 مركزي

 19,048 8,143   10,905 هرمزگان

 9,444 7,153   2,291 همدان

 5,006 1,154   3,852 يزد

 402,693 267,941 20 134,732 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٣٥ 
 

  1392، )جديدشركت عمران شهرهاي (واحدهاي مسكوني مسكن مهر در شهرهاي جديد : 59 جدول

 استان
تعداد كل واحد 
 مسكوني تعاوني

تعداد كل واحد 
 مسكوني سه جانبه

تعداد كل واحد 
مسكوني خودمالكين

تعداد كل واحد 
 مسكوني

 36,225 6,315 27,912 1,998 آذربايجان شرقي

 48,593 9,275 24,432 14,886 اصفهان

 51,664 2,919 38,377 10,368 البرز

 4,867 2,047 726 2,094 بوشهر

 186,456 2,421 167,132 16,903 تهران

 43,945 1,437 16,809 25,699 خراسان رضوي

 11,408 147 10,166 1,095 خوزستان

 804 0 804 0 سيستان و بلوچستان

 26,010 9,130 15,626 1,254 فارس

 3,211 106 3,105 0 مركزي

 100 0 100  0 هرمزگان

 413,283 33,797 305,189 74,297  جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ
   



٣٣٦ 
 

  1392، واحدهاي مسكوني مسكن مهردر كل تعداد انشعاب چهارگانه : 60 جدول

 استان

تعداد انشعاب  
 آب

تعداد انشعاب 
 فاضالب

تعداد انشعاب  
 برق

تعداد انشعاب  
 گاز

تعداد كل واحدهاي  
 مسكوني

 100,266 64,639 71,936 53,561 72,622 آذربايجان شرقي

 52,278 26,684 26,695 14,994 26,713 آذربايجان غربي

 50,112 33,265 34,931 28,500 34,931 اردبيل

 160,155 94,188 95,216 92,556 96,714 اصفهان

 96,901 28,607 33,263 29,255 33,098 البرز

 16,909 11,183 11,870 7,499 11,870 ايالم

 37,996 25,209 25,782 14,616 25,899 بوشهر

 332,991 113,072 120,435 100,687 123,747 تهران

 22,872 12,078 12,110 4,909 12,152چهارمحال 

 32,496 21,723 23,301 14,584 23,328 خراسان جنوبي

 124,199 49,361 52,171 36,766 52,990 خراسان رضوي

 29,427 15,991 15,993 7,599 16,070 خراسان شمالي

 107,466 46,156 50,686 37,892 50,474 خوزستان

 36,054 24,981 25,070 7,710 25,204 زنجان

 33,520 24,366 24,366 19,990 24,366 سمنان

 23,557 13,877 15,523 7,481 15,559سيستان 

 118,834 90,491 92,033 69,620 92,750 فارس

 50,249 28,581 29,582 24,349 30,958 قزوين

 41,802 34,975 35,021 32,392 35,032 قم

 42,935 24,439 24,439 16,978 24,481 كردستان

 53,215 24,943 28,402 8,225 28,890 كرمان

 55,701 26,193 25,921 21,843 25,816 كرمانشاه

 18,400 14,174 13,822 9,691 14,431كهكيلويه 

 44,738 28,232 28,434 423 28,698 گلستان

 80,461 43,930 43,958 25,965 44,106 گيالن

 49,835 29,645 29,839 26,016 30,020 لرستان

 82,771 53,237 53,326 23,516 53,322 مازندران

 38,175 25,812 25,965 16,887 26,447 مركزي

 57,644 9,981 21,807 12,928 23,980 هرمزگان

 39,627 26,023 30,157 24,246 30,248 همدان

 23,262 12,844 14,475 7,423 15,366 يزد

 2,054,848 1,078,880 1,136,529 799,101 1,150,282 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٣٧ 
 

  1392، انشعاب چهارگانه واحدهاي مسكوني مسكن مهر در قراردادهاي تعاونيتعداد : 61 جدول

 استان

تعداد انشعاب  
 آب

تعداد انشعاب 
 فاضالب

تعداد انشعاب  
 برق

تعداد انشعاب  
 گاز

تعداد كل واحدهاي  
 مسكوني

 19,729 9,253 10,793 6,716 11,174 آذربايجان شرقي

 27,403 9,361 9,362 6,710 9,378 آذربايجان غربي

 14,137 6,718 8,248 4,880 8,248 اردبيل

 40,374 21,636 22,604 23,249 23,815 اصفهان

 19,203 7,323 8,289 3,169 7,911 البرز

 7,390 4,335 5,022 4,717 5,022 ايالم

 7,151 5,068 5,208 3,786 5,208 بوشهر

 56,601 22,910 22,972 14,907 23,870 تهران

 8,478 2,653 2,684 1,850 2,728چهارمحال 

 17,694 13,243 13,527 9,348 13,551 خراسان جنوبي

 49,039 11,039 11,250 5,917 11,360 خراسان رضوي

 10,650 7,016 6,991 2,737 7,114 خراسان شمالي

 46,991 17,639 18,291 16,923 18,291 خوزستان

 9,612 6,534 6,534 2,516 6,534 زنجان

 16,518 12,749 12,749 9,910 12,749 سمنان

 16,327 9,822 10,791 5,122 10,791سيستان 

 26,283 18,870 20,297 14,166 20,260 فارس

 15,567 10,767 11,762 11,912 13,138 قزوين

 20,503 19,026 19,054 17,588 19,054 قم

 12,881 7,683 7,683 6,988 7,683 كردستان

 23,812 10,844 12,687 5,322 12,926 كرمان

 16,485 5,417 5,139 3,448 5,139 كرمانشاه

 1,155 774 774 386 774كهكيلويه 

 8,316 5,436 5,484 128 5,526 گلستان

 18,101 7,595 7,595 5,917 7,743 گيالن

 8,585 3,121 3,217 3,245 3,337 لرستان

 9,194 4,681 4,687 1,216 4,687 مازندران

 14,191 10,739 10,936 8,791 10,946 مركزي

 30,973 5,557 14,014 9,039 14,489 هرمزگان

 10,948 7,048 8,835 8,110 8,853 همدان

 14,937 8,219 9,306 5,084 9,386 يزد

 599,228 293,076 316,785 223,797 321,685 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٣٨ 
 

  1392، تعداد انشعاب چهارگانه واحدهاي مسكوني مسكن مهر در قراردادهاي سه جانبه: 62 جدول

تعداد كل واحدهاي مسكوني تعداد انشعاب گاز تعداد انشعاب برقتعداد انشعاب فاضالبتعداد انشعاب آب  استان
 26,373 26,253 26,070 20,602 32,413 آذربايجان شرقي

 0 0 0 0 3,157 آذربايجان غربي

 1,064 968 1,064 968 3,572 اردبيل

 6,988 6,988 6,708 6,684 33,382 اصفهان

 17,160 19,574 16,973 13,301 57,067 البرز

 522 522 522 522 1,236 ايالم

 1,000 1,042 1,000 987 3,922 بوشهر

 42,264 43,152 40,230 33,270 178,156 تهران

 1,533 1,533 1,533 1,533 3,852 چهارمحال بختياري

 1,733 304 1,733 515 4,907 خراسان جنوبي

 15,262 12,780 14,555 12,300 31,315 خراسان رضوي

 240 120 288 288 6,369 خراسان شمالي

 5,836 6,041 6,048 2,600 22,846 خوزستان

 2,838 414 2,838 2,838 6,071 زنجان

 7,485 7,485 7,485 7,485 11,778 سمنان

 390 321 356 20 1,640 سيستان بلوچستان

 17,735 17,647 16,988 17,075 23,528 فارس

 3,751 3,751 3,751 3,751 14,719 قزوين

 6,970 6,970 6,970 6,970 10,434 قم

 2,042 2,042 2,002 2,002 10,936 كردستان

 1,175 285 1,055 1,023 5,388 كرمان

 7,641 7,641 7,641 7,641 11,503 كرمانشاه

 3,485 3,545 2,880 3,232 5,115 كهكيلويه بويراحمد

 1,457 0 1,235 1,177 6,654 گلستان

 879 879 879 879 12,137 گيالن

 1,292 1,164 1,292 1,196 8,824 لرستان

 5,034 3,163 5,034 5,034 9,183 مازندران

 2,515 2,515 2,043 2,087 6,473 مركزي

 2,607 1,385 909 0 9,443 هرمزگان

 4,616 4,657 4,550 3,156 6,940 همدان

 1,222 375 447 210 2,047 يزد

 193,109 183,516 185,079 159,346 545,007 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

   



٣٣٩ 
 

  1392، تعداد انشعاب چهارگانه واحدهاي مسكوني مسكن مهر در قراردادهاي خودمالكين: 63 جدول

تعداد كل واحدهاي مسكوني تعداد انشعاب گاز تعداد انشعاب برقتعداد انشعاب فاضالبتعداد انشعاب آب  استان
 35,075 20,592 35,073 34,784 48,124 آذربايجان شرقي

 17,335 8,284 17,333 17,323 21,718 آذربايجان غربي

 25,619 22,652 25,619 25,579 32,403 اردبيل

 65,911 62,319 65,904 65,868 86,399 اصفهان

 8,027 6,512 8,001 7,983 20,631 البرز

 6,326 2,260 6,326 6,326 8,283 ايالم

 19,691 9,788 19,574 19,154 26,923 بوشهر

 57,613 42,628 57,233 56,892 98,234 تهران

 7,891 1,526 7,893 7,892 10,542 چهارمحال بختياري

 8,044 4,932 8,041 7,965 9,895 خراسان جنوبي

 26,368 18,069 26,366 26,022 43,845 خراسان رضوي

 8,716 4,742 8,714 8,687 12,408 خراسان شمالي

 26,347 14,928 26,347 25,917 37,629 خوزستان

 15,832 4,780 15,698 15,609 20,371 زنجان

 4,132 2,595 4,132 4,132 5,224 سمنان

 4,378 2,038 4,376 4,035 5,590 سيستان بلوچستان

 54,755 37,807 54,748 54,546 69,023 فارس

 14,069 8,686 14,069 14,063 19,963 قزوين

 9,008 7,834 8,997 8,979 10,865 قم

 14,756 7,948 14,754 14,754 19,118 كردستان

 14,789 2,618 14,660 13,076 24,015 كرمان

 13,036 10,754 13,141 13,135 27,713 كرمانشاه

 10,172 5,760 10,168 10,168 12,130 كهكيلويه بويراحمد

 21,715 295 21,715 21,619 29,768 گلستان

 35,484 19,169 35,484 35,456 50,223 گيالن

 25,391 21,607 25,330 25,328 32,426 لرستان

 43,601 19,137 43,605 43,522 64,394 مازندران

 12,986 5,581 12,986 12,986 17,511 مركزي

 6,884 2,504 6,884 4,424 17,228 هرمزگان

 16,779 11,479 16,772 15,819 21,739 همدان

 4,758 1,964 4,722 4,415 6,278 يزد

 635,488 391,788 634,665 626,458 910,613 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

   



٣٤٠ 
 

  1392، توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت فيزيكي: 64 جدول

 استان
تعداد واحد اتمام  

 پي سازي

تعداد واحد اتمام  
 اسكلت

تعداد واحد اتمام  
 سقف

تعداد واحد اتمام  
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام  
 نازك كاري

 72,589 88,424 91,734 92,834 97,516 آذربايجان شرقي

 33,948 44,198 47,694 47,791 50,423 آذربايجان غربي

 37,527 44,626 46,320 46,497 49,268  اردبيل

 108,082 134,094 144,311 145,403 153,617 اصفهان

 45,696 67,553 75,945 79,358 94,192 البرز

 12,312 14,621 15,097 15,097 15,559 ايالم

 26,540 32,345 33,830 34,285 35,461 بوشهر

 146,833 237,108 269,496 273,944 308,328 تهران

 14,614 19,039 20,422 20,722 21,623 چهارمحال بختياري

 24,281 27,055 27,992 28,670 31,286 خراسان جنوبي

 65,401 88,998 99,183 103,420 118,526 خراسان رضوي

 17,586 25,525 26,919 27,669 28,816 خراسان شمالي

 50,967 81,650 89,853 97,022 104,196 خوزستان

 25,818 30,805 31,634 31,698 32,461 زنجان

 25,022 28,769 30,292 30,874 32,658 سمنان

 16,460 19,267 20,361 21,232 22,402 سيستان بلوچستان

 79,576 101,220 106,330 107,072 111,899 فارس

 37,946 45,914 47,847 48,299 49,206 قزوين

 33,176 39,983 40,381 40,629 41,292 قم

 26,444 34,999 36,368 37,087 41,320 كردستان

 31,791 42,156 44,526 46,623 49,514 كرمان

 35,995 48,604 50,338 51,422 54,489 كرمانشاه

 14,924 16,721 16,983 17,065 17,548 كهكيلويه بويراحمد

 31,950 37,437 39,456 40,044 43,828 گلستان

 48,092 65,007 70,073 70,406 75,949 گيالن

 31,811 39,730 43,347 44,902 47,424 لرستان

 54,411 67,993 72,788 73,932 82,458 مازندران

 27,765 32,245 33,304 33,814 35,616 مركزي

 32,570 44,593 48,394 48,394 51,404 هرمزگان

 29,559 33,159 34,539 34,995 38,219 همدان

 15,939 19,012 19,939 20,494 21,942 يزد

 1,255,625 1,652,850 1,775,696 1,811,694 1,958,440 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٤١ 
 

  1392، هاي مسكن مهرتوزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت فيزيكي در تعاوني: 65 جدول

 استان

تعداد واحد اتمام 
 پي سازي

تعداد واحد اتمام 
 اسكلت

 تعداد واحد اتمام
 سقف

تعداد واحد اتمام 
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام 
 نازك كاري

 12,696 16,610 17,382 17,417 18,330 آذربايجان شرقي

 16,410 24,864 25,669 25,745 26,809 آذربايجان غربي

 10,222 13,514 13,776 13,815 13,988 اردبيل

 28,952 35,443 36,589 36,589 37,733 اصفهان

 11,696 14,217 15,624 15,804 18,868 البرز

 5,189 6,245 6,449 6,449 6,482 ايالم

 5,764 6,436 6,566 6,582 6,651 بوشهر

 28,844 42,866 50,023 50,649 54,417 تهران

 4,016 6,576 7,240 7,357 7,886 چهارمحال بختياري

 13,660 14,470 14,882 15,243 16,770 خراسان جنوبي

 19,910 32,344 37,465 39,497 46,618 رضويخراسان

 7,776 9,793 10,247 10,247 10,440 خراسان شمالي

 19,053 35,802 39,575 42,923 45,480 خوزستان

 6,584 6,846 6,860 6,872 7,041 زنجان

 12,755 14,658 15,408 15,482 16,091 سمنان

 11,590 13,496 14,094 14,826 15,589 سيستان بلوچستان

 19,096 22,710 23,832 23,983 24,883 فارس

 14,411 14,912 15,182 15,182 15,230 قزوين

 18,953 19,940 19,987 20,079 20,223 قم

 8,204 10,601 11,087 11,351 12,406 كردستان

 14,279 19,907 20,590 21,405 22,357 كرمان

 10,306 13,426 14,064 14,133 15,824 كرمانشاه

 774 877 925 925 978 كهكيلويه بويراحمد

 5,966 6,820 7,198 7,334 8,140 گلستان

 10,432 15,649 16,371 16,491 17,557 گيالن

 4,429 7,457 7,986 8,266 8,484 لرستان

 4,946 8,119 8,527 8,536 9,021 مازندران

 11,424 12,321 12,553 12,624 12,947 مركزي

 18,336 25,121 26,566 26,566 28,053 هرمزگان

 8,555 9,695 10,087 10,099 10,922 همدان

 9,939 11,513 12,136 12,493 13,739 يزد

 375,167 493,248 524,940 534,964 569,957 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٤٢ 
 

  1392، جانبه مسكن مهرمسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت فيزيكي در قراردادهاي سهتوزيع واحدهاي : 66 جدول

 استان

تعداد واحد اتمام 
 پي سازي

تعداد واحد اتمام 
 اسكلت

تعداد واحد اتمام 
 سقف

تعداد واحد اتمام 
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام 
 نازك كاري

 24,173 30,084 30,529 31,044 32,413 آذربايجان شرقي

 278 390 2,501 2,501 3,017 آذربايجان غربي

 1,473 3,459 3,473 3,480 3,572 اردبيل

 12,965 23,337 30,276 31,283 33,350 اصفهان

 24,616 40,319 44,049 46,933 55,828 البرز

 700 1,236 1,236 1,236 1,236 ايالم

 1,366 2,760 2,962 3,254 3,922 بوشهر

 57,698 116,493 135,746 137,184 158,603 تهران

 2,707 3,653 3,743 3,769 3,852 چهارمحال بختياري

 2,666 3,840 4,044 4,253 4,907 خراسان جنوبي

 16,584 24,149 25,997 27,653 31,101 خراسان رضوي

 845 5,657 5,733 5,945 6,369 خراسان شمالي

 5,550 13,614 15,879 18,853 22,156 خوزستان

 3,108 5,113 5,497 5,497 5,541 زنجان

 8,137 9,825 10,430 10,858 11,778 سمنان

 493 1,012 1,370 1,390 1,630 سيستان بلوچستان

 14,421 20,248 20,917 21,290 23,417 فارس

 8,757 13,155 14,171 14,295 14,719 قزوين

 5,918 10,184 10,224 10,278 10,434 قم

 3,008 7,491 8,063 8,347 10,696 كردستان

 1,326 3,347 3,956 4,600 5,388 كرمان

 9,549 11,011 11,118 11,128 11,503 كرمانشاه

 4,282 5,115 5,115 5,115 5,115 كهكيلويه بويراحمد

 2,496 4,473 5,222 5,652 6,654 گلستان

 2,129 6,876 9,060 9,273 12,137 گيالن

 2,044 4,935 6,438 7,525 8,742 لرستان

 5,727 7,556 8,342 8,524 8,877 مازندران

 3,205 4,783 5,072 5,468 5,910 مركزي

 4,354 6,664 7,627 7,627 8,145 هرمزگان

 4,333 5,136 5,544 5,951 6,940 همدان

 1,261 1,997 2,047 2,047 2,047 يزد

 236,169 397,912 446,381 462,253 519,999 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٤٣ 
 

  1392، توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت فيزيكي در قراردادهاي خودمالكين مسكن مهر : 67 جدول

 استان

تعداد واحد اتمام 
 پي سازي

تعداد واحد اتمام 
 اسكلت

تعداد واحد اتمام 
 سقف

اتمام تعداد واحد 
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام 
 نازك كاري

 35,720 41,730 43,823 44,373 46,773 آذربايجان شرقي

 17,260 18,944 19,524 19,545 20,597 آذربايجان غربي

 25,832 27,653 29,071 29,202 31,708 اردبيل

 66,165 75,314 77,446 77,531 82,534 اصفهان

 9,384 13,017 16,272 16,621 19,496 البرز

 6,423 7,140 7,412 7,412 7,841 ايالم

 19,410 23,149 24,302 24,449 24,888 بوشهر

 60,291 77,749 83,727 86,111 95,308 تهران

 7,891 8,810 9,439 9,596 9,885 چهارمحال بختياري

 7,955 8,745 9,066 9,174 9,609 خراسان جنوبي

 28,907 32,505 35,721 36,270 40,807 خراسان رضوي

 8,965 10,075 10,939 11,477 12,007 خراسان شمالي

 26,364 32,234 34,399 35,246 36,560 خوزستان

 16,126 18,846 19,277 19,329 19,879 زنجان

 4,130 4,286 4,454 4,534 4,789 سمنان

 4,377 4,759 4,897 5,016 5,183 سيستان بلوچستان

 46,059 58,262 61,581 61,799 63,599 فارس

 14,778 17,847 18,494 18,822 19,257 قزوين

 8,305 9,859 10,170 10,272 10,635 قم

 15,232 16,907 17,218 17,389 18,218 كردستان

 16,186 18,902 19,980 20,618 21,769 كرمان

 16,140 24,167 25,156 26,161 27,162 كرمانشاه

 9,868 10,729 10,943 11,025 11,455 بويراحمدكهكيلويه 

 23,488 26,144 27,036 27,058 29,034 گلستان

 35,531 42,482 44,642 44,642 46,255 گيالن

 25,338 27,338 28,923 29,111 30,198 لرستان

 43,738 52,318 55,919 56,872 64,560 مازندران

 13,136 15,141 15,679 15,722 16,759 مركزي

 9,880 12,808 14,201 14,201 15,206 هرمزگان

 16,671 18,328 18,908 18,945 20,357 همدان

 4,739 5,502 5,756 5,954 6,156  يزد

 644,289 761,690 804,375 814,477 868,484 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ



٣٤٤ 
 

  1392، هزار نفر 25توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت فيزيكي در شهرهاي باالي :  68 جدول

تعداد واحد اتمام  استان
 پي سازي

تعداد واحد اتمام
 اسكلت

تعداد واحد اتمام 
 سقف

تعداد واحد اتمام  
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام  
 نازك كاري

 44,926 43,011 42,427 40,607 33,383 آذربايجان شرقي

 39,858 37,414 37,317 34,208 24,610 آذربايجان غربي

 42,899 40,663 40,486 39,300 33,408 اردبيل

 77,680 74,231 74,231 72,187 64,413 اصفهان

 36,164 33,684 33,512 29,026 19,954 البرز

 10,818 10,467 10,467 10,137 8,282 ايالم

 18,630 17,947 17,508 17,035 13,666 بوشهر

 106,454 98,244 95,368 90,894 70,753 تهران

 13,457 12,858 12,558 11,540 7,772 چهارمحال بختياري

 23,067 21,515 20,837 20,385 18,360 خراسان جنوبي

 56,322 50,180 48,564 44,902 36,741 خراسان رضوي

 23,511 23,082 22,332 21,472 14,254 خراسان شمالي

 79,684 75,486 70,011 64,557 40,241 خوزستان

 28,493 27,849 27,785 27,067 22,404 زنجان

 27,448 26,217 25,635 24,583 21,871 سمنان

 18,245 17,645 16,784 16,082 14,126 سيستان بلوچستان

 58,594 56,705 56,336 54,076 41,780 فارس

 43,658 42,974 42,522 40,997 33,886 قزوين

 37,565 37,242 30,820 38,264 37,813 قم

 36,660 32,622 31,903 30,764 23,223 كردستان

 39,246 36,966 34,871 33,364 23,996 كرمان

 48,471 45,802 44,718 43,810 32,175 كرمانشاه

 11,979 11,678 11,596 11,553 10,166 كهكيلويه بويراحمد

 34,872 31,234 30,646 28,992 24,260 گلستان

 53,134 48,190 47,857 44,511 30,076 گيالن

 43,469 41,152 39,597 36,123 28,415 لرستان

 61,424 56,819 55,724 52,404 40,185 مازندران

 23,956 23,196 23,082 22,762 19,974 مركزي

 36,705 34,294 34,294 31,469 22,692 هرمزگان

 30,173 28,206 27,750 26,902 24,316 همدان

 18,242 17,295 16,740 15,974 13,125 يزد

 1,226,503 1,155,439 1,131,023 1,074,925 843,327 جمع كل

    1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 



٣٤٥ 
 

  1392، هزار نفر 25فيزيكي در شهرهاي زير توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت : 69 جدول

 استان
تعداد واحد اتمام

 پي سازي

تعداد واحد اتمام
 اسكلت

تعداد واحد اتمام 
 سقف

تعداد واحد اتمام  
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام  
 نازك كاري

 16,365 15,168 15,164 14,431 13,133 آذربايجان شرقي

 10,565 10,377 10,377 9,990 9,338 آذربايجان غربي

 6,369 5,834 5,834 5,326 4,119 اردبيل

 27,522 25,909 25,909 24,637 21,638 اصفهان

 8,682 7,593 7,593 6,845 6,200 البرز

 4,741 4,630 4,630 4,484 4,030 ايالم

 11,964 11,582 11,582 10,760 9,015 بوشهر

 34,979 31,822 31,822 25,524 17,814 تهران

 8,166 7,864 7,864 7,499 6,842 چهارمحال بختياري

 8,219 7,155 7,155 6,670 5,921 خراسان جنوبي

 18,415 15,374 15,372 12,993 10,896 خراسان رضوي

 5,305 4,587 4,587 4,053 3,332 خراسان شمالي

 13,712 12,140 12,140 10,591 9,132 خوزستان

 3,968 3,849 3,849 3,738 3,414 زنجان

 5,210 4,657 4,657 4,186 3,151 سمنان

 3,353 2,873 2,873 2,518 1,901 سيستان بلوچستان

 28,488 26,742 26,710 24,683 20,932 فارس

 5,548 5,325 5,325 4,917 4,060 قزوين

 3,028 2,816 2,816 2,741 2,356 قم

 4,660 4,465 4,465 4,235 3,221 كردستان

 10,268 9,657 9,655 8,792 7,795 كرمان

 6,018 5,620 5,620 4,794 3,820 كرمانشاه

 5,569 5,387 5,387 5,168 4,758 كهكيلويه بويراحمد

 8,956 8,810 8,810 8,445 7,690 گلستان

 22,815 22,216 22,216 20,496 18,016 گيالن

 3,955 3,750 3,750 3,607 3,396 لرستان

 21,034 17,113 17,064 15,589 14,226 مازندران

 9,014 8,342 8,342 7,900 7,151 مركزي

 14,000 13,024 9,878 14,599 14,000 هرمزگان

 8,046 6,789 6,789 6,257 5,243 همدان

 3,700 3,199 3,199 3,038 2,814 يزد

 343,233 315,645 315,556 287,931 245,232 جمع كل

    1392مهر، اول بهمن سامانه مديريت مسكن : مأخذ 



٣٤٦ 
 

  1392، توزيع واحدهاي مسكن مهر بر حسب مراحل پيشرفت فيزيكي در شهرهاي جديد: 70 جدول

تعداد واحد اتمام   استان
  پي سازي

تعداد واحد اتمام
 اسكلت

تعداد واحد اتمام 
 سقف

تعداد واحد اتمام  
 سفت كاري

تعداد واحد اتمام  
 نازك كاري

 36,225 34,65534,14333,386 26,073 آذربايجان شرقي
 48,415 45,26344,17137,270 22,031 اصفهان

 49,346 38,08134,84031,682 19,542 البرز
 4,867 4,7564,7404,550 3,859 بوشهر
 166,895 143,878142,306120,690 58,266 تهران

 43,789 37,86635,24731,103 17,764 خراسان رضوي
 10,800 9,3967,7026,502 1,594 خوزستان

 804 714704667 433 سيستان بلوچستان
 24,817 23,62523,28422,461 16,864 فارس

 2,646 2,2761,8801,583 640 مركزي
 100 100100100 0  هرمزگان
 388,704 340,610329,117289,994 167,066 جمع كل

  1392مديريت مسكن مهر، اول بهمن  سامانه: مأخذ 
   



٣٤٧ 
 

  1392، اندكاري كه تحويل قطعي نشدهتعداد واحدهاي مسكوني در مرحله اتمام نازك: 71 جدول

با شرط داشتن انشعابات استان
سه گانه و محوطه سازي

با شرط داشتن انشعابات
چهارگانه و محوطه سازي

با شرط داشتن 
 سازيمحوطه 

با شرط داشتن
 انشعابات سه گانه

با شرط داشتن 
انشعابات چهارگانه

 جمع كل

 30,214 16,654 30,980 34,839 21,168 43,899 آذربايجان شرقي

 17,101 7,030 17,101 17,109 7,037 24,530 آذربايجان غربي

 9,460 5,103 9,810 9,899 5,344 14,091 اردبيل

 18,429 13,620 18,698 20,008 15,199 33,174 اصفهان

 14,424 8,213 15,242 22,860 16,649 37,969 البرز

 8,768 4,619 8,768 9,379 5,230 10,425 ايالم

 21,924 11,647 21,931 22,130 11,798 23,589 بوشهر

 71,402 47,374 74,044 87,665 63,624 121,856 تهران

 10,399 3,457 10,401 11,252 4,301 13,415چهارمحال 

 6,729 940 6,731 7,731 1,776 9,009 خراسان جنوبي

 31,439 17,714 32,172 34,018 19,603 46,712 خراسان رضوي

 10,266 4,044 10,322 10,946 4,150 12,389 خراسان شمالي

 21,950 12,769 22,031 27,908 18,726 33,273 خوزستان

 16,871 4,840 16,871 17,551 5,254 17,833 زنجان

 8,362 4,497 8,362 8,692 4,827 9,361 سمنان

 6,125 2,243 6,543 6,728 2,497 8,033سيستان بلوچستان

 35,315 13,991 35,321 51,843 29,953 53,018 فارس

 19,915 14,922 19,915 22,382 17,375 31,013 قزوين

 9,904 7,548 9,904 9,906 7,550 9,907 قم

 11,100 7,635 11,155 14,039 10,574 15,624 كردستان

 12,185 2,268 14,152 15,795 4,580 20,319 كرمان

 13,793 9,989 14,097 18,911 15,107 27,218 كرمانشاه

 9,647 4,860 9,647 10,015 5,226 11,504كهكيلويه بويراحمد

 10,713 47 10,817 15,446 77 18,633 گلستان

 24,681 6,690 24,681 24,806 6,815 28,998 گيالن

 9,661 5,888 9,661 9,938 6,162 11,468 لرستان

 29,303 8,019 29,313 30,253 8,907 31,955 مازندران

 12,582 5,220 12,605 13,759 6,397 15,664 مركزي

 9,872 7 16,127 9,872 7 28,131 هرمزگان

 8,921 3,311 8,921 12,111 6,500 14,220 همدان

 4,228 1,200 4,231 4,330 1,204 6,791 يزد

 525,683 256,359 540,554 612,121 333,617 784,021 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

   



٣٤٨ 
 

  1392، تعداد كل واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع ساخت: 72 جدول

 جمع كل نيمه صنعتي صنعتي سنتي استان

 79,179 17,675 3,412 100,266 آذربايجان شرقي

 43,926 6,687 1,665 52,278 آذربايجان غربي

 38,090 5,536 6,486 50,112 اردبيل

 160,155  138,731 20,126 1,298 اصفهان

 39,384 51,675 5,842 96,901 البرز

 15,638 1,119 152 16,909 ايالم

 33,297 4,089 610 37,996 بوشهر

 125,587 193,350 14,054 332,991 تهران

 17,153 1,731 3,988 22,872 چهارمحال بختياري

 26,184 5,916 396 32,496 خراسان جنوبي

 81,720 40,129 2,350 124,199 خراسان رضوي

 1,532 29,427  24,384 3,511 خراسان شمالي

 77,409 27,523 2,534 107,466 خوزستان

 32,448 2,774 832 36,054 زنجان

 14,013 14,113 5,394 33,520 سمنان

 23,557   22,567 990 سيستان بلوچستان

 85,952 30,775 2,107 118,834 فارس

 30,086 15,845 4,318 50,249 قزوين

 24,434 15,250 2,118 41,802 قم

 25,135 13,708 4,092 42,935 كردستان

 44,536 6,773 1,906 53,215 كرمان

 29,902 22,375 3,424 55,701 كرمانشاه

 13,192 5,207 1 18,400 كهكيلويه بويراحمد

 32,943 11,188 607 44,738 گلستان

 51,194 29,043 224 80,461 گيالن

 34,438 10,598 4,799 49,835 لرستان

 69,754 12,158 859 82,771 مازندران

 27,892 5,347 4,936 38,175 مركزي

 44,850 8,221 4,573 57,644 هرمزگان

 23,664 6,286 9,677 39,627 همدان

 19,085 1,450 2,727 23,262 يزد

 1,366,767 591,168 96,913 2,054,848 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 
   



٣٤٩ 
 

  1392، تفكيك نوع ساخت به تفكيك قراردادهاي تعاونيتعداد واحدهاي مسكوني به : 73 جدول

 جمع كل نيمه صنعتي صنعتي سنتي استان

 14,183 2,418 3,128 19,729 آذربايجان شرقي

 21,418 4,344 1,641 27,403 آذربايجان غربي

 6,666 2,424 5,047 14,137 اردبيل

 36,485 2,667 1,222 40,374 اصفهان

 6,954 9,934 2,315 19,203 البرز

 6,456 858 76 7,390 ايالم

 5,561 1,268 322 7,151 بوشهر

 29,283 25,341 1,977 56,601 تهران

 5,762 338 2,378 8,478 چهارمحال بختياري

 16,232 1,228 234 17,694 خراسان جنوبي

 31,216 16,832 991 49,039 خراسان رضوي

 7,978 1,827 845 10,650 خراسان شمالي

 32,384 13,476 1,131 46,991 خوزستان

 9,612   9,536 76 زنجان

 8,913 2,743 4,862 16,518 سمنان

 16,327   15,587 740 سيستان بلوچستان

 16,454 8,051 1,778 26,283 فارس

 10,982 1,911 2,674 15,567 قزوين

 9,107 9,533 1,863 20,503 قم

 6,835 3,302 2,744 12,881 كردستان

 19,354 3,547 911 23,812 كرمان

 9,292 5,661 1,532 16,485 كرمانشاه

 1,155   1,075 80 كهكيلويه بويراحمد

 5,034 3,210 72 8,316 گلستان

 1,118 16,765 218 18,101 گيالن

 7,023 590 972 8,585 لرستان

 6,776 2,325 93 9,194 مازندران

 9,176 654 4,361 14,191 مركزي

 28,576 1,013 1,384 30,973 هرمزگان

 2,376 4,298 4,274 10,948 همدان

 10,895 1,319 2,723 14,937 يزد

 398,687 148,773 51,768 599,228 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

   



٣٥٠ 
 

  1392، به تفكيك قراردادهاي سه جانبهتعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع ساخت : 74 جدول

 جمع كل نيمه صنعتي صنعتيسنتي استان

 17,10815,173132 32,413 آذربايجان شرقي

 3,157  8252,332 آذربايجان غربي

 2,964608 3,572 اردبيل

 33,382  16,72016,662اصفهان

 14,53539,8592,673 57,067البرز

 1,236   1,236ايالم

 3,922  1,1042,818بوشهر

 13,599160,6143,943 178,156تهران

 8631,3921,597 3,852 چهارمحال بختياري

 4,907  2374,670 خراسان جنوبي

 10,77219,792751 31,315 خراسان رضوي

 4,0111,680678 6,369 خراسان شمالي

 7,52713,9371,382 22,846 خوزستان

 4,0791,160832 6,071زنجان

 55011,052176 11,778سمنان

 1,640  1,390250 سيستان بلوچستان

 23,528  2,60120,927فارس

 71513,572432 14,719قزوين

 4,6415,565228 10,434قم

 8199,0881,029 10,936 كردستان

 3,1442,084160 5,388كرمان

 1,9909,139374 11,503كرمانشاه

 5,115  5,115  كهكيلويه بويراحمد

 6,654  3306,324گلستان

 12,137  12,137 گيالن

 1,3695,6371,818 8,824لرستان

 9,183  2,9716,212مازندران

 3,1433,190140 6,473مركزي

 4,4472,1262,870 9,443 هرمزگان

 4001,9034,637 6,940همدان

 2,047  1,919128يزد

 123,045397,502 24,460545,007 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

   



٣٥١ 
 

  1392، تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك نوع ساخت به تفكيك قراردادهاي خودمالكين: 75 جدول

 جمع كل نيمه صنعتي صنعتيسنتي استان

 47,88884152 48,124 آذربايجان شرقي

 21,6831124 21,718 آذربايجان غربي

 31,424148831 32,403اردبيل

 85,52679776 86,399اصفهان

 17,8951,882854 20,631البرز

 7,94626176 8,283ايالم

 26,6323288 26,923بوشهر

 82,7057,3958,134 98,234تهران

 10,528113 10,542 چهارمحال بختياري

 9,71518162 9,895 خراسان جنوبي

 39,7323,505608 43,845 خراسان رضوي

 12,39549 12,408 خراسان شمالي

 37,49811021 37,629 خوزستان

 20,371  18,8331,538زنجان

 4,550318356 5,224سمنان

 5,590   5,590 سيستان بلوچستان

 66,8971,797329 69,023فارس

 18,3893621,212 19,963قزوين

 10,68615227 10,865قم

 17,4811,318319 19,118 كردستان

 22,0381,142835 24,015كرمان

 18,6207,5751,518 27,713كرمانشاه

 12,117121 12,130 كهكيلويه بويراحمد

 27,5791,654535 29,768گلستان

 50,0761416 50,223گيالن

 26,0464,3712,009 32,426لرستان

 60,0073,621766 64,394مازندران

 15,5731,503435 17,511مركزي

 11,8275,082319 17,228 هرمزگان

 20,88885766 21,739همدان

 6,27134 6,278يزد

 845,03544,89320,685910,613 جمع كل

  1392سامانه مديريت مسكن مهر، اول بهمن : مأخذ 

   



٣٥٢ 
 

  1392، و استان توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب گروه سني: 76 جدول

 جمع كل نامشخص سال و بيشتر 65 سال 64تا  55 سال 54تا  45 سال 44تا  35 سال 34تا  25 سال 25كمتر از  استان

 2,082,104 44,958 133,242 653,052345,074181,33540,011 684,432 جمع كل

 103,953 1,170 7,794 35,98317,8398,8011,522 30,844 آذربايجان شرقي

 71,260 2,670 4,233 22,64611,5225,0241,518 23,647 آذربايجان غربي

 49,019 4,693 4,089 14,8627,3934,167915 12,900 اردبيل

 167,989 4,128 11,296 48,13529,86516,2323,134 55,199 اصفهان

 99,303 559 6,771 31,84022,35211,8611,294 24,626 البرز

 20,982 996 1,313 7,7462,2291,311485 6,902 ايالم

 32,237 273 2,722 8,9644,7233,463817 11,275 بوشهر

 367584 1781 21035 11616570696363455504 116058 تهران

 22,375 485 1,194 7,7892,8491,180294 8,584چهارمحال بختياري

 30,501 74 1,636 9,1703,4371,503876 13,805 خراسان جنوبي

 111,316 1,035 5,869 35,97616,9638,2072,754 40,512 خراسان رضوي

 31,824 62 2,337 9,4195,0032,949874 11,180 خراسان شمالي

 106,981 10,201 5,990 33,16218,21810,4141,352 27,644 خوزستان

 40,582 112 2,026 14,6735,3782,525727 15,141 زنجان

 27,983 9 1,439 8,5873,3371,542819 12,250 سمنان

 25,222 2,981 965 7,1552,9201,404819 8,978 سيستان بلوچستان

 136,091 419 9,022 43,07724,12113,1361,955 44,361 فارس

 53,869 923 2,801 18,2337,5613,5551,156 19,640 قزوين

 46,830 186 1,654 15,9006,0722,6761,074 19,268 قم

 35,855 872 2,821 12,1895,4303,089597 10,857 كردستان

 49,338 674 2,187 15,6416,2462,8211,853 19,916 كرمان

 46,579 125 3,426 15,6098,7754,421802 13,421 كرمانشاه

 17,195 1,033 2,097 5,0012,3921,673306 4,693 كهكيلويه بويراحمد

 35,701 15 2,734 9,9484,8912,9021,298 13,913 گلستان

 53,463 226 4,406 15,5589,7705,2201,174 17,109 گيالن

 55,283 1,612 5,527 17,6108,3825,0261,162 15,964 لرستان

 79,018 2,863 7,162 20,34413,8948,9061,518 24,331 مازندران

 28,753 681 1,795 9,9304,5492,051307 9,440 مركزي

 60,747 2,143 3,198 19,8218,8004,8321,043 20,910 هرمزگان

 49,548 1,670 2,932 15,4037,1593,177960 18,247 همدان

 24,723 287 771 6,5162,3089221,102 12,817 يزد

  1392 اسفند 15مسكن مهر،  نام و واگذاريثبتسامانه : مأخذ

  



٣٥٣ 
 

  1392، )درصد( سهم نسبي متقاضيان مسكن مهر بر حسب گروه سني و استان: 77 جدول

 جمع كل نامشخص سال و بيشتر 65 سال 64تا  55 سال 54تا  45 سال 44تا  35 سال 34تا  25 سال 25كمتر از  استان

 100 2 6 2 9 17 31 33 جمع كل
 100 1 7 1 8 17 35 30 آذربايجان شرقي

 100 4 6 2 7 16 32 33 آذربايجان غربي

 100 10 8 2 9 15 30 26 اردبيل

 100 2 7 2 10 18 29 33 اصفهان

 100 1 7 1 12 23 32 25 البرز

 100 5 6 2 6 11 37 33 ايالم

 100 1 8 3 11 15 28 35 بوشهر

 100 0.5 6 1 10 19 32 32 تهران

 100 2 5 1 5 13 35 38چهارمحال بختياري

 100 0.2 5 3 5 11 30 45 خراسان جنوبي

 100 1 5 2 7 15 32 36 خراسان رضوي

 100 0.2 7 3 9 16 30 35 خراسان شمالي

 100 10 6 1 10 17 31 26 خوزستان

 100 0.3 5 2 6 13 36 37 زنجان

 100 0.03 5 3 6 12 31 44 سمنان

 100 12 4 3 6 12 28 36 سيستان بلوچستان

 100 0.3 7 1 10 18 32 33 فارس

 100 2 5 2 7 14 34 36 قزوين

 100 0.4 4 2 6 13 34 41 قم

 100 2 8 2 9 15 34 30 كردستان

 100 1 4 4 6 13 32 40 كرمان

 100 0.3 7 2 9 19 34 29 كرمانشاه

 100 6 12 2 10 14 29 27 كهكيلويه بويراحمد

 100 0.04 8 4 8 14 28 39 گلستان

 100 0.4 8 2 10 18 29 32 گيالن

 100 3 10 2 9 15 32 29 لرستان

 100 4 9 2 11 18 26 31 مازندران

 100 2 6 1 7 16 35 33 مركزي

 100 4 5 2 8 14 33 34 هرمزگان

 100 3 6 2 6 14 31 37 همدان

 100 1 3 4 4 9 26 52 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ

  



٣٥٤ 
 

  1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب جنسيت و استان، : 78 جدول

 استان
 كل متقاضيان متقاضيان مرد متقاضيان زن

 سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد

 100 2,082,104 1,787,97886 294,12614 جمع كل
 100 103,953 93,39390 10,56010 آذربايجان شرقي

 100 71,260 59,75784 11,50316 آذربايجان غربي

 100 49,019 41,24484 7,77516 اردبيل

 100 167,989 146,66487 21,32513 اصفهان

 100 99,303 79,37780 19,92620 البرز

 100 20,982 18,64289 2,34011 ايالم

 100 32,237 27,52685 4,71115 بوشهر

 100 367584 311,77585 55,80915 تهران

 100 22,375 20,77093 1,6057 چهارمحال بختياري

 100 30,501 26,69188 3,81012 خراسان جنوبي

 100 111,316 92,69783 18,61917 خراسان رضوي

 100 31,824 26,70084 5,12416 خراسان شمالي

 100 106,981 94,92489 12,05711 خوزستان

 100 40,582 35,85888 4,72412 زنجان

 100 27,983 24,97089 3,01311 سمنان

 100 25,222 22,35289 2,87011 سيستان بلوچستان

 100 136,091 109,87581 26,21619 فارس

 100 53,869 48,76491 5,1059 قزوين

 100 46,830 42,29090 4,54010 قم

 100 35,855 30,45685 5,39915 كردستان

 100 49,338 42,12485 7,21415 كرمان

 100 46,579 38,49283 8,08717 كرمانشاه

 100 17,195 14,61685 2,57915 كهكيلويه بويراحمد

 100 35,701 27,45877 8,24323 گلستان

 100 53,463 46,88088 6,58312 گيالن

 100 55,283 45,71683 9,56717 لرستان

 100 79,018 69,35288 9,66612 مازندران

 100 28,753 25,92490 2,82910 مركزي

 100 60,747 55,87092 4,8778 هرمزگان

 100 49,548 44,50290 5,04610 همدان

 100 24,723 22,31990 2,40410 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ

   



٣٥٥ 
 

  1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب وضعيت تكفل و استان، : 79 جدول

 استان
 كل متقاضيان نامشخص متقاضيان خودسرپرست متقاضيان سرپرست خانوار

 سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد سهم نسبي  تعداد سهم نسبي تعداد

 100 2,082,104 65,0463 198,80710 87 1,818,251 جمع كل
 100 103,953 2,0932 9,4889 89 92,372 آذربايجان شرقي

 100 71,260 4,7977 5,6068 85 60,857 آذربايجان غربي

 100 49,019 9722 3,3657 91 44,682 اردبيل

 100 167,989 6,6844 11,4347 89 149,871 اصفهان

 100 99,303 2150 13,33913 86 85,749 البرز

 100 20,982 9294 1,6898 88 18,364 ايالم

 100 32,237 2,4007 2,8319 84 27,006 بوشهر

 100 367584 1,8411 43,97612 88 321,767 تهران

 100 22,375 2,37511 1,3586 83 18,642چهارمحال بختياري

 100 30,501 1911 2,3128 92 27,998 خراسان جنوبي

 100 111,316 1,5641 9,9649 90 99,788 خراسان رضوي

 100 31,824 1,3194 3,65011 84 26,855 خراسان شمالي

 100 106,981 1,8542 8,2678 91 96,860 خوزستان

 100 40,582 3,3748 3,2878 84 33,921 زنجان

 100 27,983 5772 2,87810 88 24,528 سمنان

 100 25,222 6403 1,8687 90 22,714 سيستان بلوچستان

 100 136,091 2,9632 14,22110 87 118,907 فارس

 100 53,869 2,8345 4,0748 87 46,961 قزوين

 100 46,830 4181 4,1469 90 42,266 قم

 100 35,855 1,8875 3,62910 85 30,339 كردستان

 100 49,338 4,0478 5,35011 81 39,941 كرمان

 100 46,579 3,7968 5,27511 81 37,508 كرمانشاه

 100 17,195 8075 1,67610 86 14,712 كهكيلويه بويراحمد

 100 35,701 1,5614 3,74510 85 30,395 گلستان

 100 53,463 3,9687 4,7439 84 44,752 گيالن

 100 55,283 1,1862 6,21411 87 47,883 لرستان

 100 79,018 2,5213 6,8129 88 69,685 مازندران

 100 28,753 2,85310 1,9297 83 23,971 مركزي

 100 60,747 2,0043 4,2017 90 54,542 هرمزگان

 100 49,548 1,1082 5,29211 87 43,148 همدان

 100 24,723 1,2685 2,1889 86 21,267 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ
   



٣٥٦ 
 

  1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب وضعيت تأهل و استان، : 80 جدول

 استان
 كل متقاضيان متقاضيان مجرد متقاضيان متأهل

 سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد سهم نسبي تعداد

 2,082,104100 231,24511 89 1,850,859 جمع كل
 103,953100 11,03111 89 92,922 آذربايجان شرقي

 71,260100 6,79410 90 64,466 آذربايجان غربي

 49,019100 4,2089 91 44,811 اردبيل

 167,989100 13,4018 92 154,588 اصفهان

 99,303100 14,57315 85 84,730 البرز

 20,982100 2,15610 90 18,826 ايالم

 32,237100 3,0489 91 29,189 بوشهر

 367584100 49,53513 87 318,049 تهران

 22,375100 1,6637 93 20,712 چهارمحال بختياري

 30,501100 2,8469 91 27,655 خراسان جنوبي

 111,316100 10,85110 90 100,465 خراسان رضوي

 31,824100 4,80815 85 27,016 خراسان شمالي

 106,981100 9,8119 91 97,170 خوزستان

 40,582100 4,16910 90 36,413 زنجان

 27,983100 3,59013 87 24,393 سمنان

 25,222100 2,0608 92 23,162 سيستان بلوچستان

 136,091100 16,39112 88 119,700 فارس

 53,869100 5,50310 90 48,366 قزوين

 46,830100 4,84010 90 41,990 قم

 35,855100 4,47512 88 31,380 كردستان

 49,338100 5,80312 88 43,535 كرمان

 46,579100 6,92315 85 39,656 كرمانشاه

 17,195100 1,92711 89 15,268 كهكيلويه بويراحمد

 35,701100 4,41712 88 31,284 گلستان

 53,463100 5,69411 89 47,769 گيالن

 55,283100 7,26013 87 48,023 لرستان

 79,018100 8,27710 90 70,741 مازندران

 28,753100 2,0317 93 26,722 مركزي

 60,747100 4,8788 92 55,869 هرمزگان

 49,548100 5,83712 88 43,711 همدان

 24,723100 2,44510 90 22,278 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ
   



٣٥٧ 
 

  1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب سطح تحصيالت و استان، : 81 جدول

 زير ديپلم بيسواد استان
ديپلم يا 
 معادل

 دانشجو

فوق
ديپلم يا 
 معادل

ليسانس 
 يا معادل

فوق 
ليسانس 
 يا معادل

دكتري 
 يا معادل

 جمع كل نامشخص

 2,082,104 2,317595,218 294,436707,97617,44258,05692,44414,527 299,688 جمع كل

 103,953 11716,790 20,00141,5469462,3274,695603 16,928 آذربايجان شرقي

 71,260 6816,475 12,88822,9703981,7683,183327 13,183 آذربايجان غربي

 49,019 4314,859 6,46817,2561429572,014275 7,005 اردبيل

 167,989 12255,820 16,43061,1665403,3344,938568 25,071 اصفهان

 99,303 26438,833 14,62732,5079973,0725,718997 2,288 البرز

 20,982 175,580 1,4089,321130600897137 2,892 ايالم

 32,237 97,415 2,5847,3456652269952 13,545 بوشهر

 367584 601134444 68554105310498511787210054508 16390 تهران

 22,375 186,498 1,5405,9492734852777 7,391چهارمحال بختياري

 30,501 116,823 1,84813,2781951,1211,14099 5,986 خراسان جنوبي

 111,316 8749,745 8,88529,8805792,3703,899488 15,383 خراسان رضوي

 31,824 348,875 4,7448,9753258571,624239 6,151 خراسان شمالي

 106,981 8521,606 13,97146,9539133,5064,517681 14,749 خوزستان

 40,582 77,428 8,79112,74720270876540 9,894 زنجان

 27,983 135,716 5,74510,2421748431,270126 3,854 سمنان

 25,222 86,530 1,74014,1645835424614 2,108 سيستان بلوچستان

 136,091 25729,316 18,70132,5072,3136,7468,1651,636 36,450 فارس

 53,869 618,524 16631,48536898412 3,467 قزوين

 46,830 609,212 8,20519,4828181,4632,906546 4,138 قم

 35,855 417,090 6,51810,8641121,7112,129254 7,136 كردستان

 49,338 5112,476 4,76818,7703921,6712,563317 8,330 كرمان

 46,579 5610,595 8,08814,2236471,5002,858420 8,192 كرمانشاه

 17,195 183,343 1,2645,3755049152871 6,055 كهكيلويه بويراحمد

 35,701 3411,158 5,5318,8491369511,829185 7,028 گلستان

 53,463 1718,933 5,75714,1014488841,545243 11,535 گيالن

 55,283 5410,655 7,28918,4222421,8222,747417 13,635 لرستان

 79,018 15417,439 13,58628,9683432,9755,806768 8,979 مازندران

 28,753 66,733 6,6997,8435214917220 7,079 مركزي

 60,747 117,529 2,35433,7671191,10835026 5,493 هرمزگان

 49,548 1213,215 11,77214,5715991,1372,001220 6,021 همدان

 24,723 465,563 3,5149,1404588851,624161 3,332 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ



٣٥٨ 
 

  

  1392، ) درصد(متقاضيان مسكن مهر بر حسب سطح تحصيالت و استان نسبي سهم : 82 جدول

 بيسواد استان
زير
 ديپلم

ديپلم يا
 معادل

 دانشجو
فوق ديپلم
 يا معادل

ليسانس يا 
 معادل

فوق ليسانس
 يا معادل

دكتري يا 
 معادل

 نامشخص
جمع 
 كل

 100 29 0.1 1 4 3 1 34 14 14 جمع كل
 100 16 0.1 1 5 2 1 40 19 16 آذربايجان شرقي

 100 23 0.1 0.5 4 2 1 32 18 18 آذربايجان غربي

 100 30 0.1 1 4 2 0.3 35 13 14 اردبيل

 100 33 0.1 0.3 3 2 0.3 36 10 15 اصفهان

 100 39 0.3 1 6 3 1 33 15 2 البرز

 100 27 0.1 1 4 3 1 44 7 14 ايالم

 100 23 0.0 0.2 2 2 0.2 23 8 42 بوشهر

 100 37 0.2 1 6 3 1 29 19 4 تهران

 100 29 0.1 0.3 2 2 0.1 27 7 33چهارمحال بختياري

 100 22 0.04 0.3 4 4 1 44 6 20 خراسان جنوبي

 100 45 0.1 0.4 4 2 1 27 8 14 خراسان رضوي

 100 28 0.1 1 5 3 1 28 15 19 خراسان شمالي

 100 20 0.1 1 4 3 1 44 13 14 خوزستان

 100 18 0.02 0.1 2 2 0.5 31 22 24 زنجان

 100 20 0.05 0.5 5 3 1 37 21 14 سمنان

 100 26 0.03 0.1 1 1 0.2 56 7 8 سيستان بلوچستان

 100 22 0.2 1 6 5 2 24 14 27 فارس

 100 34 0.01 0.0 0 0 0.1 58 0 6 قزوين

 100 20 0.1 1 6 3 2 42 18 9 قم

 100 20 0.1 1 6 5 0.3 30 18 20 كردستان

 100 25 0.1 1 5 3 1 38 10 17 كرمان

 100 23 0.1 1 6 3 1 31 17 18  كرمانشاه

 100 19 0.1 0.4 3 3 0.3 31 7 35 كهكيلويه بويراحمد

 100 31 0.1 1 5 3 0.4 25 15 20 گلستان

 100 35 0.0 0.5 3 2 1 26 11 22 گيالن

 100 19 0.1 1 5 3 0.4 33 13 25 لرستان

 100 22 0.2 1 7 4 0.4 37 17 11 مازندران

 100 23 0.02 0.1 1 1 0.2 27 23 25 مركزي

 100 29 0.00 0.04 1 2 0.2 56 4 9 هرمزگان

 100 27 0.02 0.4 4 2 1 29 24 12 همدان

 100 23 0.2 1 7 4 2 37 14 13 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ



٣٥٩ 
 

  1392، و استان حمايتي وضعيت پوشش نهادهايمتقاضيان مسكن مهر بر حسب  توزيع: 83 جدول
سهم متقاضيان تحت  تعداد كل متقاضيانجمع متقاضيان تحت متقاضيان تحت پوششمتقاضيان تحت استان

 %4 30,33589,0462,082,104 58,711 جمع كل

 %4 1,2674,125103,953 2,858 آذربايجان شرقي

 %2 1771,48971,260 1,312 آذربايجان غربي

 %2 4091,07749,019 668 اردبيل

 %2 7562,704167,989 1,948 اصفهان

 %3 5043,23899,303 2,734 البرز

 %6 3401,30320,982 963 ايالم

 %2 24771632,237 469 بوشهر

 %2 9076014367584 5107 تهران

 %5 2281,06422,375 836 چهارمحال بختياري

 %5 1941,54230,501 1,348 خراسان جنوبي

 %1 3021,530111,316 1,228 خراسان رضوي

 %9 1,1372,86631,824 1,729 خراسان شمالي

 %4 6884,241106,981 3,553 خوزستان

 %5 3891,88340,582 1,494 زنجان

 %6 3971,67327,983 1,276 سمنان

 %5 611,13825,222 1,077 بلوچستانسيستان 

 %14 16,09719,407136,091 3,310 فارس

 %5 4172,55553,869 2,138 قزوين

 %8 3193,70946,830 3,390 قم

 %3 1981,13335,855 935 كردستان

 %7 3723,62449,338 3,252 كرمان

 %10 8634,77946,579 3,916 كرمانشاه

 %5 27579317,195 518 كهكيلويه بويراحمد

 %5 4001,95835,701 1,558 گلستان

 %2 4491,29653,463 847 گيالن

 %6 9203,59255,283 2,672 لرستان

 %4 7713,18579,018 2,414 مازندران

 %3 25692428,753 668 مركزي

 %1 7444460,747 370 هرمزگان

 %6 7032,88949,548 2,186 همدان

 %9 2182,15524,723 1,937 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ

   



٣٦٠ 
 

  1392توزيع متقاضيان مسكن مهر بر حسب گروه شغلي و استان، : 84 جدول

 استان

  كارگر
 بيمه تأمين اجتماعي

بازنشتگان و ( كارمند
 )مستمري بگيران و شاغلين

داراي بيمه ( مشاغل آزاد
 )يا فاقد سابقه بيمه

 كل متقاضيان نامشخص

 تعداد
سهم 
 تعداد نسبي

سهم 
 نسبي

 تعداد
سهم 
 نسبي

 تعداد
سهم 
 نسبي

 تعداد
سهم 
 نسبي

 100 2,082,104 29 603,773 485,10323 546,38226 21 446,846 جمع كل
 100 103,953 16 16,877 31,49630 31,89531 23 23,685 آذربايجان شرقي

 100 71,260 23 16,659 27,23038 15,55522 17 11,816 آذربايجان غربي

 100 49,019 30 14,948 16,13333 12,75026 11 5,188 اردبيل

 100 167,989 33 56,022 25,81815 51,30731 21 34,842 اصفهان

 100 99,303 40 39,416 19,25419 27,23627 13 13,397 البرز

 100 20,982 27 5,626 4,34921 8,47240 12 2,535 ايالم

 100 32,237 23 7,476 5,80118 5,64618 41 13,314 بوشهر

 100 367584 38 139,489 71,39219 77,45121 22 79,252 تهران

 100 22,375 29 6,509 2,67112 5,70425 33 7,491چهارمحال بختياري

 100 30,501 23 6,875 4,53415 12,20240 23 6,890 خراسان جنوبي

 100 111,316 45 49,675 14,70413 26,67124 18 20,266 خراسان رضوي

 100 31,824 28 8,898 10,16932 6,22220 21 6,535 خراسان شمالي

 100 106,981 20 21,835 22,37621 42,32740 19 20,443 خوزستان

 100 40,582 18 7,441 16,97242 3,6669 31 12,503 زنجان

 100 27,983 21 5,820 5,31619 6,77924 36 10,068 سمنان

 100 25,222 26 6,539 5,28521 11,26345 8 2,135 سيستان بلوچستان

 100 136,091 22 29,818 35,59226 23,26417 35 47,417 فارس

 100 53,869 34 18,535 3481 11,12621 44 23,860 قزوين

 100 46,830 20 9,346 13,34428 18,90240 11 5,238 قم

 100 35,855 20 7,156 13,78938 8,51724 18 6,393 كردستان

 100 49,338 26 12,589 10,29221 15,79332 22 10,664 كرمان

 100 46,579 23 10,781 11,66625 15,89634 18 8,236 كرمانشاه

 100 17,195 20 3,466 4,24625 4,23525 31 5,248 كهكيلويه بويراحمد

 100 35,701 32 11,255 12,02234 5,75116 19 6,673 گلستان

 100 53,463 35 18,957 12,97424 8,65016 24 12,882 گيالن

 100 55,283 20 10,789 15,78629 17,88432 20 10,824 لرستان

 100 79,018 22 17,625 33,42242 17,91023 13 10,061 مازندران

 100 28,753 23 6,738 7,48526 6,73523 27 7,795 مركزي

 100 60,747 29 17,546 9,32615 27,76046 10 6,115 هرمزگان

 100 49,548 27 13,432 16,52733 11,41523 16 8,174 همدان

 100 24,723 23 5,635 4,78419 7,39830 28 6,906 يزد

  1392اسفند  15نام و واگذاري مسكن مهر، سامانه ثبت: مأخذ

  


