
های قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت (۷( ماده)۲نامه اجرایی تبصره)وزیران آیینهیئت

  .فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب و معاون اول رئیس جمهورآن را ابالغ کرد

مرکزي جمهوري اسالمی ايران  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، بر اساس اين آيین نامه، شوراي پول و اعتبار و بانک
انداز مسکن، انداز مسکن، مؤسسه تسهیالت و پساندازي صندوق پساقدامات الزم را مطابق قوانین و مقررات مربوط براي تأسیس و راه

 .دهداوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، حساب امین و گواهی سپرده را انجام می

 به شرح زير است:متن کامل اين آيین نامه 

 هاي فرسوده و ناکارآمد شهري( قانون حمايت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافت7( ماده )2نامه اجرايی تبصره )آيین

 روند:نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به کار میـ در اين آيین1ماده

 ـ. .1831وده و ناکارآمد شهري ـ مصوب هاي فرسـ قانون: قانون حمايت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافت1

 ( قانون.2هاي فرسوده و ناکارآمد شهري موضوع بند )ج( ماده )هاي احیاء، بهسازي و نوسازي بافتـ طرح: طرح2

هاي سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ايران به نمايندگی از وزارت راه و ـ مجريان طرح: شهرداري8
 شهرسازي.

گر ادعاي صاحبان آن نسبت شود و نشانافراد منتشر میـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهاداري که به پشتوانة تسهیالت اعطايی مسکن به4
 هاي رهنی تجمیع شده است.هاي نقدي حاصل از وامبه جريان

خريد، ساخت )نوسازي و بهسازي(  اندازي که با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار جهتانداز مسکن: صندوق پسـ صندوق پس 5
 واحدهاي مسکونی و اداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گذاران به اي که با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار با جذب سپرده از سرمايهانداز و تسهیالت مسکن: مؤسسهـ مؤسسه پس 6
 کند.محدود تسهیالت اعطا می متقاضیان خريد و بهسازي مسکن در يک پروژه يا منطقه جغرافیايی

تواند جهت خريد، ساخت، ـ اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن: اوراقی که حسب مصوبات شوراي پول و اعتبار می7
 هاي موضوع قانون مورد استفاده قرار گیرد.نوسازي و بهسازي مسکن در بافت

اعتباري غیربانکی تحت ضوابط و مقررات قانونی، به منظور نگهداري وجوه به ها و مؤسسات ـ حساب امین: حسابی که توسط بانک 3
اي از اين شود و تا زمان انجام يا انقضاي يک قرارداد ترتیبات پرداخت مرحلهنمايندگی مشتري بانک يا مؤسسه اعتباري غیربانکی ايجاد می

 گیرد.حساب به ساير اشخاص حسب قرارداد مشتري با بانک صورت می

دار ويژه گذاري عام يا خاص که براساس دستورالعمل اجرايی گواهی سپرده مدتدار ويژه سرمايهـ گواهی سپرده: گواهی سپرده مدت1
 شود.گذاري مربوط، مصوب بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران منتشر میسرمايه

وز از سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام ـ شرکت تأمین سرمايه در حوزه مسکن: شرکت تأمین سرمايه که پس از اخذ مج11
 هاي تأمین سرمايه منحصراً در حوزه امالک و مستغالت است.هاي شرکتفعالیت



گذاري که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس گذاري نیکوکاري در بافت فرسوده: صندوق سرمايههاي سرمايهـ صندوق11
گذاري کرده و تمام يا بخشی از منافع حاصله آوري وجوه از خیرين و افراد نیکوکار در ابزارهاي بازار پول و سرمايه سرمايهشود و با جمعمی

 نمايد.هاي فرسوده و ناکارآمد شهري صرف میهاي احیاء، بهسازي و نوسازي ساخت مسکن در بافترا در پروژه

آوري گذاري که با رعايت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده و با جمعسرمايه گذاري زمین و ساختمان: صندوقـ صندوق سرمايه12
 پردازد.گذاران داخلی و خارجی به انجام پروژة ساختمانی مشخص میوجوه از سرمايه

ط و با هدف گذاري که با رعايت قوانین و مقررات مربوبندي زمین: صندوق سرمايهگذاري تملک و تنظیم مجدد قطعهـ صندوق سرمايه18
 شود.هاي موضوع قانون تأسیس میهاي درون بافتگذاران در تملک و تنظیم مجدد زمینجلب مشارکت مالکان و سرمايه

ـ شرکت سهامی پروژة ساختمانی: شرکتی غیردولتی از نوع سهامی عام با مدت محدود که وجوه الزم را از طريق انتشار سهام براي 14
گذاران تقسیم ها را میان سرمايهآوري کرده و عوايد حاصل از فروش واحدهاي پروژهساختمانی مشخصی جمع هاياجراي پروژه يا پروژه

 نمايد.می

گذاري که با رعايت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده و از طريق انتشار گواهی گذاري مستغالت: صندوق سرمايهـ صندوق سرمايه15
هاي ساختمانی با هدف گذاري در پروژهاز طريق خريد و فروش واحدهاي ساختمانی، سرمايه کند وگذاري جذب سرمايه میسرمايه

 نمايد.گذاري مرتبط با بخش امالک و مستغالت اقدام میگذاري در ابزارهاي تأمین مالی بخش ساختمان به سرمايهدهی، سرمايهاجاره

هاي ساختمانی را براساس ضرايبی آن مالکیت مشاع قسمتی از زيربناي پروژهگذاري متري: اوراق بهاداري است که ناشر ـ اوراق سرمايه16
نمايد. ارزش اين اوراق مطابق با متوسط ارزش مترمربع واحد گذار واگذار میصحیح از واحد مترمربع و در ازاي دريافت مبلغی به سرمايه

 گردد.پروژه مورد نظر محاسبه می

المنفعه در حوزه هاي عامايران: اوراق بهادار با نام، قابل نقل و انتقالی که با هدف تأمین مالی طرحالحسنه بهسازي شهري ـ اوراق قرض17
دهنده میزان بدهـی بانی به دارندگان اوراق شود و نشانهاي فرسـوده کشـور از طريق بورس منتـشر میاحیاء، بهسازي و نوسـازي بافـت

 ین پرداخت گردد.است که بايد در سررسید يا سررسیدهاي مع

 دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارايی مبناي انتشار اوراق اجاره است.ـ اوراق اجاره: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی که نشان13

)طلب( است که براساس دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارايی مالی ـ اوراق مرابحه: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی که نشان11
قرارداد مرابحه حاصل شده است. قرارداد مرابحه، فروش دارايی به بیشتر از قیمت خريد آن با ذکر میزان سود و مبلغ پرداختی بابت خريد 

 باشد.می

مشاع دارنده آن بر دهنده مالکیت ـ اوراق سفارش ساخت )صکوک استصناع(: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان21
اي است که براساس قرارداد سفارش ساخت تأمین مالی شده است. سفارش ساخت قراردادي است که به موجب آن يکی از طرفین پروژه

 شود.قرارداد در مقابل دريافت مبلغی معین، ساخت و تحويل دارايی مشخصی را در زمان معین متعهد می

هـاي هاي مصوب احیاء، بهسـازي و نوسازي مشـمول برنامههـايی که بـه موجـب طـرحمحدودههاي هـدف: ها و محـلهـ محـدوده21
 گیرند.نامه قرار میساماندهی در اين آيین

ـ شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران اقدامات الزم را مطابق قوانین و مقررات مربوط براي تأسیس و 2ماده
انداز مسکن، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، حساب امین انداز مسکن، مؤسسه تسهیالت و پسپس اندازي صندوقراه

 دهد.و گواهی سپرده را انجام می



اند در حدود قوانین و مقررات، ظرف نه ماه با پیشنهاد ـ شوراي عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف8ماده
گیري از ابزارها و نهادهاي موجود موضوع وزارت امور اقتصادي و دارايی شرايط تأسیس ابزارها و نهادهاي مالی جديد و تسهیل در بهره

 هاي فرسوده را فراهم سازند.( به ويژه در حوزة بهسازي و نوسازي بافت1( ماده )21( الی )1بندهاي )

نويس مقررات مربوط به نهادها و نامه، پیشاست ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيینـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف 1تبصره
 نامه را به شوراي عالی بورس ارايه و پس از تصويب آن شورا در اسرع وقت اجرايی نمايد.ابزارهاي مالی جديد مذکور در اين آيین

اندازي و پذيرش ابزارها و نهادهاي مالی تعريف شده در سهیل در راهـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است شرايط را براي ت2تبصره
 ( در بازار سرمايه کشور فراهم نمايد.1ماده )

هاي فرسوده ( جهت احیاء، بهسازي و نوسازي بافت1ـ اعطاي مجوز انتشار و يا تأسیس ابزارها و نهادهاي مالی موضوع ماده )8تبصره
گیرد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نظر سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می شهري مربوط به بازار سرمايه، توسط

هاي فرسوده و ناکارآمد شهري کارشناسی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ايران را در موارد فنی و تخصصی مربوط به بافت
 اخذ نمايد.

اي مناسب براي هاي بیمهربط از طريق شوراي عالی بیمه پوششهاي ذيانـ بیمه مرکزي ايران مکلف است با همکاري سازم4ماده
 هاي بیمه ابالغ نمايد.نامه و ساختمان و مسکن را تدوين و جهت اجراء به شرکتپذير موضوع اين آيینهاي بیمهريسک

( قانـون مجازند با رعايت 4ضوع ماده )هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، اشـخاص موـ به منظور احیاء، بهسازي و نوسازي بافت 5ماده 
 نامه اقدام کنند.( اين آيین1تشکیل نهادها و همچنین انتشار ابزارهاي مندرج در ماده )قوانین و مقررات مربوط نسبت به

سته از امالک و نامه، مجريان مجازند با رعايت قوانین و مقررات مربوط، آن دهاي اجراي اين آيینـ به منظور فراهم شدن زمینه1تبصره
هاي تأمین مالی مذکور در اين ازاي متناسب با شیوهباشند، در مقابل دريافت مابهگذاري و اجراي پروژه میاراضی خود را که مستعد سرمايه

ه ظرف سه ماه ها و در چارچوب دستورالعمل مشترکی کنامه از جمله با دريافت اوراق بهادار منتشر شده براي تأمین مالی اجراي پروژهآيین
هاي حقوقی ها، نهادها و شخصیتحسابشود، بههاي راه و شهرسازي و کشور تهیه و ابالغ مینامه توسط وزارتخانهاز زمان ابالغ اين آيین

 تشکیل شده منتقل نمايند.

و ناکارآمد شهري توسط هاي فرسوده ـ مجريان طرح مجازند در صورت انتشار اوراق مشارکت يا ساير اوراق مربوط به بافت2تبصره
اشخاص حقوقی مشروط به اخذ تعهدات الزم از ناشران اوراق و رعايت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان رکن ضامن اوراق بهادار قبول 

 سمت نمايند.

هاي فرسوده و هاي واقع در محدوده مصوب بافتگذاران خارجی در پروژهـ مجريان طرح مجازند به منظور جذب مشارکت سرمايه 6ماده
 گذاري خارجی اقدام نمايند.گذاري خارجی و با رعايت مفاد قانون تشويق و حمايت از سرمايهناکارآمد شهري، با مجوز هیئت سرمايه

 هاي هدف مطابق قوانین و مقررات از تسهیالت خارجی استفاده نمايند.ها و محلههاي محدودهـ مجريان طرح مجازند در اجراي طرح7ماده

هاي بافت فرسوده يا به ـ مجريان طرح مجازند با رعايت قوانین و مقررات مربوط، به منظور تأمین خدمات مورد نیاز در محدوده 3ادهم
المال و منظور معین، بخشی از اختیارات خود را با رعايت صرفه و صالح عمومی، استفاده بهینه از اموال بیتمنظور انجام طرح مشخص و به

 رقابتی به بخش غیردولتی واگذار و تفويض نمايند. رعايت شرايط

هاي فرسوده و جمهور به منظور تشويق و حمايت از احیـاء، بهسازي و نوسـازي بافتريزي و نظارت راهبردي رئیسـ معاونت برنامه1ماده
( 16ارض شهـرداري مـوضوع ماده )التفاوت سود تخفیف عوالتفاوت سود تسهیالت ارزان قیمت، مابهناکارآمد شهري براي جبران مابه

ـ ، پرداخت کمک وديعه اسکان موقت و اجاره موقت امالک 1837قانون سـاماندهی و حمـايت از تولیـد و عرضه مسکن ـ مصوب 



 هاي هدف، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازي )شرکتها و محلههاي محدودهساکنین در بافت فرسودة شهري، توسعة معابر و زيرساخت
بینی مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ايـران( اعتـبارات الزم را در قـالب رديـف مـشخص در قـوانیـن بودجـه سنـواتـی پیش

 نمايد.می

اي ثابت خود در حوزه هاي سرمايهها موظفند ساالنه سهمی از اعتبارات مربوط به تملک دارايیريزي و توسعه استانـ شوراي برنامه11ماده
هاي مصوب هاي هدف مطابق طرحها و محدودههاي عمومی و خدمات زيربنايی و ساير خدمات را در محلهفضاها و ساختمان ساخت

 اختصاص دهند.

ها مکلفند درخصوص سهم عوارض، ـ به منظور تسريع در احیاء، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ناکارآمد شهري، شهرداري11ماده
 هاي زير اقدام نمايند:صدور پروانه و پايان کار ساختمانی به يکی از روشتراکم و حقوق مربوط به 

 ـ تقسیط حداقل سه ساله از زمان اتمام پروژه.1

 الشرکه براساس قرارداد مشارکت در زمان اتمام پروژه.ـ دريافت سهم2

 ابط قانونی.گذاري يا ساير اوراق بهادار طبق ضوهاي سرمايهگذاري صندوقـ دريافت گواهی سرمايه8

 کننده مصوب شوراي اسالمی شهر.هاي تشويقی و تسهیلـ ساير رويه4

جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظفند اقدامات الزم براي اجراي ريزي و نظارت راهبردي رئیسـ معاونت برنامه12ماده
وزيران زمینه را با همکاري وزارت راه و شهرسازي تهیه و به هیئت( قانون را به عمل آورده و گزارش عملکرد ساالنه خود در اين 15ماده )

 ارايه نمايند.

( قانون مديريت 5هاي موضوع ماده )باشد و کلیه دستگاهنامه بر عهده وزارت راه و شهرسازي میـ نظارت بر حسن اجراي اين آيین18ماده
 باشند.همکاري با وزارت يادشده میخدمات کشوري موظف به

براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور،  14/11/1818جمهور، اين مصوبه را در تاريخ جهانگیري، معاون اول رئیس اسحاق
 .وزارت امور اقتصادي و دارايی ابالغ کرد

 


