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 میاهلل الرحمن الرح بسم

 

 و هدف فیتعر –اول  فصل

است  یشود نهاد انقالب اسالم یم دهینام ادیاساسنامه اختصارا بن نیکه در ا یمسکن انقالب اسالم ادیبن -1 ماده

 نیمدظله به منظور تأم ینیحضرت امام خم یانقالب اسالم ریرهبر کب 1358 نیفرورد 21که بر اساس فرمان 

 . است دهیگرد لیدولت تشک یهاو برنامه  استهایدر چهارچوب س انییروستا ژهیمسکن محرومان به و

 

 فیوظا –دوم  فصل

و  یو شهر ییمسکن محرومان اعم از روستا یهایازمندین نییو تع صیتشخ نهیدر زم یمطالعه و بررس -2 ماده

 . مختلف یمردم و دستگاهها یاری، و خود یآن با مشارکت ، همکار یفراهم آوردن موجبات اجرا

با مشارکت  ای میآنها بطور مستق یو اجرا متیارزان ق یمسکون یو واحدها یستیز یطرح مجتمع ها هیته -3 ماده

 . در روستا و شهر ربطیذ یدستگاهها یو هماهنگ یمردم با همکار

 یشهر یسازمان یاز خانه ها ریخود به غ یمسکون یو طرحهاپروژه ها  یدولت موظف است در اجرا -تبصره

 . بدهد ادیرا به بن تیاولو

 . آنها یو آماده ساز ادیبن یطرحها و پروژهها ازیمورد ن نیزم هیته -4 ماده

مصوب  یمسکون یطرحها یمناسب خود را خهت اجرا ینهایمستضعفان مکلفند زم ادیدولت و بن -1 تبصره

و  گانیدولت ( بطور را یتمام شده برا متی) ق یو آماده ساز دیخر یها نهیهز یبه استثنا ادیبن یمرکز یشورا

 . دینما یواگذار م ادیبه بن یقطع

 یشهر نیو قانون زم ندیهبه نما ادیخود را به بن یملک یها نیتوانند زم یم یو حقوق یقیاشخاص حق -2 تبصره

  امر نخواهد بود نیمانع ا

مناسب را  یدولت یها نیو سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زم نیزم یفت نفره واگذاره یها اتیه -3 تبصره

در  یکشاورز یبه شرط نداشتن کاربر ادیبن ازیپس از اعالم ن ییمسکن روستا یطرحها یو اجرا یجهت واگذار

 . قراردهند ادیبن اریاخت
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 نیا یعموم یهایازمندین گریآب ، برق ، راه ، مدرسه ، درمانگاه و د نیدولت موظف است نسبت به تأم -4 تبصره

 . اقدام الزم به عمل آورد ربطیذ یوزارتخانه ها و سازمانها قیطرحها از طر

 . عی، توز هی، ته دیتول قیکشور از طر یمصالح ساختمان نیکمک در جهت تأم -5 ماده

 یو احازه بهره بردار یاصول یوظفند در مورد صدور موافقتهاو معادن و فلزات م عیصنا یوزارتخانه ها -1 تبصره

 1/3/1362قانون معادن مصوب  38ماده  ی تهایاز شمول محدود ادیاقدام نموده و بن ادیبن یبرا تیاز معادن با اولو

  . است یمستثن

قرار  ادیبن اریرا دراخت ازیآالت مورد ن نیو ماش یالزم از مصالح ساختمان هیدولت موظف است سهم -2 تبصره

 .دهد

،  یمانیو س یشن و ماسه ، مصنوعات بتن دیمستضعفان مکلف است کارگاهها و کارخانجات تول ادیبن -3 تبصره

 . دیواگذار نما ادیبه بن ازیآجر ، گچ و آهک خود را در حد ن

از محل منابع که  یشهر متیو ارزان ق ییقرض الحسنه مسکن روستا ینظارت بر پرداخت و مصرف وامها -6 ماده

  . شود یم نیکشور تأم یبانک ستمیو س یمال

 . دینما نیماده اعتبارات الزم را به صورت قرض الحسنه تأم نیا یاحرا در است موظف دولت – تبصره

آن با مشارکت  یو اجرا ربطیذ یدستگاهها یو اصالح معابر در روستاها ، با هماهنگ یهاد یطرحها هیته -7 ماده

 . دولت یمردم از محل اعتبارات مصوب واگذار

در اثز جنگ ،  دهید بیآس ییروستا یمناطق مسکون یو نوساز یبازساز یالزم برا یو ارئه طرحها هیته -8 ماده

 . ربطیذ یبا سازمانها و ارگانها یآنها با مشارکت مردم و هماهنگ یو اجرا یعیسوانح طب ری، زلزله و سا لیس

به  تیاولو تیماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعا نیموضوع ا یطرحها یاجرا است موظف دولت – رهتبص

 .دیواگذار نما ادیبن

 

  ارکان –سوم  فصل

 : عبارتند از ادیارکان بن -9 ماده

  یمرکز یشورا – الف
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  سرپرست – ب

  بازرسان - ج

 یم لیذ بیپنج نفر عضو به ترت یدارا ادیبن یریگ میمرجع تصم نیتریبه عنوان عال یمرکز یشورا - 10 ماده

 .باشد

 ( نییدر صورت تع یمقام معظم رهبر ندهی) نما ینفر روحان کی -الف

 ( یمسکن و شهرساز ریدولت ) وز ندهینما – ب

 به اتنخاب دونفر فوق الذکر یو کارشناسان ساختمان و شهرساز نیمهندس از نفر سه – ج

  . ندینما یشورا انتخاب م استینفر را به عنوان ر کیخود  نیشورا از ب اعضاء – تبصره

 نیبا مواز ادیبن یتهایانطباق فعال تیدر شورا مسوول تیعضو فیعالوه بر وظا یمرکز یعضو شورا یروحان -11 ماده

 . را خواهد داشت یشرع

 یبه اذن ول ازیقانون که ن نیهر قسمت از مواد ا یکه اجرا یعضو شورا موظف است در موارد یروحان – تبصره

 . دیدارد موضوع را از محضر معظم اله استعالم نما هیفق

مجلس در  یدر شورا پاسخگو تیعضو فیدولت عالوه بر وظا ندهیبه عنوان نما یمسکن و شهرساز ریوز -12 ماده

 . خواهد بود اراتیحدود اخت

 یآن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد و استیحکم ر اینخاب و ات یمرکز یاز اعضاء شورا یکی -13 ماده

 . بالمانع است

 . دیعزل نما یرأ 3را با حداقل  ادیتواند سرپرست بن یم یمرکز یشورا – تبصره

انتخاب خواهند شد  کسالیمدت  یبرا یمرکز یتوسط شورا صالحیکارشناسان ذ نیب از بازرس نر دو – 14 ماده

 . و انتخاب مجدد آن بالمانع است

 

 یو عموم یمال مقررات –چهارم  فصل

 :عبارتند از ادیبن یبودجه ، امکانات و منابع مال -15 ماده
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 . حضرت امام مدظله 100حساب  -1

نهادها  ریسا که از طرف مردم ، دولت و رهیو غ ی، مستغالت ساختمان نیزم لیاز قب ینقد ریو غ ینقد یکمکها -2

  .شود یواگذار م ادیو دستگاهها به بن

مسکن  ادیگردد و بن یمسکن فقرا و محرومان صرف م نیتأم یمستضعفان صرفا برا ادیبالعوض بن یکمکها -3

 . دینما یمستضعفان ارسال م ادیانجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت ساالنه به بن یتهایگزارش فعال

 نهیماده را به عنوان هز نیا 3و 2و  1 یموضوع بند ها یمکلف است کمکها ییو دارا یراقتصادامو وزارت – تبصره

 . دیمحسوب نما انیقابل قبول مود یها

 .گردد یکل کشور منظور م انهیدولت که در بودجه سال یکمکها -4

 هیو ارا یمصالح ساختمان عیو توز ادیکارگاهها و کارخانجات متعلق به بن یدیدرآمد حاصل از فروش مصالح تول -5

 . یخدمات فن

وابسته  یسهم سود در شرکتها اتیحاصل از مشارکت و مال دیبردرآمد و عوا اتیاز پرداخت مال ادیبن -16 ماده

 . باشد یمعاف م

 یتواند برا یاست و م ادیبا سرپرست بن ادیبن یقانون یندگیبوده و نما یحقوق تیشخص یدارا ادیبن -17 ماده

 ی، انتظام ی، ادار ییو به مراجع قضا نییتع لیوک اینمانده و  گرید یهر اقدام قانون یبرا ای اتیو شکا یطرح دعاو

 . دینما یمعرف یو ثبت

 :باشد یمعاف م یادار ییدر تمام مراجع قضا یدادرس یها نهیاز پرداخت هز ادیبن – هتبصر

شعب و  یکشور دارا یدر استانها ، شهرستانها ، بخشها تواندیخود م فیدر جهت انجام وظا ادیبن -18 ماده

 .باشد یندگینما

خواهد  یمسکن و شهرساز ریوز بیو به تصو هیمرکز ته یقانون توسط شورا نیا ییاجرا ینامه ها نییآ -19 ماده

 .دیرس

 .گردد یم یبا آن ملغ ریمغا نیقوان هیقانون کل نیالزم االجرا شدن ا خیاز تار -20 ماده

و  صدیکهزاروسیروز سه شنبه هفدهم آذرماه  یماده و پانزده تبصره در جلسه علن ستیفوق مشتمل بر ب اساسنامه

 . است دهینگهبان رس یشورا دییبا تأ 9/10/1366 خیو در تار بیتصو یاسالم یشصت وشش مجلس شورا


