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ﺷﻤﺎره7775/200:
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۰۴ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره / ۳۱۷۸۲ت  ۴۴۵۴۸ن ﻣﻮرخ  ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۳ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﺴﮑﻦ،ﺠﻠﺴﻪ  ۱۳۸۹ / ۲ / ۶ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ  ۱۲۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
/ ۱۵۲۷۵۳ت  ۴۳۵۰۵ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۸ / ۲اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ) (۲ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۳۱۷۸۲ :ت  ۴۴۵۴۸ن
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۹ / ۰۲ / ۱۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی -ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۹ / ۲ / ۶ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۵۲۷۵۳ت  ۴۳۵۰۵ه ﻣﻮرخ ۲
 ۱۳۸۸ / ۸ /اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 _۱ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاﺛﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(،ﺒﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ) ( ۷۰ ,۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻼم واﺣﺪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاﺛﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
 _۲ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 _۳ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۶اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۱۵۰ , ۰۰۰ ,۰۰۰رﯾﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۴۲۴۵ / ۲۵۷۷۰۳ﻣﻮرخ / ۲۳
 ۱۳۸۸ / ۱۲ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) ۲۰درﺻﺪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺮﻓﺎً
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ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺖ ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺘﻤﻢ در دوران ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوازده
درﺻﺪ ) ۱۲درﺻﺪ( و در دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﻪ درﺻﺪ ) ۹درﺻﺪ( در ﺗﻬﺮان ،ﻫﻔﺖ درﺻﺪ
) ۷درﺻﺪ( در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ) ۴درﺻﺪ( در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﺮک ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻗﻢ از ﻣﺤﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ ،ﻋﺒﺎرت” و اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ” ۷از ﺑﻨﺪ ) (۲ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۰۹۸۹ / ۱۲۱۹۳۰ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۷ / ۲۰ﺣﺬف
و ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ )ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۱۰۰رﯾﺎل( ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 _۵در ﻣﺎده  ۴۶آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
/ ۲۴۱۹۸ت  ۴۱۵۲۷ک ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۲ / ۷ﻋﺒﺎرت ” در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی” ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ”
در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﻮر” ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۶ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۳۵آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره / ۲۴۱۹۸ت  ۴۱۵۲۷ک ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۲ / ۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه
) (۲ﺑﻪ ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
”
ﺗﺒﺼﺮه  :۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ،
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ”.
 _۷ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در ﺧﺼﻮص ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻬﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت
دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ) (۷ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۹۲۳۸۴ت  ۴۳۷۷۴ک ﻣﻮرخ ۹ / ۳۰
 ۱۳۸۸ /ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۸در اﺟﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۹۱۴۲ت  ۴۴۱۲۵ک ﻣﻮرخ ،۱۳۸۹ / ۱ / ۱۸ﻤﺮﺟﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﺴﺎ،ﺸﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۹ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (۵۰ , ۰۰۰واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ وزارت دﻓﺎع و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ )ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی اﯾﺮان )ﻫﺴﺎ( و ﻗﺮار ﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻوﺻﯿﺎء اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮداز
ﻣﺤﻞ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻃﺮح
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 _۱۰ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﺑﻪ ﻣﺎده  ۳ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۴۲۴۵ / ۲۵۷۷۰۳ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۳اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد:
”
ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ در دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار واﺣﺪ در ﮐﺸﻮر( ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ
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از ﻣﺤﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ”.
 _۱۱ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (۰۰۰ , ۵۰واﺣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۴۲۴۵ / ۲۵۷۷۰۳ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۳در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ
ﻧﺮخ دوازده درﺻﺪ ) ۱۲درﺻﺪ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎﻧﯽ
واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۱۵۲۷۵۳ :ت  ۴۳۵۰۵ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۸ / ۰۸ / ۰۲ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ -وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی -وزارت دادﮔﺴﺘﺮی
وزارت ﮐﺸﻮر -وزارت ﺗﻌﺎون -وزارت اﻃﻼﻋﺎت -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن -وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی -ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۷ / ۱۵ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ و
ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ -ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺰاد وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی،ﻤﻬﺪی ﻏﻀﻨﻔﺮی وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،ﺤﯿﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ
وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎری وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎر وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر،ﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻋﺰﯾﺰی ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻮر و ﻣﺴﻌﻮد زرﯾﺒﺎﻓﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ
وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 _۱اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ،اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی دوﻟﺖ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻼک،ﻤﺴﺘﻐﻼت،ﺰﻣﯿﻦ،ﻤﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت
ﺑﻌﺪی آن ،وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﯿﻦ،ﺴﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روش ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺠﺎزات اﺧﻼﻟﮕﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ،ﺘﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺿﻮاﺑﻂ ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،ﺘﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ .
 _۲اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری،ﻌﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﻣﻼک
و ﻣﺴﺘﻐﻼت،ﺰﻣﯿﻦ،ﻤﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ
درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﮑﻦ دارﻧﺪ،ﻤﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۱۰۵ ،۹۳و  ۱۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮاد  ۷۶،۵۹،۵۲و
 ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺮاﯾﻦ و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۱۵۲و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر .
 _۳ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ .
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 _۴ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ )اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،ﻓﺮوش،ﭙﯿﺶ ﻓﺮوش و اﺟﺎره و ﮐﻨﺘﺮل
ﻗﯿﻤﺖ(
 _۵ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم .
 _۶اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ،ﺎﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی دوﻟﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻐﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ -ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۷ / ۱۲ / ۲۳و ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم .
 _۷اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری،ﺘﻮزﯾﻊ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت و
رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟﺮای آن .
 _۸ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ .
 _۹ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮداﮔﺮ و اﺣﺘﮑﺎر در ﺑﺨﺶ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ .
 _۱۰اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﻌﺰﯾﺮات ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن و ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ .
 _۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات .
 _۱۲اﻋﻼم ﺿﺮورت ﻋﺮﺿﻪ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎﻻ .
 _۱۳اﺻﻼح ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط . .
 _۱۴ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه و ﻟﺰوم اﺟﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه و رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .
 _۱۵ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ .
ﺗﺒﺼﺮه :از وزﯾﺮان رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺎﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ،ﺼﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن،ﮑﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺠﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
و رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،ﺤﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ،ﺎﺧﺘﯿﺎرات
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ .
ب -ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه در ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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ج -ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان ﺑﻮده و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۱۹آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد .
د -ﻣﻼک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد اﺟﺮاﺋﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه،ﻤﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن
در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۱۹آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور اﺳﺖ .
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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