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قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن

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

  ماده1( به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسي فاقدین مسکن به ویژه گروه هاي 
از  حمایت  کشور،  تولیدي  مسکن  کّمي  و  کیفي  ارتقاء  مناسب،  خانه  به  کم درآمد 
سرمایه گذاري در امر تولید مسکن با استفاده از فناوري هاي نوین و تولید صنعتي مسکن، 
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سکونتگاه هاي غیررسمي و مقاوم سازي 
واحدهاي مسکـوني موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایت هاي الزم از قبیل 
تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهاي زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین 
تسهیالت بانکي ارزان قیمت، اعمال معافیت هاي مالیاتي و تأمین سایر نهاده هاي مورد 
نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملي ساخت 
و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاري در بخش تولید و 
عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن براي فاقدین مسکن )جهت هر خانوار یک بار( با 
رعایت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسکن و اصول شهرسازي و معماري 

اقدام نماید.
با    ماده2( به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري زمین تحت تملک خود 
اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قیمت در 

قالب برنامه هاي ذیل اقدام نماید:
1( حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره اي توسط بخش غیردولتي متناسب با مدت 

بهره برداري از واحد مسکوني به صورت اجاره اي؛
2( حمایت از تولید و عرضه مسکن براي گروه هاي کم درآمد اعضاء تعاوني هاي مسکن 
یا تحت پوشش نهادهاي متولي این گروه ها یا خّیرین مسکن ساز یا سایر تشکل هاي 

غیردولتي مرتبط؛
3( حمایت از تولید و عرضه مسکن )اجاره و اجاره به شرط تملیک( از طریق نهادهاي 

غیردولتي، دستگاه هاي متولي گروه هاي کم درآمد و خّیرین و واقفین مسکن ساز؛
4( حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتي با استفاده از فناوري هاي 

نوین و رعایت الگوي مصرف مسکن؛
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5( حمایت از سرمایه گذاري هاي داخلي و خارجي در اجراء طرح هاي تولید مسکن؛
6( حمایت از احداث مجموعه هاي مسکوني خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد 

مسکن انقالب اسالمي و خّیرین مسکن ساز )با معرفي بنیاد مسکن انقالب اسالمي(؛
7( حمایت از بهسازي و نوسازي و تولید و عرضه مسکن در بافت هاي فرسوده شهري 

و سکونتگاه هاي غیررسمي توسط بخش غیردولتي؛
از  بخشي  پرداخت  از طریق  واحدهاي مسکوني  ساز  و  کیفیت ساخت  از  8( حمایت 

هزینه هاي بیمه کیفیت.
و  وزارت  مسکن  روستایي  و  تأمین مسکن شهري  برنامه ریزي  منظور  به  ماده3(    
شهرسازي مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه 
بیست ساله مسکن براي کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر 
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  پایان  تا  مربوط  مقررات 

جمهوري اسالمي ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
  ماده4( بنیاد مسکن انقالب اسالمي موظف است با انجام مطالعات امکان سنجي 
و شناسایي اراضي مستعد توسعه کالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفکیک 

اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
 )%100( صددرصد  که  دولتي  شرکتهاي  و  دولتي  مؤسسات  وزارتخانه ها،  کلیه 
سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها 
را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایي به بنیاد 

مسکن انقالب اسالمي واگذار نمایند.
  ماده5( وزارت مسکن و شهرسازي و نهادهاي واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتي 
آسفالت،  جدول،  جوي،  )اجراء  شامل  واگذاري  اراضي  آماده  سازي  تا  آورند  فراهم  را 
شبکه هاي تأسیسات زیربنایي و احداث مساجد( در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. 
شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازي مجاز مي باشد و در طرح هاي 
شهرهاي مربوط جانمایي خدمات روبنایي )مانند طرح ها و پروژه هاي آموزشي، بهداشتي 
و غیره( صورت گرفته و زمین آن براساس ماده)100( قانون تنظیم بخشي از مقررات 

مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاه هاي مربوط واگذار خواهدشد.
  تبصره( دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهاي آموزشي موضوع این 
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ماده را در بودجه هاي سنواتي پیش بیني نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده 
پرورش  و  آموزش  شوراهاي  تشکیل  قانون   )18( ماده  به  چهارتبصره  الحاق  قانون 
مناطق کشور مصوب 1379/2/21 مجلس شوراي اسالمي  و  استان ها، شهرستان ها 

لغو مي گردد.
  ماده6( وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابي جهت 
)با  انواع طرح هاي توسعه شهري به صورت متصل  نیاز در قالب  اراضي مورد  تأمین 
و شهرهاي  مسکوني، شهرك ها  مجتمع هاي  )ایجاد  منفصل  دروني(،  توسعه  اولویت 
جدید( و همچنین توسعه سکونتگاه هاي موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و 
مقررات شهرسازي اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي 
که صددرصد )100%( سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مکلفند نسبت به 
واگذاري رایگان اراضي در اختیار خود که در چهارچـوب مکان یابي هاي موضوع این 
حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  چهارگـانه  مناطق  استثناء  به  مي گـردند  واقع  قانون 
با  مذکور  وزارتخانه  درخواست  حسب  شهرسازي  و  مسـکن  وزارت  به  محیط زیست 

فوریت اقدام نمایند.
  ماده7( در صورتي که اراضي با مالکیت بخش غیردولتي در درون طرح هاي مکان یابي 
قرار گیرند و مالکان آنها متقاضي اجراء برنامه هاي مسکن موضوع این قانون باشند در 
اولویت بوده و طبق برنامه زمان بندي که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازي مي رسد 
توسط مالکین اراضي، احداث خواهدگردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین 
نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضي ملکي خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسي 

روز اقدام خواهد نمود.
  ماده8( کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي که صددرصد )%100( 
سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن 
کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خرید یا ساخت مسکن مطابق با 
الگوي مصرف مسکن، خانه هاي سازماني در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره 
فروش  قانون  رعایت  به  الزام  بدون  مربوطه  آئین نامه  حسب  فعلي  استفاده کنندگان 
خانه هاي سازماني مصـوب 1365/7/9 از طریق مزایـده عمـومي به فروش رسانده، 
مرکـزي  بانک  در  کـل کشور  خزانه داري  وسیله  به  که  به حسابي  را  وجوه حاصـل 
جمهوري اسالمي ایران افتتاح مي شود واریز نمایند تا معادل صددرصد )100%( آن در 
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بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
- معادل بیست درصد )20%( وجوه بـراي پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـاني به 

منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدي به تشخیص باالترین مقام دستگاه.
تا در  - معادل هشتاد درصد )80%( وجوه وصولي در اختیار دولت قرار خواهدگرفت 
هزینه  قانون  این  برنامه هاي  قالب  در  واجد شرایط  فاقدین مسکن  نیاز  تأمین  جهت 

نماید.
  تبصره( آئین نامه اجرائي این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا 

به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  ماده9( به منظور تأمین بخشي از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن 
و شهرسازي با تصویب دولت بخشي از اراضي در مالکیت خود را به قیمت کارشناسي 

روز از طریق مزایده عمومي به فروش مي رساند.
  ماده10( رسیدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده هاي مطروحه مرتبط 
اراضي  قانون  قانون زمین شهري،  از جمله  اراضي شهري  به  قوانین مربوط  اجراء  با 
شهري و این قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسیدگي خواهدشد و دولت از 

پرداخت هزینه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي باشد.
  ماده11( دولت مکلف است با هدف بهسازي فضاهاي سکونتي روستاها و نوسازي 
مسکن روستایي از طریق تهیه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمین تسهیالت بانکي 
ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایي، حفظ بافت با ارزش روستایي و توسعه و 
ترویج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شیوه هاي جدید ساخت در 
پیوند با فناوري بومي از بهسازي محیط و مسکن روستایي توسط بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهاي 
اقتصادي،  توسعه  برنامه چهارم  اهداف کمي  که  نماید  به گونه اي حمایت  سرمایه اي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در بخش مسکن روستایي ساالنه حداقل دویست 
هزار )200.000( واحد )طي ده سال دو میلیون واحد( و بهسازي محیط این روستاها 

)تهیه و اجراء طرحهاي هادي( کلیه روستاهاي باالي بیست خانوار محقق گردد.
واحدهاي  احداث  جهت  صرفًا  ایران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بانک  ماده12(    
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بافتهاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غیررسمي  نوسازي  مسکوني و بهسازي و 
قانون  این  موضوع  موقت(  اسکان  )جهت  اجاره مسکن  وام قرض الحسنه  پرداخت  و 
قالب  در  بلندمدت  تسهیالت  پرداخت  و  تأمین  به  نسبت  عامل  بانک هاي  طریق  از 
تعیین  دولت  توسط  ابتداء هر سال  در  بانکي که  از کل تسهیالت  سهمیه مشخصي 
قابـل  مسـکوني  واحدهاي  ساخت  از  پس  تسهیالت  این  مي نماید.  اقدام  مي گردد، 
انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیالت و بازپرداخت ها با پیشنهاد وزارت 

امور اقتصادي و دارایي به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
  ماده13( وزارت بازرگاني موظف است با همکاري وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي 
و کشور تمهیدات الزم براي تعیین صالحیت دفاتر امالك و مستغالت و نحوه نظارت 

بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
مرکزي  بانک  همکاري  با  است  موظف  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزارت  ماده14(    
جمهوري اسالمي ایران و وزارت مسکن و شهرسازي از طرق زیر منابع مالي مورد نیاز 

براي تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیالت رهني.

- راه اندازي شرکتهاي تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهاي واسپاري )لیزینگ( در تأمین منابع مالي تولید مسکن به صورت 

اجاره و اجاره به شرط تملیک.
ابزارهاي مالي اسالمي مانند صکوك و استصناع با  انتشار اوراق مشارکت و سایر   -

سررسیدهاي مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایة سرمایه گذاران خارجي در تولید انبوه مسکن.

- استفاده از صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع 
براي تولید انبوه مسکن.

بازار سرمایه محور همانند صکوك  ابزارها و اوراق مالي منتشره در    تبصره( کلیه 
مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف مي باشد.

دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
- اعاده معادل سود و مالیات واریزي بانک در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.
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- انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.
  تبصره( بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران موظف است با همکاري وزارتین امور 
اقتصادي و دارایي و مسکن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمایت نظام 
بانکي از سرمایه گذاري در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شوراي پول و اعتبار و 

تصویب هیأت  وزیران به بانک ها ابالغ نمایند.
- وزارت امور اقتصاد و دارایي موظف است با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي 
ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه اي در امر تولید مسکن جهت تصویب 

در هیأت وزیران را ارائه نماید.
تولید،  راهکارهاي  ماه،  سه  مدت  است ظرف  موظف  و شهرسازي  مسکن  وزارت   -
واردات و به کارگیري ماشین آالت و ابزار تولید محصوالت صنعتي تولید مسکن انبوه را 

به  هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تولید  مصالح  و  ماشین آالت  و  ابزار  تولید  در  کشور  خودکفایي  منظور  به  تبصره(    
مسکن، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقالم فوق را در قالب بودجه هاي سنواتي 

پیش بیني و منظور نماید.
آئین نامه اجرایي این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ با پیشنهاد مشترك وزارت 
امور اقتصادي و دارایي، وزارت مسکن و شهرسازي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تعیین  دولت  که  در محدوده شهرهایي  کاربري مسکوني  با  بایر  اراضي  ماده15(    
مي کند ساالنه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد )12%( بر مأخذ ارزش معامالتي 
مي باشد. مالکان این قبیل اراضي مکلفند مالیات بر اراضي بایر خود را هرسال با تسلیم 
اظهارنامه مالیاتي مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتي محل وقوع 

ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
  تبصره1( مالکیني که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا 
چند قطعه اراضي بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع 

این ماده نخواهندبود.
  تبصره2( آن دسته از زمین هاي بایري که به تشخیص شهرداري محل یا مراجع 
مستثني  ماده  این  شمول  از  باشند  مواجه  ساز  و  ساخت  قانوني  موانع  با  ذي صالح 
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مي باشند.
ماه،  مدت شش  قانون ظرف  این  تصویب  تاریخ  از  موظفند  تبصره3( شهرداریها    
اراضي بایر با کاربري مسکوني مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداري خود را 

شناسایي و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتي محل اعالم نمایند.
انتقال  فرد  زماني که کوچکترین  تا  است  انتقال، قهري  مواردي که  در  تبصره4(    
گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این 

قانون نخواهدبود.
تولید  تولید مسکن ویژه گروههاي کم درآمد و طرحهاي    ماده16( کلیه طرحهاي 
 )%50( درصد  پنجاه  حداقل  تخفیف  مشمول  شهرها  فرسوده  بافت هاي  در  مسکن 

هزینه هاي عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده مي باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد )100%( تخفیف اعمال شده از سوي شهرداریها 
ناشي از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتي منظور و پرداخت 

نماید.
عرضه  و  تولید  موردنیاز  نهاده هاي  تأمین  پیگیري  هماهنگي،  منظور  به  ماده17(    
مسکن از جمله زمین، مصالح ساختماني، خدمات زیربنایي و روبنایي مجوزها و عوارض 
مربوطه، بسترسازي و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شوراي مسکن 

استان با ترکیب زیر تشکیل مي گردد:
- استاندار )رئیس شورا(

- رئیس سازمان مسکن و شهرسازي )دبیر شورا(
- رئیس سازمان جهاد کشاورزي

- مدیرکل آموزش فني و حرفه اي
- مدیر کل تعاون

- مدیر کل ثبت اسناد و امالك
- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان

- مدیرعامل شرکت توزیع برق
- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهري و روستایي استان

- مدیرعامل شرکت گاز
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- مدیرعامل شرکت مخابرات
- شهردار شهر مربوط )حسب مورد(

- رؤساي بانکها در استان )حسب مورد(
- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي
- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران

- مدیرکل تأمین اجتماعي
- رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تبصره( شرح وظایف تفصیلي این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
  ماده18( دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي این قانون، اعتبارات 
موردنیاز را به میزان ساالنه حداقل مبلغ ده هزارمیلیارد )10/000/000/000/000( ریال 
جهت سالهاي باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه هاي سنواتي پیش بیني 
وزارت  و  تلقي شده  تخصیص یافته  مذکور صددرصد)%100(  اعتبارات  نماید.  تأمین  و 
مسکن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات یاد شده در قالب کمک 
سود تسهیالت بانکي یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک هاي عامل 
زمینه الزم را براي اعطاء تسهیالت ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور 

اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیالت موضوع این قانون براساس شاخصهاي برنامه مسکن کشور بین استانهاي 
مختلف توزیع و شوراي مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در 
چهارچوب برنامه هاي ابالغي با به کارگیري تسهیالت و اعتبارات مربوط به آن استان 
اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت مسکن و شهرسازي اعالم نماید.

تأمین مصالح موردنیاز  تولید و  برنامه ریزي  به    ماده19( دولت مکلف است نسبت 
بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوري هاي نوین حمایت و در صورت 
نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر 

استاندارد تحت هر شرایطي جلوگیري نماید.
  ماده20( دولت مکلف است از فرهنگ غني ایراني ـ اسالمي در حوزه معماري و 
شهرسازي و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مباني و رعایت هویت ایراني ـ اسالمي در 

کلیه طرحهاي شهرسازي، معماري و تولید مسکن صیانت نماید.
  ماده21( وزارت کار و امور اجتماعي موظف است برنامه ریزي الزم به منظور آموزش 
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و تربیت کارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در زمینه هاي حرف ساختماني)موضوع 
و  مسکن  وزارت  هماهنگي  با  را  ساختمان(  کنترل  و  نظام مهندسي  قانون  ماده»4« 
شهرسازي و با بهره گیري از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه 
ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه اي که حداکثر پس از پنج سال 
از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختماني ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از 

واحدهاي آموزش فني و حرفه اي مجاز  باشند.
  ماده22( دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه هاي حمایتي 
ناشي از احکام این قانون را از محل ماده)15( این قانون در بودجه سنواتي پیش بیني 

و پرداخت نماید.
کلیه  از  بیمه  حق  دریافت  جهت  است  موظف  تأمین اجتماعي  سازمان  ماده23(    

سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعي.

- کارکنان فصلي براساس قانون بیمه اجباري کارگران ساختماني.
  ماده24( آئین نامه اجرائي این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشور 
 و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه 
مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي 

اسالمي تصویب و در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شوراي نگهبان رسید.
وزارت مسکن و شهرسازیـ  وزارت کشورـ  وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی 
و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران- وزارت تعاون ـ معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کار و امور 

اجتماعی
وزیران عضو کارگروه موضوع بند )الف( تصویب نامه شماره 29238/ت40001هـ 
مورخ 1387/3/19 در جلسه مورخ 1387/8/20 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های 
مسـکن و شهرسازی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
و به استناد ماده )24( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 
1387ـ و با رعایت بند )هـ( تصویب نامه یادشده آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به 

شرح زیر تصویب نمودند.






