اصالح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی
ارتش جمهوری اسالمی ایران
مادهواحده -قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایران  -مصوب  -1363بهشرح
زیر اصالح میشود:
الف -عنوان قانون به «قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی نیروهای مسلح» اصالح میشود.
ب -ماده ( )1و تبصره ( )3آن به شرح زیر اصالح و تبصرههای ( )1و ( )2حذف میشود:
«ماده  -1خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران واحد مسکونی است که به نحوی از انحا
از طریق هر یک از سازمانهای نیروهای م سلح تهیه و جهت سکونت در اختیار پر سنل کادر ثابت اعم از نظامی و
غیرنظامی نیروهای مسلح گذاشته میشود.
تبصره -در صورتی که در یگانهای دور از شهر که مسکن مناسبی در نزدیکی آنها وجود ندارد ،خانه سازمانی
بدون متقا ضی از کارکنان شاغل وجود دا شته با شد ،نیروهای م سلح میتوانند با دریافت اجارهبها بر ا ساس ماده ()7
این قانون از خانههای سازمانی به کارمندان سایر دستگاههای دولتی که در آن یگان خدمت میکنند ،واگذار نمایند».
پ -ماده ( )2به شرح زیر اصالح میشود:
«ماده  -2خانههای سااازمانی نیروهای مساالح در راب ه با کارکنان اسااتفادهکننده از آنها ،مشااموه هیچیک از
مقررات مربوط به روابط موجر و مستأجر و همچنین تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
تبصره -کارکنانی که خانه سازمانی در اختیار آنهاست ،حق واگذاری به غیر و استفادهای را به غیر از سکونت
ندارند».
ت -ماده ( )3به شرح زیر اصالح میشود:
«ماده  -3خانههای سااازمانی و اماکن عمومی وابسااته به آن مانند مسااجد ،کتابخانه ،مدرسااه ،مراکز فرهنگی و
ورز شی ،مهمان سرا ،تاالر ،سینما ،فرو شگاه ،تأ سی سات و متعلقات و و سایل آنها از امواه وزارت دفاع و پ شتیبانی
نیروهای مسلح محسوب شده و استفاده از آنها بنا به نیاز بوده و هیچگونه حقی برای ساکنین آنها ایجاد نمیکند».

ث -ماده ( )4بهشرح زیر اصالح میشود:

«ماده  -4واگذاری خانههای سازمانی بر عهده شورایی میبا شد که در این قانون ،شورای واگذاری نامیده می
شود و ترکیب اعضای آن متناسب با هر یک از نیروهای مسلح در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد».
ج -تبصره ( )2ماده ( )5حذف میشود.
چ -ماده ( )6به شرح زیر ا صالح و دو تب صره به عنوان تب صرههای ( )4و ( )5به شرح زیر به ماده یاد شده
اضافه میشود:
«ماده  -6حداکثر مدت سکونت در خانههای سازمانی در طوه خدمت پنج ساه خواهد بود.
تبصااره  -4در موارد ضااروری ،بنا به تشااخیص باالترین مقام اجرائی نیروی مساالح مربوط و تأیید شااورای
واگذاری ،مدت استفاده از خانه سازمانی برای حداکثر پنج دوره یکساله قابل تمدید است.
تبصااره  -5در موارد مأموریت و در مناطق مرزی ،اسااتفاده از خانه سااازمانی تا پایان مدت مأموریت و بدون
رعایت سقف زمانی موضوع این ماده و تبصره ( )4آن قابل تمدید است».
ح -ماده ( )7و تبصرههای آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -7هزینه آب ،برق ،سوخت و تلفن و دیگر خدمات اختصاصی هر واحد براساس قبوض مربوط توسط
استفادهکنندگان پرداخت میشود.
تبصره  -1مبلغ حق استفاده از خانههای سازمانی نیروهای مسلح برای سکونت کارکنان سالیانه براساس عوامل
زیر و با رعایت شاخصهای اعالمی وزارت راه و شهرسازی توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و ابالغ میگردد:
الف -ضریب من قهای مسکن
ب -ضریب قدمت ساخت
پ -مساحت بنا و نوع آن (آپارتمانی -ویالیی)
تب صره  -2سازمانهای بهرهبردار موظفند کمکهزینه م سکن کارکنانی را که از خانههای سازمانی ا ستفاده می
کنند ،ماهیانه از حقوق آنها کسر کنند.
تبصره  -3وجوه حاصل از اجرای تبصرههای ( )1و ( )2به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معاده آن به
منظور تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی به هر یک از سازمانها اختصاص مییابد.
خ -ماده ( )8به شرح زیر اصالح میشود:
«ماده  -8آییننامه اجرائی این قانون ظرف ششماه پس از الزماالجراء شدن توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
رسد».

