
 
  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

منظور کسب نظرات اندیشمندان و متخصصان در نویس و غیرقابل استناد به این نسخه به صورت پیش
خصوصی، عمومی و دولتی مرتبط با مجامع علمی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و همچنین فعاالن بخش

  .حوزه مسکن انتشار یافته است

نظران در ارائه نظرات به منظور غناي طرح و ارتقاي اثرگذاري مثبت ضمن دعوت از اندیشمندان و صاحب
مند است نظرات رسمی از طریق مکاتبه با معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و آن، خواهش

  .ارسال گردد ir.mrud@eghtesadmaskanشهرسازي و نظرات غیررسمی از طریق آدرس الکترونیک 

ه الکترونیک وزارت راه و شهرسازي در روز از زمان انتشار بر روي درگا 30نویس به مدت نسخه پیش
دسترس عموم قرار خواهد داشت و بعد از بررسی نظرات و اعمال تغییرات الزم، نسخه اصلی جهت طرح 

 . یابددر مراجع اجرایی انتشار می

 )1393 – 1405( طرح جامع مسکن

  تلفیق سند خالصه
 موجود وضع شناخت  
 آینده انداز چشم  
 اجرایی و راهبردي هايبرنامه 
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  :گفتار پیش

 ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون ؛شامل فرادست اسناد براساس 1405 تا 1393 هاي سال براي مسکن جامع طرح
 10 پشتوانه با و تولید و عرضه مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از مقاومتی اقتصاد هاي  سیاست و نظام کلی هاي سیاست

این طرح بر پایه بازنگري و بروزرسانی طرح جامع پیشین و اعمال تغییرات و اصالحات  .است تهیه شده 1مطالعاتی طرح
  .گذاري حوزه مسکن تدوین شده استساختاري موردنیاز در روش اجراي مطالعات و اصول سیاست

تدوین نقشه  ،، هدف اصلیبه اتمام رسید 1384آغاز و در سال  1382از سال که  مطالعات اولین طرح جامع مسکن کشوردر 
برنامه  55محور به تدوین  9حول  که ابعاد آن بودکلیه  به هم پیوسته براي ارتقاء وضعیت بخش مسکن در راهی منسجم و
ریزي توسعه کشور و به تبع آن  نظام مدیریت و برنامه ،نهمو به دنبال روي کار آمدن دولت  1384بعد از سال  .اجرایی انجامید

هاي بخش مسکن به برنامه سیاستساله دولت نهم و دهم،  هشتدر دوران . شدمدیریت بخش مسکن دچار تحوالت اساسی 
مسکن ي طرح جامع آورتحوالتی که بازنگري و به روز. واگذاري حق بهره برداري از زمین در قالب طرح مسکن مهر محدود شد

  :اند از، عبارتناپذیر تبدیل کردرا به امري گریز

  اي از آنهاي عمدهعدم اجراي بخش سال از زمان تهیه آن طرح و 10گذشت.  
  مدت آندر رشد اقتصادي و چشم انداز میانتغییرات اساسی.  
  سال گذشته 10تحوالت محسوس در نحوه توزیع درآمد و ثروت طی.  
 کشور و شرایط تنگناي اعتباري جاري تحوالت اساسی در نظام بانکی.  
 چند برابرشدن حجم نقدینگی در اقتصاد کشور.  
 بروز محدودیت مالی در بودجه هاي عمومی دولت.  
  درآمدخانوارهاي کم ، خانوارها و تغییر تعداددر نظام توزیع جمعیتتحول ساختاري.  

هاي این  ترین یافته بندي و عمده چکیده، جمعذیل انجام شده که مطالعاتی  هايبازنگري در طرح جامع مسکن مبتنی بر طرح
  .در گزارش حاضر انعکاس یافته استترین شکل ممکن  در فشرده) جز مطالعات مرحله چهارم به(مطالعات 

  :بازنگري طرح جامع مسکن شامل اسناد زیر است
  .انداز شناسی کلی وضع موجود و ترسیم چشمشامل آسیب: سند راهبردي -1
اي توسعه ه ها، بازار زمین و برنامه شامل مطالعات جمعیت، برنامه نیازسنجی مسکن استان: اسناد موضوعی -2

مالی مسکن، بازار اجاره  تأمیندار شهري، نظام  هاي مسأله درآمد، صنعت ساختمان، بافتهاي کم شهري، مسکن گروه
  .مسکن و مسکن روستایی

  .هاي اجرایی ها، برنامه شامل اهداف، راهبردها، سیاست سند راهبردي و اجرایی تفصیلی -3
  . هزار نفر 25شامل برنامه نیازسنجی زمین و مسکن شهرهاي با جمعیت بیش از : سند شهري -4

اي اجرایی بدون داشتن ابعاد  به برنامه که طرح جامع مسکن یک برنامه توسعه بخشی است، لذا تبدیل آن الزم به توضیح است
سنجی زمین و مسکن شهرهاي با جمعیت بیش مطالعاتی نظیر مطالعات نیازاز این رو، . پذیر نخواهد بودمکانی امکانفضایی و 

                                                             
هاي توسعه شهري، سکونتگاه هاي زمین و، سیاستمالیدرآمدها، نظام تامین زسنجی مسکن، مسکن کم، نیاهاي جمعیتیبینی، پیشسند راهبردي  ١
  ايمسکن روستایی و بازار مسکن اجاره، بسامان شهري، صنعت ساختماننا
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بدیهی . باشددر دست انجام میاي و ایستا از نیاز آتی شهرهاي کشور  بینی پایهبه منظور ارائه پیشهزار نفر جمعیت  25از 
زمین هر یک از شهرها در پیوند با الزامات و  تأمینهاي مربوط به  ن، باید سیاستزمی تأمیناست که براي تدوین نهایی برنامه 

به همین منظور وزارت راه و شهرسازي . هاي جامع و تفضیلی تدوین و طراحی گردد ریزي شهري و منطبق با طرح قواعد برنامه
زمین شهرهاي کشور و همچنین تعیین روزآوري طرح جامع مسکن نسبت به تدقیق نیاز  در نظر دارد در نظام پایش و به

  .خواهد شدنسخ آتی این سند ارائه این اقدامات در  نتایجزمین براي شهرهاي مختلف اقدام کند، که  تأمینسیاست 

هاي عملیاتی هاي نهادسازي و برنامهگانۀ طرح جامع عمدتاً به دو بخش برنامه 7هاي پیشنهادي در قالب محورهاي برنامه
. هاي نهادسازي خواهد بودهاي عملیاتی در گرو تحقق و اجراي برنامهدر بسیاري از موارد تحقق برنامه. اندتقسیم شده

کنندة یکدیگر بوده و یا باشند اما بسیاري از آنها تکمیل اي طرح شدههاي عملیاتی اگرچه در محورهاي جداگانههمچنین برنامه
ها اجرایی آنمنابع باشند اما پشتوانه قانونی و وقعیت مکانی با یکدیگر متفاوت میهاي درآمدي و یا مآنکه صرفاً به لحاظ گروه

ها به منابع هایی که از جنبه حمایتی برخوردارند و به نوعی اجراي آنبدیهی است میزان عملیاتی شدن برنامه. مشترك است
  . خواهد شد تعیینهاي مربوطه دولتی و عمومی وابسته است در چارچوب ظرفیت و توان اقتصادي دولت و نهاد

هاي گذاريهاي دولتی و عمومی متعدد در سیاستبا توجه به فرابخشی بودن حوزه مسکن و اثرگذاري نهادها و دستگاه
هاي دولتی و عمومی به اهمیت همکاري و مساعدت افزایی توان بخشبه منظور همهاي پیشنهادي مربوطه، در برخی از برنامه

ار اشاره شده است اما واضح است این امر تکالیفی فراتر از تکالیف قانونی به همراه ندارد و اجرایی شدن این نهادهاي اثر گذ
  .  باشدپیشنهادات منوط به توافقات آتی درخصوص چارچوب و برنامه همکاري و تعیین میزان مشارکت هر یک از نهادها می

هاي ده در طرح جامع مسکن و لزوم انطباق آن با الزامات و شرایط برنامهبینی شهاي پیشبا توجه به اهمیت و پویایی برنامه
گذاري، در نظر است هاي سیاستکالن کشور، همچنین نظر به تحوالت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و تغییرات حوزه

ي بر نحوه به منظور پایش و بروزرسانی این طرح و همچنین نظارت و پیگیر »دبیرخانه راهبردي طرح جامع مسکن«
  . گذاري کارآمد در حوزه بازار مسکن تشکیل گردداجراي آن، در راستاي مدیریت و سیاست
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  اندازهاي کمی تصویر وضع موجود و ترسیم چشم :بخش اول 

 تصویر کلی :وضع موجود - 1

 تحوالت جمعیتی -1- 1

ویژگی این . را تجربه کرده استنوسان و ناهمگونی گذشته روند پر سال  20کشور در طول و خانوار در جمعیت نرخ رشد 
نوسان را باید از یک طرف در تغییر شدید در نرخ رشد جمعیت و بعد خانوار و از طرف دیگر در تغییر نظام سکونت از 

 .آمده است 1اي از این تحوالت در جدول شماره  خالصه. روستانشینی به شهرنشینی بازشناخت

  :به شرح زیر بوده استسال گذشته  20 نرخ رشد ساالنه جمعیت در
 85-1375  :  1.62  درصد  
 90- 1385 :   1.3  درصد  
 92-1390  : 1.21  درصد  

  :خانوار به شرح زیر بوده استتعداد نرخ رشد ساالنه  سالهادر این 
 85- 1375    :3.5  درصد  
 90- 1385  :  3.9  درصد  
 92-1390  :  2.2  درصد  

  .رسیده است 1392نفر در سال  3.5به  1375نفر در سال  4.8بعد خانوارکاهش زیادي یافته و از  طی این مدت،
 

 1375 -  92هاي  تحوالت جمعیت و بعد خانوار در کل کشور، نقاط شهري و روستایی در سال: 1جدول 

  کل کشور نقاط شهري نقاط روستایی و غیر ساکن
  بعد خانوار سال

 )نفر(
  خانوار

 )خانوارهزار (
  جمعیت

 )هزار نفر(
  بعد خانوار

 )نفر(
  خانوار

 )هزار خانوار(
  جمعیت

 )هزار نفر(
  بعد خانوار

 )نفر(
  خانوار

 )هزار خانوار(
  جمعیت

 )هزار نفر(
5.22 4449 23238 4.63 7949 36818 4.84 12398 60055 1375 
4.36 5096 22236 3.89 12406 48260 4.03 17502 70496 1385 
3.73 5758 21503 3.48 15428 53647 3.54 21186 75150 1390 
3.64 5914 21505 3.45 16217 55906 3.5 22131 77411 1392 

  1390- 1392طرح جامع مسکن در دوره آورد برو  1390 سال مرکز آمار ایران تا: مأخذ

  مسکن موجوديوضعیت  -2- 1

و همین امر موجب شده که رشد موجودي مسکن در قیاس با  دهرا تجربه کر ي فزایندهطول دهه گذشته تولید مسکن روند در
که درسال  اي هبه گونبهبود یافته  این نسبت دائماً غم کاهش بعد خانواربه ر ،ها رشد مناسبی داشته باشدتعداد کل خانوار

خانوار و در نقاط  104هري این رقم در نقاط ش. ساکن بودندخانوار  105واحد مسکونی  100، در کل کشور در هر 1392
 645هزار واحد مسکونی بود که  1162حدود  1392، میزان کمبود مسکن در سال به این ترتیب. خانوار بود 109روستایی 

این کسري بدون احتساب واحدهاي خالی  .هزار واحد آن در مناطق روستایی است 517هزار واحد آن در مناطق شهري و 
  .میلیون واحد برآورد شده است 1.6رابر ب 1390ي است که در سرشمار
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 )میلیون خانوار ـ میلیون واحد(تحوالت موجودي مسکن و خانوار : 2جدول 

 عنوان 1375 1385 1390 1392
 مناطق خانوار مسکن خانوار مسکن خانوار مسکن خانوار مسکن
 شهري  7.9  6.9 12.4 11.5 15.4 14.8 16.2 15.55

 روستایی  4.5  3.9 5.1 4.5 5.8 5.2 5.9 5.38
 کل  12.4  10.8 17.5 16 21.2 20 22.1 20.93

  طرح جامع مسکن وردآبر ،ایران آمارمرکز : ماخذ 
این تعداد واحد مسکونی در آمار ارائه شده موجودي . بوداعالم شده میلیون واحد  1.6حدود 1390تعداد واحدهاي مسکونی خالی در سال  * 

  .نشده است نظر گرفته جدول فوق دردر مسکن 
  

  1392تا  1385هاي  تحوالت تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال: 3جدول 
 عنوان  1375 1385 1390 1392
 کل کشور  1.15 1.09 1.06 1.05
 مناطق شهري  1.15 1.08 1.04 1.04
 مناطق روستایی  1.15 1.14 1.11 1.09

  .ورد طرح جامع مسکنآو بر 1390و  1385، سال هاي مسکنهاي عمومی نفوس و  سرشماريمرکز آمار ایران،  :ماخذ  

  وضعیت تولید -3- 1
براساس . گویی به نیاز بازار است بخش مسکن داراي ظرفیت تولید کافی براي پاسخدهد  تحوالت تولید مسکن نشان می

. بازار عرضه شده است هزار واحد مسکونی تولید و به 758به طور متوسط در هر سال  1384 - 91آمارهاي موجود در دوره 
  .تا حد یک میلیون واحد نیز افزایش یافته است ها سالاین مقدار در برخی از 

اجراي سیاست فروش  ها سالدر طول این . مترمربع بوده است 119متوسط مساحت ناخالص هر واحد مسکونی  طی این دوره
 62به  تراکم مازاد در نقاط شهري و افزایش قیمت زمین موجب شده که متوسط مساحت زمین مسکونی به ازاء هر واحد

درصد بوده که موجب شده سهم زمین در هزینه  19افزایش ساالنه قیمت زمین در شهرها  ،طی این دوره .مترمربع تقلیل یابد
  .برسد درصد 54به  1391ساخت در سال 

گیري مالحظه  به شکلی که از نظر کاربرد مصالح بادوام، رشد چشم. مسکن نیز ارتقاء یافته است سازهطی این دوره کیفیت 
ها  درصد آن 73، حدود 1385هاي ساختمانی صادر شده مناطق شهري در سال  دهند که از کل پروانه آمارها نشان می. شود می

  .درصد افزایش یافته است 82.5به  1392د، این نسبت در سال با اسکلت فلزي یا بتون آرمه بودن

 1384 - 91تحوالت تولید مسکن در دوره : 4جدول 

به  متوسط مساحت زمین
  ازاء هر واحد مسکونی

 )مربعمتر(

متوسط مساحت ناخالص 
  بناي هر واحد مسکونیزیر

 )مربعمتر(

واحدهاي متوسط سالیانه 
  مسکونی تکمیل شده

 )واحد هزار(
 عنوان

 شهري 581 126 62

 روستایی 177 92 370

 کشور کل 758 119 133

  )مسکن روستایی( بنیاد مسکن انقالب اسالمی -) مسکن شهري( بانک مرکزي ایران: ماخذ
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  تحوالت نحوه مالکیت -4- 1

اخیر بنا به دالیل متعددي مانند افزایش نرخ عمومی تورم، کاهش درآمد واقعی خانوار و افزایش قیمت مسکن،  يها سالدر 
نسبت مالکیت خانوارهاي شهري . امکان تصاحب مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش یافته است

با  نیز نرخ مالکیت در نقاط روستایی. کاهش پیدا کرده است 1391درصد در سال  66.8به  1384درصد در سال  71.5از 
  .درصد رسیده است 79.1درصد به  83در این دوره از  قابل تأمل،کاهش 

 درصد - تحوالت نسبت مالکیت خانوارها: 5جدول 

  عنوان 1384 1391

 شهري 71.5 66.8

 روستایی 83 79.1

  ها هاي اجتماعی و اقتصادي آن و ویژگی خانوارهاي شهري و روستایی درآمدمار هزینه و نتایج آ - مرکزآمار ایران: ماخذ

  ثر مسکنؤتقاضاي م - 5- 1

هاي سکونت را بر هم زده و وضعیت تعادل میان درآمد خانوار و هزینه بها قیمت مسکن و اجاره و درآمد خانوار اتتغییر
همچنین در . درصد افزایش یافته است 34سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به  1391در سال  .نامناسبی را ایجاد کرده است

سال رسیده که رقمی  12به ) خانوار متوسط نسبت قیمت متوسط مسکن به درآمد (پذیري مسکن  این سال شاخص توان
 .آید شمار می بحرانی به 

  درصد -سهم مسکن در سبد هزینه خانوار : 6جدول 

 مناطق 1384 1391

 شهري 28 34

 روستایی 15 18

  خانوارهاي شهري و روستایی درآمدنتایج آمار هزینه و  - مرکزآمار ایران: ماخذ

  سال -) نسبت قیمت مسکن متوسط نوساز به درآمد ساالنه خانوار(پذیري مسکن  شاخص توان: 7جدول 

 شرح 1384 1391

 شهري 8.6 12
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  ها چالش - 2
ین بر هم بازار و همچن نبود تقاضاي موثر درچند روندهاي گذشته، نشانگر وضعیت رو به ارتقاء موجودي مسکن است اما  هر

به روي این بخش قرار داده است که هاي متعددي را فرااي چون برنامه مسکن مهر چالشهاي گستردهزدن نظم بازار با دخالت
  .نمودتوان به موارد ذیل اشاره عنوان نمونه می

 و بروز ادوار رونق و رکود شدید شدید قیمتیهاي نوسان ،ناپایداري در بازار مسکن 

 و سیاستهاي ناکارآمد توسعه زمین در شهرها گرانی زمین 

 درآمد در مقابل مازاد تولید مسکن گران نیاز به مسکن خانوارهاي کم: عدم تطابق الگوي تولید مسکن با تقاضاي آن
 .قیمت

  تزاید اسکان غیر رسمیروند رو به 

 هاي بهسازي و نوسازيهاي فرسوده و عدم تکافوي برنامهوجود سطح گسترده بافت 

  هاي توسعه قدان درآمدهاي پایدار براي شهرها، نادیده انگاشته شدن طرحف ریزي شهري،و برنامهناکارآمدي نظام مدیریت
 شهري 

 کارآمدي نظام تولید در صنعت ساختماننا 

  نابرابري و عدم توازن جغرافیایی در تولید و توزیع مسکن 

  انداز بخش مسکن  چشم -3
  خانوار چشم انداز تحوالت جمعیت و -3-1

ها که در  هاي اصلی این نوسان ویژگی. ي گذشته روندي پر نوسان را تجربه کرده استها سالمتغیرهاي جمعیت کشور در طول 
روند نزولی نرخ مرگ و میر و افزایش محدود : است، عبارتند از مؤثري افق طرح جامع انداز تحوالت جمعیتی برا ترسیم چشم

مبناي  بر .تغییر کرده است 1390فرزند در سال  1.5به  1385فرزند در سال  1.4از که نرخ باروري به نحوي. نرخ باروري کل
  :توان دو گزینه براي آینده تحوالت جمعیتی در نظر گرفت این تحوالت می

 فرزند 1.8فرض تداوم افزایش نرخ باروري کل براي طول دوره به میزان : گزینه اول.  
 فرزند براي کل دوره 2.1یابی به حداقل نرخ جانشینی به میزان فرض روند افزایشی نرخ باروري کل تا دست: گزینه دوم. 

  .) نی افزایش خواهد دادساله، نرخ باروري را به سطحی فراتر از نرخ جانشی 20تداوم این روند در دوره (
  .سال افزایش یابد 76سال به  73بینی شده است شاخص امید به زندگی از  در هر دو گزینه پیش *

  

  میلیون نفر - 1405بینی تحوالت جمعیتی در افق  هاي مختلف پیش گزینه: 8جدول 

 1405  1392 1390 1385 فروض ها گزینه
 1392نرخ رشد 

  1405تا 

 تثبیت باروري کل 1
فرزند افزایش  1.8نرخ باروري 

 سال 76به  73امید به زندگی از 
70.5 75.1 77.4 86.4 0.80% 

2 
افزایش باروري کل در 

 حد جانشینی

فرزند افزایش  2.1نرخ باروري 
 سال 76به  73امید به زندگی از 

70.5 75.1 77.4 87.1 0.91% 
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به . افزایش نرخ باروري، گزینه دوم به عنوان گزینه محتمل انتخاب گرددنی بر تهاي کلی نظام مب سیاستاجراي  با تاکید بر
ق براساس جدول فو .میلیون نفر برسد 87.1به رقمی معادل  1405شود جمعیت کشور در سال  بینی می این ترتیب پیش

نفر در مناطق  میلیون 20میلیون نفر در مناطق شهري و  67.1افق طرح جامع مسکن،  ،1405بینی شده که در سال  پیش
  . روستایی ساکن خواهند بود

تعداد خانوارهاي ساکن در کل کشور به دلیل تداوم کاهش بعد خانوار و ساختار سنی جمعیت، نرخ رشد باالتري از جمعیت 
و میلیون خانوار در شهرها  21.78میلیون برسد که  27.93تعداد خانوارها به حدود  1405شود در سال  یابد و برآورد می می

 .میلیون خانوار در روستاها ساکن خواهند بود 6.15

  بینی نهایی جمعیت و خانوار پیش: 9جدول 

  شرح
1390  1392  1405  

 جمعیت
  )میلیون نفر(

  خانوار
  )میلیون خانوار(

 بعد خانوار
  )نفر(

 جمعیت
  )میلیون نفر(

  خانوار
  )میلیون خانوار(

 بعد خانوار
  )نفر(

 جمعیت
  )میلیون نفر(

  خانوار
  )میلیون خانوار(

 بعد خانوار
  )نفر(

  3.12  27.93 87.1  3.5 22.1 77.4  3.54  21.18  75.14  کل

  3.08  21.78 67.1  3.45 16.2 55.9  3.47  15.43  53.64  شهري

  3.25  6.15 20  3.64 5.9 21.5  3.73  5.75  21.5  روستایی

  جمعیتی طرح جامع مسکنمطالعات و  1390مرکز آمار ایران، سرشماري نفوس و مسکن سال : ماخذ

  انداز رشد اقتصادي  چشم - 3-2

شرایط موجود و  شبیه سازيمدت رشد اقتصادي کشور، سناریوهاي مختلفی از طریق انداز بلند چشمبینی  پیشبه منظور 
ام هاي کلی نظ انداز رشد اقتصادي کشور در بلند مدت تابع سیاست چشم .طراحی شده استهاي اخیر  تحوالت اقتصادي دهه

بسته خروج تهیه و اجراي هاي اقتصاد مقاومتی و  با عنایت به شرایط ویژه کشور در حال حاضر، طراحی و اجراي سیاست. است
ها باید  به این سیاست. سزایی در رشد آتی اقتصاد کشور خواهد داشت به تأثیر، از رکود و اعمال آن از طرف کلیه نهادهاي نظام

هاي اقتصاد مقاومتی  در استنتاجی کلی از سیاست .انداز توجه شود هاي ترسیم چشم ترین معیارها و مالك به عنوان مهم
  :نکات اصلی و تأثیرگذار تلقی نمودتوان موارد زیر را به عنوان  می

 دستگاه دیپلماسی کشور موظف به برقراري تعامالت گسترده اقتصادي با کشورهاي دوست و رصد ها  براساس این سیاست
همچنین دستگاه دیپلماسی اقتصادي کشور . هاي تحریم براي کشورهاي تحریم کننده است ها و افزایش هزینه تحریم

 .استفاده کندموظف است که به صورت همه جانبه از دیپلماسی در راستاي وصول به اهداف اقتصادي 

 وري تنظیم کند و در کل، رشد  نظام مدیریت اقتصادي موظف است که برنامه رشد اقتصادي را برمبناي رشد بهره
 .وري اقتصادي یکی از محورهاي اصلی برنامه رشد اقتصادي خواهد بود بهره
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اقتصادي کشور را در افق طرح  بینی وضعیت شده براي پیشسناریوهاي سه گانه در نظر گرفته هاي ویژگی 10شماره جدول 
  . دهد جامع مسکن نشان می

گیري از  المللی براي گسترش تعامالت اقتصادي و بهره هاي اخیر دولت مبنی بر ایجاد فضاي مناسب بین با توجه به سیاست
ي تحوالت ترین سناریو ، محتمل)سناریوي پایه(اندرکاران اقتصاد کالن کشور، سناریوي اول  و دست اننظرات کارشناس

  .بعدي قرار گرفت هايریزي شناخته شد و اساس برنامه 1405اقتصادي کشور تا سال 

درصد و تولید سرانه کشور در  5.2، متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادي تا افق طرح جامع مسکن به منتخببراساس سناریوي 
ها، از  اي از سیاست هدف تحت تأثیر مجموعهیابی به این  گفتنی است که دست. خواهد رسید 1390به سطح سال  1398سال 

  .هاي یک جانبه است سازي آثار تحریم ثیالمللی و خن گرفته تا افزایش تعامالت بین وري افزایش بهره

  1405سناریوهاي چشم انداز رشد اقتصادي کشور در افق : 10جدول 

نرخ رشد   ها فرض  سناریو
  اقتصادي

نرخ رشد 
  نتیجه  گذاري سرمایه

بر رفع مبتنی 
 آثار تدریجی
  ها تحریم

  )اولسناریوي (
  )منتخبسناریوي (

  هاي اقتصاد مقاومتی تساجراي سیا -
  هاي یک جانبه طی سه سال تحریم آثار از بین رفتن -
  حاصل از صادرات نفت به وضعیت عادي درآمد برگشت -
  ادامه وضعیت فعلی در بازار جهانی نفت -
  ایجاد محیط باثبات در اقتصاد کالن  -
  ها مدیریت مناسب بازار دارائی -
  ثبات در پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی -
  نرخ تورم مهار -

  درصد 7.9  درصد 5.2

ــزایش - ــد اف ــرانه تولی  در س
 سـال  سـطح  بـه 1398 سال

1390  

 تولید درصدي 40 افزایش -
 نسبت 1405 سال در سرانه

  1390 سال به

تداوم و  برمبتنی 
پایداري آثار 

  هاتحریم
  )سناریوي دوم(

  تداوم شرایط فعلی کشور در عرصه سیاست خارجی -
  هاي یک جانبه اقتصادي ادامه تحریم -
  بهبود عملکرد نظام مدیریت اقتصادي کشور -
  رشد نقدینگی و نرخ تورم مهار -
ضعف  و وري اقتصادي ي براي رشد بهرهزری برنامه نبود -

  هاي اقتصاد مقاومتی نظام در اجراي سیاستنهادهاي 

  درصد 5  درصد 3

ــرانه  - ــد س ــزایش تولی در  اف
به سـطح سـال    1400سال 

1390   
درصدي تولید  10افزایش  -

نسبت  1405سرانه در سال 
  1390به سال 

 آثارمبتنی بر رفع 
ها و رشد  تحریم

  وري بهرهگونه  جهش
  )سناریوي سوم(

  مقاومتیهاي اقتصاد  تساجراي سیا -
  هاي یک جانبه طی سه سال تحریم لغو آثار -
  وضعیت عاديحاصل از صادرات نفت به  درآمد برگشت -
  ادامه وضعیت فعلی در بازار جهانی نفت -
  ایجاد محیط باثبات در اقتصاد کالن -
  ها مناسب بازار دارائیمدیریت  -
  ثبات در پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی -
سمت اقتصاد دانش بنیان و افزایش حرکت اقتصاد به  -

هاي  تسناشی از اجراي سیا وري عوامل تولید شدید بهره
  اقتصاد مقاومتی

  وري ریع بهرهنرخ رشد س نرخ تورم و مهار -

  درصد 9  درصد 6

ــرانه  - ــد س ــزایش تولی در  اف
بـه سـطح سـال    1396سال 

1390   
درصدي تولید  62افزایش  -

نسبت  1405سرانه در سال 
  1390به سال 

  مطالعات طرح جامع مسکن: مأخذ
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  انداز نیاز به مسکن چشم -3-3
انداز رشد اقتصادي و  به همین لحاظ در ترسیم چشم .است مبتنی ریزي طرح جامع مسکن بر اصول برنامه ریزي شناور برنامه

البته در  .ورد شده استآبرحجم نیازها  و انجام محاسبات ،هاي محتمل هاي اجرایی براي تمامی گزینه همچنین تدوین برنامه
پایش تغییرات اقتصاد کالن شهرسازي  ، در وزارت راه وبا این همه .اسبات سناریوي پایه ارائه می شودمح این خالصه صرفاً

خواهد شد تا با استفاده از الگوي مطالعات طرح جامع مسکن، ارقام به روزشده براي هر شرایطی در آینده محاسبه و مبناي 
  .گیرد ه قرارتغییرات برنام

  نیاز بالقوه به مسکن -3-3-1
 ؛ورد شده استآنیاز مسکن به شرح زیر بر 1405ساله منتهی به سال  13براي افق 

 هزار واحد در روستاها 248هزار واحد در شهرها و  5580(هزار واحد  5828ازه تشکیل شده، خانوارهاي ت نیاز( 

  517هزار واحد در شهرها و  645(هزار واحد  1162واحد مسکونی، هر کمبود مسکن براي تحقق شاخص یک خانوار در 
 )هزار واحد در روستاها

 ییهزار واحد روستا 2310و  يهزار واحد شهر 3003(هزار واحد  5313هاي فرسوده در کل کشور،  نیاز به نوسازي بافت( 

  واحد مسکونی به  تعدادنیازسنجی این  میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که در محاسبات 1.6در حال حاضر بالغ بر
 ،اداري کاربريهاي مسکونی مورد استفاده با توجه به عدم احتساب پروانه .عنوان ذخیره بازار در نظر گرفته شده است

  .دنشواستفاده موقعیت اداري  جهتبخشی از این ذخیره در واقعیت توان فرض کرد که می

  يرشد ساالنه اقتصاد صددر 5.2گذاري طبق سناریوي  هدف -3-3-2
 هزار واحد 5828گویی کامل به نیاز ناشی از خانوارهاي تازه تشکیل شده به میزان  پاسخ.  
  یک واحد مسکونی  تأمینیابی به هدف  دست( 1400هزار واحد مسکونی تا سال  1162رفع کامل کمبود مسکن به میزان

  .)براي هر خانوار
  ییهزار واحد روستا 1635و  يهزار واحد شهر 2200(مقاوم فرسوده و غیرهزار واحد مسکونی  3835نوسازي تعداد(.  
 مترمربع 90ساز در شهرها به  یابی به متوسط مساحت خالص واحدهاي تازه دست.  
 مترمربع 81ساز در روستاها به  یابی به متوسط مساحت خالص واحدهاي تازه دست.  
  هزار واحد مسکونی 1500بهسازي و ارتقاء تدریجی. 

  1392به قیمت ثابت ( هزار میلیارد ریال 10334هاي مسکونی به میزان  گذاري در ساختمان سرمایهدستیابی به سطح(  

  )هزار واحد(درصد  5.2 ساالنه با فرض رشد اقتصادي - 1405تا افق گذاري طرح جامع مسکن  هدف: 11جدول 

  نقاط
نیاز  تأمین

خانوارهاي تازه 
  تشکیل شده

کمبود مسکن 
وساز  کل ساخت  نیاز به نوسازي  به خانوارنسبت 

  مورد نیاز
بهسازي و ارتقاء 

  تدریجی

  1500  10825  3835  1162  5828  کل

  -  8425  2200  645  5580  شهري

  -  2400  1635  517  248  روستایی

  مطالعات طرح جامع مسکن: مأخذ   
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  درصد 5.2فرض رشد اقتصادي گذاري شده با  ساز هدف و مساحت زیربناي مورد نیاز براي ساخت: 12جدول 

  تعداد واحد   نقاط
  )هزار واحد(

متوسط مساحت 
  زیربناي خالص

  )مترمربع(

  مساحت کل
  خالص زیربناي

  )مترمربع میلیون(

  کل مساحت 
  زیربناي ناخالص

  )میلیون مترمربع(
  1191  953  88  10825  کل

  948  758  90  8425  شهري

  243  194  81  2400  روستایی

  مطالعات طرح جامع مسکن: مأخذ    

  
  درصد 5.2با فرض رشد اقتصادي  1405و ساز تا افق  گذاري مورد نیاز ساخت حجم سرمایه: 13جدول 

 نقاط
متوسط هزینه یک مترمربع بناي 

 1392مسکونی به قیمت 

  گذاري مورد نیاز کل سرمایه
 )هزار میلیارد ریال(

 10334 - کل

 8533 میلیون ریال 9 شهري

 1531 میلیون ریال 6.3 روستایی

 270 میلیون ریال 180هر واحد  بهسازي مسکن

  مطالعات طرح جامع مسکن: مأخذ    
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  هاي اجرایی اهداف و برنامه :بخش دوم
همه متناسب با نیاز مسکن  تأمین"جمهوري اسالمی ایران قانون اساسی منطبق با  که، یابی به هدف نهایی طرح براي دست

 تدوین 1به شرح نمودار هاي اجرایی براي برنامه محور 7اي و  هدف برنامه 11راهبردي و  هدف 5 ؛است "جامعهآحاد و اقشار 
  . شده است

  مسکن جامع طرح اجرایی و اي برنامه راهبردي، اهداف: 1 نمودار
  آحاد و اقشار جامعه براي همهمناسب مسکن  تأمین: دفه

  
  اهداف راهبردي

  
                  

فراهم آوردن امکان  - 1
دسترسی همه 

خانوارها به مسکن 
  مناسب

  

افزایش موجودي  - 2
-دلاتعمسکن با رویکرد 

کید بر أبا تشی به بازار بخ
عرضه مسکن در 

  استطاعت

  

ایجاد هماهنگی بین  - 3
هاي مسکن و  برنامه

هاي توسعه شهري و  برنامه
  اي منطقه

  
ایجاد نهادهاي جدید  - 4

  مسکنمورد نیاز توسعه 
  

کاهش  - 5
هاي نابرابري
  ايمنطقه

  
  اي برنامه اهداف

 
پیوند بین  - 1

هاي سیاست
 تأمینرفاه و 

اجتماعی و 
برنامه هاي 

  مسکن

  
 بهبود و - 2

توسعه نظام 
مالی تأمین 

  مسکن

  
کاهش  - 3

دامنه نوسان 
هاي قیمتی در 

  بازار مسکن

  
کاهش  - 5

نابرابریهاي منطقه 
سرانه اي از لحاظ 

هاي مسکن و 
  خدمات شهري

نوسازي  -6  
هاي  بافت

دار شهري  مسأله
و اتخاذ 

رویکردهاي 
  گیرانه پیش

 
پیوند بین جریان  - 7

هاي  بافتنوسازي 
 تأمیندار و  مسأله

  درآمدمسکن کم

  
ارتقاي نظام تولید در  - 8

  صنعت ساختمان

هماهنگی بین  ایجاد - 9  
 هاي مسکن و برنامه
  هاي توسعه شهري سیاست

  
اصالح سیاستهاي  -10

  زمین

  
سازي شفاف -11

  بازار مسکن

 
  

  هاي اجرایی برنامه
  
 

  :محور اول
برنامه مسکن 

  درآمدخانوارهاي کم
  

 :دوممحور 
   هاي گاه سکونت

  شهري سامانب نا
  

:سوم محور  
 در اصالحات برنامه
 و شهري ریزي برنامه

اي منطقه  

  
:محور چهارم  

 کارآمدي تقویت
ساختمان صنعت  

  
  :محور پنجم

 تأمین نظام توسعه
  مالی

 

  :محور ششم
  :محور هفتم    مسکن روستایی

  محور هشتم؛    بازار استیجارتوسعه  
  مسکن در شهرهاتأمین برنامه 

  

حذف  - 4
گري تصدي

بازار دولت در 
 مسکن
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برنامه تفصیلی محور هشتم که به نوعی . توضیح داده شده استبه تفکیک  1نمودار مندرج در برنامه اجرایی  محور 7در ادامه 
دهد، در نسخ بعدي به سند پیش رو الحاق خواهد مسکن در افق طرح جامع را نشان می تأمینهاي برنامه توزیع جغرافیایی

  ؛گردید

  درآمدکم خانوارهاي مسکن برنامه :محور اول
  نمایی وضع موجود  چهره

قرار وضعیت نامناسبی  دربسیاري از خانوارها را براي مسکن  تأمیني اخیر توان ها سالتحوالت بازار زمین و ساختمان طی 
که  سال رسیده است، در حالی 12نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی نوساز به متوسط درآمد ساالنه خانوار به . است داده

و براي  درصد 34از سوي دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار نیز به . استسال  5رقم مناسب براي این شاخص حداکثر 
  . درصد است 25که اندازه متعارف آن در سطح جهانی حدود  رسیده در حالیدرصد  40به هاي پایین درآمدي گروه

  قرار دارند 7تا  5هاي  در دهک% 29هاي اول تا چهارم و  در دهک% 47.8فاقد مسکن ملکی حدود کل خانوارهاي از.  

  سن سال  35ها کمتر از  آن% 55خانوارهاي فاقد مسکن ملکی در شهرها با مردها است و سرپرست % 90سرپرستی حدود
  .دارند

  دیگر با دشواري % 30، از این رو شناسایی اي هستند پوشش نهادهاي بیمه تحت% 70از میان خانوارهاي مستأجر، تنها
  .همراه است

 2522 داراي مشکل مسکن  تأمینلحاظ  هزار خانوار شهري مستأجر در دهک اول تا چهارم درآمدي قرار دارند که از
 .هستندجدي 

  درآمد فاقد مسکن ملکی؛خانوار کم هزار 2522از میان 

 .اجتماعی هستند تأمینهزار خانوار زیر پوشش سازمان  980بیش از  -

 .هزار خانوار زیر پوشش سایر نهادهاي بیمه و بازنشستگی هستند 250نزدیک به  -

 .هزار خانوار زیر پوشش نهادها و بنیادهاي حمایتی هستند 400 -

 .اي و حمایتی نیستند گونه نهاد بیمه یر پوشش هیچهزار خانوار ز 892 -

  هزار خانوار به کل خانوارهاي شهري اضافه  429به طور متوسط ساالنه بیش از  )در افق طرح جمع( ساله آتی 13در دوره
 .شوند می

  وار بر تعداد هزار خان 64و ثبات الگوي توزیع درآمد ملی میان خانوارها، هر سال  در سال% 5.2با فرض رشد اقتصادي
  .درآمد اضافه خواهد شدي کمخانوارها

  8به طور متوسط به  1405تا  1393در دوره  دسترسیمتوسط شاخص  ،ثبات قیمت مسکن فرضدر چنین شرایطی و با 
  .سال خواهد رسید 5.5به  1405سال و در سال 
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  1391سال هاي درآمدي نقاط شهري در  هاي تقاضاي مؤثر مسکن در دهک شاخص: 14جدول 
  متوسط  دهم  نهم  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  دهک

به  دسترسیشاخص 
  12  4.5  7.3  9  10  11  16  18.9  21.2  25  36  )سال( *مسکن

خانوارهاي فاقد 
  33.2  24  26  27  30  31  36  35  38  44  43  )درصد(ملکی  مسکن

با احتساب  لیتوان ما
  1310  6373  3160  2267  1726  1290  885  582  403  321  226  )میلیون ریال( تسهیالت

  69  335  166  119  91  68  46  31  21  17  12  )ربعممتر(توان تملک 

سهم مسکن در بودجه 
  34  25  31  32  33  34  35  36  37  38  40  )درصد(خانوار 

  برآورد مطالعات طرح جامع مسکن: مأخذ
تا با اختصاص کل درآمد خانوار، خرید یک واحد مسکونی شهري به مساحت انجامد دهد چه مدت به طول میشاخص دسترسی به مسکن نشان می *

  .پذیر گرددمترمربع امکان 78
  

  درآمدها مسکن کم  تأمینراهبردهاي 

 ي بخش مسکن براي پشتیبانی ها ها و یارانه اي با برنامههاي یارانهنظام فراگیر رفاه اجتماعی و هماهنگی در پرداخت کمک
  .درآمدها از کم

 درآمد و متوسط در هاي کمنیاز گروه تأمینریزي فضایی به منظور کارآمدسازي بازار زمین و اصالح در نظام برنامه   
  .هاي توسعه و عمران، نوسازي و بهسازي شهريطرح

  آنان نمودنپذیر درآمدها و بانکمالی کم تأمینبا ایجاد نظام  درآمدها در نظام بانکی کم) شهروندزدایی(رفع تبعیض . 

 شهرها و روستاها ،هاي شهري ها، مجموعه درآمدها در استانمسکن کم تأمینهاي  کردن برنامهمحلی.  

  درآمدهامسکن کم تأمینراهکارهاي 

  درآمدهاکردن کم» پذیر بانک«مسکن براي  ضمانت تسهیالتایجاد صندوق. 

  درآمدمسکن اقشار کم تأمیناستفاده از ظرفیت خیریه و وقف براي. 

 هاي  مین مسکن گروههاي تأ شهري و روستایی با برنامه سامانبناهاي  هاي بهسازي و نوسازي پهنه پیوندي بین برنامه هم
 .درآمد کم

 سازي جهت ترغیب نهادهاي فعال عمومی و اجتماعی به و حمایتی از طرف وزارت راه و شهرهاي تشویقی تدوین بسته
  .شزیر پوشمسکن افراد  تأمین

  و ایجاد انگیزه براي ساخت مسکن استیجاري توسط  درآمدهامسکن کم تأمینهاي اصلی ابزاریکی از به » استیجار«تبدیل
 .بخش خصوصی

 کنندة مسکن اجتماعیایف نهادهاي متولی و هماهنگتدقیق وظ تعیین و. 
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  هاي نهادسازي برنامه )الف
  مسکنضمانت تسهیالت تشکیل صندوق : برنامه اول

 مسکن بسیار دشوار و براي بسیاري از خانوارها ناممکن  قیمتو ارزان درآمد به تسهیالت بلندمدتهاي کمدسترسی گروه
سامان به دلیل نداشتن اسناد بهاي نا رسمی و بخشی از ساکنان بافتهاي غیر گاه اکثریت ساکنان سکونت .شده است

 .هستند» شدنذیرپ بانک«یازمند پشتیبانی براي طور خاص ن  رسمی مالکیت زمین به

  درآمدها استبراي کممسکن  خرید مدتبلند تسهیالت، فراهم آوردن امکان عرضه ضمانتهدف از تشکیل صندوق. 
در شرایط کند که ین صندوق از خانوارهایی حمایت میا .ت دریافتی آنان البته مفروض استپرداخت یارانه سود تسهیال

 .ها استفاده کنندکار دریافت تسهیالت از بانک وعادي نمی توانند از ساز 

 هاي هاي غیررسمی و بافتگاهدر شرایط عدم برخورداري از اسناد رسمی مالکیت زمین، صندوق از ساکنان سکونت
 .کندحمایت میفرسوده نیز 

 صندوق ضمانت تسهیالت «شود پیشنهاد می، ايز بانکی تجاري به بانکی توسعهدر راستاي تغییر راهبرد بانک مسکن ا
آن از هاي هزینه تأمینسرمایه اولیه و . تشکیل شودمحوریت بیمه مرکزي و بانک مرکزي با در بانک مسکن و  »مسکن

گذاري اند به شکل نهادي عمومی با قانونتواین صندوق می .خواهد شد تأمینهاي ساالنه در قالب ردیف بودجه عمومی و
 .س شودسیأمجلس شوراي اسالمی نیز ت

  تأمین ها افت حق بیمه یا حق ضمانت از بانکاز طریق دری »صندوق ضمانت تسهیالت مسکن«بخشی از منابع مالی  
 .هاي فعال در تسهیالت رهنی در تشکیل این صندوق استروش بدیل، مشارکت بانک. گرددمی

   هاي بزرگ محل دریافت وجوه حق مسکن کارگاه ، ازت جاري صندوق نیز از اخذ حق بیمهمالی عملیاتأمین بخشی از
، امکان ت یارانه تفاوت سود تسهیالت رهنیخدمات صندوق ضمانت تسهیالت مسکن همراه با برنامه پرداخ. بود خواهد

  .آورددرآمد فراهم میي اقشار کماخذ تسهیالت با اقساط در استطاعت از نظام بانکی را برا

  ریزي مسکن اجتماعی برنامهایجاد نهاد : برنامه دوم
 و یا پرداخت وجه  درآمدي که امکان خرید مسکن ملکی و پرداخت کامل اقساط آنهاي کم گروهو حمایت از  پوشش

 .درآمد نیازمند حمایت اجتماعی به طور خاصهاي کم طور عام و گروه  را ندارند بهاجاره مسکن استیجاري کامل 

 به  و حمایت این پوششصدر استطاعت(هاي افزایش عرضه مسکن ملکی اجرایی کردن سیاست چونهم ر مختلفیو( 
، پرداخت کمک هزینه مسکن اجاري و استفاده از امکانات خیریه و هارآمد، تقویت توان مالی این گروهدهاي کمبراي گروه

 درآمد وکم اقشارحمایتی جهت عرضه مسکن ملکی در استطاعت  هايارائه سیاست .وقف در این زمینه خواهد بود
 . گرددالب این برنامه اجرا مینیز در قعرضه مسکن اجاري حمایت از 

 ریزي مسکن اجتماعی با حضور اعضاي ذیلتشکیل ستاد برنامه: 

ضمانت صندوق (بانک مسکن  ،عمران و بهسازي شهريشرکت  ،سازمان ملی زمین و مسکن ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سازمان مدیریت و  ،اجتماعیرفاه وزارت تعاون، کار و  ،)ها ها و دهیاري سازمان شهرداري(کشور وزارت  ،)تسهیالت مسکن

  .ها مندسازي یارانه ازمان هدفو س )ره(کمیته امداد امامسازمان بهزیستی،  ،اجتماعی تأمینسازمان  ،ریزي کشوربرنامه
 
  ي جایگزین وزارت کشور خواهد شداستاندارستاد استانی مسکن اجتماعی در هر استان تشکیل شده و در آن. 
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  ،براي  ها عمران و بهسازي شهري و شهرداري شرکتزمین از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت شهرهاي جدید
  .خواهد شدتأمین افزایش موجودي مسکن در استطاعت 

  می شود تأمیناجتماعی به شرح زیر مسکن  تأمینمنابع مالی الزم براي: 

، منابع بنیاد مسکن انقالب )هاسازي یارانهآمدهاي آتی حاصل از اجراي هدفمنددر به عنوان مثال؛(عمومی بودجه 
 مربوط به مسکن ، منابع نهادهاي عضو ستادخیریه و وقف، منابع ، منابع صندوق ضمانت تسهیالت رهنیاسالمی

  .کنندمی أمینتبراي کارکنان خود مسکن  ، منابع نهادهاي عمومی و خصوصی کهاجتماعی

 ررسی قرار داده و پس از تصویب، هاي تدوین شده توسط بنیاد مسکن و سایر نهادها را مورد بوظیفه دارد برنامه ستاد
ها این برنامه .حرکت خواهد کرد براساس مصوبات ستادبا همکاري نهادهاي ذیربط مسکن در حوزه مسکن اجتماعی بنیاد 

هاي کند و هم در مورد شیوهرا تعریف میهم محصوالت مسکن اجتماعی  ،کندمسکن اجتماعی را تعیین می نفعانهم ذي
 .دهدمالی پیشنهاد می تأمین

 کن اجتماعی از قبیل توانند از محصوالت متنوعی از مسکنند، میاز عرضه مسکن اجتماعی استفاده میدرآمدهایی که کم
 .و کمک هزینه نهادها استفاده کنند صندوق ضمانت

 شدن خانوار از طریق عقودي مانند اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کردتوان بعد از توانمندمسکن اجتماعی را می. 

 به دقت انجام  )ره(نقدي اجاره باید توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینیهاي کنندگان یارانهشناسایی دریافت
 .مالی آنها مشخص شودتأمین بندي شود تا منابع و در بلندمدت با جزییات درآمدي گروه شود

 تلقی شوداجتماعی کشور تأمین مدت جزئی از برنامه جامع در بلند ستبایمسکن اجتماعی می. 

  اي در بخش مسکن هاي حمایتی و یارانه  تشکیل بانک اطالعاتی از برنامه: برنامه سوم
 هاي عمومی به منظور ایجاد اي توسط دولت و یا سازمانهاي یارانهتشکیل بانک اطالعاتی گسترده از نظام اعطاي کمک

و  گیري سازي فرآیند تصمیم ها در راستاي بهینه هاي مدیریتی نظام یارانه شفاف اطالعاتی و کاهش هزینهفضاي 
این بانک اطالعاتی در قالب طرح جامع پایگاه . رسدمیکارآمدسازي نظام تخصیص منابع عمومی، ضروري به نظر 

  .شود و جزئی از آن استاطالعاتی مسکن کشور تهیه می

  ریزي، سازمان مدیریت و برنامهو رفاه اجتماعی کار، تعاونوزارت  ،وزارت راه و شهرسازياجراي این برنامه با محوریت، 
 .پذیردهاي ذیربط صورت میو همکاري دستگاه بانک مرکزي
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  هاي عملیاتی  برنامه )ب
  انداز هاي پساز طریق تشکیل صندوقمسکن اقشار خاص و نیازمند تأمین : اول برنامه
 درآمد کم اجتماعی هاي گروه براي مسکن تأمین هاي بودجه خصوصی و غیردولتی عمومی دولتی، مختلف هاي دستگاه 

 کارگري انداز پس هاي صندوق قبیل از درآمدها کم مالی تأمین هاي صندوق تشکیللذا . دارند اختیار در خود به مربوط
و طراحی ابزارها و  امداد  کمیته یا بهزیستی پوشش تحت هاي گروههاي مشابه،  و سایر صندوق )استیجاري یا ملکی(

ازمند جهت خرید مسکن تواند به عنوان یک راهکار به منظور توانمندسازي اقشار نیها میهاي مالی خاص این گروهفرصت
   .کونت در مسکن استیجاري مد نظر قرار گیردملکی و یا س

 درآمد کم مختلف هاي گروه به استیجاري یا ملکی مسکن عرضه براي مالی منابع گردآوري ها صندوق ایناز ایجاد  هدف 
 از بخشی فقط غیرمستقیم هاي پرداخت و زمین محل از دولت کمک. گیرند می جاي اجتماعی مسکن قالب در که است

 کارکنان مسکن تأمین براي ساخت  هزینه کمک هاي بودجه مختلف هاي دستگاه. کند می تأمین را برنامه این مالی نیازهاي
  . است شهرسازي و راه وزارت توسط زمین واگذاري شرط پیش ها آن تعهد و کرد خواهند تأمین را خود دستگاه به مربوط

 درآمد  افراد کم  عالوه هاي مشابه به ی و صندوقن اجتماعیتأم يها  ر پوشش صندوقیارگران شاغل زکران و یبگ ي مستمر
  .دهندرا در این برنامه تشکیل می هدف هايگروه، وابسته به نهادهاي عمومی، دولتی و خصوصی

  ي،وزارت راه و شهرسازبه عنوان یکی از محورهاي اصلی اجراي برنامه از ی ن انقالب اسالمکاد مسیبندر این مسیر 
 یی،ارفرماک یانجمن صنف ی،ن اجتماعی، سازمان تأمیار و رفاه اجتماعک، وزارت تعاون، ریزيسازمان مدیریت و برنامه

  .کمک خواهد گرفتها  يشهردار و ارک یاسالم يشورا

  درآمد هاي کمبه گروه خریدساخت و اعطاي تسهیالت : دومبرنامه 
  ال خواهد بودیون ریلیم 400 تسهیالتن یمبلغ متوسط ا .نکمس خرید  ساله 10تسهیالت هزار فقره  60پرداخت ساالنه. 

. انداز معرفی شده در برنامه پیشین و همچنین به طور مستقل قابل اجرا استهاي پساین برنامه به طور مکمل با صندوق
تأمین توسعه شهرها از طریق  ظرفیتبخشی از این تسهیالت در جهت نوسازي بافت فرسوده و بخشی نیز با توجه به 

هاي به منظور در استطاعت نمودن اقساط این تسهیالت، دولت و سازمان. اختصاص خواهد یافت ،زمین شهري جدید
  .هند داشتالتفاوت سود را به عهده خوامسئولیت پرداخت مابه هر دومتولی 

 بنیاد مسکن و با معرفی نهادهاي حمایتی فعال چون بهزیستی، صندوق بازنشستگی ق یاز طر واجدان شرایط در این طرح
و با شرط عدم برخورداري از مسکن ملکی و عدم استفاده از امکانات  4تا  2هاي درآمدي امداد از میان دهک  و کمیته

  .شونددولتی در گذشته، تعیین می

  ریزيسازمان مدیریت و برنامهصندوق ضمانت تسهیالت رهنی،  ي،وزارت راه و شهرسازاز  مسکن انقالب اسالمیبنیاد، 
 ها بنا به مورد يشهردار هزینه و منابع مالی براي پرداخت کمک کی، نهادهاي حامی و دارندةبان ي هکشب ي،زکرم کبان

  .کمک خواهد گرفت

 نیاز خواهد داشت و با فرض تعیین نرخ بهره منابع بانکی هزار میلیارد ریال  24اجراي این طرح به سالیانه شود برآورد می
در سال ( میلیارد ریال یارانه 1680حدود  خانوارهاي هدف، اجراي این طرح نیازمند به عنوان نرخ بهره در استطاعت% 7

 .خواهد بود از محل سایر نهادهاي مسکن اجتماعیحمایتی  هايکمکمیلیارد ریال  1680از محل بودجه عمومی و  )اول
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  هاي غیررسمی گاه سکونتبراي بهسازي و ارتقاء تدریجی واحدهاي مسکونی  پرداخت تسهیالت: سومبرنامه 
  و  هاي غیررسمی گاه سکونت درهزار واحد مسکونی  100ساالنه  ارتقاء تدریجیو امکان بهسازي با اجراي این برنامه

این  يیکی از راهکارهاي اجرا. گرددمی مفراه 5تا  1هاي درآمد در دهکهزار خانوار کم 100ونت کساماندهی وضعیت س
هاي غیررسمی بافت) محالت( يها سکونتگاهاي مختص منطقهانداز و تسهیالت مسکن  پسمؤسسات ل کیتشبرنامه 

 ها يشهردار يارکهمبا بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و از مجوز اخذ بانک مسکن و  محوریتبا نابسمان شهري 
 . باشدمی

 در این مؤسسات منابع مالی خود را  ،ها يو شهردار يشهر يعمران و بهسازشرکت معرفی  از  پسط یواجد شرا يخانوارها
خواهند یافت دریالت تسه ساله 10بازپرداخت  با دورةال میلیون ری 150 میانگین سقف باتجمیع کرده و از این مؤسسات 

 .استدر سال % 5تسهیالت بازپرداخت بودن اقساط و تسهیل  دراستطاعت يبراتسهیالت ن یا يشنهادیپ نرخ بهرة. ردک

 هاي  تا اصالح کامل بافت بایست از برنامه مسکن اجتماعی میبخشی  مثابۀ به ي نابسمان شهريها گاهونتکس يبهساز  طرح
به  .باشندمیی ررسمیغ يها گاه ونتکن در سکسا يخانوارها در این برنامه عمدتاً گروه هدف. نامناسب شهري ادامه یابد

، طرح توانمندسازي خانوارهاي ساکن در مناطق نابسمان هامنظور ارتقاي سطح زندگی خانوارهاي ساکن در اینگونه بافت
جایی یا توسعه شهري و در صورت لزوم جابه این مناطق در برنامه چنین تعیین تکلیف درخصوص جایگاهشهري و هم

   .طق پیگیري خواهد شداوجاهت اجتماعی و قانونی براي این منارتقاي هویت و تثبیت جمعیت و 

  صندوق ضمانت تسهیالت رهنی،  ي،وزارت راه و شهرسازعمران و بهسازي شهري از  شرکتبه منظور اجراي این برنامه
 يها و ستادها يشور، شهردارک کیبان ي هکو شب يزکمر کبان ن برنامه و بودجه،سازما ی،ن انقالب اسالمکاد مسیبن

  .کمک خواهد گرفت ها ها و شهرستان استان ینیبازآفر

 ضمانت صندوق ضمانت تسهیالت با بخشی ( هزار میلیارد ریال منابع بانکی 15شود اجراي این طرح به ساالنه برآورد می
عمومی براي مسکن حمایتی   میلیارد ریال از محل بودجه 1200 در حدود) در سال اول(کمک سود   تعهد یارانه و )رهنی

  .نیاز داشته باشد سایر نهادهاي مسکن اجتماعی  میلیارد ریال از محل بودجه 1200و 

   اي توسط بخش خصوصی اجاره مسکن حمایت از عرضه: چهارمبرنامه 
 اشند دارایی خود مالکان آنها آماده بباشد به نحویکه می »استطاعتدر «افزایش موجودي مسکن  از اجراي این طرح هدف

 .اي عرضه کنندرا به شکل اجاره

 هاي حمایتی در درآمد، طرحهاي کمبا توجه به اهمیت ترغیب سازندگان به رعایت الگوي ساخت و ساز بهینه براي گروه
  .رمربع اختصاص خواهد یافتمت 75این برنامه عمدتاً به واحدهاي مسکونی با مساحت کمتر از 

 پروانه حمایت در اهداي ها با ارائه اي و شهرداريدر اختصاص زمین و منابع یارانهشهرسازي و بنیاد مسکن  وزارت راه و
هزینه ساخت این واحدها از  .کمک خواهند کرداستیجاري هزار واحد مسکونی  20احداث ساالنه ساختمانی رایگان به 

  .شودمیتأمین و یا منابع مالی سازندگان ر سرمایه یا بازاطریق تسهیالت بانکی 

 هاي ساخت و خرید الب طرحاي از محل بودجه عمومی که در قهاي یارانهتواند بخشی از کمکوزارت راه و شهرسازي می
راه عالوه بر این وزارت . گردد را به سازندگانی که تمایل به احداث واحدهاي استجاري دارند اختصاص دهدمسکن اجرا می
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توسعه بازار اجاره نموده و سهم خود در زمین اقدام به تأمین تواند از طریق شهرسازي با توجه به نیاز شهرها میو 
  . اي عرضه نمایددر قالب واحد مسکونی اجارههاي مشارکتی را هاي زمین و ساختمان و یا سایر روشصندوق

  پوشش نهادهاي حمایتی زیربه خانوارهاي  اي هودیعه مسکن اجار الحسنهقرضاعطاي : پنجمبرنامه 
 زیر  فاقد مسکن ملکی اي به خانوارهاي ودیعه مسکن اجاره تسهیالت در این طرح نهادهاي حمایتی نسبت به پرداخت

اي پرداخت  ودیعه مسکن اجاره الحسنهقرضهزار خانوار  20در این راستا حداقل ساالنه به . پوشش اقدام خواهند کرد
متوسط وام ودیعه  .گیرد می تعلق مربع متر 75 از کمتر مسکونی واحدهاي به فقط الحسنه قرض این پرداخت .گردد می

 .میلیون ریال در نظر گرفته شده است 150براي هر خانوار حدود درآمد کم براساس متوسط هزینه مسکن خانوارهاي
شدن خانوار دریافت کننده یا توانمند ،دار شدنکامل خواهد داشت که در صورت خانهبنیاد مسکن بر این برنامه نظارت 

  . این کمک به خانوار جدید منتقل شود ،الحسنه قرض

  ته امداد امام،یمک ریزي،سازمان مدیریت و برنامه ي،شهرساز وزارت راه وبا کمک و هماهنگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
   .گذاردی، صندوق ضمانت تسهیالت مسکن و نظام بانکی و سایر نهادهاي مربوطه این طرح را به اجرا میستیسازمان بهز

 نرخ . شود ها پرداخت می بانکمسکن توسط شکل تسهیالت با نرخ روز و با حمایت صندوق ضمانت تسهیالت   این وجوه به
ها پرداخت  سود این وجوه را سالیانه به بانکالتفاوت مابهعمومی   بودجه .گرددفرض می% 5بهره تسهیالت حداکثر 

کمک سود با فرض   یارانه  باشد که حداکثر تعهد ساالنهمیلیارد ریال می 3000منابع بانکی مورد نیاز در این طرح . کند می
سایر   میلیارد ریال از محل بودجه 240 عمومی و  میلیارد ریال از محل بودجه 240 کنونی ساالنه برابر با ثبات نرخ سود

  .شودنهادهاي مسکن اجتماعی برآورد می

  هاو شهرداري نهادهاي عمومیتوسط اي  اجاره مسکنحمایت از عرضه : مششبرنامه 
  هزار واحد  10خصوصی به منظور احداث ساالنه سازندگان بخشبا محوریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مشارکت

توسط دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، و  تأمین زمینریزي و توافق جهت ی، برنامهونکمس
کی دریافت وجوه الزم براي ساخت با تضمین صندوق ضمانت تسهیالت مسکن از نظام بان. گیردها انجام می یا شهرداري
 . خواهد شد

 هاي حمایتی در درآمد، طرحهاي کمبا توجه به اهمیت ترغیب سازندگان به رعایت الگوي ساخت و ساز بهینه براي گروه
  .مترمربع اختصاص خواهد یافت 75این برنامه عمدتاً به واحدهاي مسکونی با مساحت کمتر از 

 تحمل براي خانوارهاي  هاي قابل شکل استیجاري و به نرخ  هاي هدف به بنیاد مسکن انقالب اسالمی این واحدها را به گروه
سود . شود مبالغ استیجاري دریافتی صرف تأمین مالی بخشی از اقساط تسهیالت می. حمایت واگذار خواهد کرد  تحت

توانمندشدن  بنیاد مسکن انقالب اسالمی در طول زمان و با. شود عمومی تأمین می  بانکی در هر سال از محل بودجه
کسري و اضافی . ها پرداخت خواهد شد آنتوسط اقساط   مانده ها واگذار کرده و باقی تدریج واحدها را به آن خانوارها به

  . شود هاي اقساط توسط صندوق ضمانت تسهیالت مسکن تأمین و یا به حساب آن صندوق واریز می پرداخت

 ساخت یک واحد   که هزینه ساخت هر مترمربع از زیربناي واحدهاي مسکونی ده میلیون ریال باشد، هزینه با فرض آن
میلیون ریال خواهد  1000ساخت مشاعات، اخذ امتیازات و غیره برابر   میلیون ریال و با درنظرگرفتن هزینه 650مسکونی 

هزار میلیارد ریال  10مترمربع در حدود  65با متوسط متراژ  واحد هزار 10مجموع هزینه ساالنه براي احداث . شد
احداث   از هزینه% 5معادل . شودتأمین میها و اوراق با نرخ سود ثابت باشد که از طریق نظام بانکی و یا صندوق می
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بایست میتسهیالت  اقساطبها با تفاوت اجارهالبهما شود و صورت سالیانه از متقاضیان اخذ می  بها به عنوان اجاره واحدها به
  .  شود تأمینها و سایر نهادهاي مرتبط  ها، شهرداري توسط دولت، خیریه

 میلیارد ریال از  800 با فرض ثبات نرخ سود کنونیدر سال اول اجراي برنامه هاي کمک سود  یارانهتعهد گردد برآورد می
  .سایر نهادهاي حامی مسکن اجتماعی پرداخت شودهاي کمکمحل  میلیارد ریال از 800عمومی و   محل بودجه

  مسکن تأمین) خیریه(کاري هاي نیکویل گسترده صندوقتشک: تمفبرنامه ه
 ها اصل پول در این صندوق. شودها تشکیل میهاي متنوع توسط بورسهاي نیکوکاري با هدفصندوق ،در حال حاضر

هدف خیرین  ،صندوق فعالیتو با سود حاصل از  دیگران استاصل سهم آنها قابل واگذاري به  شود وخیرین حفظ می
ها براساس اساسنامه صرف پرداخت کمک هزینه اجاره و یا کمک ودیعه خواهد عواید حاصل از صندوق. شوددنبال می

  .شد

 رمایهگیرد و واحد سصندوق از خیرین وجوه می. مک و اعانه خیرین بسیار باال استظرفیت دریافت ک ،در بخش مسکن-

ذاري به نام بنیاد مسکن و یا متولی صندوق صادر گواحدهاي سرمایه ،در مورد اعانات. کندگذاري به نفع آنها صادر می
با توجه به و  شودو نظارت میطراحی  ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادارجرایی صندوقامدیریت و مکانیسم . شودمی

  .یابد، کارایی و شفافیت وجوه خیریه در بخش مسکن اجتماعی ارتقا میهادوقدهی صنگزارشو فرایند اجرایی  فرایند

  اجراي این  ،هازمان بورس و اوراق بهادار و بورسبنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاري سانهادهاي عمومی و خصوصی و
توسط صندوق نیکوکاري جدید  10ساالنه اندازي و اقدامات الزم به منظور تسهیل راه برنامه را به عهده خواهند داشت

  .نمایندمی تأمینهاي پیشین را ها بخشی از منابع حمایتی در برنامهاین صندوق. شودهاي ذیربط پیگیري میدستگاه

  مسکن تأمینهاي وقفی تشکیل گسترده صندوق: هشتمبرنامه 
 را تحت  مختلف فعالیت خودهاي تشکیل نشده و سازمان اوقاف و موقوفههاي وقفی در کشور در حال حاضر صندوق

- مسکن محرومان و گروهتأمین ا وقف ر اموال خود تمایل دارند بخشی از واقفان درحالیکه .کنندعنوان موسسه دنبال می

 . درآمد کنندهاي کم

 تأمینف هد ،با سود حاصل از معامالت آنها شود ومی رفروش اوراق بهادا صرف خرید و واقفانها اصل پول در این صندوق 
  .شودمسکن نیازمندان دنبال می

  فعالیت . مسکن افراد نیازمند خواهد داشت تأمینهاي وقف اقدام به فعالیت در حوزه یا داراییوجوه به پشتوانه صندوق
 . هاي زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بوداین صندوق

 هاي به پشتوانه وقف جهت فعالیت در بخش ساخت و ساز نیز یکی از موضوعات هاي وقفی و یا صندوقطراحی صندوق
  .آیدمسکن افراد نیازمند به شمار میتأمین قابل بررسی در جهت گسترش کاربرد وقف در 
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  شهري نابسامان هايگاهسکونت و فرسوده هايبافت بهسازي و نوسازي: دوم محور
  نمایی وضع موجود  چهره

که به دالیل متعدد از  شوند تقسیم میپهنه  پنجسازي شهري به مندتوانو  دهی سامانهاي هدف بهسازي و نوسازي،  پهنه
  : از  ندها عبارت این پهنه. اند فرآیند توسعه اقتصادي و اجتماعی، و فضایی و کالبدي به دور افتاده یا کنار گذاشته شده

  مندهاي فرسوده با پیشینه تاریخی و ارزش بافت )1(

  هاي فرسوده با پیشینه روستایی بافت )2(

  پیشینه شهري هاي فرسوده میانی یا داراي بافت )3(

 هاي غیررسمی گاه سکونت )4(

  2 هاي غیرشهري و ناکارآمد کاربريبا هاي فرسوده  بافت )5(

 6حدود شود که محل سکونت برآورد میهزار هکتار  133 درحدودهاي فقر شهري  پهنهو  سامانهاي ناب بافت مساحت کل
 باشد؛میمیلیون نفر  21با جمعیتی قریب به میلیون خانوار 

 هزار هکتار  77میلیون واحد مسکونی در  2.6 ،میلیون خانوار 2.8میلیون نفر،  10سکونت : محدوده بافت فرسوده
  .ارزش شهري هاي فرسوده و با بافت

  هزار  56میلیون واحد مسکونی در  2.9خانوار و میلیون  3.2میلیون نفر،  11سکونت : هاي غیررسمی گاه سکونتمحدوده
هاي رسمی  ها در اراضی خارج از محدوده گاه سکونتمحله از این نوع  300محله شناسایی شده  900از حدود  ( .هکتار

  ).شهرها قرار دارند

 1.5  میلیون واحد آن در محدوده  1.3میلیون واحد مسکونی در سطح کشور نیازمند بهسازي هستند که از این تعداد
  .دارند جايهاي غیررسمی  گاه سکونت

  میلیون  1.65میلیون واحد مسکونی باید تخریب و نوسازي شوند که  2.2 تعداد ،1405در دوره زمانی منتهی به سال
 .هستندها وده این بافتدر محد )درصد75(واحد 

 20 50هاي مسکونی شهري و روستایی کشور فاقد سیستم بهداشتی دفع فاضالب هستند که حداقل  درصد از واحد 
  .دارند جايها  ها در محدوده این بافت درصد از آن

 اسکان  هري وبا در نظر گرفتن کیفیت فضاهاي ش(واحد مسکونی جدید را هزار  800هاي فرسوده ظرفیت بارگذاري  بافت
  . دارند) ساکن مستأجرجمعیت 

 درآمد هاي کم مایت در برنامه مسکن گروهمالک که به عنوان گروه هدف مورد حدرآمد غیرمیلیون خانوار کم 2.5 از کل
 .هستند سامانبناهاي  ها ساکن محدوده میلیون آن 1.2تعیین گردیده، 

  هاي  گاهي فرسوده و سکونتها هزار خانوار ساکن در محدوده 70 ،عمران و بهسازي شهري شرکتبراساس اطالعات
  .نیازمند اسکان مجدد هستند غیررسمی

   

                                                             
  ... .هاي صنعتی رها شده و انبارها و اراضی بالتکلیف رها شده و  کاربري ها، پادگان ها، نظیر زندان  ٢
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  سامان شهريبهاي نامحدوده مشکالت
 اجتماعی و  ،هاي توسعه اقتصادي برنامه هاي اساسی در فقدان یا کاستی ،کنار گذاشتگی و ناپایداري اقتصادي و اجتماعی

  .ها براي ارتقاء سطح زندگی در این محدودهفضایی فراگیر و جامع 

 هاي نوسازي و بهسازي به علت تعدد نهادهاي  عملکرد برنامهبر اجرا و نظارت  ،ریزي مدیریت یکپارچه براي برنامه نبود
  . ها و نداشتن اثربخشی مورد انتظار مسئول و پراکندگی تخصیص بودجه

  برابر زلزله بودن واحدهاي مسکونی موجود درنمقاوم فرسودگی و.   

 کمبود خدمات و فضاهاي شهري به لحاظ رفاه شهري و مدیریت مخاطرات طبیعی.   

 عدم دفع فاضالب به شیوه بهداشتی نظیر ها آلودگی محیط زیست در بسیاري از این محدوده.  

 گرایش به جداسازي به دلیل رسمی هاي غیرگاههاي فرسوده و گسترش سکونتدرآمد از محدوده بافتوه هاي کمرانش گر
 .هاي نوسازي و بهسازي در بسیاري از مناطقدر طرح

 گیري پیشنگري و هاي پیشهاي موجود به دلیل نبود برنامهگاهو تراکم سکونت رسمی جدیدهاي غیرگاهایجاد سکونت
 .اسکان غیررسمی

  راهبردها
 سامان بهاي نا گاه مندسازي و تواناسازي سکونت توان ،نوسازي ،دهی، بهسازي بودجه و مدیریت سامان ،یکپارچگی برنامه

  .شهري در سطح محلی

  تقدم بهبود کیفیت فضاي سکونتی و بهسازي مسکن با هدف ارتقاي تدریجی و پیشگیري از بیرون راندن ساکنان از
  .هاي غیررسمی گاه هاي هدف در سکونت محدوده

 هاي قدیم و مرکزي شهر بافتاجتماعی –هاي بالقوه اقتصادي ندي از ظرفیتم بهره.  

 بهسازي شهري و اسکان مجدد ،دهی و ارتقاء تدریجی مسکن سامان ،نگرانه گیرانه و پیشتنظیم برنامه در ابعاد پیش.  

  هاي  ها، مجموعه در استان زمین تأمیندرآمدها و ضوابط و مقررات شهرسازي و مسکن کم تأمینهاي  برنامه نمودنمحلی
 .اهاشهرها و روست شهري،

   راهکارها

 توجه ویژه بهو مقررات فضایی و ساختمان پذیري در ضوابط و  ریزي فضایی، با انعطاف درآمدها در برنامه رفع تبعیض از کم 
 .هاي توسعه و عمران، نوسازي و بهسازي شهري و روستایی و شهرهاي جدید در طرحدرآمدها کم

  جهت  آنانپذیر نمودن  درآمدها و بانکمالی مسکن کم تأمینبا ایجاد نظام  ،درآمدها در نظام بانکی از کمرفع تبعیض
 . هاي فرسوده و نابسامان شهريارتقاي وضعیت اسکان در بافت
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  هاي ساکنان به منظور اجراي یکپارچه تعاونیها و موسسات، صندوقسازماندهی اجرایی و نهادسازي از قبیل تشکیل
 .شهري هاي فرسودههاي بازسازي و نوسازي بافتطرح

  واقع در حریم شهرها هاي غیررسمی روستایی گاه سکونتنقش بنیاد مسکن انقالب اسالمی در ارتقاي. 

 هاي فقر شهريپهنهنهاد براي تولید و بهسازي مسکن در   هاي غیرانتفاعی و مردم گیري از شرکت بهره. 

 تأمین خدمات هاي بهسازي شهري، تولید و بهسازي مسکن و  ها در مدیریت اجرایی برنامه شهرداري محور قرار دادن
 .هاي هدف محدودهشهري در 

 درآمدهاهري در جهت انطباق با نیازهاي کمش يها ریزي هاي توسعه شهري و برنامه بازنگري در طرح. 

 بازتنظیم زمین شهريهاي  با استفاده از طرحاراضی شهري  وري بهره ارتقاي میزان. 

  هاي نهادسازي برنامه) الف
  ساماننابهاي  گاه سکونتسازي مند توانو  دهی سامانبرنامه یکپارچه  :برنامه اول

 برنامه این. دارد نیاز کالبدي هاي برنامه از فراتر و جامع اي برنامه به نابسامان هاي گاه سکونت سازي      مند توان و دهی سامان 
 این حاضر حال در اصلی  مسأله. باشد شهري امکانات بهبود و کالبدي و اجتماعی اقتصادي، ابعاد همه  دربرگیرنده باید

 اثرات فاقد ،ه استدش اجرا ها گاه سکونت این  محدوده در متعدد نهادهاي طرف از که هایی برنامهبسیاري از  که است
 ارتقاي براي یکپارچه و جامع اي برنامه است ضروري اساس، این بر. است کاهنده موارد از برخی درحتی  و افزایی هم

  . گردد تهیه مختلف شهرهاي در نقاط این از هریک براي ربط ذي نهادهاي همکاري با ها محدوده این وضعیت

 ابالغ به ستادهاي بازآفرینی،  برايها  تدوین چارچوب شرح خدمات طراحی برنامه توسعه جامع و یکپارچه این محدوده
هاي  ها بر اساس ویژگی بندي محدوده باید با گروهشرح خدمات  است که چارچوب گفتنی. سازي مند توانو  دهی سامان

 .جغرافیایی و اقتصادي، اجتماعی تدوین گردد

 مصوبه صورت به آن اصلح و رسید خواهد تصویب به استان ریزي برنامه شوراهاي استان سطح در شده تدوین هاي برنامه 
 خواهد فراهم مالی تأمین منابع سازي یکپارچه براي را الزم امکان فرآیندي چنین انجام. شد خواهد ابالغ ها دستگاه به

 .کرد

  ریزي، ، سازمان مدیریت و برنامهکار و رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون، عمران و بهسازي شهري شرکتاین برنامه با محوریت
 .گردداجرا می سازي مند دهی و توان سامان و در قالب ستاد ملی بازآفرینی، وزارت کشور

  هاي نابسامان سازي محدوده مند دهی و توان سامان  ایجاد مدیریت یکپارچه :دوم برنامه
 ي، شهرداري، نهادهاي رفاه داراستانبا مشارکت هماهنگی اقدامات اجرایی  به منظورنهادي یکپارچه گردد  پیشنهاد می

و  دهی سامانهاي  ربط براي مدیریت یکپارچه برنامه هاي ذي هاي زیربنایی و دستگاه اجتماعی و کارگزاران شبکه
در سطح هر یک از شهرهاي هدف تشکیل استانی سازي و با محوریت شهرداري زیر نظر ستادهاي بازآفرینی مند توان
 .گردد

 را به دنبال داشته باشد ها و اثربخشی بیشتر هزینه ياجرا هايوري برنامه افزایش بهرهرود تشکیل این نهاد، انتظار می. 
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 وزارت کشور و سازمان مدیریت و  ،)عمران و بهسازي شهريشرکت ( وزارت راه و شهرسازيهمکاري  این نهاد با
  .شودریزي کشور تشکیل می برنامه

  هاي نابسامان شهري نظام پایش محدودهاندازي   راه: برنامه سوم
  با توجه به  .در اختیار نداردها  از تحوالت این محدوده روزها اطالعات دقیق و به نظام مدیریت این محدودهدر حال حاضر

هاي خود  ها و برنامه ها ضروري است که نظام مدیریتی بتواند به طور مستمر در سیاست سرعت تحوالت در این محدوده
 ،بر این اساس. هاي اثرگذار ارائه نمایدهاي هدف، تصمیمات و برنامهنموده و با توجه به شرایط واقعی محدودهنظر  تجدید

 .ها ضروري خواهد بود داشتن نظام پایش مستمر از این محدوده

 و  سامان شهريبهاي نا بانک اطالعات مکانی از محدودهمسئولیت ایجاد  عمران و بهسازي شهري در این راستا، شرکت
 .را به عهده خواهد داشت ها از تحوالت و پایش مستمر سیاست ايدورههاي  تدوین گزارش

  درآمدها  مسکن کم تمرکز بر اثرگذاري بربا هاي فضایی  تر پایش اجراي برنامهتشکیل دف :برنامه چهارم
 تاکنون در وضع قواعد و ضوابط ...) و  اي ههاي منطق هاي کالبدي، جامع و تفضیلی شهري و طرح طرح(هاي فضایی  برنامه

در بسیاري از . اند درآمد داشتههاي کم اندکی به وضعیت مسکن گروهمختلف و همچنین در رویکردهاي خود توجه بسیار 
درآمد به سمت بازار هاي کم باعث رانش گروه ،ها مانند حداقل تفکیک يشیوه وضع ضوابط کاربري و موارد ،موارد

اجراي  تأثیربه همین دلیل ضروري است که . هاي غیررسمی شده است گاه سکونتین و در نتیجه گسترش غیررسمی زم
  .شوددرآمد به طور مستمر پایش و ارزیابی هاي کم فضایی بر وضعیت مسکن گروههاي  برنامه

 از جمله وظایف  هاي جبرانی سیاستسازي زمینه براي اعمال درآمد و مهیاهاي کم هاي فضایی با نیاز گروه هتطبیق برنام
  .باشداین نهاد می

 تاریخی ارزش با بافت هاي محدوده براي ویژه عملیاتی و راهبردي سند تدوین: پنجم برنامه

 هنري، و میراثی  ی،فرهنگ يها از ارزشاما ، دارندفرسوده  یبافتهرچند ه است ک ییها ، محدودهیخیتار يها محدوده
انجام نیست، و روش  قابلفرسوده  يها ر بافتیمشابه با سا ییها ها به روش آن يامر نوسازبر این اساس . برخوردارند يادیز

متأسفانه  ،لین دلیبه هم. ندکشور وارد ک یو فرهنگ یاجتماع ي هیبر سرما يریناپذ جبران هايتتواند خسار یمنادرست 
 يها با توجه به تفاوت. هایی قابل مالحظه به همراه داشته استتها خسار  ین محدودهساز در ا و گذشته ساخت يها در سال

ن یا يو نوساز يبهساز يبرا یاتیو عمل يراهبرد ي، الزم است سندها آنموجود در  یفرهنگ يها هیها و سرما ن محدودهیا
 .ار گرفته شودک بهموضعی  يها طرح  هیلکعنوان راهنما در  و بهشود ن یها تدو محدوده

  شهري بهسازي و عمران شرکت و گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازماناین سند راهبردي با همکاري 
  .گرددتدوین می
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  هاي عملیاتی برنامه )ب
  شهري با نرخ بهره حمایتی  هاي فرسوده خرید مسکن در بافتساخت و اعطاي تسهیالت : اولبرنامه 

 سود تا  تفاوت. میلیون ریال 400با میانگین  خرید مسکنساخت و   ساله 10هزار فقره تسهیالت  200  پرداخت ساالنه
به صورت انفرادي و گروهی با اولویت بر پرداخت تسهیالت . توسط دولت تأمین خواهد شد مسکن حمایتی  سقف یارانه

براي هر یک از محالت هدف، تخصیص هاي کالبدي تدوین شده بهسازي و ارتقاي سطح زندگی محالت مطابق با طرح
الذکر درآمدها نیز از طریق اعطاي تسهیالت فوقهاي مندرج در بخش تأمین مسکن کمبخشی از برنامه .داده خواهد شد

  .گردداجرا می

 دهندهاي هدف را در این طرح تشکیل میگروه 8تا  3هاي درآمدي  دهک.  

 وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان   متشکله شرکت عمران و بهسازي با همکاري سایر نهادهاي
  .کنندهاي کشور این طرح را اجرا میریزي، بانک مرکزي، بانک مسکن و سایر بانکمدیریت و برنامه

 یالت هاي جاري بازار تسه ها از محل وجوه عمومی و به نرخ اي است که بانکساز و کار عملیاتی اعطاي تسهیالت به گونه
  .نوسازي در قالب عقود مشارکتی و فروش اقساطی ارائه خواند نمود

 هاي مکمل نظیر افزایش هاي کالن و اجراي برنامهبه منظور اجراي طرح اثرگذاري این طرح با ایجاد نهادهاي مالی واسط
  . رتقاء خواهد یافتمندي محالت از امکانات شهري، اسطح بهره

 در حدود)تر از نرخ عقود مربوطه در بازارپایین% 9(التفاوت سود طرح در سال اول بابت مابهگردد اجراي این برآورد می ، 
  .تعهد مالی از محل بودجه عمومی به همراه داشته باشدمیلیارد ریال  7200

  فرسوده شهري هاي ودیعه مسکن به ساکنان بافت تسهیالتاعطاي  :دومبرنامه 
 هزار فقره تسهیالت ودیعه اجاره  60هاي فرسوده، پیش بینی شده است ساالنه در بافتدرآمد با توجه به حضور اقشار کم

هاي نوسازي مسکن قرار  ها در طرح هاي فرسوده که واحد مسکونی آن ساکن در بافتدرآمد کمخانوارهاي مسکن به 
 .، اعطا گرددگرفته است

  اجراي این طرح در . شوددرصد در نظر گرفته می 10آن میلیون ریال و نرخ بهره  150مبلغ این تسهیالت به طور متوسط
 .التفاوت بانکی نیاز خواهد داشتاي بابت پرداخت مابهمیلیارد ریال اعتبار بودجه 990سال اول در حدود 

  درآمدها هاي عملیاتی سوم و پنجم در بخش مسکن کمبرنامهبراي بخشی از ظرفیت این برنامه به طور مکمل و پشتیبان
  .، اجرا خواهد شدبخشی نیز به عنوان پشتیبان برنامه اول در این بخشو 
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   3هاي پرخطر شهري ساکن در محدوده هايتدوین بسته حمایتی براي خانوار :مسوبرنامه 
  ساخت و خرید مسکن  هزار تسهیالت 70ر شهري با اعطاي ي پرخطهامحالت و محدودهبهداشتی در  امن وامکان اسکان

  .درآمدهاو برنامه عملیاتی سوم در بخش مسکن کم در قالب بخشی از برنامه اجرایی اول

 شهري پرخطر هاي محدوده در ساکنخانوار  هزار 70به منظور اسکان مجدد  زمین تأمین.  

  ندارند، دولت با همکاري در برنامه اجرایی اول را % 14درخصوص خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط با نرخ بهره
درصد  7تا  5ها، بنیاد مسکن و سایر نهادهاي عمومی و اجتماعی، اعتبار الزم به منظور کاهش نرخ بهره تا سطح شهرداري

 . نمایدرا تأمین می

 کن هاي اجراي تأمین مسخانوارهایی که از تمکن مالی به منظور خرید واحد مسکونی برخوردار نیستند در اولویت برنامه
 .درآمدها قرار خواهند گرفتکم

  
  
  
  

  

                                                             
  .نظایر آن است و گیرهاسیل قوي، فشار هاي کابل نظیر ممنوعه هاي شهري محدوده پرخطر هاي منظور از محدوده  ٣
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 ايریزي شهري و منطقه بر نظام برنامه تأکیدبرنامه اصالحات درسیاست زمین با  :محور سوم

  نمایی وضع موجود  چهره
  به ساخت مسکن واگذار شده  برايبا کاربري مسکونی زمین دولتی هزار هکتار  85در دوران بعد از انقالب در مجموع

 .است پوشش دادهدرصد از افزایش جمعیت شهري را  20اسکان که  استاي  این واگذاري به گونهعملکرد  نحویکه

 مسکن  تمام شدههاي سوداگرانه در بازار زمین و گرانی زمین شهري، موجب افزایش سهم زمین از هزینه  رواج فعالیت
کمتر از  1370صد و در دهه در 35کمتر از  1360مسکن در دهه  در حالی که سهم زمین در کل هزینه تولید. شده است

درصد و در تهران به  56به  1391و در سال  48به  1384این شاخص در سال  بود، تمام شده مسکندرصد هرینه  40
  .درصد افزایش یافت 66.3رقم 

 مسکن بهاي به تسهیالت نسبت کاهش باعث مسکن  شده تمام قیمت آن تبع به و زمین  هزینه نسبت افزایش (LTV4) و 
 از تهران استان مسکن بهاي به تسهیالت متوسط نسبت که طوري به است، شده رهنی تسهیالت سقف افزایش اثرشدن بی
 .است رسیده 1391 سال در درصد 10 از کمتر به 1385 سال در درصد 32

  یررسمی زمین شدگیري و رشد بازار غ گذشته دو عامل باعث شکل هايالسدر طول: 

 1340نیمه دوم دهه (هاي جامع شهري  ریزي فضایی در ایران و تصویب و اجراي طرح ی نظام برنامهیبرپا از زمان .1
درآمدها در شهرهاي موجود با وضع قواعد و ضوابط نامتناسب با توان اعمال تبعیض یا شهروندزدایی کم )تاکنون

درآمد به سمت بازارهاي غیررسمی اي کمه گروه اي از عمدهبخش ها، مانند ضوابط تفکیک زمین، موجب گشته  آن
  .زمین و مسکن روي آوردند

سمت سکونت در حاشیه شهرها روي  به تدریج به بخشی از ساکنان کهبوده به نحوي گیري مناطق شهري  شکل .2
 .اند هآورد

 فروش ل از تغییر کاربري و به درآمد حاص اه ها و دهداري داري ي اخیر بخشها سالها و در  نظام درآمدي شهرداري اتکاي
از  پدیدهاین  .، موجب افزایش شتابان قیمت زمین با نرخی فراتر از تورم و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شده استتراکم
 . کاسته است مسکن متعارفتأمین براي خانوارهاي شهري و سطح دسترسی پذیري  توان

 به توجه بدون و بوده شهرها قانونی حریم  حوزه به محدود تنها شهري تفضیلی و جامع هاي طرح  تهیه قانونی فرآیند 
 پیوندي هم داراي شهرها کالن ویژه به و بزرگ شهرهاي که است درحالی این و است گرفته صورت پیرامونی مناطق

 ریزي برنامه نظام واقع، در. هستند فضایی و بخشی  یکپارچه مدیریت و ریزي برنامه نیازمند و اي منطقه کالبدي و کارکردي
 سکونت، و کار گزینی مکان در پراکندگی باعث گفته پیش هاي کاستی. است بوده منطقه ـ شهر به توجه بی ایران شهري
 توان می مجموع، در. است گشته زیربنایی مضاعف هاي هزینه و غیررسمی اسکان گسترش زیستی، بوم شدید هاي آسیب
 است حالی در این و گرفته صورت اي حاشیه مناطق به توجه بدون شهرها داخلی  حوزه به محدود تنها ها ریزي برنامه گفت

 .است منطقه سطح در متوسط، حتی و بزرگ شهرهاي عملکرد  حوزه که

  با توجه به ابعاد  ،براي مدیریت حریم شهرها )ها يدار استانمانند (ها و سایر نهادها  شهرداري ازعمل در عوامل گفته شده
 .کرده است سلب مسئولیتاسکان غیررسمی 

 زمان پیگیري کرده است سیاست زمین در دو دهه اخیر سه روش متناقض را به صورت هم: 
                                                             

٤ Loan to value 
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  فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها -
  ها ساز بیشتر در این محدوده و  هاي فرسوده و ساخت نوسازي بافت -
  ایجاد شهرهاي جدید -

این . کننده دو روش دیگر عمل کرده استندعمل به عنوان ابزار کُدر فروش تراکم مازاد در شهرها،  ،از میان این سه روش
  .نشانگر تداخل ساختاري در نظام مدیریت زمین است مسأله

 اي نتوانسته است با  ریزي و مدیریت شهري و منطقه نظام برنامه ،در طول دو دهه گذشتهتوان گفت که  در مجموع می
ند روند صعودي قیمت زمین را کُ ،هاي سمت تقاضاي بازار ی متناسب با ویژگیعرضه زمین به بازار رسمتنظیم جریان 

 .دنوارها در دسترسی به مسکن بیفزایپذیري خا و بر توان نماید

  هکتار زمین مسکونی شهري براي سکونت  3972سال  مناطق شهري در هرگردد کل برآورد می بازه زمانی این برنامه،در
درصد آن در شهرهاي جدید و مابقی در سایر نقاط شهري باید  27از این مقدار  .خواهند داشتوارهاي جدید نیاز خان

 .گردد تأمین

  راهبردها 
 ل در نظامکسب منابع درآمدي پایدار از قبیل اخذ  سمت فروشی بهاز تراکم گیري جهت تغییر و ها شهرداري درآمدي تحو

 .نظایر آنعوارض محلی، عوارض سوخت و 

 هاي شهرسازي اسکان ها و طرحهاي رویکردي، محتوایی و ساز و کارهاي تهیه و اجراي برنامهو رفع کاستی اصالح
 .درآمدها و اقشار متوسطجمعیت، با هدف تأمین زمین براي مسکن کم

 ریزي و مدیریت شهري هاي ناظر بر تغییر نظام برنامه سیاست

هاي مناسب  و آن تعیین مکان خواهند بودمشترك  مسألههاي مسکن در آینده داراي یک  ریزي شهري و برنامه نظام برنامه
 نظام فعلی تداوم. استدرآمد و متوسط هاي کم مسکن گروهمناسب براي ساخت زمین تأمین براي اسکان جمعیت شهرها و 

شهري ریزي  بنابراین هر گونه برنامه. ي حمایتی مسکن را خنثی خواهد کردها کلیه سیاست تأثیردر آینده تأمین مالی شهرها 
، تغییر این نظام را باید به رواز همین ؛رو خواهد کرد هها را با شکست روب مدت برنامهدر میاني نظام درآمد بدون تغییر ساختار

هاي پیشنهادي در این بخش به  سیاست بر این اساس .نمود هاي مسکن تلقی برنامهدر پذیري  براي تحقق اي هالزام پای عنوان
  :شرح زیر است

 به عنوان شرط  آنبر اصالح ساختار درآمدي  تأکیداي کالن براي تغییر و اصالح نظام مدیریت شهري با  تدوین برنامه
  .هاي مسکن پذیري برنامه بنیانی براي تحقق

 بر اساس این سیاست به دلیل .اي ریزي منطقه قالب برنامهدر ریزي شهري  ریزي و طرح تدوین رویکرد جدید برنامه 
هاي  هاي شهري به سمت ایجاد طرح چارچوب طرح و سوي تهیه و اجراي الزم است سمت، اي شدن ساختار شهرها منطقه

 .منطقه شهري براي شهرهاي بزرگ و متوسط تغییر یابد

 بخشی توزیع استاي تعادلر رجذب جمعیت و فعالیت دالزم براي افزایش سهم شهرهاي کوچک براي هاي  تدوین برنامه
 .جمعیت فعالیت و فضایی



سند تلفیق -طرح جامع مسکن  30 

 

  و مقررات فضایی و ساختمان  پذیري در ضوابط فضایی، با انعطافریزي  درآمدها در برنامه کماز ) شهروندزدایی(رفع تبعیض
و بهسازي شهري و روستایی و هاي توسعه و عمران، نوسازي  ها در طرح و گنجاندن آن درآمد کمطبقات متوسط و براي 

  .شهرهاي جدید

 با توجه به . ) ..ري و روستایی، مجموعه شهري و هاي کالبدي، شه طرح(هاي فضایی  تشکیل دفتر پایش اجراي برنامه
  .هاي طبقاتی مختلفاقشار مختلف و گروهمسکن 

 ي شهري از طریق پایش ها طرحدر فرآیند تهیه و تصویب وزارت راه وشهرسازي مسکن  امور اعمال نقش نظارتی معاونت
  .مستمر نیاز مسکن

 هاي آمایشی، کالبدي، منطقه و مجموعه شهري به عنوان طرح  هاي جامع و هادي شهرها و روستاها از طرح تبعیت طرح
 .فرادست

 ها  هاي دولت به شهرداري کمکهاي شهري و منوط شدن  و مدیریت یکپارچه در مناطق و مجموعه ریزي ایجاد نظام برنامه
 .ها به مشارکت فعال در تهیه و اجراي آن و دهیاري

  ها ها و مالیات هاي ناظر بر یارانه سیاست
 برقراري نظام مالیات بر اراضی بایر. 

 هاي بازتنظیم زمین هاي مالیاتی و حمایتی براي طرح مشوق تدوین. 

  هاي ناظر بر مداخله مستقیم سیاست
 درآمدهادرآمد در قالب برنامه مسکن کمهاي کم ساخت مسکن گروه زمین براي تأمین. 

 ادر سطح شهره زمین هاي بازتنظیم هاي قانونی و حقوقی مورد نیاز از طرح انجام حمایت. 

 زمین براي افزایش موجودي مسکن در شهرهایی که دولت در آنها داراي اراضی مناسب است تأمین.  

  هاي مبادله در بازار العات و کاهش هزینهسازي اط هاي ناظر بر شفاف سیاست
  هزار نفر 100ایجاد نظام اطالعات زمین در کلیه شهرهاي با جمعیت بیش از. 

 توسعه کاربرد سیستم کاداستر در سطح مدیریت شهري. 
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  ي نهادسازيها برنامه )الف
  ها تدوین الیحه قانونی اصالح ساختار نظام درآمدي شهرداري: برنامه اول

گردد گردد و پیشنهاد میریزي تدوین میو سازمان مدیریت و برنامه وزارت راه و شهرسازي وزارت کشور،این الیحه با همکاري 
  :سه هدف ذیل مورد تأکید قرار گیرددر محتواي این الیحه 

 ها به درآمد حاصل از فروش تراکم مازاد  کاهش اتکاء ساختار درآمدي شهرداري .1

 ساز  و   هاي ساخت و کار در فعالیت سازي فضاي کسبسالم .2

  هاي سوداگري در بازار زمین شهري و بهبود وضعیت بازار مسکن کنترل قیمت زمین و فعالیت .3

  ایجاد شوراهاي نظارت بر گسترش مناطق شهري: برنامه دوم
  :اي از اهداف طرح عبارتند ازنمونه

ها در نواحی شهري و حاشیه  مدیریت بهینه و مؤثر تراکمتوسعه فضاي قانونی الزم براي ایجاد بازار زمین کارآمد و  .1
 .شهرها

 .شهري مناطق سطح در زمین کارآمد و مؤثر مدیریت و هماهنگی ایجاد .2

 جهاد  ،جمهور و عضویت وزراي راه و شهرسازيکرج این شورا به ریاست معاون اول رئیس-ي تهرانشهر در منطقه کالن
البرز و  دارریزي، استاندار تهران، استان مدیریت و برنامه  ئیس سازمانر، کشور، صنعت، معدون و تجارت، کشاورزي

 .گرددتشکیل می شهرداران تهران، کرج و سایر شهرهاي اصلی

 شهرها این شورا به ریاست استاندار و عضویت شهرداران شهر اصلی و شهرهاي مهم منطقه، فرمانداران و  در سایر کالن
 .گرددجهاد کشاورزي صنایع و آب و فاضالب و برق تشگیل میمدیران کل راه و شهر سازي، 

 

هاي کالبدي در مقیاس شهرها و  ها و طرح سازي برنامهچارچوب قانونی براي آزادتدوین : سومبرنامه 
هاي  مناطق شهري از قید تقسیمات کشوري و ایجاد الزام قانونی براي نهادهاي محلی به رعایت طرح

  اي منطقه
 مدیریت توسعه شهري در کلیه سطوح جغرافیایی در ایجاد هماهنگی.  

 هاي مدیریت شهري از تقسیمات کشوريتدوین الیحه قانونی بر اي استقالل محدوده.  
  

 شهري و روستایی، ،هاي کالبدي طرح( هاي فضایی تشکیل دفتر پایش و اجراي برنامه: چهارمبرنامه 
  درآمدهابا توجه به مسکن کم..) .مجموعه شهري و

  سامان آمده استهاي ناب گاه سکونتجزئیات برنامه در برنامه.  

  

  

  



سند تلفیق -طرح جامع مسکن  32 

 

  ي عملیاتیها برنامه )ب
  هزار نفر و باالتر 200شهرهاي داراي جمعیت  هاي منطقه شهري براي تهیه طرح :اول برنامه
 نواحی شهري و حاشیه ها در  توسعه فضاي قانونی الزم براي ایجاد یک بازار زمین کارآمد و مدیریت بهینه و مؤثر تراکم

  .شهرها

 هاي اسکان جمعیت هاي فعالیت و تدوین اهداف، راهبردها و سیاست هاي اسکان جمعیت، محورها و قطب تعیین کانون.  

 تنظیم جریان عرضه زمین متناسب با تقاضا در سطح منطقه شهري.  

  ر نفر جمعیتهزا 200ایجاد نظام اطالعات زمین و مسکن در کلیه شهرهاي باالي  :دومبرنامه 
 سازي و دسترسی مستمر به آمار و اطالعات کامل و به هنگام ناظر بر زمین و مسکن شفاف.  
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  صنعت ساختمان کارآمدي تقویت :محور چهارم
  نمایی وضع موجودچهره
 بتون آرمه و  باهاي جدید  درصد ساختمان 80هاي اخیر همواره بیش از  استفاده از مصالح بادوام عمومیت یافته و در سال

 .شوند می ساختهاسکلت فلزي 

 اخیر رو به گسترش بوده است يها مقیاس تولید در سال. 

  است 1384برابر هزینه متوسط ساخت سال  4حدود  1392هزینه متوسط ساخت مسکن در سال. 

  است 1384سال  برابر هزینه تمام شده 6، تقریبا 1392هزینه تمام شده تولید مسکن با احتساب هزینه زمین در سال. 

 سازي در برابر زلزله مقاومها  ، به دلیل نبود نظام موظف و مسئول بازرسی، ساختمانبه رغم استفاده از مصالح بادوام
 .شوند نمی

  هاي نو شده  آوري استفاده از فناقتصادي براي  ، موجب کاهش انگیزهآنتغییرات قیمت زمین و امکان کسب انتفاع از
 .است

  است  گیري نیافته دهند که دوره زمانی ساخت در طول دهه اخیر تغییر چشم نشان میآمارهاي موجود. 

 آمارها و . برداري از آن در حد بسیار باالئی است ختمانی، ساخت مسکن و بهرهسا اتالف انرژي در مراحل تولید مصالح
 .جهانی است برابر متوسط 2دهند که مصرف انرژي در فرآیند ساخت  برآوردهاي کارشناسی نشان می

  مشکالت 
  ،این  ،با افزایش حجم تولید. پذیر نیست اعمال کنترل و نظارت جامع و مؤثر عمالً امکاندر نظام ساخت مسکن موجود

 .هاي با کیفیت پایین است شود که نتیجه آن تولید ساختمان تر می تر و عمیق آسیب بسیار جدي

 دنشو اتالف میبرداري  مقادیر زیادي انرژي در دوره ساخت و بهره.  

 هاي بازار براي نظارت مستمر در دوره ساخت کافی نیست آمد متناسب با ویژگی ضوابط، قوانین و ابزار نهادهاي کار. 

 کننده در بخش ساختمان بسیار محدود است قوانین و مقررات حمایت از مصرف.  

 ها و  نامه شوند و گواهی اعات و ثبت نمیاالجراء، در حین اجرا مر الزم استانداردها و مـقررات ساختمـانی مـصوب و
  .شوند هاي الزم، در مراحل مختلف ساخت، صادر نمی نامه تضمین

 هاي  ایجاد صنعت نوین ساختمان وجود دارد که مانع از حصول ویژگی موانع قانونی، اقتصادي، و اجتماعی متعددي در راه
ها و امکان  سیع همراه با ارتقاء کیفیت و کاهش هزینهسازي در مقیاس و ضروري براي تحقق این صنعت به ویژه انبوه

  .گردد هاي نو، می گیري از فناوري بهره

 ساز با مصالح بادوام، هماهنگ با آموزش نیروي کار نیست و سهم عمده ساخت و سازها توسط نیروي  و گرایش به ساخت
  .شود غیرماهر و نیمه ماهر، انجام می
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 درآمد شهري عملی نیست و به ساخت غیررسمی هاي کم ساز، براي گروه و بط ساختضواها و  نامه هاي آئین پذیرش توصیه
  .ها انجامیده است گاه سکونت

 شود کنترل و نظارت کیفی به میزان کافی و به نحو الزم انجام نمی.  

 حمایت از هاي  هاي کیفی و سیاست نامه ها، گواهی کننده مقاومت و کیفیت ساخت، مانند بیمه انواع تدابیر تضمین
اي است که  رغم وجود امکان بیمه کیفیت، شرایط بازار به گونه در حال حاضر علی. کننده تقریبا غایب است مصرف

 .شوند ها می خاص براي این دسته از واحد) برند(گذاري بر قیمت ملک و ایجاد آوازه تجاري  ابزارهایی مانند بیمه فاقد اثر

  راهبردها 
 و کاربرد ) مدوالر( اي و پیمانه ، پیش مونتاژ ساخته پیش يها هقطع سازي شامل صنعتی( نسازي ساختما توسعه صنعتی

  ).سازي است آوري نو در فرآیند ساختمان فن

 سازي واحدهاي مسکونی موجود در برابر سوانح طبیعی مقاوم.  

 هاي در حال احداث و ساختمان هاي موجود جویی انرژي در ساختمان ي صرفهها هحمایت از برنام.  

  ارتقاء  براي) و تضمین کیفیت ساختمان مانند بیمه کیفیت ساخت(گسترش استفاده از ابزارها و سازوکارهاي اقتصادي
  .کیفیت ساخت

 ارتقاء سطح مهارت و تخصص نیروي انسانی فعال در بخش ساختمان. 

  توسعه آموزش سازي و آگاهیهاي معطوف به  سیاست

  هاي فرهنگی و اجتماعی رسانی، تبیین و ترویج آگاهی گسترده از طریق رسانهاطالع.  

 سازي ساختمان و مسکن در سطوح مختلف علمی و فنی توسعه آموزش معطوف به صنعتی.   

 سازي دانش و تکمیل و ارتقاء چرخه ایجاد و توسعه تکنولوژي در  ایجاد مراکز تحقیق و توسعه به منظور توسعه و بومی
 .ي تولیدواحدها

  سازي هاي نو و توسعه صنعتی آوري فنمالی کاربرد تأمین هاي ناظر بر   سیاست

 هاي  هاي تسهیالت بانکی ساخت مسکن به منظور پرداخت اقساط اولیه با درصد باالتر به تناسب روش اصالح دستورالعمل
 .سازي صنعتی

 شدهسازي به سازندگان تأئید صالحیت  پرداخت مستقیم تسهیالت صنعتی. 

 سازي براي پرداخت به خریداران واحدهاي  هاي حاصل از صنعتی جویی اي از محل صرفه در نظر گرفتن اعتبارات یارانه
  .سازي تولید شده به روش صنعتی
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  هاي ناظر بر حمایت از مصرف کننده سیاست
 گواهی کیفیتمسکونی از طریق صدور باره کیفیت ساخت واحدهاي  رسانی به مصرف کننده درآگاهی. 

  هاي تولید سنتی در برابر تولید صنعتی،  اي و روش اقتصادي ساخت غیرحرفه هاي فنی و رسانی در مورد ناکارآمدياطالع
 .ها هاي سنتی و قیمت تمام شده آن به ویژه در ارتباط با مقاومت اندك سازه

 حگسترش بیمه سوان گیري از صنعت بیمه در تضمین کیفیت ساخت مسکن و بهره. 

  تشویق و نظارت بر تولید مسکن ،ناظر بر هدایت، حمایت هاي سیاست
 ساختمان یاي و مهندس هاي حرفه تدوین نظام بیمه مسئولیت فعالیت.  

  مصالح استانداردتدوین نظام بیمه. 

 بازنگري در مقررات ملی ساختمان، با هدف کارکرد گرایی و گسترش و بهبود عملکرد. 

 یک  زیر نظر هاي نوینهاي دولتی با تاکید بر استفاده از فن آوريدر زمین ساخت و سازهاي مشارکتی جراي طرحا
 .تولید ساختمان هاي صنعتیواحد توسعه کاربرد روش مدیریت

 ها براي تولید  گذاران خارجی و جلب سرمایه آوري تسهیالت براي صدور خدمات فنی مهندسی و مشارکت با سرمایه فراهم
حمل و مونتاژ قطعات  ،تولید ،شامل انتقال تکنولوژي(  ساخته سرمایه گذاري در زنجیره مسکن پیشصنعتی مسکن و 

 .)ساخته پیش

  سازي هاي معطوف به مقاوم سیاست
 سازي هاي نیازمند مقاوم شناسایی ساختمان.  

 سازي هاي اجرائی مقاوم سازان و بررسی و تصویب طرح بررسی صالحیت سازندگان و مقاوم.  

 سازي ها و ضوابط مقاوم سازي و به روزآوري دستورالعمل بهینه.  

 سازي حمایت مالی دولت از فرآیند مقاوم. 

 ها هاي ساخت و اجرا به منظور افزایش مقاومت ساختمان بازنگري دستورالعمل. 

  سازي سازي عمومی از مقاومآگاه.  

 هاي مسکونی و غیرمسکونی سازي ساختمان هاي مقاوم اجراي طرح.  

  کنندگان آن و تولید استانداردحمایت از تولید مصالح.  
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  هاي نهادسازي برنامه )الف
  استانداردتدوین نظام جامع  :برنامه اول

 ها وريافنسازي  اجتماعی و زیست محیطی و تالش در جهت بومی - سازي مسکن با کارکردها و شرایط اقتصادي  متناسب.  

 هاي اقتصادي و اجتماعی و الگوي مصرف و اسکان با توجه به ویژگی هاي نوین تولید ساختمانمعرفی روش.  

 اقلیمی -ايهاي منطقهبر اساس ویژگی هاي مدوالرهاي مربوط به سیستم نامه یم آئینتنظ.  

 ساخته هاي پیش تدوین نظام جامع استاندارد قطعه. 

 نهاي جدید ساختما تدوین ضوابط و مقررات براي مصالح و سیستم.  

  این برنامه با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي با همکاري موسسه استاندارد، معاونت امور مسکن وزارت راه
  . گرددتدوین میخصوصی و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان ملی زمین و مسکن و نهادهاي فعال بخش 

 برنامه اصالحات قانونی و حقوقی  :برنامه دوم

 یت و کارآمدي حقوقی در زمینه تولید صنعتی مسکنشفاف  

 هاي بخش ساختمان تهیه و تدوین نظام جامع حقوقی و قانون.  

 سازي ساختمان سازي مقررات ملی ساختمان همخوان با رویکردهاي توسعه صنعتی انجام بازنگري و روزآمد.  

 ها تدوین نظام نظارتی منسجم در جهت تقویت نظارت بر اجراي قانون.  

 سازي ساختمان هاي صنعتی تهیه فهرست بها متناسب با روش.  

  سازمان  معاونت حقوقی ریاست جمهوري،و همکاري محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي این برنامه با
معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان نظام مهندسی ، ریزيمدیریت و برنامه

 .گرددتدوین می شور، نهادهاي فعال بخش خصوصیک
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 هاي عملیاتی برنامه)ب

  هاي نوین آوري فنتدوین برنامه نیازسنجی آموزشی کاربرد  :اول برنامه
 ساز و ارتقاء دانش فعاالن حوزه ساخت  

 سازي در کلیه سطوح تدوین برنامه محتوایی آموزش با رویکرد صنعتی  

  جویی انرژي صرفه و سازي مقاومبرنامه تفضیلی : دومبرنامه 
 ي گذار ، قانونی و سیاست هاي نهادي ایجاد زمینه  

 سازي هاي نیازمند مقاوم شناسایی ساختمان.  

 سازي هاي اجرائی مقاوم و بررسی و تصویب طرح اشخاص حقوقی فعال در مقاوم سازي تائید صالحیت.  

 سازي ها و ضوابط مقاوم تدوین دستورالعمل.  

  جویی انرژيو صرفه ها هاي ساخت و اجرا به منظور افزایش مقاومت ساختمان دستورالعملبازنگري.  

 سازي عمومی سازي، شامل برنامه آگاه تدوین برنامه تفصیلی اجرائی مقاوم.  

  هاي مسکونی و غیرمسکونی سازي ساختمان ي مقاومها طرحاجراي.  

 مهندسیهاي فنی  تعاونی(مهندسی  -هاي فنی ایجاد تشکل(.  

 جویی انرژيصرفه برايهاي تشویقی تدوین بسته. 

   سازي ي مقاومها طرحمالی تأمین  :سومبرنامه 
  ز اآغ درصد 5با نرخ سود میلیون ریال  150 به میزان سازي مقاوم تسهیالت بانکیهزار فقره  70با اعطاياجراي این طرح

  .پرداخت خواهد شد از محل بودجه عمومی) میلیارد ریال 1680به میزان (درصد  21التفاوت سود تا سقف مابه .گرددمی

 درآمدها و برنامه عملیاتی سوم بخش هاي عملیاتی دوم و سوم بخش مسکن کمبرنامههاي در اجراي این برنامه از ظرفیت
  .هاي فرسوده استفاده خواهد شدبافت
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  مالی مسکن  تأمینبهبود و توسعه نظام  :محور پنجم
  موجود نمایی وضع چهره

 اندازهاي بخش خصوصی مالی بر پس تأمیناتکاء نظام  )1

  1386 - 1381   1390 - 1386   
 64  %73  انداز بخش خصوصی پس%  
 30  %23  اعتبارات بانکی%  
 3  %2  بودجه عمومی%  
 3  %2  هاي دولتی شرکت%  

   1391 در سال) LTV(5مسکن قیمت به تسهیالت پایین نسبت )2
  

 درصد 10 کمتر از  تهران  
 درصد 40الی  30  شهرهاي بزرگ  
 درصد 55الی  40  بودجه عمومی  

  گیري تسهیالت مسکن به سمت تسهیالت ساخت جهت )3
  مربوط به وام خرید مسکن بوده است 1388تا  1370هاي مسکن از ابتداي سال  درصد از وام 30به طور متوسط .

  .تنزل پیدا کرده استدرصد  10به کمتر از  1388هاي پس از این نسبت در سال

 مسکن مالی تأمین اعتباري نظام از درآمدکم خانوارهاي شدنگذاشته کنار )4

  )مانده تسهیالت به تولید ناخالص داخلی نسبت بودنایینپ( بودن اندازه بازار رهن کوچک )5

  بودن نهادهاي مالی فعال در بازار مسکنمحدود )6

 حجم اعتبارات در بخش مسکن  گسترشکم یا ناچیز از ابزارهاي مالی نوین براي  استفاده )7

 انداز مسکن و فقدان بازار رهن ثانویههاي پسبودن درجۀ پیشرفت نظام تأمین مالی مسکن به دلیل ضعف صندوقپایین )8

مرتباً در حال کاهش  1392ا ت 1370از سال ) در سمت تقاضا ویژه به(روند تسهیالت اعطایی شبکۀ بانکی به بخش مسکن  )9
  . سازد مالی بانکی را دشوار می تأمینبوده است که همین امر استفاده از ابزارهاي نوین 

از  هاي اخیر به توزیع منابع دولتی طرح مسکن مهر مشغول بوده وبانک مسکن به مثابه بانک تخصصی مسکن در سال )10
 .استهدف تجهیز منابع جهت گسترش بازار رهن دور افتاده 

   

                                                             
٥ . Loan to Value 
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  مسکن بخش مالی تأمین مشکالت و مسائل
 ویژه در مورد اعتبارات خرید مسکن  کن بهدار در بخش مسی، بلندمدت و پادراستطاعت، یافک يمنابع اعتبار عدم تخصیص

 ).بازار رهن(

 انداز مسکن و مجوز انحصاري  هاي پس اتکاي صندوق ها در اعطاي تسهیالت رهنی به محدودبودن نظام بانکی و لیزینگ
 .نکانداز مس در صندوق پس يگذار ن در قبال سپردهکد مسیالت خریتعهد پرداخت تسهبه ن کمس کبان

 ن المللی براي تأمین مالی ساخت و خرید مسکعدم اتصال به منابع مالی بین 

 هاي درآمدي و  هاي متفاوت متناسب با نیاز متفاوت اقشار مردم در گروه فقدان تنوع محصوالت رهنی با شرایط و نرخ
  .مناطق جغرافیایی مختلف

 نکالت بخش مسیاز تسه ين و متوسط درآمدییپا يها کده يبرخوردار تفاوت سود براي   نبود ترتیبات ویژه و یارانه.  

 لحاظ تورم و تالطم نرخ تورم به نکالت بلندمدت در بخش مسیتسه يبه اعطا کینظام بان یرغبت یب. 

 قیمت مسکنالت بخش مسکن به ینسبت پایین ارزش تسه. 

  نکالت مؤثر در بازار مسیتسهاعطاي  يالزم برا ییاراکو نداشتن تجهیز کافی منابع مالی  عدم.  

 کنگسترش حجم اعتبارات بخش مس يبرا ین مالینو يابزارهاگیري نهادها و طراحی  شکل عدم. 

  اعطاي اعتبارات به سازندگان واحدهاي لوکس مسکونی، اداري و تجاري بدون وجود بازار : اعتبارات ناکارآمدتخصیص
 .  تخصیص منابع به خرید بلندمدت مسکن ارزان و متوسط قیمت ها و عدم  براي محصوالت آن

 به صندوق توزیع وجوه دولتی براي مسکن مهر رهنیة تسهیالت دهنداي و ارائه  تبدیل بانک مسکن از بانک توسعه. 

 با شرایط متفاوت بندي و اعتبارسنجی مشتریان براي اعطاي تسهیالت مسکن ضعف نظام رتبه. 

  ها آن به توجه لزوم و مسکن بخش مالی تأمین بر اثرگذار عوامل
  و نیز تالطم نرخ تورم  مانند تورم و نرخ سود ییرهایالن و متغکساختار اقتصاد  

 نکساختار بازار مس  

 و اندازه کوچک بازار سرمایه در تأمین مالی مسکن) کوچک بازار رهن  اندازه( بازار پول  هانداز  

 مسکن دخالت دولت در اقتصاد  هنحو  

 و ثروت یع درآمدتوز  هنحو  

 ن و با نرخ سود باال در اقتصاد یگزیجا  بازانه سفته يوجود بازارها 

 گذاري، اعطاي تسهیالت، میل به اخذ  انداز، سرمایه سیاسی و یا انتظار این تحوالت که بر میزان پسـ  تحوالت اقتصادي
 .سطح تسهیالت معوق اثر گذارندو تسهیالت 
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  مسکن مالی تأمین نظام بهبود راهبردهاي
 آن  گسترده  ترکردن بازار تأمین مالی مسکن و توسعه رقابتی 

 بخش  بازار کلیدي براي توسعه  مثابه بازار رهن به  جانبه همه  توسعه 

 هاي قانونی براي تقویت نهادهاي موجود و تشکیل نهادهاي جدید  بهبود شرایط نهادي و استفاده از ظرفیت 

 منابع مالی ساخت و خرید مسکن  فاده از بازار سرمایه جهت توسعهاست 

  سرمایه براي گسترش تأمین مالی بخشتقویت و استفاده از ابزارهاي جدید در بازار پول و 

 و جغرافیا ها، نیازها ی به تنوع شرایط، نرخگوی منظور پاسخ سازي محصوالت تأمین مالی ساخت و محصوالت رهنی به متنوع 

  مسکن مالی تأمین در بانکی نظام عملکرد سازي بهینه و ءارتقا هاي سیاست
  مسکن) رهنی(خرید گسرتش متعادل و متوازن بازارهاي تسهیالت ساخت و. 

 ها و مؤسسات اعتباري به بازار اعتبارات رهنی حذف موانع ورود بانک. 

 هاي نظام تأمین مالی  منظور توسعه، تقویت و استفاده از ظرفیت هاي اطالعاتی و قانونی به ایجاد و تقویت زیرساخت
 .مسکن

 سود سپرده و نرخ سود تسهیالت مسکنزدایی از بازار تأمین مالی مسکن و تعدیل مقررات تعیین نرخ  مقررات. 

 ها و اقشار ضعیف و متوسط هدف اولی تفاوت سود به خانه  طراحی و برقراري نظامات شفاف پرداخت یارانه. 

 انداز و تسهیالت  انداز مسکن و مؤسسات پس هاي پس گسترش نهادهاي فعال در بازار رهن از قبیل تشکیل صندوق
 .مسکن

 اي پیشرو در گسترش ابزارها و نهادهاي بازار پول جهت تأمین مسکن توسعه تبدیل بانک مسکن به بانک. 

 هاي متفاوت، و شرایط مختلف  هاي سود منعطف، سقف تنوع در سبد تسهیالت رهنی و ساخت در بخش مسکن با نرخ
 .جهت پاسخگویی به انواع تقاضاهاي تسهیالت مسکن در مناطق جغرافیایی مختلف

  مسکن مالی تأمین در سرمایه بازار عملکرد سازي ینهبه و ءارتقا هاي سیاست
 اي پیشرو در گسترش ابزارها و نهادهاي بازار سرمایه جهت تأمین مالی مسکن تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه. 

 ایجاد بازار رهن ثانویه با هدف تقویت بازار رهن اولیه. 

 هاي مستغالت براي تقویت طرف تقاضا ایجاد صندوق. 

  هاي زمین و ساختمان براي تقویت سمت عرضهفعالیت صندوقگسترش. 

  استفاده از ابزارهاي مالی اسالمی مانند صکوك، مرابحه، استصناع، و. ...  
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  نهادسازيهاي  برنامه) الف
   ضمانت تسهیالت مسکنتشکیل صندوق : برنامه اول

  بانک درون در نهاد این .آمده است) هاي نهادسازيبرنامه اول در بخش برنامه(درآمدها ي مسکن کمها برنامهجزئیات در 
 که است درآمدي هاي گروه به رهنی تسهیالت ضمانت آن هدف. گیرد شکل تواند می مستقل نهادي ي مثابه به یا و مسکن
 .شود می تلقی پررسیک تجاري هاي بانک توسط آنان به تسهیالت اعطاي

  ثانویه رهن بازار تقویت و اندازي راه: دوم برنامه
 6 رهنی تسهیالت اوراق انتشار نیز و اولیه بازار در اعطایی تسهیالت ضمانت طریق از مسکن بانک)MBS (اي عمده نقش 

  مانده کل از درصد 25 سال، 5 ظرف تدریج به و درصد 5 برنامه اول سال در که است آن تالش. کند می ایفا رهن بازار در
 اوراق انتشار آتی اقساط از درصد 25 به 10 از حرکت. رسد فروش رهن ثانویه به بازار در و شده بندي بسته رهنی تسهیالت

حرکت منابع مالی در  برنامه این اجراي. گیرد می صورت ثانویه رهن بازار عمق و توان با متناسب آتی هاي سال در رهنی
 بازار در خود عمومی منابع از تر کم ها بانک شود می باعث بخشد وسرعت می را) بانکی ي شبکه( مسکن مالی تأمین نظام
 رود؛عالوه بر موارد فوق، اهداف ذیل از تقویت بازار رهن ثانویه انتظار می .کنند استفاده رهن

o  کی و مؤسسات اعتباريبان  کهشب توسط نکمس التیتسه ياعطا توان شیافزاگسترش بازار رهن از طریق. 

o ي انتظار از طریق کاهش دوره انیمتقاض ين براکمستسهیالت افت یان درکل امیتسه. 

o هیبازار رهن اول ات اعطایی درن اعتباریتأم يبراتفاوت سود پرداختی دولت   مبلغ یارانهاهش ک. 

o سال 25 تا نکمس دیخر التیتسه یزمان سقفتدریجی  شیافزا.  

  سازمان مدیریت و شبکه بانکی،  ،وزارت راه و شهرسازي، بانک مرکزياین طرح با محوریت بانک مسکن و با همکاري
 .انجام خواهد شد وزارت امور اقتصادي و دارایی ریزي وبرنامه

  )REIT(7 گذاري مستغالتهاي سرمایهاندازي صندوقراه: سوم برنامه
 شهرها تقویت طرف تقاضا با توجه به اضافه ساخت در کالن.  

 قیمت  از کل تولیدات مسکن گران و میان% 10 مبادالتی حداکثرگذاري مستغالت با ارزش هاي سرمایهصندوق اندازيراه
  .در افق طرح جامع 

 هاي مربوطه دستورالعمل  کردن بورس اوراق بهادار براي تهیه فعال.  

 ها استاندارد و متناسب با کارکرد این صندوق  تنظیم قراردادهاي فروش و اجاره.  

  داريتوسعه اجاره: چهارم برنامه
  هاي مسکونی و اداري مجموعه  اي و اقتصادي در کشور در حوزه داري کارآمد، حرفه اجارهگسترش نظام.  

 داريهاي مربوطه به منظور گسترش بازار اجارهنامهبینی ابزارهاي تشویقی و حمایتی و تدوین نظامات و آیینپیش . 

                                                             
٦ Mortgage Backed Security 
٧ Real Estate Investment Trust 
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 اداري واحدهاي بزرگ مسکونی یا  انتشار اوراق صکوك اجاره مبتنی بر اجاره  توسعه . 

 ي ششم گذاري برنامه با هدف(اي  گذاري مستغالت از نوع مختلط یا صرفاً اجاره هاي سرمایه صندوق  توسعه.( 

 اي مسکن در سطح ملی و منطقه  هاي اجاره طراحی و اجراي شاخص.  

   8هاي امانیطراحی و استقرار حساب: پنجم برنامه
 از حقوق خریدارانفروش واحدهاي مسکونی و حمایت  مندکردن پیش نظام.  

 هاي بانکی براي  ها و دستورالعمل بخشنامهتدوین ها و  فروش عمومی با تشکیل حساب امانی نزد بانک طراحی مدل پیش
 .فروش واحدهاي مسکونی استقرار حساب امانی پیش

 هاي امانی واحدهاي مسکونی یا اداري به مدل تشکیل حساب عمومی فروش هاي مختلف پیش تبدیل شیوه. 

  درآمدهاهاي نیکوکاري در حوزه مسکن کماندازي و گسترش صندوقراه: ششم رنامهب
 مده استآدرآمدها جزئیات در برنامه مسکن کم.  

   

                                                             
٨ Escrew Accounts 
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  عملیاتیهاي  برنامه) ب
  انداز مسکنهاي پستقویت و توسعه صندوق :برنامه اول

 دار آید که نقش بسزایی در خانهایران به شمار میترین ابزارهاي تأمین مالی در انداز مسکن یکی از پرسابقهصندوق پس
شدن خانوارهاي ایرانی داشته است اما متأسفانه این صندوق در دهه گذشته جایگاه خود را در اقتصاد خانوار و اقتصاد 

براي کافی  اقتصادي کشور، خانوارها از انگیزه- هاي وارونه در نظام سیاسیمسکن از دست داده است و با اتخاذ سیاست
انداز مسکن الزم است این رویه اصالح شود و اصالح ساز و کار صندوق پس. دار شدن برخوردار نیستندانداز براي خانهپس

  . و گسترش حوزه عمل آن به عنوان یکی از اهداف دولت و بانک مرکزي تلقی گردد

 آید و به شمار می رهن بازار منظور تقویتانداز مسکن یکی از ابزارهاي تجهیز منابع به تقویت و توسعه صندوق پس
  .را به دنبال خواهد داشت بازار رهن  از منابع عمومی خود براي توسعهها  بانک  کاهش استفاده

 هاي جدید در بانک مسکن و در گام دوم اخذ اندازي صندوقدر گام اول اصالح ساختار صندوق پس انداز مسکن و راه
هاي کشور مورد  بانک  انداز مسکن در کلیه هاي پس شدن صندوق سالمی ایران براي فعالمصوبه از بانک مرکزي جمهوري ا

 .باشدنظر می

 درصد از منابع بازار رهن  50از  انداز مسکن تا افق طرح جامع، بیش هاي پس توان انتظار داشت با افزایش تعداد صندوقمی
انداز به منظور تجهیز منابع براي اجراي هاي پس ز صندوقهمچنین، اشکال متنوعی ا. ها تأمین مالی شود از محل صندوق

 .باشنداندازي میهاي مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و نیز مسکن آزاد قابل راهطرح

 توانند التفاوت سود وابسته نیستند و میبهاي به منظور پرداخت ماانداز مسکن لزوماً به منابع بودجههاي پسصندوق
هاي هدف را ی منابع را به نحوي تنظیم کنند که بهاي تمام شده پول جذابیت کافی براي گروهجریان ورودي و خروج

بایست از طریق پرداخت هایی که دولت قصد حمایت از گروه خاصی را داشته باشد میدر هر حال، در طرح. داشته باشد
 .ها کمک نمایدمین وجوه اداره شده به صندوقو یا تأ التفاوت سودبهما

  توسعه بازار رهن اولیه :مه دومبرنا
 از قیمت مسکن در % 50گذاري طرح جامع دستیابی خانوارها به تسهیالت رهنی از طریق نظام بانکی حداقل برابر با هدف

  از قبیل تقویت بازار ثانویه هاي نهادسازي و عملیاتی در حوزه تأمین مالی مسکن بسیاري از برنامه. باشدافق طرح می
انداز و تسهیالت  انداز مسکن، تشکیل مؤسسات پس هاي پس کیل صندوق ضمانت تسهیالت، تشکیل صندوقرهن، تش
 .باشدمیهمگی در راستاي تقویت بازار رهن ... مسکن و 

  شوند اما بدیهی است یارانه و تسهیالت دولتی به آنان که نیازمندترند درآمدي مخاطب بازار رهن تلقی میهاي  گروهتمام
 . یابدمیاختصاص 

 انداز و تسهیالت مسکن با هدف حمایت از بازار رهن و اعطاي این  انداز و مؤسسات پس هاي پس صندوق  تشکیل گسترده
 .باشد، یکی از ارکان اجرایی این برنامه میتسهیالت

 در صورت لزوم(کنند و دولت یا سایر مراجع  هاي جاري پرداخت می ها و مؤسسات اعتباري تسهیالت را به نرخ بانک (
 . پردازند هاي سود را می تفاوت
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 از جمله  نکول رهنی  هاي بیمه و تأکید بر طرح) تضمینغیر از صندوق (رهنی با کارکرد مناسب   طراحی بازار بیمه
 .آیداقدامات مکمل این برنامه به شمار می

 منجر به ارتقاي احتمال  )کن آزادمس  اقل در حوزهحد(هاي لیزینگ در تأمین مالی خرید مسکن  کردن شرکت فعال
 .گذاري طرح خواهد گردیددستیابی به هدف

 تسهیالت رهنی مجموع  به ساله 10 یزمان  دوره یکن آغاز و در کد مسیخر تسهیالتهزار فقره  100 يبرنامه با اعطا
اعطا درصد  14ال و با نرخ سود یون ریلیم 600متوسط  این تسهیالت با در آغاز،. دیون واحد خواهد رسیلیم 4شده اعطا
بدیهی است . شود و با توجه به تحوالت بازار مسکن و بازار پول، مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ آن تغییر خواهد کرد می

   .شود پرداخت می درآمد کم يها گروهتر به بزرگ  یارانه

  تفاوت . ل بودجه عمومی مورد نیاز خواهد بودسود بانکی از مح کمک  ارانهیال بابت یارد ریلیم 4200در سال اول حداقل
سود مسکن حمایتی تا مسکن اجتماعی توسط نهادهاي عمومی و خیریه   سود مسکن حمایتی توسط دولت و فاصله

با این کاهش، میزان . هاي آتی لحاظ نشده است در این محاسبات کاهش نرخ تورم و سود بانکی در سال. شود پرداخت می
  .یابد تقلیل می اعتبار مورد نیاز

  چنانچه این تسهیالت از محل وجوه دولتی و یا از محل استمهال خط اعتباري مسکن مهر پرداخت گردد، بدیهی است
 .گرددسود بانکی اجرایی می کمک  ارانهطرح بدون نیاز به ی

  سازمان مدیریت و شبکه بانکی،  ،وزارت راه و شهرسازي، بانک مرکزياین طرح با محوریت بانک مسکن و با همکاري
  .انجام خواهد شد وزارت امور اقتصادي و دارایی ریزي وبرنامه

  مالی ساخت مسکن تأمین :مبرنامه سو
 هاي  ویژه مجموعه ها و مؤسسات اعتباري و به هاي مسکونی در بانک هاي تأمین مالی ساخت مجموعه ایجاد تنوع در شیوه

 .با سازندگان) و مؤسسات اعتباري(ها  تأمین مالی جدید بین بانکبزرگ از طریق طراحی قراردادهاي 

 هاي ساختمانی  از تأمین مالی کل پروژه% 10ها حداقل به  و افزایش تعداد آن ساختمان و نیزم هاي صندوق  توسعه
  .مسکونی در افق طرح جامع

  براي ساخت مسکن خاص  سپرده یگواه هايانتشارافزایش میزان.  

 نکمس دیتول یمال منابع نیتأم در) نگیزیل( يواسپار يها تکشر از استفاده. 

 ايگذاري و تسهیالت منطقهاندازي موسسات سپردهراه. 
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  مسکن روستایی :محور ششم
  نمایی وضع موجود چهره
  در نقاط روستایی سکونت داشتند 1392در سال خانوار  میلیون 5.9درحدود. 

  یاستحفاظ  م محدودهیه خارج از حراست ک یخانوار، نقاط 20 يباال یینقطه روستا 35800 ،شورک يها يل آبادکاز 
ن یا یونکمس يدر واحدها یتیرد فعالکارکتوجه به  ،ن روستاهایا یشتیت معیبا توجه به وضع. بزرگ قرار دارند يشهرها

 .است يروستاها ضرور

 گذشته بوده است  در روستاها روند غالب دهه یونکمس يوسازها ش ساختیو افزا ییت روستایاهش نرخ رشد جمعک. 

 ش داردیرو به افزا ي، اما روند)درصد از خانوارها 9به  یکنزد(ست یج نیدر روستا را ینینش اجاره. 

 درصد 18(ش است یرو به افزا ییروستا يخانوارها  نهین در سبد هزکسهم مس.( 

  بوده است يگونه سند فاقد هر یونکمس يدرصد از واحدها 5/14، حدود 1392در سال. 

  بازار  است؛ یررسمیغ يها گاه ونتکبزرگ جزء س يرامون شهرهایپ ينقطه در روستاها 1500 یی،ل مناطق روستاکاز
 .داردر نقاط یبا سا يادیز يساختار يها ن نقاط تفاوتین اکمس

   ن یاز ا. باید ساخته شود 1405به سال  یمنته  دورهطی در  یونکواحد مسمیلیون  4/2شده،  انجام يگذار هدفطبق
مبود کرفع  يهزار واحد برا 517د و یجد يونت خانوارهاکس يهزار واحد برا 248، يهزار واحد نوساز 1635تعداد 

 .، ساخته خواهد شدخانوارهاي موجودن کمس

 ارد تومان یلیهزار م 11به  ،1393ثابت  يها متیبه ق یین روستاکمسدر ساالنه  يگذار هیسرما ،طرح جامع  در طول دوره
 .خواهد بودبالغ 

 مشکالت

 دارد تقویت به نیاز و نبوده مطلوب حد در روستایی فنی ناظران عملکرد. 

 شود رها مخروبه و فرسوده صورت به ها واحد از بسیاري تا شده موجب روستاها سطح در نوسازي و تخریب بودن زا هزینه 
 روستایی هاي بافت در را زیادي نابسامانی موجبات پدیده این. شود ساخته نقاط سایر در جدید واحدهاي ها، آن جاي به و

 .است آورده فراهم

 با مسکن ساخت تکافوي ساخت، هاي هزینه با مقایسه در) ریال میلیون 150( روستایی مسکن ساخت تسهیالت میزان 
 .دهد نمی را کیفیت

 خانوارهاست اجتماعی و اقتصادي و مکانی هاي ویژگی با انطباق فاقد روستایی مسکن تسهیالت پرداخت نظام. 

 دارد نیاز بازنگري و تقویت به کنند نمی استفاده تسهیالت از که وسازهایی ساخت بر نظارت. 
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 راهبردها

 ایجاد نظام پایش برنامه. 

 توسعه بازارهاي پولی و مالی نهادهاي محلی. 

 ساز و  سازي ضوابط ساخت بهینه. 

 ترویجی براي درجاسازيهاي اتخاذ سیاست. 

 ي مشترك با کمیته امداد و سازمان بهزیستیها هتدوین برنام. 

 در بانک اطالعاتی درآمدایی افراد نیازمند مسکن اقشار کمایجاد سازوکار شناس. 

 طراحی و اجرا(االجرا در نظام فنی روستایی  تدوین استانداردهاي الزم.( 

 اندز تسهیالت استفاده کرده یا نکردهاعم از اینکه ا(ساخت و سازهاي روستایی ارت بنیاد مسکن انقالب اسالمی بر نظ.( 

 دهی دفاتر فنی مرتبط با این بخش آموزش و ارتقا دانش فنی نیروي کار و سامان.  

 ی و کیفی کارگاو تضمین خرید از بازار ها همالی براي تجهیز کارگا تأمیني تولید مصالح از طریق ها هتوسعه کم. 

 ارهاراهک

 روستایی درآمدشناسایی اقشار کم. 

  راه اندازي سامانه ثبت اطالعات جامع مسکن روستایی و اتصال آن به بانک اطالعات مکانیGIS. 

 تدوین ضوابط و استانداردهاي نظام فنی روستایی منطبق با شرایط بومی. 

 نمودن آن به عنوان بخشی از انگاره مسکن روستاییوجه به نقش فضاهاي معیشتی و لحاظت . 

 ي تولید مصالح ساختمانیها هحمایت مالی از کارگا 

 راه اندازي نهادهاي محلی بهسازي مسکن. 

 اندازي بیمه مسئولیت کارشناسان فنی راه. 

 سازي آن طراحی الگوي مطلوب مسکن مطابق با معیشت و اقلیم و نمونه. 

 ساز و نرژي در ساختسازي مصرف ا آموزش بهینه. 

 اعمال تخفیف در عوارض صدور پروانه و افزایش تسهیالت براي درجاسازي. 

 تدوین برنامه جامع آموزش نیروي کار دفاتر فنی روستایی.  

 درآمدها و مسکن اجتماعیانتزاع تأمین مالی روستاهاي پیراشهري از مسکن روستایی و اتصال آن به نظام تأمین مالی کم.  
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  هاي اجرایی برنامه
  بر نوسازي تأکیدطرح مسکن روستایی با تشکیل شوراي راهبردي : برنامه اول

  ،است هاي اجرایی مؤثر در حوزه عمران روستایی دستگاهمیان ایجاد هماهنگی هدف اصلی از اجراي این برنامه.  

 ن یبا توجه به ا. خواهد بودن کمس يدرصد معطوف به نوساز 68در افق طرح جامع تا حد  یین روستاکبخش مس  برنامه
 ییروستا  عمران و توسعه  به حوزه یلکن مهم را با توجه یانهاد مسلط بر امر مسکن روستایی،   بهمثا کن، بهاد مسیبن ،امر
 يج فرهنگ نوسازیتا تروگرفته  ییربنایسات زین تأسیاز تأم یگوناگون يها نهین مهم در زمیبرد ا شیپ. خواهد بردش یبه پ

و در  یدستگاه نیب ین حوزه در چارچوب هماهنگیدر ا يزیر برنامه. دنبال خواهد شد یو فن یمال يها ل مشوقو اعما
 .است ین انقالب اسالمکاد مسیآن با بن یه سرپرستساختاري انجام خواهد گرفت کقالب 

  ارت وز وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزارت راه و شهرسازي،این برنامه با همکاري
  .ریزي کشور تدوین و اجرا خواهد شد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه

  ایجاد نظام اطالعات پایه مسکن روستایی و برپایی نظام پایش برنامه :برنامه دوم
 داشتن ) 2(و  از وضعیت کلی مسکن روستاییروز  داشتن اطالعات به هنگام و به ) 1(ف اصلی از اجراي این برنامه، اهدا

 .باشدمی هاي اجرایی ها و طرح امکان اطالعاتی پیگیري نتایج برنامه

 گیردبه منظور اجراي این برنامه اقداماتی شامل موارد ذیل انجام می:  
o جامع طرح از بخشی  مثابه به روستایی مسکن اطالعات بانک براي نیاز مورد هاي شاخص و ها چارچوب تعیین 

 .کشور مسکن اطالعات

o اطالعاتی هاي بانک سایر به آن اتصال و روستایی مسکن جامع اطالعات ثبت  سامانه اندازي راه و اطالعات آوري جمع. 

o شده پردازش و گردآوري اطالعات  برپایه گذاري سیاست ادواري هاي گزارش تدوین. 

  گرددهاي ذیربط اجرا میاسالمی و با همکاري دستگاهاین برنامه با مسئولیت و محوریت بنیاد مسکن انقالب.  

  ارتقاء نظام فنی روستایی: برنامه سوم
 واحدهاي مسکونی  ت ساختیفکی يارتقا) 2(و  ین فنارد ناظرکعمل يساز نهیبه) 1(ف اصلی از اجراي این برنامه، اهدا

 .باشدمی روستایی

 گیرداقداماتی شامل موارد ذیل انجام می ،به منظور اجراي این برنامه:  
o طراحی و اجرا(االجرا در نظام فنی روستایی  تدوین استانداردهاي الزم.(  
o دهی دفاتر فنی مرتبط با این بخش آموزش و ارتقاي دانش فنی نیروي کار و سامان.  
o متصل به بانک اطالعاتی   شده هاي تعیین ایجاد سازوکار پایش و ارزیابی بخش طراحی و اجرا براساس شاخص

 .صورت متمرکز به

o ژه در روستاهایم شهرها و به ویخارج از حر يوسازها ساخت  هیلکبر  ییروستا نظارت نظام فنی تعمیم. 

  این برنامه با همکاري بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، معاونت مسکن و ساختمان و
 .گردداجرایی میسازمان نظام مهندسی 
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  مالی مسکن روستایی تأمیناصالحات در نظام  :برنامه چهارم
 اهداف مورد انتظار از اجراي این برنامه عبارتند از :  

o ساز در روستاها و افزایش موجودي مسکن روستایی و تسریع فرآیند ساخت.  
o وساز واحدهاي مسکونی روستایی گذاري در ارتقاي سطح کیفی ساخت سرمایه.  
o  گسترش بازار رهن براي خرید و بهسازي و نوسازي واحدهاي مسکونی روستایی و افزایش مشارکت روستاییان در

انداز و تسهیالت  گیري مؤسسات پس انداز مسکن روستایی و نیز شکل هاي پس مالی از طریق تشکیل صندوق تأمین
 .مسکن روستایی

 : باشدو اقداماتی به شرح ذیل می هابرنامه تحقق این اهداف، نیازمند اجراي
 مدت انیدر م(ن نهادها ین به سمت اکمستسهیالت  يریگ  و جهت ییروستا و تسهیالتانداز  پس يها صندوق اندازي راه.(  

 ن متناسب با نرخ تورمآر ییال و تغیون ریلیم 150سقف تا  یین روستاکمستسهیالت ش متوسط مبلغ یافزا.  

  5بهره هزار فقره تسهیالت رهنی بهسازي و نوسازي مسکن روستایی با نرخ  200اعطاي سالیانه% . 

 و  ياقتصاد يها یژگیمتناسب با و) مبلغ و نرخ سود(تسهیالت ط یردن شراک يا منطقه يژه براین دستورالعمل ویتدو
  .مناطق یاجتماع

 توان از  ي، مینوساز یاضاف يها نهیجبران هز يبرا ؛درصد 10ب یبا ضر ينوساز يبرا یین روستاکمستسهیالت ش یافزا
 .نیز استفاده کردشور کت بحران یریل سازمان مدکیاعتبارات قانون تش

 هاي یکپارچه و نوین  زدایی با عمران و بهسازي روستایی و مسکن، در چارچوب طرح هاي محرومیت کردن یارانه یکپارچه
 .هادي روستایی

  بنیاد  سازي،وزارت راه و شهر معاونت مسکن و ساختمان، بانک مرکزي و شبکه بانکی،این برنامه با همکاري و هماهنگی
 وزارت جهاد کشاورزي کار و رفاه اجتماعی،، وزارت تعاونریزي کشور،  سکن انقالب اسالمی، سازمان مدیریت و برنامهم

 .گردداجرا می

  التفاوت سود نیاز لیارد ریال منابع از محل بودجه عمومی به منظور جبران مابهیم 4800اجراي این طرح در سال اول به
  .خواهد داشت

  ٩ وستاهاي داراي ویژگی خاصساز در ر و سازي ضوابط ساخت ارتقاء کیفیت و بهینه :برنامه پنجم
  ،واحدهاي مسکونی  ساخت سازي کیفیت جلوگیري از تخریب بناهاي با ارزش و بهینههدف اصلی از اجراي این برنامه

 :و به منظور تحقق آن اقداماتی به شرح ذیل به اجرا گذارده خواهد شد است روستایی

o ها سازي آن معرفی الگوهاي مطلوب مسکن روستایی و نمونه.  
o هاي هادي روستایی ها و ضوابط معماري همخوان با معیشت در مناطق مختلف در طرح معیارها، شاخص  ارائه.  
o  هاي  در طرح... ساز متناسب با معیشت، اقلیم و  و بازنگري در احکام، ضوابط و معیارهاي مدیریت ساختتجدیدنظر و

 . هاي مسکونی هادي روستایی و طراحی واحد

o یاطالعات کمتصل به بان  شده نییتع يها و اجرا بر اساس شاخص یطراح یابیش و ارزیار پاک و جاد سازیا   

                                                             
  .باشدنظایر آن می و تاریخی ارزش با منظور روستاهاي گردشگري،  ٩
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  گرددهاي ذیربط اجرا میمحوریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با همکاري دستگاهاین برنامه با مسئولیت و.  

  جویی انرژي در ساخت واحدهاي مسکونی روستاییتدوین واجراي برنامه صرفه: برنامه ششم
 این امر با انجام اقداماتی شامل موارد ذیل انجام  .است کاهش مصرف انرژي در روستاها برنامه، این اجراي از اصلی هدف

  :گیردمی

o هاي معماري مناسب در جهت کاهش مصرف انرژيطراحی و تدوین الگو.  
o  و مصالح ساختمانی بهینهترویج الگوهاي ساخت.  
o جویی در انرژيرفههاي مالی جهت صاعطاي مشوق. 

  گرددهاي ذیربط اجرا میاسالمی و با همکاري دستگاهاین برنامه با مسئولیت و محوریت بنیاد مسکن انقالب.  
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  بازار استیجارتوسعه : محور هفتم
 موجود وضع نمایی چهره

 اخیر موجب کاهش قدرت خرید خانوارها براي تملک مسکن شده است و در نبود بازار رهن اثرگذار، نرخ   تحوالت دهه
به  1389درصد در سال  29نسبت واحدهاي غیرملکی از حدود  .نشینی در نقاط شهري کشور افزایش یافته است اجاره

  .افته استافزایش ی 1391درصد در سال  33

  بنابراین، کاهش بعد خانوار نیز . اند نفر بوده 3درصد از خانوارهاي مستأجر، خانوارهاي با جمعیت کمتر از  61بیش از
  .نشینی را باال برده باشد تواند نرخ اجاره می

  34به  1384درصد در سال  28این نسبت از . اخیر رو به ازدیاد بوده است  خانوار در دهه  سبد بودجهسهم مسکن در 
. یابد درصد افزایش می 40درآمد تا مرز  هاي کم گروه  این سهم در سبد هزینه. افزایش یافته است 1391درصد در سال 

  .هاي ویژه دارند نشینی نیاز به حمایت در بازار اجاره) درآمد هاي کم گروه(هاي پایین درآمدي  دهد که دهک این نشان می

  نشینی در نقاط شهري کشور در حال افزایش  هاي درآمدي، نرخ اجاره در تمامی دهک) به غیر از دهک دهم(در مجموع
 .است

 این نشان هاي باالي درآمدي است؛  تر از دهک هاي متوسط و پایین درآمدي بیش نشینی در دهک درصد افزایش نرخ اجاره
 .نشینی در مقایسه با خرید واحد مسکونی هاي اجاره صرفه  نشینی از روي ضرورت است و نه با محاسبه دهد که اجاره می

 بهاي  اجارهافزایش با  هاهاي پایین درآمدي و تناسب نداشتن افزایش درآمد این گروه نکردن از دهک در صورت حمایت
 .یابند و کیفیت واحد مسکونی انتقال می) مساحت زیربنا(ینی از کمیت درآمد به سطح پای هاي کم مسکن، گروه

 از این مقدار . درصد بوده است 26هاي مورد بررسی حدود  داري در کشور طی سال فعالیت اجاره  متوسط سودآوري ساالنه
 .اي مربوط است دریافتی و بقیه به عایدي سرمایه  درصد مربوط به اجاره 8

  مشکالت
  و در نتیجه افزایش تقاضا در بازار استیجار شده  خانوارهاتحوالت در وضعیت اقتصادي خانوارها موجب تضعیف موقعیت

  .است

 هاي اقتصادي، هرچند از خطرپذیري کمتري  هاي سودآوري در سایر فعالیت داري در مقایسه با فرصت اجاره  نرخ بازده
  . با رکود جاري بازار مسکن، این جذابیت افزایش یافته است. گذاري است مایهبرخوردار است، اما فاقد جذابیت باال براي سر

 این   درآمد از محدوده شدن خانوارهاي مستأجر کم هاي فرسوده، موجب رانده فرآیندهاي نوسازي در برخی از نقاط بافت
  .تر شده است هاي شهري ضعیف ها به موقعیت ها و انتقال آن بافت

 که از است هایی  کردستان استان بوشهر و وبلوچستان، سیستان کرمانشاه، سمنان، خراسان شمالی، قم، هاي تهران، استان
 .باالتري استدر معرض فشار  ،بازار اجارههاي  شاخصنظر 
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  راهبردها
 هاي استیجاري واحد  افزایش عرضه.  
 اجاره  پذیرساختن بار هزینه درآمد براي تحمل تقویت توان خانوارهاي کم.  
 هاي جانبی سازي بازار و کاهش هزینه روان. 

 شکل مسکن استیجاري هدایت اسکان متقاضیان مسکن اجتماعی به. 

   سازي نهادهاي  برنامه) الف
  ریزي مسکن اجتماعی ایجاد نهاد برنامه: برنامه اول

 مدها آمده استآدرجزئیات در برنامه مسکن کم.  

  هزارنفر 100 از بیش جمعیت با شهرهاي سطح در اجاره بازار وضعیت از اطالعاتی  سامانه ایجاد :برنامه دوم

  شفافیت اطالعاتی در ی، میزان ع اطالعاتیر منایثبت معامالت و سا  بر اساس اطالعات سامانه یانکاطالعات م کجاد بانیابا
جامع   یابد و حلقه دیگري از سامانهارتقاء میرسانی  اطالعهاي ایجاد بانک اطالعاتی و استقرار سامانهاز طریق اجاره بازار 

 . گردداطالعات مسکن کل کشور تکمیل می

  و سازمان ثبت  ها شهرداريامور مسکن وزارت راه و شهرسازي و با همکاري  معاونتاین سامانه با محوریت با محوریت
  .شودهاي ذیربط اجرا میاسناد کشور و سایر دستگاه

  هاي عملیاتی  برنامه) ب
   احداث و عرضه مسکن استیجاري: اولمه برنا
 درآمدها آمده استجزئیات در برنامه مسکن کم.  

  ن بافت فرسوده شهرياعطاي وام ودیعه مسکن به ساکنا: ومدبرنامه 
 مده استآدرآمدها جزئیات در برنامه مسکن کم.   

  خصوصیاي توسط بخش عرضه مسکن اجاره حمایت از :مسوبرنامه 
 مد آمده استآدرجزئیات در برنامه مسکن کم.  

 ش نهادهاي حمایتیزیر پوشاي به خانوارهاي  اعطاي وام ودیعه مسکن اجاره: مچهار برنامه

 مدها آمده استآدرجزئیات در برنامه مسکن کم. 

  هاتوسط نهادهاي عمومی و شهرداري اي هعرضه مسکن اجار حمایت از :مپنجبرنامه 
 مده استآدرآمدها جزئیات در برنامه مسکن کم. 

  گذاري در مستغالت مختلط فروش و اجاره هاي سرمایه تشکیل صندوق: ششم  برنامه
 تأمین مالی مسکن آمده است  جزئیات در برنامه.  
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  هاي مسکونی مهر بدون متقاضی به بازار اجاره عرضه واحد :هفتمبرنامه 
 مسکن مهر بدون متقاضی به بازار اجاره  هايتدوین برنامه عملیاتی عرضه واحدو سنجی امکان  

 درآمدي 5الی  2هاي  افزایش عرضه مسکن استیجاري به دهک  

  انتشار صکوك اجاره: مهشت  برنامه
 ايحرفهداري  سازوکار اجاره  یز توسعهحل مشکل واحدهاي مسکونی مازاد تولیدشده در مناطق بهتر شهري و ن.   

  هاي بزرگ مسکونی و اداري مجموعه مبتنی بر واگذاري  اجارهفقره صکوك  10انتشار سالیانه حداقل.  


