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بسمه تعالي
"شيوه نامه طرح اقدام ملي مسکن"
دراجرای ماده ( )1قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و جزء( )2ذیل بند (ب) ماده ( )95قانون برنامه
ششم توسعه به منظور کمک به تامین مسکن فاقدین مسکن در چارچوب قانون ساماندهي ،به استناد مجووز مواده ()2
قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای واگذاری زمینهای تحت تملوک دولوت بورای حمایوت از
تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتي و حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت-
های فرسوده شهری ،شیوه نامه حاضر در اجرای" طرح اقدام ملي مسکن" ابالغ ميگردد.

فصل اول :تعاريف
ماده  -8اصطالحات مندرج در این شیوهنامه در معاني مرح زیر به کار ميروند.
 -8طرح :برنامه تولید و عرضه مسکن ویژه فاقدین مسکن طرح اقدام ملي مسکن نامیده مويشوود کوه توسوط
معاونت مسکن و ساختمان سازمان ملي زمین و مسکن ،شرکت عمران شهرهای جدید ،شورکت بوازرفریني
شهری ایران ،بنیاد مسکن انقالب اسالمي و برخي دستگاههای اجرایي و نهادهای عمومي غیردولتي در یکي
از قالب های زیر اجرایي ميگردد:
 محالت هدف بازرفریني شهری
 پروژه های مشارکتي در؛ بافت های فرسوده شهری ،اراضي متعلو بوه سوازمان ملوي زموین و مسوکن و
شرکت عمران شهر های جدید ،سایر نهادها و دستگاههای دولتي و غیردولتي.
 واگذاری زمین به صورت اجاره  55ساله،
 واگذاری زمین به صورت فروش اقساطي،
 اجرای تفاهمنامه با نهادهای عمومي و دستگاههای اجرایي،
 واحدهای نیمهتمام یا جدید بخش خصوصي،
 واحدهای نیمهتمام دولتي.
 -2دستگاههای متولي طرح اقدام ملي مسکن :دستگاههای متولي طرح اقودام ملوي مسوکن عبوارت از؛
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سازمان ملي زمین و مسوکن ،شورکت عموران شوهرهای
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جدید ،شرکت بازرفریني شهری ایران ،بنیاد مسکن انقالب اسالمي و ادارات کل راه و شهرسازی اسوتانهوا
ميباشند.
بدیهي است که در شهرهای جدید مسووولیت اجورای طورح اقودام ملوي مسوکن بور عهوده شورکت عموران
شهرهای جدید و در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمي بر عهده شرکت بازرفریني شهری
ایران خواهد بود .در خصوص سایر دستگاهها بسته به شهر محل اجرای پروژه و تواف صورت پذیرفته برای
اجرای طرح اقدام ملي مسکن ،متولي اجرای طرح یکي از دستگاههای سازمان ملي زمین و مسوکن یوا اداره
کل راه و شهرسازی استان یا بنیاد مسکن انقالب اسالمي خواهد بود.
 -9شورای مسکن استان :ترکیب اعضای شورای مسکن استان مطاب با مندرجات ماده  11قانون سواماندهي
و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواهد بود.
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فصل دوم :سازمان طرح
ساختار اجرایي برنامه "اقدام ملي مسکن" به گونهای طراحي شده که بتوان در قالب برنامههای متنوع برای گروهها و
اقشار مختلف دررمدی جامعه چارهاندیشي نمود .بر این اساس "گروههای هدف تامین مسکن"" ،شویوههوای توامین
مالي" و "روشهای واگذاری زمین" به عنوان مهمترین ارکان این برنامه مطاب با چارچوب ذیل برناموهریوزی شوده
است.

شمای كلي طرح اقدام ملي مسکن
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الف :گروههاي هدف اجراي طرح اقدام ملي مسكن

 -1دهك  1تا  3درآمدي
ماده  -2با توجه به عدم تمکن مالي دهکهای  1تا  3دررمدی و نیاز به یارانههای متعدد در ایون راسوتا ،توامین
مسکن مناسب برای این اقشار مستلزم استفاده حداکثری از منابع موجود تمامي دستگاهها و نهادهای متولي اقشار
کمدررمد و تخصیص یارانوههوای جدیود در ایون حووزه اسوت .شویوههوای اجورای ایون برناموه مطواب بوا مفواد
دستورالعملي خواهد بود که متعاقباً توسط معاونت مسکن و ساختمان با همکاری دستگاهها و نهادهای متولي امر
تدوین و ابالغ خواهد شد.
 -2دهك  4تا  7درآمدي
ماده  -9با توجه به اینکه دهکهای  4تا  1دررمدی که طبقه متوسوط جامعوه را تشوکیل مويدهنود ،از حوداقل
تمکن مالي برای تامین مسکن برخوردار ميباشند و با اندکي حمایت از سوی دولت مساله توامین مسوکن بورای
ایشان تسهیل و دسترسي به مسکن مناسب برایشان امکانپذیر ميگردد ،برنامه اقدام ملي مسکن در گام اول وف
شرایط موجود و متناسب با منابع و امکانات در اختیار ،تامین مسکن این گروه از متقاضیان را در دستور کار قرار
داده است .در این برنامه و برای این طبقه از اقشار جامعه "واگذاری زمین با شرایط تقسیط یا اجاره بلندمدت 55
ساله"" ،تسهیالت بانکي برای احداث مسکن" و "حداقلي از یارانههای دولتي" در نظر گرفته شده است .شیوه-
نامه حاضر که به تفصیل به هر یک از موارد فوق پرداخته است در برگیرنده روش اجرای طرح برای دهکهای
 4تا  1دررمدی است.
 -3تفاهمنامه با دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي
ماده -4با توجه به ظرفیتها و امکانات در اختیارِ دستگاههای اجرایي و نهادهای عمومي غیردولتي(زمین ،منوابع
مالي و ،)...تامین مسوکن برخوي از اقشوار و گوروههوای شواغل در دسوتگاههوا ،تحوت حمایوت نهادهوای عموومي
غیردولتي یا سایر افراد نیازمند حمایت ،از طری انعقاد تفاهمنامههای همکواری مشوتر

فوي موابین وزارت راه و

شهرسازی و دستگاهها و نهادهای عالقمند به همکاری برنامهریزی شده است .موارد مبتالبه این موضوع مطاب بوا
مندرجات پیوست  4شیوهنامه حاضر ميباشد.
ب) واگذاري زمين
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ماده  -5واگذاری زمین در طرح اقدام ملي مسکن به سه شیوه "واگذاری در قالب اجاره بلندمودت  55سواله"،
"واگذاری به روش فروش اقساطي" و "واگذاری به روش مشارکتي" صورت خواهد پذیرفت .جزئیات اجرایي
هر یک از موارد مطاب با مندرجات فصل سوم شیوهنامه حاضر خواهد بود.
ج) تامين مالي

ماده  -6تأمین مالي پروژههای طرح اقدام ملي مسکن از طریو رورده متقاضوي ،تسوهیالت بوانکي و منوابع موالي
سازندگان طرف مشارکت بسته به شرایط و نوع پروژه انجام خواهد شد .تعیین سهم رورده متقاضي و نحوه پرداخت
رن و مطاب با مندرجات بند  1چهارم شیوهنامه حاضر خواهد بود .تسهیالت بانکي موضوع این برنامه مشتمل بور سوه
بخش "تسهیالت صندوق پسانداز یکم بانک مسکن"" ،تسهیالت بافوتهوای فرسووده و شوهری" و "تسوهیالت از
محل منابع داخلي بانکها" خواهد بود که جزئیات مربوط به هر یک مطاب با مندرجات بند  2فصل چهارم شویوهناموه
حاضر ميباشد.
د) نظارت بر اجراي پروژهها

ماده  -7نظارت بر اجرای پروژههای طرح اقدام ملي مسکن توسط دستگاه دولتي مجری انجام خواهد شد و مووارد
ذیل در رابطه با نظارت در پروژههای طرح اقدام ملي مسکن الزماالجرا است:
 -1نظارت عالیه در هر بخش بوه عهوده اداره کول راه و شهرسوازیت دسوتگاه متوولي طورح اقودام ملوي مسوکن
ميباشد.
 -2نظارت فني مضاعف در هر بخش به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خواهد بود
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فصل سوم :زمين در طرح اقدام ملي مسكن
الف)روشهاي تامين زمين

ماده  -1اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متوولي طورح اقودام ملوي مسوکن موظوف اسوت نسوبت بوه شناسوایي و
تخصیص اراضي در اختیار خود برای اجرای این طرح متناسوب بوا برناموه اعالموي در اسوتان اقودام نمووده و پوس از
بررورد کسری زمین نسبت به تامین رن با اولویت روشهای زیر اقدام نماید:
 .8اراضي دولتي با کاربری مسکوني واقع در داخل محدوده شهرها اعم از اراضي متعل به وزارت راه
و شهرسازی و یا سایر دستگاههای دولتي کوه در اجورای مواده ( )6قوانون سواماندهي و حمایوت از
تولید و عرضه مسکن باید به وزارت راه و شهر سازی منتقل گردد.
تبصره :اراضي با مشخصات فوق در بافتهای فرسوده در اولویت قرار دارند.
 .2اراضي در اختیار دستگاههای اجرایي و نهادهای طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی در اجرای
تفاهمنامههای منعقده.
 .9احیاء بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمي ،شهرهای جدید ،شهر های مسکوني
جدید و استفاده از اراضي دارای طرح رمادهسازی زمین.
 .4استفاده از ظرفیت اراضي دولتي با کاربری غیرمسکوني در محودوده شوهرها مشوروط بوه تصوویب
تغییر کاربری در مراجع ذیربط.
 .1استفاده از اراضي با کاربری مرتبط و یا قابل تغییر کاربری بخش خصوصي و نهادهای عمومي غیر
دولتي بر اساس تواف با دستگاه متولي اجورای طورح اقودام ملوي مسوکن و پوس از تصوویب تغییور
کاربری در مراجع ذیربط.
 .6معاوضه اراضي مسکوني غیردولتي واقع در محدوده شهرها با اراضي دولتي (با هور نووع کواربری)
براساس ضوابط ذیربط.
 .7خرید اراضوي غیور دولتوي مناسوب واقوع در محودوده شوهرها در صوورتیکه توأمین زموین از طریو
راهکارهای فوق بنا به تشخیص اداره کل راه و شهرسوازی بوا تأییود سوازمان ملوي زموین و مسوکن
امکانپذیر نباشد.
 .1اراضي دولتي مناسب الحاق به محدودهِ مصوب شهر با تصویب مراجع ذیربط.
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 .3اراضي دولتي واقع در محدوده سکونتگاه هوای داخول حوریم شوهرها و یوا اراضوي مناسوب جهوت
احداث شهر های مسکوني.
تبصره :اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظف است تصدرفات مالكانده و
بالمعارض بودن تمامي اراضي تخصیصیافته به طرح اقدام ملي مسکن را احراز نمايد و به تصويب شدورای
مسكن استان برساند.
ب) آمادهسازي زمين

ماده  -3رماده سازی اراضي تخصیص یافته به طرح اقدام ملي مسکن قبل از رغاز مراحول سواخت پوروژه صوورت
خواهد پذیرفت و هزینه رن به صورت زیر تعیین ميگردد.
 -8چنانچه اراضي تخصیصي به طرح رمادهسازی شده باشوند ،هزینوه رموادهسوازی در قیموت زموین مسوتتر
خواهد بود و در واقع ارزش زمین باالتر ارزیابي ميشود (قیمت کارشناسي روز زموین بوا لحوار ارزش
افزوده ناشي از رمادهسازی محاسبه ميگردد) .بنابراین هزینه زمین بور اسواس قیموت کارشناسوي زموین
رماده سازی شده تعیین و در زمان فروش اقساطي زمین یا به صورت اجارهبهای ساالنه توسط متقاضوي
پرداخت ميگردد.
 -2چنانچه اراضي تخصیصي به طرح رمادهسازی نشده باشند ،معادل  11تا  19درصد ارزش زمین براساس
قدرالسهم هر واحد مسکوني بابت هزینه رمادهسازی در ابتدا از متقاضي اخذ مويگوردد و رموادهسوازی
توسط یا با مدیریت دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن انجام ميشود .مازاد یا کسوری هزینوه
رماده سازی زمین نیز به صورت اقساط اخذ ميگردد.
تبصره :هزینه رمادهسازی اراضي بایستي به تصویب شورای مسکن استانها رسیده و پرداخت هزینه رن بور
اساس درصد پیشرفت فیزیکي انجام شود .تامین هزینههای رمادهسازی بر عهده متقاضیان ميباشد.
ج) روشهاي واگذاري زمين

واگذاری زمین :واگذاری زمین در این طرح به یکي از روشهای"اجاره بلند مدت  55ساله"" ،فروش اقساطي"و یا
"مشارکتي" انجام خواهد شد.
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 -1واگذاري زمين به روش اجاره بلندمدت  99ساله
ماده  -81واگذاری به روش اجاره بلندمدت  55ساله مطاب با مفاد «ماده  1ذیل بند ج» فصل دوم رییننامه
اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت ميپذیرد.
تبصره  :8در این روش واگذاری ،قیمت یک مترمربع زمین نباید از یک سوم هزینه ساخت یوک مترمربوع
واحد مسکوني ساخته شده بیشتر باشد .قیمت یک متر مربع زمین براساس ضوابط و مقررات جاری هر یک
از دستگاههای متولي تعیین خواهد شد و هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکوني ساخته شوده بوه اسوتناد
شیوه تعیین قیمت مندرج ماده ( )11بخش (ح) فصل دوم این شیوهنامه انجام خواهود شود .قیموت یوک متور
مربع زمین و یک متر مربع واحد مسکوني ساخته شده بایستي به تصویب شورای مسکن استان برسد.
تبصره  :2در موارد استثناء در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در تبصره یک ایون مواده تعیوین شورایط
اراضي که ميتواند به روش اجاره  55ساله واگذار گردند ،با تشخیص وزیر راه و شهرسازی ميباشد.
تبصره  :9پس از واگذاری زمین در این روش ،قرارداد اجاره یک ساله زمین فيموابین اداره کول راه و
شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسوکن و دریافت كننده/دریافتكنندگان زميين
منعقد ميگردد.
پس از انعقاد قرارداد اجاره یک ساله و در صورت شروع عملیوات اجرایوي ،ایون قورارداد توا مودت  2سوال
(زمان در نظر گرفته شده برای اتمام پروژه) تمدید ميگردد .چنانچه بنا به دالیل غیرعمد و به تشخیص اداره
کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن ،مدت زمان اجرای پروژه طوالني شوود،
قرارداد اجاره موقت به مدت یک سال دیگر (مجموعاً تا  3سال) قابل تمدید ميباشد .پوس از سويری شودن
زمان فوق (الزام به اتمام پروژه در این زمان وجود دارد)قرارداد اجاره موقت بوه قورارداد اجواره بلنود مودت
تبدیل خواهد شد.
واگذاری زمین به روش اجاره  55ساله به دو صورت گروهي (پروژههای  2تا  11واحدی) و واگذاری انبوه
(باالی  11واحد) به شرح ذیل صورت ميپذیرد:
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 -8-8واگذاری به روش اجاره بلند مدت  33ساله در پروژههای باالی  81واحد
این شیوه واگذاری درخصوص اراضي مناسب با قیمت اجاره بلندمدت  55ساله که ظرفیت احداث واحد
مسکوني بیش از  11واحد را دارد ،قابل انجام ميباشد .در این روش ترتیبات ذیل متصور ميباشد:
 -1-1-1سازنده از طری برگزاری فراخوان با رعایت ضوابط و مقررات ،اداره کل راه و شهرسازیت
دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن برای احداث پروژه انتخاب ميگردد.
 -2-1-1قرارداد واگذاری موقت زمین به سازنده و تفاهمنامه ساخت بر اساس قیمتهای قید شده در
فراخوان فيمابین سازنده و اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن منعقد مي-
گردد.
 -3-1-1متقاضیان واجد شرایط توسط اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن به
سازنده معرفي ميگردند.
 -4-1-1اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،پروژههای موجود در هر شهر را
به انضمام بررورد اولیه قیمت واحدهای مسکوني و جدول مقاطع پرداخت به متقاضیان معرفي مينماید.
متقاضي از بین پروژههای موجود و متناسب با توان مالي خود ،پروژه مدنظر خود را انتخاب مينماید.
 -9-1-1اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،موظفند سازنده و متقاضیان را به
بانک عامل جهت اخذ تسهیالت و افتتاح حساب مسدودی به نام متقاضي جهت واریز سهم رورده متقاضي
معرفي نمایند.
 -6-1-1نحوه انعقاد قرارداد اجاره موقت در طول دوره ساخت و قرارداد اجاره بلندمدت  55ساله زمین بوه
موجب مفاد تبصره  3ذیل بند  1ماده ( )3جزء (ب) فصل دوم این شیوهنامه ميباشد.
 -2-8روش اجاره بلندمدت  33ساله برای گروههای ساخت (واگذاری گروهي  2تا  81واحد)
 -1-2-1در این روش قطعات اراضي مناسب شناسایي شده با ظرفیت احداث  2تا  11واحد مسکوني در قالوب
گروهي به متقاضیان واجد شرایط ثبتنام شده در سامانه واگذار ميگردد.
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 -2-2-1پس از واگذاری گروهي زمین ( 2تا  11واحد) به متقاضیان واجد شورایط ،قورارداد اجواره یوک سواله
زمین في مابین اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي و متقاضیان منعقد ميگردد و متقاضیان
جهت اخذ تسهیالت بانکي به بانک عامل معرفي ميشوند.
 -3-2-1تبدیل قرارداد واگذاری زمین به صورت اجاره موقت به قراداد اجاره بلندمدت بر اساس مفاد تبصره 3
ذیل بند  1ماده ( )4جزء (ج) فصل دوم این شیوهنامه خواهد بود.
 -4-2-1درصورتي که گروه ساخت ظرف مدت  2سال از زمان واگذاری زموین عملیوات اجرایوي روی زموین
واگذار شده را به اتمام نرسانند ،زمین واگذار شده مسترد ميگردد و متقاضیان جدید واجد شرایط توسوط اداره
کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي جایگزین ميشوند .در این حالت هزینههای انجام شده روی
زمین با نظر کارشناس توسط دستگاه متولي طرح اقدام ملي تعیین و از متقاضیان جدید اخذ و با متقاضویان اولیوه
تسویه حساب ميگردد (ضروری است این موضوع در قراردادهای فيمابین دستگاه واگذارنده زمین و متقاضیان
درج گردد).
 -9-2-1احداث واحدهای مسکوني توسط اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقودام ملوي مسوکن،
کارگزار یا گروه متقاضیان انجام ميشود و اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متوولي طورح اقودام ملوي مسوکن
وظیفه معرفي متقاضیان برای اخذ تسهیالت بانکي و نظارت بر روند اجرای پروژه را برعهده خواهد داشت.
 -2واگذاري زمين به روش فروش اقساطي
ماده  -88واگذاری به روش فروش اقسواطي وفو مفواد «مواده  11ذیول بنود د» ریوین ناموه اجرایوي قوانون
ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت ميپذیرد .در این روش زمین به قیمت کارشناسي روز
و با تقسیط حداکثر  9ساله به متقاضیان واگذار ميشود .دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن ،موي-
تواند اقساط زمین را پس از دو سال تنفس به گونهای که مجموع دوره تنفس و فروش اقساطي از  9تجواوز
ننماید ،دریافت کند.
تبصره  -8اراضي تخصیصي به روش فروش اقساطي که فرایند رماده سازی رن مطاب مندرجات ماده ()5
ذیل جزء (ب) فصل سوم این شیوهنامه انجام شده است ،از طری فراخوان با رعایت ضوابط و مقررات
دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن به سازنده ذیصالح واگذار ميگردند.
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تبصره  -2قرارداد واگذاری زمین و تفاهم نامه ساخت با درج قیمت و سایر موارد في مابین اداره کل
راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن منعقد ميگردد.
 -3واگذاري زمين به روش مشاركتي
ماده  -82واگذاری زمین در قالب مشوارکت وفو مفواد «مواده  11ذیول بنود د» ریوینناموه اجرایوي قوانون
ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسوکن و مطواب بوا ضووابط ابالغوي از سووی سوازمان ملوي زموین و
مسکنتشرکت عمران شهرهای جدیدتشرکت بازرفریني شهری ایران صورت ميپذیرد.
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فصل چهارم :تامين مالي در طرح اقدام ملي مسكن
تأمین مالي پروژه های طرح اقدام ملي مسکن از طری رورده متقاضي ،تسهیالت بانکي و منابع مالي سوازندگان بسوته
به شرایط و نوع پروژه صورت ميپذیرد.
 -1سهم آورده متقاضيان
ماده  -89رورده متقاضي براساس هزینه تمامشده ساخت واحد مسکوني و هزینوه زموین (بوه غیور از واگوذاری 55
ساله) و رمادهسازی و با توجه به شیوه تامین و واگذاری زمین پروژه و نحوه اجرا از متقاضي اخذ ميگردد.
 -1-1نحوه پرداخت رورده متقاضي در طول دوره ساخت در کلیه اراضي در اختیوار وزارت راه و شهرسوازی بوه
شرح جدول ذیل ميباشد:
بعد از تأیید شرایط متقاضي

 311تا  411میلیون ریال

پایان اجرای فونداسیون

 19درصد سهم رورده متقاضي

پایان اسکلت و سقف

 29درصد سهم رورده متقاضي

پایان سفتکاری

 29درصد سهم رورده متقاضي

پایان ناز کاری

 21درصد سهم رورده متقاضي

تحویل واحد

-1-1-1

 19درصد سهم رورده متقاضي

اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي موظوف اسوت پوس از بررسويهوای الزم در
خصوص صحت اطالعات درجشده در سامانه ،متقاضي واجد شورایط تأییود شوده در سوامانه را جهوت
افتتاح حساب مسدودی به نام ایشان حداکثر ظرف مدت  19روز کاری به بانک عامل معرفي نماید.
تبصره :تایید نهایي واجد شرایط بودن متقاضي پس از بررسوي مودار

و کسوب اطمینوان از صوحت هموه

موارد در فرمي که قالب رن متعاقباً توسط معاونت مسوکن و سواختمان ابوالغ مويگوردد ،درج و بوه امضوای
متصدی ثبتنام ،معاون مسکن و مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان خواهد رسید.
-2-1-1

متقاضي موظف است ظرف مدت حداکثر  19روز کاری رقم اولیه اعالمشده بوه ایشوان را بوه حسواب
مسدودی در بانک عامل واریز نماید .چنانچه در مدت زمان مقورر متقاضوي قوادر بوه توأمین مبلوه اولیوه
رورده نباشد ،اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقودام ملوي نسوبت بوه حوذف متقاضوي و
معرفي متقاضي واجد شرایط جایگزین اقدام مينماید.
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-3-1-1

هزینه رمادهسازی (در صورت نیاز به رمادهسازی) بایستي مطاب مفواد مواده ( )5ذیول جوزء (ب) فصول
سوم این شیوهنامه تعیین و از متقاضي اخذ گردد.

-4-1-1

اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي موظف است بر اساس بوررورد انجوامشوده از
قیمت تمامشده ساخت هر واحد مسکوني برابر مصوبه شورای مسکن ،رقم سوهم رورده متقاضوي را در
هر مقطع زماني از پیشرفت پروژه تعیین و به متقاضي جهت واریوز بوهحسواب مسودودی افتتواحي ابوالغ
نماید .در این خصوص بایستي به متقاضي اعالم گردد که قیمت اعالمشده نهایي نبوده و قیموت نهوایي
پس از اتمام عملیات اجرایي و بر اساس قیمت تموام شوده سواخت پوروژه کوه بوه تائیود اداره کول راه و
شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي و به تصویب شورای مسکن استان ميرسد ،مشخص و مابوه-
التفاوت از متقاضي اخذ خواهد شد.

-9-1-1

در سایر مراحل پرداخت نیز چنانچه متقاضي حداکثر بعد از یک ماه پس از ابوالغ مبلوه واریوزی سوهم
رورده مربوط به رن مرحله ،نسبت به پرداخت اقدام ننماید ،اداره کلت دستگاه متولي طورح اقودام ملوي
موظف است اخطاریهای برای متقاضي مبني بر تعیین مهلت حداکثر  19روزه جهت واریز سوهم رورده
صادر نماید.

-6-1-1

چنانچه متقاضي پس از دریافت اخط اریه و سيری شودن زموان مقورر ،نسوبت بوه پرداخوت سوهم رورده
اعالم شده اقدام ننماید ،اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملوي مويتوانود نسوبت بوه
هماهنگي حذف متقاضي از طرح و معرفي متقاضي واجد شرایط جایگزین اقدام نماید.

-1-1-1

در این صورت اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي پس از معرفي فرد جایگزین و
دریافت سهم رورده از متقاضي ،جایگزین نسبت به عوودت سوهم رورده متقاضوي اولیوه اقودام خواهود
نمود.

 -2تسهيالت بانكي
ماده  -84تسهیالت بانکي موضوع این برنامه به سه گونه مشتمل بر تسهیالت بافوتهوای فرسووده شوهری،
تسهیالت صندوق پسانداز یکم بانک مسکن و تسهیالت پرداختي از محل منابع داخلي بانکهوا مويباشود.
توزیع تسهیالت بین دستگاههای متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن و استانها بور اسواس ابالغیوه معاونوت
مسکن و ساختمان خواهد بود.
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-8-2تسهيالت بافتهای فرسوده شهری
تسهیالت بانکي موضوع این طرح در بافتهای فرسوده شهری به صورت ترکیبي با دو نرخ  %5و  %11و در
سه بخش "سازندگان غیرحرفهای"" ،سوازندگان حرفوه ای دارای پروانوه صوالحیت" و "سوازندگان حرفوه
دارای پروانه صالحیت که از فنروری نوین ساختماني" استفاده نمودهاند و حداکثر توا سوقف  111میلیوون
تومان به ازای هر واحد مسکوني مطاب با تقسیمبندی جدول زیر انجام ميشود.
رقم تسهيالت بافتهای فرسوده شهری در طرح اقدام ملي مسکن (ميليون تومان)

تبصره : 8تسهیالت بافتهای فرسوده شهری برای تعوداد کول واحودهای جدیود احوداث ،قابول پرداخوت
ميباشد و کل بارگزاری در یک عرصه را پوشش ميدهد.
تبصره : 2هریک از استانهای کشور بر اساس سهمیه ابالغي از سوی شرکت بازرفریني شهری مويتواننود
جهت معرفي متقاضیان برای اخذ تسهیالت اقدام نمایند و در صورتي کوه سوهمیه ابالغوي اسوتان یوا شوهری
مطاب برنامه اعالمي جذب نگردد ،با تشخیص و تصویب شرکت مذکور جا به جایي سهمیه با سایر استانها
و شهرهایي که امکان جذب بیشتر منوابع را خواهنود داشوت ،ضومن اعوالم بوه معاونوت مسوکن و سواختمان
صورت خواهد پذیرفت.
تبصره :9اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن موظفنود پوس از بررسوي
شرایط پروژه و تایید موقعیت مکاني ملک در تطاب با طرحهای مصوب مربوطوه ،متقاضویان را جهوت اخوذ
تسهیالت مشارکت مدني در بافتهای فرسوده به بانک مسکن استان معرفي نمایند.
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تبصره :4در خصوص متقاضیان اخذ تسهیالت در بافتهای فرسوده شهری واریز رورده اولیوه متقاضوي در
ابتدای پروژه الزامي ندارد.
 -2-2تسهيالت صندوق پس انداز یکم بانك مسکن
متقاضیان صندوق پس انداز یکم بانک مسکن که سر رسید تسهیالت ایشان فرارسیده است ،ميتوانند از
امتیاز تسهیالت خود با توجه به سقف تسهیالت صندوق یکم بر اساس منطقه وقوع ملک در طرح اقدام ملي
مسکن برخوردار شوند .مراحل انجام کار بصورت زیر خواهد بود:
 -8بانک مسکن تعداد حسابهای صندوق پسانداز یکم را که سر رسید تسهیالت ایشان فرا رسیده است
در هر استان و شهر ،حداکثر ظرف مدت  11روز بوه تموامي ادارات کول اسوتاني و معاونوت مسوکن و
ساختمان اعالم مي نمایند.
 -2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملوي مسوکن ،لیسوت پوروژه هوایي را کوه امکوان
استفاده متقاضیان صندوق پس انداز یکم بانک مسکن در رنها فراهم است ،حوداکثر ظورف مودت 19
روز کاری وف هماهنگي به عمل رمده با سازنده به بانک مسکن اعالم مينمایند.
 -9اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،تواف اولیه بوا سوازنده در خصووص
قیمت واحدهای مسکوني هر پروژه را به انجام ميرساند و پس از تصوویب در شوورای مسوکن اسوتان
مال

عمل خواهد بود.

 -4اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،مشخصات پروژه و قیمت واحدهای
رن را به اطالع متقاضیان ميرساند.
 -1بانک مسکن به دارندگان حساب سيرده یکم جهت مراجعه به سایت و مشاهده شرایط پروژهها و ثبت
نام ،فراخوان ميدهد.
 -6متقاضي به سایت مراجعه نموده و پروژه مورد نظر خود را رزرو مينماید.
 -7متقاضي ميتواند حسب هماهنگي به عمل رمده با سازنده از محل پروژه بازدید نموده و رمادگي خود
را به بانک مسکنت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکنت اداره کل راه و شهرسازی اعالم کند.
 -1بانک مسکن جهت استعالم و احراز شرایط اقدام نموده و میزان امتیاز تسوهیالت متعلقوه را بوه دسوتگاه
متولي اجرای طرح اقدام ملي اعالم مينماید.
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 -3در صورت تایید شرایط ،متقاضي به سازنده جهت انعقاد قرارداد معرفي ميشود.
 -11پرونده مربوطه مشتمل بر مشخصات پروژه ،سوازنده و متقاضویان (بوه تفکیوک متقاضویان دارای امتیواز
صندوق پسانداز یکم و سایر متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملي) توسط دستگاه متوولي طورح بوه
بانک مسکن اعالم ميشود.
 -88تسهیالت صندوق پسانداز یکم در قالب مشارکت مدني و بر اساس ضوابط مصوب ویژه این طورح
به نام متقاضي و بر اساس پیشرفت پروژه به سازنده پرداخت ميگردد.
 -82متقاضي دارای تسهیالت صندوق پسانداز یکم موظف است مابوهالتفواوت مبلوه تسوهیالت و قیموت
تواف شده را طي برنامه زمانبندی تعیین شده به حساب واریز نماید.
تبصره :نرخ تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در بافتهای فرسوده شهری  6درصود در سوایر منواط
شهری معادل  1درصد مي باشد .رقم تسهیالت این صندوق به شرح جدول زیر خواهد بود:
ميزان تسهيالت صندوق پس انداز یك بانك مسکن ( ميليون تومان)
سقف تسهیالت انفرادی

سقف تسهیالت زوجین

شرح

تهران

11

161

مراکز استانها و شهر های باالی  211هزار نفر

61

121

سایر مناط شهری

41

11

نکته :اخذ تسهیالت جعاله مسکن تا سقف  411میلیون ریال از طری تهیه اوراق گواهي ح تقدم در کنوار
تسهیالت صندوق پسانداز یکم بانک مسکن و مطاب با ضوابط شبکه بانکي امکانپذیر ميباشد.
تذكر :8در صورت بازگشایي سر فصل متقاضویان صوندوق پوس انوداز مسوکن یکوم در سوامانه ثبوت نوام،
سيردهگذاران موظفند از طری این سر فصل در سامانه ثبت نام نمایند .در غیر این صورت واجودین شورایط
استفاده از تسهیالت صندوق پسانداز یکم (سيردهگذاران پیشین) که مانند سایر متقاضیان در سامانه ثبتنام
نمودهاند ،براساس ضوابط تعیین شده امکان استفاده از تسهیالت را خواهند داشت.
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 -9-2منابع داخلي بانكها
بخشي از تسهیالت مورد نیاز پروژههای طرح اقدام ملي مسکن از طری منابع داخلي بانکها و با نرخ سود
مصوب شورای پول و اعتبار تامین ميگردد.
 -8این تسهیالت تا سقفهای مصوب شورای پول و اعتبار 1بسته به نوع پروژه و محل اجرا قابول پرداخوت
است و قابلیت فروش اقساطي به نام متقاضي در سقفهای مصوب شورای پول و اعتبار را دارد .بدیهي
است درصورت تجاوز مانده بدهي هر واحد از سقف های مذکور تسویه نقدی مابقي مطالبوات توسوط
متقاضي/سازنده الزامي است.
 -2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ميبایست سازندگان پروژههای طورح
اقدام ملي را به یکي از بانکهای عامل که توسط معاونت مسکن و ساختمان تعیوین مويگوردد ،جهوت
دریافت تسهیالت معرفي نمایند.
تبصره  :8دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن موظف است مدار

متقاضیان را کنتورل نمووده و

پس از تایید به بانک جهت ارزیابي اولیه و اخذ تاییدیه پرداخت تسهیالت ارسال نماید.
تبصره  :2انعقاد قرارداد مشارکت مدني و شروع پرداخت تسوهیالت بوا معرفوي دسوتگاه متوولي و پوس از
کسب پیشرفت فیزیکي پروژه حداقل به میزان  21درصد براساس گزارش ارزیاب بانک صورت ميپذیرد.
تبصره :9سایر مراحل پرداخت به تناسب پیشرفت فیزیکي پروژه و بر اساس تایید دستگاه اجرائي و ضوابط
بانکي انجام خواهد شد.
تبصره  :4دستگاه متولي اجرای طرح اقودام ملوي مسوکن موظوف اسوت توا پیشورفت فیزیکوي  31درصود،
اطالعات مربوط به متقاضیان هر پروژه را به بانک اعالم نماید.

8

رقم تسهيالت در سال  8931معادل  811ميليون تومان به ازای هر واحد مسكوني در نظر گرفته شده است.
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فصل پنجم :روشهاي اجراي طرح
ماده  -85روشهای اجرای طرح به چند طری مشتمل بر :واگذاری فرایند ساخت و اجرا به "کارگزار"" ،اجورا از
طری مشارکت با بخش خصوصي"" ،واگذاری فرریند ساخت و اجرا به عهده متقاضوي بوا نظوارت دسوتگاه متوولي
(گروههای ساخت)"" ،انتخاب سازنده ذیصالح از طری فراخوان (واگذاری  55ساله باالی  11واحد)"" ،واگذاری
فرریند ساخت و اجرا به مالکین اراضي در پروژه های خود مالک"و "واگذاری فرریند ساخت و اجرا به دستگاهها و
نهادهای طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی" انجام خواهد شد.
 -1مديريت ساخت در اراضي در اختيار وزارت راه و شهرسازي

ماده  -86مدیریت ساخت پروژههای طرح اقدام ملي مسکن در اراضي در اختیار وزارت راه و شهرسازی بر اساس
روشهای زیر صورت ميپذیرد.
 -1-1روش مستقيم
در اين روش اداره كل راه و شهرسازی /دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسكن ،راسا اقدام به
احداث واحدهای مسكوني پس از واگذاری زمين مينمايد .اداره كل راه و شهرسازی /دستگاه متولي
اجرای طرح اقدام ملي مسكن ميتوانند سازنده/پيمانكار جهت اجرای اين طرح را از طريق فراخوان و از
بين سازندگان/پيمانكاران واجد صالحيت انتخاب نمايند.
 -2-1روش كارگزاري
این روش در رابطه با اراضي بزرگ که امکان اجرای پروژههای بزرگ مقیاس در رنها وجود دارد انجام
ميشود .در این روش اراضي شناسایي شده برای اجرای طرح اقدام ملي مسکن ،در اختیار یک کارگزار که
ميتواند یک نهاد عمومي غیردولتي یا بخش خصوصي باشد ،قرار ميگیرد .نحوه انتخاب کارگزار مطاب با
مفاد دستورالعملي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این شیوهنامه ابالغ ميگردد.

-1-2-1

کلیات اجرای طرح به شرح ذیل ميباشد:

کلیات این برنامه به گونه ای خواهد بود که اراضي مناسب از سوی شرکت بازرفریني شهری ایرانت شرکت
عمران شهرهای جدیدت سازمان ملي زمین و مسکن ،به طرح تخصیص داده ميشود.
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 -1-1-2-1شخصیت حقوقي ذیصالح یا نهاد عمومي غیردولتي و غیرانتفواعي ماننود بنیواد مستضوعفان،
ستاد اجرایي فرمان امام (ره) و ...مسوولیت کارگزاری و مدیریت این طرح را به عهده ميگیرد.
مجری ساخت ،توسط نهاد کارگزار و با نظارت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،از بین واجودین
شرایط بخش خصوصي انتخاب ميشود.
 -2-1-2-1منابع الزم برای ساخت واحد مسکوني (هزینه ساخت) توسط متقاضوي بوه صوورت نقود و
اقساط در طول اجرای پروژه پرداخت و در یک حسواب مسودودی بوه نوام متقاضوي نوزد بانوک عامول
نگهداری و در طول دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکي و تایید کارگزار به سازنده پرداخت موي-
شود .بخشي دیگر از منابع از طری تسهیالت بانکي تامین ميشود.
 -3-1-2-1در راستای اجرای طرح ،تفاهمنامه سه جانبهای فيمابین نهواد کوارگزار (بنیواد مستضوعفان،
ستاد اجرایي فرمان امام و ،)...سازنده و بانک عامل (مسکن) منعقد ميگردد .فرم تفاهمناموه سوه جانبوه
حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این شیوهناموه توسوط سوازمان ملوي زموین و مسکنتشورکت
عمران شهرهای جدیدتشرکت بازرفریني شهری ایران تهیه و به ادارات کل راه و شهرسازی استان ابالغ
خواهد شد.

 -2-2-1فرریند اجرا به شرح زیر ميباشد:
 -1-2-2-1وزارت راه و شهرسازی (شرکت بوازرفریني شوهری ایورانت شورکت عموران شوهرهای جدیودت
سازمان ملي زمین و مسکن) اراضي مناسب اجرای طرح را بور اسواس برناموه ابالغوي شناسوایي و در اختیوار
کارگزار قرار دهد.
 -2-2-2-1دستگاه واگذارکننده زمین با نهاد کارگزار مدل واگذاری زمین و هزینههای کارگزاری را طي
تفاهمنامهای نهایي ميکنند.
 -3-2-2-1در راستای اجرای طرح ،تفاهمنامه سوهجانبوهای فويموابین نهواد کوارگزار (بنیواد مسوکن ،بنیواد
مستضعفان ،ستاد اجرایي فرمان امام و ،)...سازنده و بانک عامل منعقد ميگردد.
 -4-2-2-1اراضي تخصیصي به طرح ،به صورت  55ساله و یا بور اسواس قیموت کارشناسوي روز در زموان
واگذاری زمین قیمتگذاری ميشود.
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 -9-2-2-1کارگزار ،سازنده واجد صوالحیت بورای اجورای پوروژه را بوه روش طورح و سواخت (،)EPC
قیمت متر مربعي و یا سایر روشها و با قیمت تمام شده انتخاب ميکند.
 -6-2-2-1متقاضیان واجد شرایط که در سامانه طرح اقدام ملي مسکن ثبتنوام نموودهانود توسوط معاونوت
مسکن و ساختمان به کارگزار و توسط کارگزار به پروژهها معرفي ميگردند.
-1-2-2-1نهاد کارگزار برای پرداخت هزینه ساخت توسط متقاضي در طوول اجورای پوروژه برناموهریوزی
نموده و شرایط را به متقاضیان اعالم و در قرارداد قید ميگردد.
-1-2-2-1به منظور فراهم روردن شرایط اجرای پروژه اعوم از رموادهسوازی ،خودمات و ...واگوذار کننوده
زمین و یا دستگاه متولي و یا کارگزار ميتواند جهت تامین هزینههای اولیه نسبت به اخذ  %11تا  %19قیمت
زمین را بعنوان پیشپرداخت قیمت زمین اقدام نماید .در خصوص شیوه رمادهسازی و تامین هزینههوا توافو
الزم بین کارگزار و دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي مسکن انجام ميشود.
 -5-2-2-1عالوه بر رقم پرداخت شده به موجب ماده ( )5این شیوهنامه ،پیش پرداخت هزینه ساخت (311
تا  411میلیون ریال) توسط متقاضي به حساب مسدودی به نام متقاضي افتتاح شوده نوزد بانوک عامول واریوز
ميگردد .مابقي هزینه در طول اجرای پروژه متناسب با ساختار شکست اعالموي از سووی کوارگزار توسوط
متقاضي به حساب مسدودی بانک عامل واریز ميشود.
 -11-2-2-1بانک عامل ،سود حاصل از رسوب مبله واریزی را براساس نرخهای مصووب شوورای پوول و
اعتبار به حساب متقاضي واریز مينماید.
 -11-2-2-1هر گونه تاخیر غیر مجاز مطاب مفاد قرارداد در مراحل ساخت و اجرای پروژه توسط سوازنده
مشمول جریمهای معادل اجارهبهای واحد مسکوني تواف شده ميگردد.
 -12-2-2-1در طول دوره فروش اقساطي زمین ،عرصه در ترهین دستگاه واگذارنده زموین خواهود بوود و
در پایان دوران فروش اقساطي زمین ،عرصه از ترهین واگذارکننده زمین خارج ميشود .دستگاه واگذارنده
زمین موظف است پس از پایان دوران فروش اقساطي زمین ،نسبت به اخذ سند تک برگ بورای واحودهای
مسکوني احداثي اقدام نماید.
بدیهي است که جهت اعطای تسهیالت مشارکت مدني بانک نسوبت بوه تورهین محول اجورای طورح اقودام
مينماید ،لذا جهت اعطای تسهیالت در حالت مذکور مويبایسوت بودواً عرصوه موورد واگوذاری از تورهین
دستگاه واگذارنده خارج و پس از ترهین نزد بانک بابت تسهیالت ،مجوددا در تورهین دسوتگاه واگذارنوده
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زمین تا پایان دوران فروش اقساطي زمین (حداکثر  9سال) قرار گیرد .پس از اخذ اسناد توکبرگوي توسوط
دستگاه واگذارنده زمین این اسناد جایگزین سند زمین شده و در ترهین بانک تا پایان دوران فروش اقساطي
تسهیالت قرار ميگیرد.
 -13-2-2-1به منظور کاهش فشار اقساط برای متقاضیان ميتووان بازپرادخوت اقسواط را بوه روش پلکواني
انجام داد تا امکان کاهش هزینهها در سالهای اولیه پرداخت اقساط فراهم رید.
 -14-2-2-1با توجه به اینکه شرایط موالي تموامي متقاضویان یکسوان نیسوت ،مکوانیزمهوای تشوویقي بورای
متقاضیاني که در ابتدا سهم بیشتری از هزینه ساخت را تامین مينمایند و یا در مقاطع زماني کوتاهتر هزینهها
را ميپردازند ،پیشبیني ميشوود .همچنوین بوه منظوور افوزایش بهورهوری منوابع موالي و تسوریع در تحویول
واحدهای مسکوني ،مکانیزیمهای تشویقي برای سازندگاني که واحدها را در دوره زماني کوتاهتور تحویول
ميدهند ،قابل پیشبیني است .شیوهنامه مربوطه بعد دو ماه پس از ابالغ شیوه نامه حاضر بوا همکواری بانوک
مسکن و معاونت مسکن و ساختمان تهیه و ابالغ خواهد شد.
 -19-2-2-1از گردش مالي حساب متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیالت متقاضي استفاده ميشود.
 -3-1مشاركتي
این روش برای اراضي با ارزش باالتر و نیز کاربریهای غیرمسکوني جهت تامین خدمات مورد استفاده
خواهد بود که از طری مشارکت با سازندگان واجد شرایط مورد بهرهبرداری قرار ميگیرد.
انتخاب شریک در این پروژهها بر اساس دستورالعملهای ابالغي از سوی سازمان ملي زمین و مسکنت
شرکت عمران شهرهای جدیدت شرکت بازرفریني شهری ایران و متناسب با مکان اجرای پروژه انجام
ميشود.
-2

مديريت ساخت در اراضي خودمالكين و اراضي نهادها و دستگاههاي طرف تفاهم با وزارت راه
و شهرسازي

ماده  -17مديريت ساخت و روشهای اجرا در اراضي خودمالكين و اراضي متعلق يدا واگدذار شدده بده نهادهدا و
دستگاههای اجرايي طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی مطابق با مفاد پيوستهای شمارههای 9 ،2 ،8
و  4اين شيوهنامه خواهد بود.
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فصل ششم :شيوههاي تعيين قيمت
ماده  -81شیوه تعیین بازه قیمت پایه ساخت در کلیه پروژههای اجرایي در اراضي در اختیار وزارت راه و
شهرسازی (موضوع بخش دوم ذیل فصل سوم این شیوهنامه) به شرح ذیل تعیین ميگردد:
 -8بازه قیمت پایه ساخت هر مترمربع واحد مسکوني ساخته شده بور اسواس زیربنوای غیرمفیود و مفیود در هور
استان ،بر اساس قیمت برروردی اداره کل راه و شهرسازی استانتدستگاه متولي طورح اقودام ملوي مسوکن،
تعیین و به تصویب شورای مسکن استان خواهد رسید.
 -2قیمت پایه هر پروژه در هر استان با رعایت بازههای قیمتوي مسوتخرج از مصووبه موذکور ،مبنوای برگوزاری
مناقصه یا فراخوان قرار خواهد گرفت.
 -9قیمت تعیین شده بایستي به تأیید و تصویب شورای مسکن استان برسد و مبنای محاسبه قیمت و سهم رورده
متقاضي در پروژه طرح اقدام ملي مسکن قرار گیرد.
تبصره  :8به منظور تعیین قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکوني در ابتدای پروژه ،لیست اقالم و مصالح
اصلي ساختماني براساس قیمت روز تعیین مويگوردد .پوس از رن بوه تناسوب میوزان مصورف اقوالم مصوالح
ساختماني در تولید مسکن و مطاب با قیمتهای روز تعیین شده ،قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسوکوني
بررورد شده و پس از تصویب در شورای مسکن استان مال

عمل قرار ميگیرد .در طوول دوره سواخت و

در صورت عدم تاخیر غیرمجاز توسط سازنده چنانچه قیمت هر یک از اقالم ساختماني بویش از  21درصود
قیمت اولیه تعیین شده افزایش یابد ،به نسبت میزان اثرگوذاری و حجوم موورد نیواز از مصوالح در احوداث و
تکمیل واحدهای مسکوني قیمت جدید محاسبه شده و پوس از تصوویب در شوورای مسوکن اسوتان موال
عمل قرار ميگیرد.
تبصره  :2براساس مفاد تبصره  1قیمت اعالمي به متقاضي ،مطاب با بررورد اولیه قیمت انجام خواهد شود و
قیمت نهایي ممکن است کمتر یا بیشتر از قیمت اعالمي به متقاضي باشد که بر اسواس هزینوه تموام شوده در
انتهای پروژه به متقاضي اعالم و با ایشان تسویه ميشود.
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پيوست شماره  -1خود مالكين (اراضي بخش خصوصي)
استفاده از ظرفیت اراضي ملکي و اوقافي بخش خصوصي (خود مالکین) و نهادهای عمومي غیردولتي
ماده  -8این شیوه اجرایي برنامه طرح اقدام ملي مسکن مختص مالکان اراضي با کاربری مسکوني (بهصورت ملکي
یا اوقافي) است که ممکن است خود دارا یا فاقد مسکن باشند .در این صورت روش اجرای طرح اقدام ملي مسکن
به روش زیر خواهد بود.
الف) روش شناسايي و واگذاري زمين
ماده  -2شناسایي و واگذاری اراضي هر یک از بخشهای خصوصي و نهادهای عمومي غیردولتي در اجرای طرح
اقدام ملي مسکن به شرح زیر خواهد بود.
 -1اراضي ملكي و اوقافي بخش خصوصي
 مالک زمین با مراجعه به اداره راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقودام ملوي مسوکن ،رموادگي خوود رابرای به اشترا

گذاشتن زمین در طرح اقدام ملي مسکن اعالم نمووده و مودار

و مسوتندات مربووط بوه

زمین مشتمل بر اسناد مالکیت ،پروانوه (در صوورت دارا بوودن پروانوه سواختمان) و ...را بوه اداره کول راه و
شهرسازی استانت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن تسلیم مينماید.
 اداره راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي شورایط ملوک بوه لحوار قیموت و موقعیوت را مووردبررسي قرار داده و صالحیت مالک و زمین معرفيشده را تائید مينماید.
 ارزش زمین بر اساس قیمت کارشناسي روز از طری کارشوناس رسومي دادگسوتری تعیوینشوده و پوس ازتصویب در شورای مسکن استان در تفاهمنامه درج ميگردد .همچنوین قدرالسوهم هور متور مربوع زیربنوای
واحد مسکوني از زمین تعیین ميگردد.
 تفاهمنامه همکاری فيمابین مالک زمین و اداره کل راه و شهرسازی استانت دستگاه متولي طرح اقدام مليمسکن در رابطه با اجرای این برنامه منعقد ميگردد که تمامي موارد قید شده در این بخش از شویوه ناموه و
سایر موارد در رن درج خواهد گردید .در تفاهمنامه مذکور تعداد واحدهای مسکوني پروژه که بایستي بوه
متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملي مسکن یا متقاضیان بدون رعایوت شورایط طورح اقودام ملوي مسوکن
واگذار گردد براساس نوع پروژه وحسب تواف با مالک قید ميشود.
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 اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن مالک را موظف خواهد نمود به گونوهایبرنامه ریزی نماید که طول دوره ساخت پروژه از زمان تجهیز کارگاه تا پایان ناز کواری بویش از  24مواه
نباشد.
 -8-8نحوه اخذ هزینه زمين در اراضي ملکي

در خصوص اراضي ملکي قیمت بررورد شده زمین بر اساس قیمت کارشناسي روز واگذاری انجام ميشود
و هزینه زمین به صورت فروش اقساطي  9ساله و با نرخ سود معادل سود تسهیالت رسمي در هر سال (11
درصد) ،از متقاضي دریافت ميگردد .و یا اینکه هزینه زمین در طول دوره ساخت ( 24ماه) و به صورت
اقساطي از متقاضي دریافت ميشود .نحوه دریافت هزینه زمین بایستي در تفاهمنامه با مالک قید شود.
 -2-8پرداخت هزینه زمين در اراضي اوقافي

برای پرداخت هزینه زمین در این حالت دو روش مد نظر است:
روش اول :در مورد اراضي اوقافي با موافقت و براساس ضوابط سازمان اوقاف ح پذیره (اجاره) به نسبت
سهم به متقاضي واگذار ميگردد.
روش دوم :در مورد اراضي اوقافي که امکان خرید و فروش رن با سند اوقاف وجود دارد ،نحوه تعیین
قیمت مشابه اراضي ملکي و براساس قیمت کارشناسي روز اراضي اوقافي خواهد بود.
 -2اراضي دستگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي
دستگاهها و نهادهای عمومي غیردولتي از جمله بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایي فرمان امام (ره) ،رستان قدس
رضوی ،سازمان اوقاف و امور خیریه ميتوانند اراضي در اختیار خود را به منظور بهرهبرداری در طرح اقدام
ملي مسکن به وزارت راه و شهرسازی معرفي نمایند.
 این اراضي ميتواند در قالب تفاهمنامههای منعقده و یا خارج از رن برای احداث مسکن مورد استفاده قرارگیرد.
 قیمت زمین مشابه روش فروش اقساطي در طول مدت  9سال از متقاضیان اخذ ميگردد.معاونت مسكن و ساختمان -دفتر اقتصاد مسكن -دی ماه 8931
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 چنانچه اراضي معرفي شده نیاز به تغییر کاربری یا الحاق به محدوده داشته باشند ،مراتب از سوی نهادواگذارنده زمین به وزارت راه و شهرسازی اعالم شده و از طری مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
ب) مديريت ساخت
ماده  -9مدیریت ساخت در اراضي موضوع بخش دوم ذیل فصل سوم این شیوهنامه به شرح زیر ميباشد:
 -8مالک زمین متعهد به ساخت واحدهای مسکوني به صورت رأساً یا از طری سازنده ذیصالح و تعیین قیمت
پایه واحدها با هماهنگي اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقودام ملوي مسوکن و تصوویب در
شورای مسکن استان ميباشد.
 -2دستورالعمل الگوی ساخت واحدها متناسب با شرایط هر منطقه مشتمل بر مواردی همچون متراژ واحدهای
مسکوني ،رعایت مقررات ملي ساختمان ،تصویب طرح در کمیته تصویب طرحهای مسکن استان ،رعایوت
مقررات ضوابط شهری و شورای مسکن استان توسط اداره کل راه و شهرسازی استانت دستگاه متولي طرح
اقدام ملي مسکن تعیین و ابالغ ميگردد.
 -9قرارداد مشارکت بین متقاضیان و مالک زمین منعقد ميگردد و برداشت از حسابهای مسدودی متقاضیان
بر اساس مجوز اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقودام ملوي مسوکن در طوول دوره سواخت
توسط مالک انجام ميشود.
 -4اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طورح اقودام ملوي مسوکن موظوف اسوت تضوامین الزم را جهوت
تحویل واحد توسط مالک به متقاضي را در تفاهمنامه منعقده پیشبیني و اخذ نماید.
ج) شيوه پااليش و معرفي متقاضي
ماده  -4واحدهای احداثي حاصل از تفاهمنامه فيمابین مالک و اداره کول راه و شهرسازیتدسوتگاه متوولي طورح
اقدام ملي مسکن ،به متقاضیان واجد شرایط معرفي شده از طری سامانه طرح اقدام ملي مسکن واگذار ميگوردد .در
این حالت قیمت برای متقاضیان تعیین و واگذاری با نظارت اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي
مسکن انجام ميشود.
 -8پروژه مذکور با ذکر کلیوه مشخصوات در سوایت معرفوي و در صوورت وجوود متقاضوي بورای رن پوس از
بررسيهای الزم ،متقاضیان به مجری یا مالک معرفي ميشوند.
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 -2در خصوص متقاضیان واجد شرایط طرح اقودام ملوي مسوکن براسواس قیموت و شورایطي کوه بوه تصوویب
شورای مسکن استان ميرسد قرارداد مشارکت بین سازندهتمالک و متقاضي منعقد ميگردد.
 -9اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن لیسوت متقاضویان را بوا اولویوت بوه مالوک
اعالم نموده و قرارداد مشارکت بین مالک زمین و متقاضي (در صورت اعوالم و تمایول متقاضوي و امکوان
شناسایي) منعقد ميگردد.
 -4اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظف است مالک زموین را جهوت اخوذ
تسهیالت بانکي به تعداد متقاضیان واجود شورایط کوه قورارداد پویشفوروش بوین مالوک و متقاضوي منعقود
گردیده است ،به بانک عامل معرفي نماید.
تبصره :انعقاد تفاهم نامه في مابین اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقودام ملوي مسوکن و
مالک هیچ گونه حقي در خصوص لزوم معرفي قطعي متقاضي برای اداره کلتدستگاه متولي اجرای طرح اقدام
ملي ایجاد ننموده و صرفاً در صورت درخواست متقاضیان این افراد به مالک معرفي خواهند شد.
د) شيوه تعيين قيمت
ماده  -5قیمت پایه ساخت در کلیه پروژههای موضوع بخش دوم ذیل فصل سوم این شیوهنامه باید در محدوده بازه
قیمتي تصویبشده در شورای مسکن رن استان باشد؛ مبنای محاسبه سهم رورده متقاضي نیز قیمت تمامشده ساخت
با رعایت بازههای قیمتي مستخرج از مصوبه شورای مسکن استان خواهد بود.
تبصره :تسهیالت بانکي موضوع برنامه اقدام ملي مسکن به کلیه واحدهای احداثي در اراضي خودمالکین تعل
خواهد گرفت (فارغ از واگذاری به متقاضیان واجد شرایط یا عدم احراز شرایط).
هـ) نحوه پرداخت آورده متقاضي
ماده  -6نحوه پرداخت رورده متقاضي در اراضي بخش خصوصي و نهادهای عمومي غیردولتي منطبو بوا مراحول
مشخص شده در جدول ماده ( )13ذیل جزء (و) بخش اول فصل سوم این شیوهنامه خواهد بود.
 -8اداره کل راه و شهرسازی موظف است کلیه بندهای ماده ( )13ذیل جوزء (و) بخوش اول فصول سووم ایون
شیوهنامه در خصوص نحوه پرداخت سهم رورده متقاضي را در تفاهمنامه منعقده با مالک درج نمایود و در
صدور مجوز برداشت از حساب متقاضي و حذف یا جایگزین نمودن متقاضیان وف رن عمل نماید.
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 -2مالک زمین موظف است مراحل پرداخت سهم رورده را در طول دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکي
و منطب با ساختار شکست مورد تواف در تفاهمنامه منعقده با اداره کل راه و شهرسوازی ت دسوتگاه متوولي
طرح اقدام ملي ،به متقاضي اعالم نماید.
 -9نحوه برداشت منابع مالي از حساب متقاضي متعاقباً اعالم خواهد شد.
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پيوست شماره  -2خود مالكين (دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي)
ماده  -8دستگاههای اجرایي و نهادهای عمومي غیردولتي از جمله بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایي فرمان امام (ره)،
رستان قدس رضوی ،سازمان اوقاف و امور خیریه ميتوانند اراضي در اختیار خود را به منظور بهرهبرداری در طرح
اقدام ملي مسکن به وزارت راه و شهرسازی معرفي نمایند .وزارت راه و شهرسازی ميتواند از طری انعقاد تفاهم-
نامه یا تواف با دستگاههای اجرایي و نهادهای عمومي غیردولتي مطاب با مندرجات پیوست حاضر در این راستا
اقدام نمایند.
تبصره -واحدهای احداثي موضوع این بخش ميتواند برای تامین مسکن کارکنان دستگاه اجرایي طرف تفاهم یا
گروههای تحت حمایت نهادهای عمومي غیردولتي با قید احراز شرایط متقاضیان طرح اقدام ملي مسکن و یا برای
متقاضیان ثبتنام شده در سامانه طرح اقدام ملي با معرفي اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي اجرای طرح
اقدام ملي مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
الف) روش شناسايي و واگذاري زمين
ماده  -2شناسایي و واگذاری اراضي هر یک از دستگاههای اجرایي و نهادهای عمومي غیردولتي در اجرای طورح
اقدام ملي مسکن به شرح زیر خواهد بود.
 .1دستگاههای اجرایيت نهادهای عمومي غیردولتي مالک زمین با مراجعه به اداره راه و شهرسازیت دستگاه
متولي طرح اقدام ملي مسکن ،رمادگي خود را برای به اشترا
اعالم نموده و مدار

گذاشتن زمین در طرح اقدام ملي مسکن

و مستندات مربوط به زمین مشتمل بر اسناد مالکیت ،پروانه (در صورت دارا بودن

پروانه ساختمان) و ...را به اداره کل راه و شهرسازی استانت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن تسلیم
مينماید.
 .2اداره راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي شورایط ملوک بوه لحوار قیموت و موقعیوت را موورد
بررسي قرار داده و صالحیت مالک و زمین معرفيشده را تائید مينماید.
 .3تفاهمنامه همکاری فيمابین مالک زمین و اداره کل راه و شهرسازی استانت دستگاه متولي طرح اقدام ملي
مسکن در رابطه با اجرای این برنامه منعقد ميگردد که تمامي موارد قید شده در این بخش از شویوه ناموه و
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سایر موارد در رن درج خواهد گردید .در تفاهمنامه مذکور تعداد واحدهای مسکوني پروژه که بایستي بوه
متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملي مسکن یا متقاضیان بدون رعایوت شورایط طورح اقودام ملوي مسوکن
واگذار گردد براساس نوع پروژه وحسب تواف با مالک قید ميشود.
 .4ارزش زمین بر اساس قیمت کارشناسي روز از طری کارشوناس رسومي دادگسوتری تعیوینشوده و پوس از
تصویب در شورای مسکن استان در تفاهمنامه درج ميگردد .همچنوین قدرالسوهم هور متور مربوع زیربنوای
واحد مسکوني از زمین تعیین ميگردد.
 .9اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،دستگاههای اجرایويت نهادهوای عموومي
غیردولتيِ مالک زمین را موظف خواهد نمود به گونهای برنامهریزی نماید که طول دوره ساخت پوروژه از
زمان تجهیز کارگاه تا پایان ناز کاری بیش از  24ماه نباشد.
تبصره  -8این اراضي ميتواند در قالب تفاهمنامههای منعقده و یا خارج از رن برای احداث مسکن مورد
استفاده قرار گیرد.
تبصره  -2چنانچه اراضي معرفي شده نیاز به تغییر کاربری یا الحاق به محدوده داشته باشند ،مراتب از سوی
نهاد واگذارنده زمین به وزارت راه و شهرسازی اعالم شده و از طری مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
ب) مديريت ساخت
ماده  -9مدیریت ساخت در اراضي موضوع این بخش به شرح زیر ميباشد:
 -1دستگاههای اجرایيت نهادهای عمومي غیردولتيِ مالک زمین متعهد به ساخت واحودهای مسوکوني بوه
صورت رأس ًا یا از طری سازنده ذیصوالح و تعیوین قیموت پایوه واحودها بوا همواهنگي اداره کول راه و
شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن و تصویب در شورای مسکن استان ميباشند.
 -2در مواردی که مقرر است زمین به متقاضویان معرفوي شوده از سووی وزارت راه و شهرسوازی واگوذار
گردد ،قرارداد مشارکت بوین متقاضویان و مالوک زموین منعقود مويگوردد و برداشوت از حسوابهوای
مسدودی متقاضیان بر اساس مجوز اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقودام ملوي مسوکن
در طول دوره ساخت انجام ميشود.
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 -3اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظف اسوت تضوامین الزم را جهوت
تحویل واحد توسط مالک به متقاضي را در تفاهمنامه منعقده پیشبیني و اخذ نماید.
ج) شيوه پااليش و معرفي متقاضي
ماده  -4در مواردی که مقرر است واحد مسکوني به متقاضیان واجد شرایط معرفي شده از طری سامانه طرح اقدام
ملي مسکن واگذار گردد ،قیمت برای متقاضویان تعیوین و واگوذاری بوا نظوارت اداره کول راه و شهرسازیتدسوتگاه
متولي طرح اقدام ملي مسکن انجام ميشود .در این حالت:
 .1پروژه مذکور با ذکر کلیوه مشخصوات در سوایت معرفوي و در صوورت وجوود متقاضوي بورای رن پوس از
بررسيهای الزم ،متقاضیان به دستگاههای اجرایيت نهادهای عمومي غیردولتويِ مالوک زموین معرفوي موي-
شوند.
 .2اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن لیست متقاضیان را با اولویت بوه دسوتگاه-
های اجرایيت نهادهای عمومي غیردولتيِ مالک زمین اعالم مينماید.
 .3در خصوص متقاضیان واجد شرایط طرح اقودام ملوي مسوکن براسواس قیموت و شورایطي کوه بوه تصوویب
شورای مسکن استان مويرسود قورارداد مشوارکت بوین سوازندهت دسوتگاههوای اجرایويت نهادهوای عموومي
غیردولتيِ مالک زمین و متقاضي منعقد ميگردد.
 .4اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طورح اقودام ملوي مسوکن موظوف اسوت دسوتگاههوای اجرایويت
نهادهای عمومي غیردولتيِ مالک زمین را جهت اخذ تسهیالت بانکي به تعداد متقاضیان واجد شورایط کوه
قرارداد پیشفروش بین مالک و متقاضي منعقد گردیده است ،به بانک عامل معرفي نماید.
تبصره :انعقاد تفاهم نامه في مابین اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقودام ملوي مسوکن و
دستگاههای اجرایيت نهادهای عمومي غیردولتيِ مالک زمین هیچگونه حقي در خصووص لوزوم معرفوي قطعوي
متقاضي برای اداره کلتدستگاه متولي اجرای طرح اقودام ملوي ایجواد ننمووده و صورف ًا در صوورت درخواسوت
متقاضیان این افراد به مالک معرفي خواهند شد.
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د) شيوه تعيين قيمت
ماده  -5قیمت پایه ساخت در کلیه پروژههای موضوع این بخش از شیوهنامه باید در محدوده بازه قیمتي تصویب-
شده در شورای مسکن رن استان باشد؛ مبنای محاسبه سهم رورده متقاضي نیز قیمت تمامشده ساخت با رعایت بازه-
های قیمتي مستخرج از مصوبه شورای مسکن استان خواهد بود.
هـ) نحوه پرداخت آورده متقاضي
ماده  -6نحوه پرداخت رورده متقاضي در اراضي بخش خصوصي و نهادهای عمومي غیردولتي منطبو بوا مراحول
مشخص شده در جدول ماده ( )13ذیل جزء ( )1فصل چهارم این شیوهنامه خواهد بود.
 .1اداره کل راه و شهرسازی موظف است کلیه جدول ماده ( )13ذیل جزء ( )1فصل چهارم این شیوهنامه
در خصوص نحوه پرداخت سهم رورده متقاضي را در تفواهمناموه منعقوده بوا مالوک درج نمایود و در
صدور مجوز برداشت از حساب متقاضي و حذف یا جایگزین نمودن متقاضیان وف رن عمل نماید.
 .2دستگاههای اجرایيت نهادهای عمومي غیردولتويِ مالوک زموین موظوف اسوت مراحول پرداخوت سوهم
رورده را در طول دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکي و منطب با ساختار شکست مورد توافو در
تفاهمنامه منعقده با اداره کل راه و شهرسازی ت دستگاه متولي طرح اقدام ملي ،به متقاضي اعالم نماید.
 .3نحوه برداشت منابع مالي از حساب متقاضي متعاقباً اعالم خواهد شد.

معاونت مسكن و ساختمان -دفتر اقتصاد مسكن -دی ماه 8931

94

پيوست شماره  -3واحدهاي نيمه تمام بخش خصوصي
استفاده از ظرفیت واحدهای نیمه تمام بخش خصوصي
ماده  -8در راستای ایجاد رون در بخش مسکن ،بهرهمندی از ظرفیتها و مشارکت بخش خصوصي در امر توامین
مسکن ،جلوگیری از رسوب و انباشت منابع بخش خصوصي در بخش مسکن و تسهیل و تسوریع برناموه طورح اقودام
ملي مسکن استفاده از ظرفیت واحدهای نیمهتمام بخش خصوص در اجرای این طرح با ترتیبات زیر

برنامهریزی

شده است:
 -8مالکان واحدهای نیمهتمام بخوش خصوصوي در منواط شوهری مويتواننود بوا مراجعوه بوه اداره کول راه و
شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،رموادگي خوود را بورای اسوتفاده از ظرفیوت واحودهای
احداثي پروژه خود در طرح اقدام ملي اعالم نماید.
 -2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظوف اسوت اسوناد و مودار

پوروژه،

شوورایط قیمتي(قیمووت سوواخت و زمووین) ،پیشوورفت فیزیکووي و ....را بررسووي نموووده و اسووتفاده از ظرفیووت
واحدهای پروژه در طرح اقدام ملي مسکن را به تأیید و تصویب شورای مسکن استان برساند.
تبصره :برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت واحدهای نیمهتمام بخش خصوصي در طرح اقدام ملي مسوکن
صرفاً برای واحدهای فاقد متقاضي یا فروش نرفته پروژهای معرفي شده انجام ميشود.
تذكر :جزئیات اجرای این برنامه مطاب مفاد دستورالعملي خواهد بود که متعاقباً توسوط معاونوت مسوکن و
ساختمان با همکاری دستگاههای تابعه تدوین و ابالغ خواهد شد.
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پيوست شماره  -4تفاهمنامهها
تفاهمنامههای منعقده با برخي نهادهای عمومي غیر دولتي و دستگاههای اجرایي
ماده  -8با عنایت به انعقاد تفاهمنامههای همکاری فيمابین وزارت متبوع و سایر وزاتخانهها ،دستگاههای اجرایي و
نهادهای عمومي غیردولتي و ابالغ این تفاهمنامهها ،اداره کل راه و شهرسازی ت دستگاه متولي طرح اقدام ملي
موظف است در راستای تحق اهداف و برنامههای تعیینشده در این تفاهمنامهها در چارچوب ضوابط و مقررات و
مفاد تفاهمنامه و با رعایت بندهای ذیل اقدام نماید.
الف) روشهاي واگذاري زمين
ماده  -2با توجه به مشخص نمودن تعهدات وزارت متبوع و طرف تفاهم در هر یک از تفاهمنامههای منعقده،
اولویت تامین اراضي در اجرای این تفاهمنامهها ،بهرهگیری از اراضي در تملک طرف تفاهم ميباشد.
 دستگاه یا نهاد طرف تفاهم موظف است اراضي در اختیار خود ،با کاربری مسکوني و یا سایر کاربریهایقابل تبدیل به کاربری مسکوني را با تصویب مراجع ذیربط به منظور اجرای تفاهمنامه معرفي نماید.
 امکان تهاتر زمین دستگاه ها و نهادهای طرف تفاهم طرح اقودام ملوي مسوکن بوا اراضوي دولتوي در اختیواروزارت راه و شهرسازی فراهم است و ميتوان از این طری تامین زمین را به انجام رساند.
 در مواردی که دستگاه یا نهاد طرف تفاهم ،زمین در اختیار ندارد ،بخشي از اراضي توسط اداره کول راه وشهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن (مشوروط بوه دارا بوودن زموین مناسوب) توامین و واگوذار
ميگردد.
 بخشي از واحدهای مسکوني موضوع این تفاهمنامه با تخصیص واحودهای مسوکن مهور فاقود متقاضوي بوهدستگاه یا نهاد طرف تفاهم تامین ميگردد .در این راستا ادارات کل راه و شهرسازیتسازمان ملي زموین و
مسکنت شرکت عمران شهر های جدید موظفند لیست به روز شده واحودهای فاقود متقاضوي مسوکن مهور،
مشخصات پروژه ،قیمت و  .....را به صورت ماهانوه بوه معاونوت مسوکن و سواختمان جهوت برناموهریوزی و
هماهنگي اعالم نمایند.
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ب) آمادهسازي زمين
ماده  -9رمادهسازی اراضي تخصیصي توسط طرف تفاهم ،به عهده دستگاه یا نهاد طرف تفاهم ميباشد.
تبصره :در صورت واگذاری اراضي در اختیار وزارت راه و شهرسازی به هر یک از دستگاهها و نهادهای طرف
تفاهم در اجرای تفاهمنامه مربوطه ،اجرای عملیات رمادهسازی و محاسبه هزینههای رن مطاب با ماده ( )5ذیل جزء
(ب) فصل سوم این شیوهنامه خواهد بود.
ج) مديريت ساخت
ماده  -4با توجه به مشخص شدن تعهدات طرفین در هر یک از تفاهمنامههای منعقده ،مدیریت ساخت پروژههای
احداثي در راستای اجرای تفاهمنامهها به عهده دستگاه یا نهاد طرف تفاهم ميباشد .که تفکیک رن در ادامه ارائه
شده است.
 -1در اراضي تحت مالكيت طرف تفاهم
-1-1سازنده ساخت با نظارت دستگاه یا نهاد طرف تفاهم ،از بوین واجودین شورایط بخوش خصوصوي
انتخاب ميشود.
-1-2دستگاه طرف تفاهم رأساً مسوول نظوارت حسون اجورای پوروژه و رعایوت زموانبنودی سواخت و
کیفیت واحدهای مسکوني است.
 -2در اراضي تحت مالكيت وزارت راه و شهرسازي
-1-2در راستای اجرای طرح ،تفاهمنامه سه جانبهای فيموابین نهواد کوارگزار (بنیواد مستضوعفان ،سوتاد
اجرایي فرمان امام و ،)...سازنده و بانک عامل منعقد ميگردد.
-2-2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظف است در صورت
واگذاری اراضي به طرف تفاهم در اجرای هر یک از تفاهمنامهها ،نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری
زمین به گونهای اقدام نماید که طول دوره ساخت پروژه از زمان تجهیز کارگاه تا پایان ناز کاری
بیش از  24ماه نباشد .در غیر این صورت ،طرف تفاهم باید نسبت به عودت زمین و پرداخت هزینههای
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انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن بر اساس نظر
کارشناس رسمي اقدام نماید.
-3-2مجری ساخت با نظارت اداره کل راه و شهرسوازیت دسوتگاه متوولي طورح اقودام ملوي مسوکن و
توسط دستگاه یا نهاد طرف تفاهم ،از بین واجدین شرایط بخش خصوصي انتخاب ميشود.
-4-2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظفند بر رونود اجورای پوروژه
نظارت نموده و در صورت نیاز ،موراد مشاهده شده را به دستگاه طرف تفاهم اعالم نماید.
د) شيوه پااليش و معرفي متقاضي
ماده  -5پاالیش متقاضیان در اجرای این تفاهمنامهها از طری سامانه طرح اقدام ملي مسکن و بر اساس شرایط
مندرج در ماده ( )1رییننامه اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت ميپذیرد.
 -1تفاهمنامههاي منعقده براي واگذاري واحد مسكوني به اقشار خاص (ستاد اجرايي فرمان امام
(ره) /بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و)...
واحدهای احداثي در اجرای تفاهمنامههای منعقده با نهادهای عمومي غیردولتي ميتواند به اقشار نیازمند و
گروههای کمدررمد واگذار گردد .در این حالت پس از تایید شرایط متقاضیان ،متقاضي به اداره کل راه و
شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن مراجعه و پس از انجام بررسيهای الزم در خصوص
صحت اطالعات مندرج در سامانه ،متقاضي واجد شرایط به نهاد عمومي غیردولتي طرف تفاهم و بانک
جهت افتتاح حساب مسدودی به نام ایشان برای واریز سهم رورده معرفي خواهد شد.
 -2ساير تفاهمنامهها براي واگذاري واحد مسكوني به شاغلين دستگاه اجرايي (وزارت آموزش و
پرورش /ودجا /تعاون ،كار و رفاه اجتماعي)... /
 -8دستگاهتنهاد طرف تفاهم لیست متقاضیان خود را به اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي اجرای
طرح اقدام ملي مسکن اعالم مينماید.
 -2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي موظف است واجد شرایط بودن
متقاضیان را بر اساس فهرست اعالمي از سوی دستگاه یا نهاد طرف تفاهم و وف مفاد تفاهمنامه و
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شرایط مندرج در ماده ( )1رییننامه اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن بررسي
نموده و لیست نهایي را به طرف تفاهم را اعالم نمایند.
 -9در صورت عدم واجد شرایط بودن تعدادی از متقاضیان دستگاهتنهاد طرف تفاهم موظف به معرفي
متقاضي جایگزین ميباشد.
هـ) شيوه تعيين قيمت
ماده  -6شیوه تعیین قیمت در پروژههای موضوع ماده ( )21ذیل بخش چهارم فصل سوم این شیوهنامه با توجه به
نوع تفاهمنامه به روشهای زیر تعیین خواهد شد.
 -1تفاهمنامههاي منعقده براي واگذاري واحد مسكوني به اقشار خاص (ستاد اجرايي فرمان امام
(ره) /بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و)...
قیمت پایه ساخت در کلیه پروژههای موضوع این نوع تفاهمنامهها بر اساس روش مشخصشده در ماده
( )12ذیل جزء (هو) بخش اول فصل سوم این شیوهنامه تعیین ميگردد و باید در محدوده بازه قیمتي
تصویبشده در شورای مسکن استان مربوطه باشد؛ مبنای محاسبه سهم رورده متقاضي نیز قیمت تمامشده
ساخت با رعایت بازههای قیمتي مستخرج از مصوبه شورای مسکن استان خواهد بود.
 -2ساير تفاهمنامهها براي واگذاري واحد مسكوني به شاغلين دستگاه اجرايي (وزارت آموزش و
پرورش /ودجا /تعاون ،كار و رفاه اجتماعي)... /
شیوه تعیین قیمت در این موارد در اختیار دستگاه طرف تفاهم خواهد بود.
و) نحوه پرداخت آورده متقاضي
ماده  -7زمانبندی و نحوه پرداخت رورده اولیه متقاضي در پروژههای موضوع ماده ( )21ذیل بخش چهارم فصول
سوم این شیوهنامه با توجه به نوع تفاهمنامه به شرح ذیل ميباشد:
 -1تفاهمنامههاي منعقده براي واگذاري واحد مسكوني به اقشار خاص (ستاد اجرايي فرمان امام
(ره) /بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و)...
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در اجرای این تفاهمنامهها ،نحوه پرداخت رورده متقاضي منطب با مراحول مشوخص شوده در جودول مواده
( )13ذیل جزء (و) بخش اول فصل سوم این شیوهنامه خواهد بود و رعایت کلیه بندهای ذیل ماده ( )13این
شیوهنامه ،در پرداخت رورده متقاضي الزامي خواهد بود.
 -2ساير تفاهمنامهها براي واگذاري واحد مسكوني به شاغلين دستگاه اجرايي (وزارت آموزش و
پرورش /ودجا /تعاون ،كار و رفاه اجتماعي)... /دستگاه یا نهاد طرف تفاهم برای پرداخت هزینه ساخت
توسط متقاضي در طول اجرای پروژه برنامهریزی نموده و شرایط را به متقاضیان اعالم ميکند.
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پيوست شماره  -5الزامات معماري و شهرسازي
الزامات معماری ،شهرسازی و طراحي شهری در واحدهای طرح اقدام ملي
الف) الزامات رويهاي در بررسي طرحها

ماده  -8در اجرای پروژههای طرح اقدام ملي مسکن ،رعایت رویههای زیر در بررسي طرحها الزامي است.
 -1تشكيل كميته تخصصي معماري ،طراحي شهري و ساختمان
اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي اجرای طرح اقدام ملي موظفند به منظور بررسي ،هدایت و
راهبری طرحهای معماری ،طراحي شهری و نقشههای ساختماني نسبت به تشکیل کمیته تخصصي معماری،
طراحي شهری و ساختمان در اجرای طرح اقدام ملي اقدام نمایند.
مطاب بند  5برنامه اقدام ملي مسکن ابالغي به شماره 12ت111ت 115951مورخ 21ت1ت 1351و در چارچوب
طرح اقدام ملي ،الزم است کمیتهای با ریاست مدیر کل راه و شهرسازی استانت مدیرعامل شهر جدید ،به
دبیری معاون شهرسازی و معماری استانت شهر جدید و با عضویت معاون مسکن و ساختمان استانت شهر
جدید به عنوان نایب دبیر ،نمایندگاني از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ،شهرداری شهر و حداقل دو
تن از صاحب نظران و متخصصین با سابقه در طراحي معماری مسکوني و طراحي شهری تشکیل گردد و در
خصوص تدقی  ،تکمیل و منظور نمودن الزامات معماری و طراحي شهری ذیل ،منطب با ویژگيهای شهر و
همچنین هدایت و راهبری مشاورین تهیه کننده طرحها اقدام نماید.
تبصره :به منظور تسریع در انجام عملیات اجرای پروژهها ،کمیته موظف است موضوعات ارجاعي را
حداکثر ظرف یک هفته بررسي ،تعیین تکلیف و نتیجه را اعالم نماید.
 -2نظارت عاليه
«دفتر ترویج معماری ،طراحي شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی» بر روند تشکیل
جلسات کمیته موضوع بند  1-1اسناد ،مدار

و نقشههای نهائي طرحها ،نظارت عالیه دارد.
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تبصره :بدیهي است این نظارت عالي ،رافع مسوولیتهای حرفهای مهندسان طراح ،محاسب ،مشاوران
تهیهکننده طرح و سایر افراد صاحب صالحیت (در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان) نیست.
ب) الزامات محتوايي در تهيه طرحها

ماده  -2در تهیه طرحهای مربوط به پروژههای طرح اقدام ملي مسکن رعایت موضوعات زیر الزامي است.
 -1الزامات معماري
به منظور ارتقاء کیفیت معماری ساختمانها ،عالوه بر مالحظات عام تخصصي -حرفه ای ،توجه ویژه به رعایت
موارد زیر در تهیه طرحها ضروریست.
 -1-1ویژگيهای معماری بومي و الزامات اقلیمي شهر در :جهتگیری بناها ،دانهبندی ،تودهگذاری،
طبقات ،ترکیب فضاهای باز -نیمهباز -بسته ،مصالح ساختماني ،عناصر و جزئیات کالبدی ،ارتباط بنا با
عرصههای عمومي و...
 -1-2ایجاد گونه های متنوع مسکوني و رعایت حداکثر تنوع در مشخصات کمي و کیفي واحدهای مسکوني به
منظور اختالط اجتماعي و فضایي گروههای مختلف با لحار بازه قمیتي مستخرج از مصوبه شورای مسکن استان
(موضوع ماده ( )12ذیل جزء (هو) بخش اول فصل سوم این شیوهنامه)
 -1-3هماهنگي معماری بناها با ویژگيهای جمعیتي (بعد خانوار) ،اقتصادی و شیوه زندگي مخاطبان
 -1-4ویژگيهای معماری زمینه و اجتناب از ایجاد مجتمعهای مسکوني با مقیاس نامتناسب با ویژگيهای کالبدی
بافت پیرامون (به لحار تراکم ،تعداد طبقات ،دانهبندی و  )...به ویژه در توسعههای دروني
 -1-9ایجاد امکان بهرهبرداری و استفاده بهینه از تابش رفتاب ،جریان باد ،جلوگیری از ایجاد رلودگي در منابع
طبیعي ،ارتباط با مظاهر طبیعت و...
-1-6بهرهمندی حداکثری از نور مستقیم طبیعي در طراحي فضاهای اصلي بنا
 -1-1مناسب سازی بناها برای معلولین با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای
معلولیت ،ویرایش سوم.1351 ،
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 -2الزامات طراحي شهري و سايت
به منظور ارتقاء کیفیت فضاهای عمومي و سایت محیط مسکوني ،عالوه بر مالحظات عام تخصصي– حرفهای،
توجه ویژه به رعایت موارد زیر در تهیه طرحها ضروری است:
1و -2استقرار بناها نسبت به یکدیگر با تاکید بر رعایت اصل محرمیت و عدم اشراف ،تامین حقوق کلیه ساکنان
در بهرهمندی از نور ،جریان باد ،چشماندازها و ...
2و -2ایجاد واحدهای همسایگي در طراحي مجموعههای مسکوني و فراهم نمودن زمینه کالبدی برقراری
تعامالت اجتماعي در سطح واحدهای همسایگي
3و -2رعایت ویژگيهای اقلیمي شهر در طراحي معابر و فضاهای باز (ابعاد و اندازه و میزان محصوریت
عرصههای عمومي ،جهتگیری معابر و ،)...شعاع دسترسي به خدمات ،پوشش گیاهي بومي
 -2-4تامین کامل سطوح و سرانه خدمات پشتیبان سکونت
9و -2رعایت همپیوندی مجموعه مسکوني با محدوده پیرامون از نظر کالبدی ،ارتباطي ،طبیعي و( ...به ویژه در
توسعههای دروني)
6و -2ایجاد سازمان فضایي خوانا ،بر اساس مسیرها ،فضاهای عمومي و مراکز استقرار خدمات عمومي ،نشانهها،
چشماندازها ،عناصر شاخص طبیعي و مصنوع
1و -2ایجاد مراکزی در سطوح مختلف مجموعه ،با کاربریهای مختلط و متنوع و فضاهای باز به منظور برقراری
زمینه تعامالت اجتماعي
1و -2ایجاد زمینههای نظارت اجتماعي بر فضاهای عمومي و پرهیز از ایجاد فضاهای ناامن و بيدفاع
5و -2ایجاد سلسلهمراتب در دسترسي به بناهای مسکوني
11و -2تامین دسترسيهای اضطراری و امکان امداد رساني در مقیاسهای مختلف
 -2-11مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولین با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
برای افراد دارای معلولیت ،ویرایش سوم.1351 ،
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پيوست شماره  -6شرايط متقاضيان ،ثبتنام و پااليش متقاضيان

الف) شرايط متقاضيان

ماده  -8احراز شرایط متقاضیان بر اساس ماده ( )1رییننامه اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه
مسکن صورت خواهد پذیرفت:
 -8متقاضي و افراد تحت تکفل ،فاقد زمین مسکوني یوا واحود مسوکوني (از 1ت1ت 14بوه بعود) بووده و از تواریخ
22ت11ت 1391از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومي غیردولتي مربوط به تأمین مسکن شامل زمین ،واحود
مسکوني و یا تسهیالت یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده باشد .به عبارتي سبز بوودن
فرم ‹‹ج›› در استعالم از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک رییننامه اجرایي قانون ساماندهي عرضه و توأمین
مسکن).
 -2متقاضي متأهل و یا سرپرست خانوار.
 -9زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل  39سال سن.
 -4دارای حداقل  9سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر موردتقاضا
 -1در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل  9سال در شهر جدید موردتقاضا و یا در شهر مادر مال

است و

یا سایر شهرهایي که به دلیل عدم وجود اراضي دولتي ،امکان اجرای طرح وجود ندارد و متقاضیان به سوایر
شهرهای مجاور ازجمله شهرهای جدید معرفي ميگردند.
 -6عدم دریافت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکي از ابتدای سال  1314تا کنون.
 -7متقاضیان واجد شرایط تائید شده در سامانه ،باید برای استفاده از واحدهای طرح اقدام ملي حائز شرایط زیر
نیز باشند:
 -1نداشتن منع قانوني برای دریافت تسهیالت بانکي (نظیر چک برگشتي ،تسهیالت معوقه و .)...
 -3توانایي تأمین هزینه ساخت مسکن( مازاد بر تسهیالت بانکي).
 -81امکان سيردهگذاری حداقل  311تا  411میلیون ریال هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکي ،در خصووص
متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه.
 -88توانایي پرداخت اقساط ماهیانه بانکي تسهیالت دریافتي
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ب) ثبتنام

ماده  -2ثبتنام در هر استان در چند مرحله و متناسب با میزان اراضي تخصیصیافتوه و فوراهم بوودن سوایر شورایط
الزم صورت ميپذیرد.
تبصره  :8بهمنظور امکان تخصیص سهیمه به واجدین شرایط صندوق پوسانوداز یکوم بانوک مسوکن ،پوس از
اعالم تعداد واجدین شرایط صندوق مذکور در هور شوهر توسوط بانوک مسوکن ،ادارت کول راه و شهرسوازی
موظفاند معادل یک دوم تعداد سيردهگذاران صندوق براساس ظرفیتهای اعالموي بانوک مسوکن ،از سوهمیه
ثبتنام هر شهر کسر نموده و برای باقیمانده ظرفیت ،ثبتنام را انجام دهند .پس از تدقی تعوداد متقاضویاني کوه
تمایل به استفاده از طرح اقدام ملي مسکن دارند ،در مراحل بعدی ثبتنام ظرفیتها اصالح خواهد شد.
تبصره  :2در مواردی که اراضي تخصیصي به طرح در شهر یا استاني بیش از برنامه اعالموي رن شوهر و اسوتان
باشد ،سهمیه ثبتنام به میزان اراضي تخصیصي (حتي اگر بیشتر از برنامه ابالغي باشد) بازگشایي خواهد شود و
ساخت واحد مسکوني صرفاً بر اساس تعداد ثبتنامشدگان و متقاضیان واقعي دارای شرایط صورت ميپذیرد.
ج) مدارك مورد نياز

ماده  -3مدارك مورد نياز جهت احراز شرايط به شرح ذيل ميباشد:
 -8ارائه گواهي سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سوال اخیور (گوواهي اشوتغال بوه کوار ،گوواهي
تحصیلي فرزندان ،سابقه بیمه )
 -2ارائه اصل کارت ملي متقاضي و افراد تحت تکفل
 -9ارائه اصل شناسنامه متقاضي و همسر
 -4ارائه گواهي کفالت (سرپرستي) در صورت ضرورت
 -1ارائه اصل سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین
د) پايش متقاضيان و اطالعرساني

ماده  -4پايش و اطالع رساني به متقاضيان به شرح مراحل زير ميباشد:
 -8متقاضي با ثبتنام نهایي و دریافت کد رهگیری ميتواند وضعیت تمامي مراحل کار خوود را از طریو
سامانه طرح اقدام ملي به ردرس  tem.mrud.irپیگیری نماید.
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 -2اطالعات هویتي متقاضي و افراد تحت تکفل از طری سامانه ثبتاحوال و توسط ستاد وزارتخانه کنترل
ميشود.
 -9بررسي عدم دریافت زمین ،مسکن و تسهیالت یارانهای از طریو سوامانه فورم «ج» توسوط وزارت راه و
شهرسازی انجام ميشود.
 -4بررسي سابقه مالکیت از طری سیستم ثبتاسناد و سوامانه تسوهیالت شوبکه بوانکي توسوط ادارات کول
استاني انجام ميشود.
 -1درصورتيکه متقاضي واجد شرایط بهرهمندی از طرح باشد ،واجد شرایط بودن ایشان از طری پیاموک
اطالعرساني خواهد شد.
 -6بررسي عدم دریافت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکي.
ه) شيوه پااليش و معرفي متقاضي

ماده  -7پاالیش متقاضیان از طری سامانه طرح اقدام ملي مسکن و بر اساس شرایط مندرج در ماده ( )1رییننامه
اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت ميپذیرد.
 پس از تایید شرایط متقاضیان و اعالم اولیه واجد شرایط بودن به ایشان ،متقاضي به اداره کل راه وشهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي در شهر مربوطه مراجعه مينماید.
 بررسيهای الزم در خصوص صحت اطالعات مندرج در سامانه توسط اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي و با اخذ مدار

مورد نیاز از متقاضي انجام ميشود.

 پس از تایید شرایط و صحت مدار  ،متقاضي به پروژه و بانک جهت اخذ تسهیالت معرفي مي-گردد .بدیهي است نحوه معرفي متقاضي در هر روش متناسب با شیوه اجرایي خواهد بود که در
این شیوهنامه توضیح داده شده است.
 -1روش كارگزاري
 -1-1متقاضیان واجد شرایط تایید شده در سامانه طرح اقدام ملي مسکن ،توسط معاونت مسکن و
ساختمان به اداره کل راه و شهرسازی استان معرفي و پس از کنترل مدار

در صورت صحت و

تایید شرایط به کارگزار معرفي ميگردند.
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-2-1اداره کل راه و شهرسازیتدستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن موظف است متقاضیان را
جهت افتتاح حساب مسدودی به نام ایشان برای واریز سهم رورده و کارگزار را به بانک عامل برای
اخذ تسهیالت معرفي نمایند.
 -2روش فروش اقساطي و اجاره بلندمدت  99ساله پروژه هاي بزرگ
-1-2اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسکن ،پروژههای موجود در هر
شهر را به انضمام بررورد اولیه قیمت واحدهای مسکوني و جدول مقاطع پرداخت به متقاضیان
اعالم مينماید.
-2-2متقاضي جهت افتتاح حساب مسدودی به نام ایشان برای واریز سهم رورده به بانک عامل
معرفي ميشود.
تبصره :در این روش قبل از اعالم اسامي متقاضیان واجد شرایط به اداره کل راه و شهرسازیت دستگاه
متولي طرح اقدام ملي ،طرح و نقشه پروژه تهیه ،پروانه ساختماني اخذ و عملیات اجرایي پروژه شروع
خواهد شد.
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پيوست شماره  -7مسائل اجتماعي
اهم مسائل اجتماعي که در اجرای طرح اقدام ملي مسکن ميبایست مدنظر قرار گیرند بوه شورح ذیول موي-
باشند:
امنيت اجتماعي

فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقووع امنیوت در شوهر
ميباشند ،بدین جهت ضروری است تا تمهیدات الزم به منظور حفظ امنیت در پروژههای طرح اقودام ملوي
مسکن ،از جهات کیفي و کمي و از لحار کالبدی و اجتماعي اندیشیده شود.
در این راستا ضروری است تا معماران و طراحان و متخصصین مربوطه درصدد خل محیط های پاسوخگو ،
امن و اجتماع پذیر باشند .شاخص هایي که در خصوص امنیت اجتماعي بایود در طورح اقودام ملوي در نظور
گرفته شود عبارتند از :تهدید ،سرقت از منازل ،سرقت از اماکن عمومي ،سرقت از مغازه ها ،سرقت اتومبیل،
سرقت لوازم اتومبیل ،تصادف درون شهری ،قتل
رفاه اجتماعي

رفاه اجتماعي یک مقوله یکيارچه از تالقي عوامل اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي است که بیشتور بوه یوک
وضع چندجانبه -اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسؤولیتپذیری جامعه
در قبال رن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصههای فردی و جمعي از اهوداف اساسوي رن اسوت .در
پروژه طرح اقدام ملي مسکن باید تدابیری اندیشید تا دسترسوي بوه مراکوز رموزشوي  ،فرهنگوي و تفریحوي،
مذهبي ،فضای سبز و پار

ها ،تجاری و اداری فراهم گردد.

شاخص های مربوطه در این زمینه عبارتند از :رموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان ،اشتغال جمعیت و نیروی
انساني.
اختالط اجتماعي

تغییرات چشمگیر اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي در جامعه موجب افوزایش اخوتالف طبقواتي و متعاقوب رن
نابرابری اجتماعي گردیده است .پیامد فضایي این روند ،شهرها را تبدیل به فضایي موزاییکي از تفاوت های
اجتماعي نموده است.
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در سطح محالت شهری اختالط گروه های مختلف اجتماعي ،از سطوح متفاوت دررمودی ،سوني و بعود و
نوع خانوار ،عاملي موثر در کاهش تمرکز فقر و نتایج ناشي از رن بووده و در افوزایش تعوامالت بوین گوروه
های مختلف جهت رشد اجتماعي و فردی تاثیر گذار است.
در طرح اقدام ملي مسکن الزم است برای جلوگیری از تمرکوز یوک گوروه خواص در یوک منطقوه ،تنووع
سطوح و گروههای مختلف دررمدی در هر منطقه پیش بیني گردد.
شاخص های مرتبط با این موضوع عبارتند از  :دررمد  ،سن  ،بعد خانوار  ،نوع خانوار.
حس تعلق خاطر

رن چیزی که از رن به عنوان هویت شهری نام مي بریم در حقیقت یوافتن تناسوب یوا معیارهوایي از رن میوان
نظام شهرسازی و معماری با شرایط فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی شهروندان است و البته ابعاد گوناگوني از
هویت که بدان خواهیم پرداخت.
کم توجهي به ابعاد و عوامل هویت بخش در شهرها ،باعث ایجواد محویط هوایي مصونوع و تهوي از هویوت
انساني مي گردد .از نتایج این امر ،پایین بودن احساس تعل مکاني ،همبستگي و مشارکت اجتماعي ،کاهش
انگیزه ساکنان برای ادامه سکونت و تأثیر در عدم تحق اهداف جمعیتي است.
مردم هر شهری هر چند با جمعیت نه چندان زیاد -به لحار رواني نیواز دارنود کوه شهرشوان دارای سویمای
منحصر به فرد ،نمادها و شاخص های غرور رفرین ،عناصر تداعي کننوده فرهنو

و تواریخ ،خواطره سواز،

سرزنده و با نشاط ،زمینه ساز اتفاقات و رویداهای اجتماعي و همبستگي های اجتماعي باشند.در رن صورت
مردم برای مکان زیست خود احترام قائل رمده ،جهت بهبود فضای زندگي مشارکت کرده و تمایلي جهت
تر

شهر و محله نمي نمایند .توجه به این مسوله یکي از ضورورت هوای مهوم در فضواهای شوهری کشوور

است .در این راستا مجریان طرح اقدام ملي مسکن بایستي در جهت معنادار نمودن مکانهوای شوهری تودابیر
الزم را بیندیشند.
شاخصهایي که در این مورد باید در نظر گرفت :میزان رضایت از امکانات ،ویژگي های محیطي ( رلودگي
صوتي ،خدمات متنوع ،کیفیت رسفالت معابر)..
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رضايتمندي

مفهوم رضایتمندی بردامنه گسترده ای از تمایالت ومطلوبیتها برای رفع نیازهای انسوان اشواره دارد .یکوي از
مهمترین معیارهوای سونجش دسوت یوابي بوه اهوداف و ارزیوابي میوزان موفقیوت هور پوروژه شوهری ،میوزان
رضایتمندی ساکنان شهر مورد نظر مي باشد که ضروری است مجریان طرح اقدام ملي مسکن بوه رن توجوه
نمایند .در رضایتمندی سکونتي باید به موارد ذیل توجه ویژه نمود:
 توجه به ویژگي واحدهای مسکوني ( :اتاق خواب ،دستشویي ،هال ،پذیرایي و) ...
 سرویس خدماتي از واحدهای مسکوني ( :راهرو یا راه پله ،رسانسور ،نظافت فاضالب ها ،روشنایي
خیابان ها ،جمع روری زباله و). ...
 تسهیالت عمومي منطقه ( :پار

اتومبیل ،سالن نماز ،فضای احاطه کننده جاده ها ،گردشوگاههای

عابر پیاده و،)....
 محیط اجتماعي( :سروصدا ،امنیت ،تصادفات ،روابط همسایگان و،)...
 تسهیالت محله( :فاصله تامرکز شهر ،محل کار ،مدرسه ،مرکز خرید ،ایستگاه اتوبوس و.)...
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