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  :مقدمه
  

 گروه مطالعاتی است که مطالعات موضوعی طـرح را در سـال             24 حاصل تالش     جامع مسکن  طرح
این طرح همچنین متکی به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهـار             . اند انجام داده  1383

  .ریزان انجام شده استریزی توسعه بخش مسکن، توسط پژوهشگران و برنامهدهه برنامه
، های وزارت مسکن و شهرسـازی      و سایر معاونت   سازمان ملی زمین و مسکن    ر  دمطالعات انجام شده،    

هـای ایـن طـرح      ای از یافتـه   ساز و پـشتیبان بخـش عمـده        تاکنون، زمینه  1376به ویژه در سالهای     
  .باشندمی

در این طرح همچنین، از نتایج مطالعات مشترک با بانک جهانی که منجر به تدوین استراتژی بخش                 
  . نیز بهره گرفته شده استمسکن گردید،

ها نوآور بوده و یا نخـستین گـام در راه تکمیـل             ای از زمینه  ، در پاره  طرح جامع مسکن  با این حال    
مالیاتهـا در بخـش   درآمدها و مسکن اجتماعی،    مسکن کم موضوعاتی چون   . رودمطالعات به شمار می   

 بـا ایـن دقـت و تفـصیل     نـشینی و مـسکن،  جویی در انرژی، کیفیـت مـسکن، حاشـیه        مسکن، صرفه 
تهیه الگوهای کوتاه مدت و میان مدت برای پیگیری تحوالت بازار مسکن، و یافتن              . ای ندارند پیشینه

ای در سالهای قبل مورد مطالعه قرار       اثرات تغییر در متغیرهای سیاستی بر بخش مسکن، که به گونه          
  .اندگرفته بودند، روزآمد و به هنگام شده و گسترش یافته
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  : شامل اسناد زیر، به ترتیب زمانی استرح جامع مسکنط
  . بندی مطالعات براساس اسناد و مطالعات پشتیبان شامل جمع:سند تحلیلی .1
 . تلفیق اهداف، راهبردها و سیاستها:سند راهبردی .2

بندی اقـدامات، تعیـین نهادهـای مـسئول و          ها، اقدامات، اولویت  شامل برنامه : سند اجرایی  .3
 .کنندهسازمانهای اجرا

هـا، نحـوه    ای کردن اقدامات و فرآینـد اجرایـی برنامـه          شامل شیوه منطقه   :ایسند منطقه  .4
 .ها و اقداماتنظارت، ارزیابی و بازنگری برنامه

 سند راهبردی ـ اجرایی طرح جامع مسکن :  دومین مرحله مطالعاتگزارشی که پیش رو دارید،
گیرد که در   ، حجمی از مطالب را در برمی      مرحلهبررسیهای این   های حاصل از    بندی یافته جمع. است

از اینـرو   . گنجـد باشند، نمـی  گیران می حوصله زمان برای مخاطبین این سند، که مسئوالن و تصمیم         
راهبردهـا، سیاسـتها و اقـدامات       بندی  ، چکیده و جمع   جامع مسکن  طرحراهبردی اجرائی    سند

  هـای اجرائـی بـسنده      ت کردن برنامـه   فهرسترین شکل، ارائه کرده به      فشردهرا در   اجرائی  
های اجرائی، برای هر    نامه ها و دستورالعمل   کند، گزارشات تفصیلی، شامل برخی از آئین      می

  .ی جداگانه آمده استدبرنامه وجود دارد که در مجل
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  طرح جامع مسکن چیست؟. 1
  

. کند ترسیم می  انداز بخش مسکن در سالهای آینده را      طرح جامع مسکن سندی است ملی، که چشم       
 در وضـعیت مـسکن      قابل سنجش  ، و   قابل دستيابي ،  مطلوبانداز هدفها، به معنای تغییرات      در این چشم  

شود، و راهبردها و راهکارهای دستیابی بـه        های پنجساله آینده، تعیین می    خانوارهای ایرانی، در دوره   
  .گردداین هدفها، تدوین می

  
 

ه طــرح جــامع مــسکن،  سيري را آ تم د، روشن مي دول ه پيمای ستي ب دفها، بای ه ه تيابي ب ا دس ازد ت . س
مسئولیت رسیدن به هدفها برعهده دولت است، اما درایـن مـسیر، مـردم، بخـش خـصوصی و همـه                     

  .اجرائی، قضایی و قانونگذاری، بایستی همراه و همگام باشند تا بتوان به هدفها رسید: مسئولین
- در شناخت مسایل اساسی بخش مسکن، و یافتن راه         طرح جامع مسکن طرحی است پویا، که سعی       

  :حلهائی منسجم، و هماهنگ برای این مسایل، دارد
کند، طرح جامع مسکن نیز به      از آنجا که ماهیت، نوع و میزان و حجم مسایل در طی زمان تغییر می              

ش رو سند راهبـردی ـ اجرایـی کـه در پـی     . شودطور مستمر ارزیابی، بازنگری، تصحیح و تکمیل می
برحسب . دارید، نخستین تصویر و نقشه مسیری است که بایستی در دستیابی به هدفها پیموده شود              

د، مسیر  ن تر و سریعتری که ممکن است یافت شو        د یا راههای کوتاه   نشوموانعی که بر سر راه پیدا می      
  .شودتصحیح می

  کنیم؟چرا این سند را تهیه می. 2
   وظیفه قانونی -2-1

   قانون اساسی43 و 31اصول : سیقانون اسا
  

  : قانون اساسی31اصل 
دولـت موظـف اسـت بـا رعایـت          . داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی اسـت            

اولویت، برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجـرای ایـن اصـل را     
  .فراهم آورد
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  : قانون اساسی43اصل 
کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان          ی تامین استقالل اقتصادی، ریشه    برا

  :شودرشد و حفظ آزادگی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می
مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آمـوزش و پـرورش، و امکانـات          : تامین نیازهای اساسی  

  .برای همهالزم برای تشکیل خانواده 

  ای وظیفه برنامه-2-2
   قانون برنامه چهارم30 ماده “بند ج”

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن با اقتصاد ملـی و نقـش                   
تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایـان                 

این طرح مشتمل بر محورهای زیر بـا        . م تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند       سال اول برنامه چهار   
  :درآمد خواهد بودرویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم

  های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکنتقویت تعاونی .1
 مـسکن و توسـعه شـهر و روسـتا در چـارچوب              مدیریت یکپارچه و منسجم زمین بـرای تـامین         .2

 .طرحهای توسعه و عمران

 .رسدتشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسالمی می .3

 .سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سومافزایش سهم انبوه .4

  .ای تامین سرمایه در بخشگسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر الزم بر .5
  
  فرآیند تهیه طرح جامع مسکن. 3

، بررسی تحوالت و تعیین گرایشها و روندهای کنـونی،          با شناخت وضع موجود   طرح جامع مسکن،    
. انـد شـده  بخش بررسی و تحلیل مشکالت و چالشهای فرارویپس از آن مسایل،   . شده است آغاز  

ریزی برای بخش مسکن، بسیاری  بیش از چهار دهه برنامه   ریزی توسعه و  با پیشینه پنجاه سال برنامه    
، تعیـین    ارزیابی این سیاسـتها    .ایمحلهای رفع مشکالت را شناخته و تجربه کرده       از سیاستها و راه   

  . انددادهمیزان کامیابی یا عدم توفیق آنها، مرحله بعدی مطالعات را تشکیل 
هـای مـرتبط بـا مـسایل        رد کـه در زمینـه      وجـود دا   مطالعات و مصوبات فرادستی   در حال حاضر    

، 1404انداز جمهـوری اسـالمی ایـران در افـق     سند چشم. اندسکونتی و مسکن، تهیه و تصویب شده   
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، 1383مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، قانون برنامه چهارم توسعه، برنامه آمایش سرزمین مصوب            
 این مصوبات و شناخت چگونگی      بررسی.  هستند اسناد فرادست و سند توانمندسازی، از جمله این       

اثرگذاری آنها بر هدفها، رویکردها و اصول حاکم بر طرح جامع مسکن، گام بعدی در فرآینـد تـدوین          
  .استبوده طرح جامع مسکن، 

بررسی نیازهای آتی سکونتی، نیازمند تعیین فروض جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در تحوالت آتـی               
 انداز بلندمدت و میـان مـدت بخـش        چشمناخت نیازها،   پس از تعیین فروض، و ش     . کشور است 

  .اندبیان شده اهداف اصولی بخشو شده ترسیم 
گام بعدی، بررسی چگونگی دستیابی به این هدفها، باتوجه به مسایل و مشکالت کنونی، و فرصتها و                 

تعیـین راهبردهـا، تـدوین سیاسـتها و شـناخت           بدین ترتیب   . امکانات در حال و آینده است     
مراحل بعـدی بـوده اسـت       ،  برنامه اقدامات تدوین  پس از آن    و  در بخش مسکن،    امات اساسی   اقد

  . شودکه انجام شده و نتیجه آن در این سند ارائه می
های طـرح جـامع مـسکن      ای کردن برنامه  مرحله سوم، تعیین اولویت های مکانی و منطقه       

  .است
ات را، در مراحـل مختلـف طـرح، نـشان            فرآیند تهیه طرح جامع مسکن، و محصول مطالعـ         1نمودار  

  .دهدمی
  راهبردی ـ اجرایی محتوای سند . 4

سیاستها و برنامه های اجرایی است که برای رسیدن بـه هـدفهای راهبـردی               بندی  این گزارش جمع  
  . اندتدوین شده

ـ        این نمودار نشان می   . کندد این سند را بیان می     ن چگونگی فرآی  2نمودار   ه دهد کـه بـرای رسـیدن ب
، پنج هدف راهبردی تعریف     ) قانون اساسی  31اصل  (» تامین مسکن مناسب برای همه    «: هدف نهایی 

هـای اجرائـی تـدوین      ای تعریف و برای آنهـا برنامـه       اند، برای هر هدف راهبردی، هدفهای برنامه      شده
  . اندشده

کـاهش  : 5دف  هـای اجـرای هـ     برنامـه .  را دربـردارد   4 تـا    1های اجرائی هـدفهای     سند حاضر برنامه  
ای طـرح جـامع مـسکن، در        ای در برخورداری از مسکن مناسب در سند منطقـه         های منطقه نابرابری

  .شودمرحله بعدی تهیه طرح جامع مسکن مدون می
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  فرآیند انجام مطالعات طرح جامع مسکن: 1نمودار 
  
  

  محصول  فرآیند انجام مطالعه           
  

  شناخت وضع موجود
  

   مسایل و چالشهاشناخت
  

  ارزیابی سیاستهای گذشته
  
  

  بررسی مطالعات و مصوبات فرادست    بررسی نیازها
      

  تعیین اصول و رویکردها    تعیین فروض و مبانی
  
  

  انداز بلندمدت و الگوی میان مدتترسیم چشم
  

  تعیین هدفها
  

  تعیین راهبردها و سیاستها
  

  ها و برنامه اقدامات برنامهتدوین
  

  ها ای کردن برنامهمنطقه

: پشتیبان تحلیلی اسناد
 مطالعات موضوعی

 بندی مطالعات جمع

 سند راهبردی

 سند اجرایی 

 ایسند منطقه
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  :هدف نهائی

  تامین مسکن برای همه
  

  اهداف راهبردی
  

1    2    3    4    5  
تامین مسکن امن سالم و در 
استطاعت مالی خانوار، بدون 

    تبعیض، برای همه
ارتقاء کمی و کیفی تولید و 

عرضه مسکن و تعادل بخشی 
  زار مسکن به با

  
ارتقاء کیفیت زیست، بهبود شرایط 
سکونتی همه جوامع، حفظ فرهنگ 

  و هویت اسالمی و ملی 
  

بهبود مدیریت بخش مسکن، 
ایجاد هماهنگی بین برنامه 

های مسکن، توسعه شهری و 
  روستایی و سیاستهای آمایشی

  
های کاهش نابرابری

ای در برخورداری از منطقه
  مسکن مناسب 

  
  

  ای های برنامههدف
  
 

 افزایش توان خانوارهـا     -1-1
  در تامین مسکن

ــزایش  -2-1   ــازار، اف ــیم ب  تنظ
تولید مسکن و کـاهش دامنـه       
ــه    ــد و عرض ــانات در تولی نوس

  مسکن 

 بهسازی، نوسازی و بازسـازی      -3-1  
  بافت فرسوده شهری

 بهبــود مــدیریت بخــش -4-1  
ریزی، مسکن در مراحل برنامه   

  اریبردساخت و بهره

 تقویت بازار مـسکن در      -5-1  
-نقاط بحرانی، کاهش نابرابری   

هــا در برخــورداری از مــسکن 
مناسب بین مناطق مختلـف و    

    و کوچکشهرهای بزرگ
 مقاوم سـازی مـساکن      -1-2

  موجود
 ارتقاء صنعت ساختمان،    -2-2  

بهبــــود کیفیــــت ســــاخت، 
  استانداردسازی 

هـای  نشینی ساماندهی حاشیه  -3-2  
ــود و جلــ  وگیری از گــسترش موج

  نشینیحاشیه

ــین -4-2    ایجــاد همــاهنگی ب
های های مسکن و برنامه   برنامه

  توسعه شهری و روستایی

 رفــع و جلــوگیری از -5-2  
ــکونتی   ــی س ــدائی گزین ج
ــد در   ــم درآم گروههــای ک

   ن شهرهاودر
کننده،  حمایت از مصرف   -2-3    

آگاهی رسـانی، بیمـه کیفیـت       
  ساخت

وهای ساخت   ایجادو ترویج الگ   -3-3  
منطبق با هویت فرهنگـی، مـذهبی،       

  ملی و نیازهای خانوار

ــین -4-3    ایجــاد همــاهنگی ب
های های مسکن و برنامه   برنامه

  آمایشی

    

 
ــشویق  -2-4     ــت و تــ  حمایــ

هـای تولیـد و مـصرف،       تعاونی
ــاعی و  ــازمانهای غیرانتفــ ســ

  خیرین مسکن ساز

            

 
 تحول الگوی ساخت بـه      -2-5    

ی از مصالح قابل    گیرسوی بهره 
 جویی در انرژیبازیافت و صرفه

            

  
  برنامه های اجرایی

  
 

 برنامه مسکن خانوارهـای     -1
  درآمدکم

 برنامه ارتقـاء نظـام تـامین        -1  
  مالی مسکن

ــازی و  -1   ــسازی، نوسـ ــه بهـ  برنامـ
  بازسازی بافت فرسوده

 برنامـــه بهبـــود مـــدیریت -1  
  بخش مسکن 

ای و  های منطقـه   برنامه -1  
   استانی مسکن 

 برنامه ایجـاد صـندوقهای      -2
  اعتباری ملی و محلی 

 برنامه تـامین زمـین بـرای        -2  
  مسکن

 برنامه ایجاد همـاهنگی بـا       -2     برنامه ساماندهی حاشیه نشینی-2  
ــهری و    ــعه ش ــای توس طرحه

  روستایی

ــسکن در  -2   ــه مــ  برنامــ
  و شهرهای جدید شهرها

 
ــازی -3 ــاوم سـ ــه مقـ  برنامـ

  ودمساکن موج
ــنعت  -3   ــاء صـ ــه ارتقـ  برنامـ

  ساختمان 
 برنامه ایجاد همـاهنگی بـا       -3     طراحی الگوی مناسب مسکن -3  

  های آمایشیبرنامه
    

 
                   مسکن روستایی-4



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 11  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  
  
  
  
 

  1 هدف راهبردی
تامین مسکن امن سالم و در استطاعت مالی خانوار، 

  بدون تبعیض، برای همه

  

  

 

  ایهای برنامههدف
  افزایش توان خانوارها در تامین مسکن -1-1

   مقاوم سازی مساکن موجود-1-2

  

  

 

  های اجراییبرنامه
   برنامه مسکن خانوارهای کم درآمد-1

   برنامه ایجاد صندوقهای اعتباری ملی و محلی-2

   برنامه مقاوم سازی مساکن موجود-3

   مسکن روستایی -4
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 12  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  
  
  

   سالم و در توان مالی خانوارهاتامین مسکن امن،: 1هدف راهبردی 
  
  

 :ایهدف برنامه

  افزایش توان خانوارها درتامین مسکن ایمن و سالم - 1- 1
  مقاوم سازی مساکن موجود - 2- 1

 

  :هدفهای اجرایی
  توانمندسازی خانوارها در تامین مسکن ملکی - 1
 ای متناسب با درآمد خانوارافزایش دسترسی به مسکن اجاره - 2

  درآمدتامین مسکن خانوارهای بسیار کم - 3

  سرپرستسرپناه، بیبی: های اجتماعیتامین مسکن خانوارهای آسیب دیده از نابسامانی - 4

 

  :های اجرائیبرنامه
   تامین مسکن خانوارهای کم درآمد-1
   تشکیل صندوقهای اعتباری ملی و محلی -2
   مقاوم سازی مساکن موجود -3
  

  

  

  

   1پیوست ها در نامههای تفصیلی و آئینبرنامه: هارنامهب



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 13  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  های تامین مسکن خانوارهای کم درآمد برنامه
  

 :هاشاخص -1

 

 :  در برخورداری از مسکن مناسبنابرابری 
 

درصد خانوارهای 
متوسط   4 و 3دهک درآمدی   2و 1دهک درآمدی   :ساکن در

  جامعه
باالترین دهک 

  درآمدی
  0  5  14  19  یک اتاق
  2  14  30  33  دو اتاق

  7  21  38  45  مسکن بی دوام
  80  70  57  54  مسکن ملکی

            
 

 ویژگیهای نیازمندان به مسکن ملکی 

  :درآمد هستندبه طور عمده کم •
   درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن ملکی50      درآمدی 4 تا 1دهکهای 

   درصد35      7 تا 5دهکهای درآمدی 
   درصد15     10 تا 8دهکهای درآمدی 

  دارای سرپرست مرد هستند •
   درصد92

  . سال سن دارند35 به نیمی از آنها کمتر از نزدیک •
  . درصد48

  :انداکثر سرپرستان خانوارهای فاقد مسکن ملکی شاغل •
   درصد97

  ای قرار دارندت پوشش بیمهای از خانوارهای مستاجر تحعمدهسهم  •
     درصد78

  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 14  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

 

  :درآمد فاقد مسکن ملکیکم خانوار هزار 1500از میان  •
o 680 سازمان تامین اجتماعی هزار خانوار تحت پوشش  
o 300هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی   
o 180هزار خانوار تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور   
o  ای قرار ندارند هزار خانوار تحت پوشش بیمه340کمتر از.  

  

  توان تامین مسکن خانوارهای کم درآمد  

  )مترمربع(توان تامین مسکن ملکی دهکهای درآمدی 
  رآمدیدهک د

  سال
متوسط 
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 درآمدکل

1380  78  12  27  36  44  53  62  74  91  118  238+  

1382  74  9  16  23  31  41  56  76  90  110  240+  

  
  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متوسط  دهکهای درآمدی

  3  4  6  7  8  3/9  1/11 9/13  1/19  7/36  2/6  شاخص دسترسی

 

 :انداز یک سوم درآمد خانوار ملکی با پسطول دوره انتظار برای تامین مسکن •

   سال100           1دهک 
   سال33           4دهک 

   سال18        متوسط خانوارها 
   سال 10        هنجارهای بین المللی

  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 15  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

 

 خانوارهای کم درآمد نیازمند مسکن : شناخت گروههای هدف 

  1384  در سالکل خانوارهای شهری •

  میلیون خانوار11

 ی شهری تعداد واحدهای مسکون •

 میلیون واحد مسکونی 9/9
 خانوارهای مالک مسکن •

  درصد کل خانوارها70

 خانوارهای فاقد مسکن ملکی  •

 درصد کل خانوارها 30
 4 تا 1خانوارهای فاقد مسکن ملکی در دهکهای درآمدی  •

 درصد کل خانوارها 15
 



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 16  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

 گروههای هدف : 1نمودار 

  
  
  

  خانوارهای شهری
  10ر900ر000

  
  

   درصد70 مالک    درصد30و سایر مستاجر     سرپناهبی
   میلیون خانوار7/7                                                                                              میلیون خانوار 2/3                                

  

  نحوه تصرف

  
  

  مسکن مناسب    مسکن نامناسب     مناسبمسکن    مسکن نامناسب
   درصد69     درصد پرتراکم10         درصد پرتراکم28
       درصد غیرمقاوم21         درصد غیرمقاوم21

              
                

  کیفیت مسکن

  
  

  سرپرست زن
  سرپرست مرد     درصد8

  سرپرست زن     درصد92
  سرپرست مرد     درصد9

   درصد91
             

                

رپرست جنس س
  خانوار

  
  

   سال35کمتر از : جوان
   سال35بیش از      درصد48

   سال35کمتر از : جوان     درصد52
   سال35بیش از      درصد14

   درصد86
              
                

سن سرپرست 
  خانوار

  
 

  کم درآمد
  میان درآمد     درصد50

  پردرآمد     درصد35
  کم درآمد     درصد 15

   درآمدمیان     درصد8/35
  پر درآمد     درصد2/31

   درصد33
                      
                        

گروههای 
  درآمدی

  
  

  سرپرست بیکار
  سرپرست شاغل     درصد3

  سرپرست بیکار     درصد 97
  سرپرست شاغل     درصد6/1

   درصد4/98
                

  وضعیت اشتغال

  

افزایش خانوارهای شهری
  هزار خانوار در سال500

خانوار   هزار 350
 در سال

خانوار   هزار 150
 در سال

 هزار خانوار200
 در سال



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 17  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  :مشکالت نظام کنونی حمایتی مسکن -2
 

 هانده یارانه تعدد نهادهای ارائه کن •

 نبود اطالعات شفاف •

 غیرشفاف، غیرهدفمند: های دیگر در بخش مسکنهای بخشگیری از یارانهبهره •

 ها فارغ از سطح درآمدهای دریافت کنندگان، به طور عمده براساس گروه اجتماعی پرداخت •

 تشتت و تداخل در عرصه سیاستگذاری و اجرا  •

 فرافکنی گروههای کم درآمد غیرمتشکل •

های کمک بهره و به ویژه در یارانه: ها، و یا هدف گیری غیرموثردفمند نبودن یارانهه •
  تخفیف مالیات

 سیاستهای کلی  -3

  کوتاه مدت
شهدا، جانبازان، آزادگان در برنامـه چهـارم بـرای برخـورداری از             : پوشش کامل اقشار خاص    .1

  .مسکن مناسب
 تعیین دقیق گروههای هدف .2

 .هاهدفمند کردن یارانه:  قیود برای دریافت یارانهها وتعیین شرایط، محدودیت .3

 ای از شورای رفاه اجتماعی ها، زیر مجموعهبرپایی کمیته هدفمند کردن یارانه .4

  های مستقیمگیری از یارانههای کمک بهره، و بهرهکاهش پرداخت یارانه .5
 

  میان مدت
  های طرف تقاضاتکیه بر یارانه .1
ها و مشارکت و همیاری منتفع شـوندگان        رین، تعاونی تکیه بر مشارکت بخش خصوصی، خی      .2

 هادر تامین مسکن و پرداخت یارانه

 صندوق اعتباری ملی و محلی: برپایی نظام مدیریت مالی مسکن کم درآمدها .3

  گذاری، وام و کیفیت مسکنبیمه سرمایه: ایایجاد صندوقهای بیمه .4
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 18  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

 

  بلندمدت
  ای متقاطعبرپایی نظام یارانه .1
 هاها و تامین منابع مالی برای یارانهام مالیاتی در حمایت از هدفمند شدن یارانهبرپایی نظ .2

 خودداری از پرداخت کمک بهره .3

 :ای پایدار و قابل تداوم، از طریقدستیابی به نظام یارانه .4

 مشارکت گروههای هدف  •

 پرداختهای مستقیم •

ورود گروههای کم درآمد    استفاده از وجوه اداره شده برای توانمندسازی و ایجاد قابلیت            •
 بانکها، موسسات مالی، صندوقها : گیری از طریق نظام اعتباری ملیبه چرخه وام

   مسکن و ارتقاء توان مالی خانوارهای گروههای هدفنهای تامیکاهش هزینه •
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 19  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

 های اجراییبرنامه -4

 

  اعطای تسهیالت خرید مسکن کوچک. 1برنامه 
  

  :گروه هدف
شاغل و بازنشسته، تحت پوشش صندوقهای      )  خصوصی و عمومی   بخش(کارگران، کارمندان    •

  تامین اجتماعی و استخدام کشوری و لشگری و صندوقهای خاص فاقد مسکن ملکی
 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 وزارت رفاه و تامین اجتماعی )2

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی )3

  بانک مرکزی ایران و بانکهای عامل )4
 

اعطای وام کم بهره برای خرید مسکن کوچـک، بـه خانوارهـای کـم درآمـد،                  :دیزمان بن برنامه و   
   هزار فقره وام 50ساالنه 

   سال10در دو برنامه پنجساله، به مدت 
 

   :اعتبار مورد نیاز
   هزار میلیارد ریال 50در ده سال                       
   هزار میلیارد ریال 5متوسط ساالنه                   

   وجوه اداره شده:نابع تامین اعتبارم
 

 توانمندسازی اقشار کم درآمد، نیازمندان مسکن، در تـامین مـسکن، و ایجـاد انگیـزه بـرای                   :نتیجه
  تولید مسکن کوچک

 

  : شاخص ارزیابی
 کاهش شاخص دسترسی •

 افزایش نرخ مالکیت در گروههای کم درآمد •

  افزایش تولید در واحدهای مسکونی کوچک  •



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 20  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  

  پرداخت وام ودیعه به مستاجرین کم درآمد . 2 برنامه
  

  .4 تا 1 مستاجرین دهکهای درآمدی :گروه هدف
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیـستی، مـستمری بگیـران و                •

بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کـل کـشور و نیـز         
نان شاغل سرپرست خانوار که مستمری یا حقوق دریافتی آنها از           خانوارهای شاغل جوان و ز    

  . برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد5/1
 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 وزارت رفاه و تامین اجتماعی )2

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی )3

  بانک مرکزی ایران  )4
 

 هزار فقـره    40خانوارهای کم درآمد برای پرداخت ودیعه اجاره،        اعطای وام به     :زمان بندی برنامه و   
  وام در هر سال 

   سال10در دو برنامه پنجساله، به مدت 
 

   :اعتبار مورد نیاز
   هزار میلیارد ریال 6/7: در ده سال

   تسهیالت بانکی:منابع تامین اعتبار
 

  ایار جوان، به تامین مسکن اجاره توانمندسازی اقشار کم درآمد، به ویژه سرپرستان خانو:نتیجه
 

  : شاخص ارزیابی
  ایافزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره •

  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 21  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  

  ایاحداث و عرضه مسکن اجاره. 3برنامه 
  

  5 تا 3 دهکهای درآمدی :گروه هدف
  

 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 بانک مرکزی و بانکهای عامل  )2

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  )3
 

ای توسـط بخـش خـصوصی، بـر          هزار واحد مسکونی اجاره    50احداث ساالنه    :زمان بندی و  برنامه  
هـای  گیری از وام  شوند، با بهره  روی زمینهای دولتی که با شرایط تخفیف، تقسیط یا اجاره واگذار می           

   بهره کم
  1385 ـ 1395 سال                     10: دو برنامه پنجسالهدر 

 

   :اعتبار مورد نیاز
   هزار میلیارد ریال 60: در ده سال

   هزار میلیارد ریال 6: متوسط ساالنه
   وجوه اداره شده:منابع تامین اعتبار

 

   :نتیجه
 ای کوچکافزایش عرضه واحدهای اجاره •

 کاهش نرخ رشد اجاره بها •

  ایافزایش دسترسی خانوارهای کم و میان درآمد، به ویژه جوانان، به مسکن اجاره •
 

  : زیابیشاخص ار
 افزایش تعداد واحدهای ساخته شده به قصد اجاره •

 کاهش نرخ رشد اجاره بها •

    5 تا 1کاهش نسبت هزینه مسکن به کل هزینه در دهکهای درآمدی  •



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 22  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  

  احداث و عرضه مسکن کوچک. 4برنامه 

  پرداخت وام ساخت مسکن کوچک، به سازندگان متشکل و تایید صالحیت شده 
  

  :گروه هدف
 درآمدی فاقد مسکن ملکی، تحت پوشش صـندوقهای         5 تا   3کارمندان دهکهای   کارگران و    •

  )کشوری و لشگری(تامین اجتماعی و بازنشستگی 
 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  بانک مسکن )2

 

 هزار واحد مسکونی کوچک در هر سال        50پرداخت وام کم بهره برای ساخت        :زمان بندی برنامه و   
 درصد یارانـه تـسهیالت مـسکن        4 درصد، در شهرهای متوسط برابر با        6در شهرهای کوچک معادل     

  . شودپرداخت می
   سال10: در دو برنامه پنجساله

 

   :اعتبار مورد نیاز
   هزار میلیارد ریال 60: در ده سال

    هزار میلیارد ریال 6: متوسط ساالنه
   وجوه اداره شده:منابع تامین اعتبار

 

   :نتیجه
های مسکونی کوچـک، در تـوان خانوارهـای قـشر بـاالی کـم درآمـد و                  افزایش عرضه واحد   •

  خانوارهای میان درآمد
 

  : شاخص ارزیابی
  مترمربع70افزایش تعداد و سهم واحدهای ساخته شده در هرسال، با مساحت کمتر از  •

  کاهش نرخ رشد قیمت واحدهای مسکونی کوچک •
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  برداری از زمینواگذاری حق بهره. 5برنامه 

برداری از زمـین بـرای سـاخت مـسکن کوچـک در شـهرهای کوچـک و                   واگذاری حق بهره   :1طرح  
  متوسط

  :گروه هدف
هـای تـامین     تحت پوشش بیمـه    5 و   4 و   3خانوارهای فاقد مسکن ملکی دهکهای درآمدی        •

  اجتماعی و بازنشستگی کل کشور
 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 وزارت رفاه و تامین اجتماعی )2

 قافسازمان او )3

  ای هستندهائی که دارای صندوقهای مالی و ذخیرهسایر وزارتخانه )4
 

 هـزار واحـد مـسکونی در        20برداری از زمین برای سـاخت       ق بهره حواگذاری   :زمان بندی برنامه و   
  سال مسکن کوچک در شهرهای کوچک و متوسط 

   سال10: در دو برنامه پنجساله
 

 از محل پس انـدازهای خانوارهـا و بنگاههـای اقتـصادی و              :و منابع تامین اعتبار   اعتبار مورد نیاز  
  صصی و تجاری ختسهیالت بانکهای ت

   هزار میلیارد ریال در ده سال 7 :هزینه تملک
   میلیارد ریال از محل بودجه عمومی280ـ  میلیارد ریال 700متوسط ساالنه 

 

   :نتیجه
اق با توان مالی خانوارهای     کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن برای انطب            •

  کم و میان درآمد 
 

  : شاخص ارزیابی
 مند شوندگان از طرحهای انجام شده برای شناخت بهرهارزیابی پروژه •

ها، در قیاس با قیمت مسکن مشابه ساخته شـده بـر روی         نسبت قیمت مسکن در این پروژه      •
  ایهای غیراجارهزمین
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ای توسط تعاونیها و کارفرمایان     اجارهین برای ساخت مسکن     برداری از زم   واگذاری حق بهره   :2طرح  
  مسکن اجتماعی : دولتی و غیردولتی در شهرهای بزرگ

  
  :هدفنهایی گروه 
  ، با اولویت خانوارهای جوان 2 و 1خانوارهای دهکهای درآمدی  •

 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 وزارت رفاه و تامین اجتماعی )2

 سازمان اوقاف )3

  ایها، نهادها، تعاونیها و صندوقهای مالی و ذخیرهتخانهسایر وزار )4
 

ای توسط تعاونیها   برداری از زمین برای ساخت مسکن اجاره      واگذاری حق بهره   :زمان بندی برنامه و   
  مسکن اجتماعی: و کارفرمایان دولتی و غیردولتی در شهرهای بزرگ

   سال10: در دو برنامه پنجساله
 

   :اعتبار مورد نیاز
   هزار میلیارد ریال 16:  ده سالدر

  عمومی میلیارد ریال از محل بودجه640ـ   هزار میلیاردریال6/1: متوسط ساالنه
 

   بودجه ساالنه و اعتبارات فقرزدایی:منابع تامین اعتبار
 

   :نتیجه
تـرین قـشر   باشند ـ پائین تامین مسکن گروههائی که قادر به تامین هزینه مسکن خود نمی •

  درآمدی
 

  : شاخص ارزیابی
 2 و 1بهبود شاخص دسترسی برای دهکهای  •

   2 و 1کاهش هزینه مسکن در دهکهای  •
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    تشکیل صندوقهای اعتباری ملی و محلی. 6برنامه 

  :گروه هدف
 تامین مسکن امن و سالم برای گروههای کم درآمد، و خانوارهـائی کـه تحـت پوشـش                   •

 .های اجتماعی قرار ندارندبیمه

 مالی و اجرائی خانوارهای کم درآمد ساکن در محالت شهری و روستایی بـرای بهبـود       تجمیع توان  •
 وضعیت مسکن و محیط سکونتی

اعطای وامهای مسکن و وامهای خرد به خانوارهای گروه هدف برای تعمیر و بهسازی مسکن، ارتقاء    •
 تدریجی وضعیت مسکن، بهبود وضع کسب و کار

بانـک پـذیر   (گذاری در نظام رسمی بانکی کشور و، و سپرده  های خرد خانوارهای عض   تجمیع سپرده  •
گذاری، بـرای فـراهم کـردن       با کمک مالی و مشارکت دولت در سپرده       ) کردن گروههای کم درآمد   

   امکان دسترسی خانوارهای عضو به وامهای مسکن
  :مسئولین

  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 شهرداریها، استانداریها: وزارت کشور )2
 شوراهای شهرها )3
 وزارت رفاه و تامین اجتماعی )4
 بانک مرکزی )5
   وزارت اقتصاد و دارایی )6

   1385های اجرایی تا پایان سال نامه تشکیل صندوقها، طبق آئین:زمان بندی
   :اعتبار مورد نیاز و منابع تامین اعتبار

   :گذاری در بانک سرمایه صندوق و سپرده
  ریال هزار میلیارد 10           از محل بودجه عمومی

   هزار میلیارد ریال10        از محل وجوه اداره شده  
  :وامهای نظام بانکی ویژه اعضای صندوقهای ملی و محلی

   هزار میلیارد ریال 50از محل تسهیالت نظام بانکی  
   هزار میلیارد ریال 70 سال                10جمعاً در 

 
   :نتیجه
 .ای قرار ندارند تحت پوشش نظام بیمهامکان وام دهی به گروههای کم درآمدی که •

بهبود وضعیت سکونتی خانوارهای کم درآمد گروه هدف، به صورت تدریجی، و با انطبـاق بـا تـوان                   •
 مالی خانوار

فراهم آوری منابع مالی الزم و ایجاد نهادهای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا، به ویژه در زمینـه                   •
 بهبـود تـدریجی محـیط سـکونتی و ارتقـاء خانوارهـای کـم             اعطای وامهای بهسازی، مقاوم سازی،    

 درآمد، با مشارکت گروههای هدف 

  امکان وام دهی به گروههای کم درآمد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی •
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  مقاوم سازی ساختمانهای موجود
  

 :هاشاخص -1
 

  توزیع موجودی مسکن برحسب دوام مصالح و عمر ساختمان  
  : مسکن شهری •

   درصد70                          بادوام        
   درصد 30              کم دوام و قدیمی     

  : مسکن روستایی •
   درصد32بادوام                                  
   درصد 68  کم دوام و قدیمی                  

 

   سال40تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح کم دوام و عمر بیشتر از  
  میلیون واحد3                                              :در شهرها •

   میلیون واحد2/3            :                                 در روستاها •
 

  1382ساخت و سازهای جدید برحسب دوام مصالح، در شهرها  
      :اسکلت فلزی •

  درصد51                                     
    :بتون آرمه •

  درصد41                 :     آجر و آهن •

  درصد7    : آجر و چوب بلوک سیمانی •

   درصد1    :        سایر مصالح کم دوام •
  

 مشکالت کنونی  -2
 

 سـال یـک     2سیل، زلزله، رانش زمین، آتش سوزی، به طور میانگین هـر            : وقوع سوانح تکرار شونده    

   . ریشتر، در ایران قابل انتظار است7زلزله  سال یک 10 ریشتر، هر 6زلزله 
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  :شهرهای ایران 
  درصد76در پهنه پر خطر               •

  درصد20در پهنه خطر متوسط         •

  درصد4در پهنه کم خطر               •

  .قرار دارند
 

 جـام  ای، بدون بررسـی صـالحیت آنـان ان        نیمی از ساخت و سازها توسط سازندگان خرد و غیرحرفه          

  . شودمی
 

گرایش به ساخت و ساز با مصالح بادوام، هماهنگ با آموزش نیروی کار نیست و سهم عمده سـاخت      

  .شودو سازها توسط نیروی غیرماهر و نیمه ماهر، انجام می
 

  . شودکنترل و نظارت کیفی، به میزان کافی و به نحو الزم انجام نمی 
 

بط ساخت و ساز، برای گروههـای کـم درآمـد شـهری عملـی               ها و ضوا  نامههای آئین پذیرش توصیه  

  .نیست، و به ساخت غیررسمی سکونتگاهها انجامیده است
 

های کیفی و سیاسـتهای     نامهها، گواهی مانند بیمه : انواع تدابیر تضمین کننده مقاومت و کیفیت ساخت        

  . حمایت از مصرف کننده غایب است
  
 : سیاستهای کلی -3
 

  ساختمانهای مسکونیمراحل مقاوم سازی  
  آگاه سازی و بسیج عمومی •
  ـ سازمان نظام مهندسی کشور3مهندسان رتبه : های فنی مهندسیایجاد تشکل •

 آموزش ارزیابان مقاومت ساختمانها •

 ارزیابی مقاومت ساختمانها •

ثبت نام و تعیین صالحیت شرکتهای سازنده و مقاوم ساز، همراه با تصویب طرحهای مقاوم                •
 شده توسط آنانسازی ارائه 

 ارائه مشوقها و تسهیالت اعتباری برای انجام مقاوم سازی •

 اجرای طرحهای مقاوم سازی •

 بیمه ساختمانهای مقاوم سازی شده با نرخهای ترجیحی •

-اسـتمرار میـزان پایـداری     وای بـه منظـور آگـاهی      ارائه خدمات نگهداری و بازدیدهای دوره      •
  ساختمان
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  ن شهریهای گوناگومقاوم سازی در بافت 
  

های پهنه
  خطر

بافت فرسوده و 
بافت ارزشمند   بافت نوین شهری  متراکم

  ایبافت حاشیه  تاریخی

  بازسازی:نوسازی یکپارچه  پرخطر
  دولتی ـ خصوصی

: مقـــاوم ســـازی جمعـــی -
 صندوقهای عمران محلی 

: مقـــاوم ســـازی فـــردی -
  داوطلبانه

مقاوم سازی اجباری   
با کمکهای اساسـی     

  دولت

  :های بهسازیبرنامه
صـــندوقهای عمـــران 

  محلی

خطـــــــــر 
  متوسط

  بازسازی:نوسازی یکپارچه
  خصوصی ـ دولتی

ــردی  - ــازی فـ ــاوم سـ : مقـ
ــشوقهای   ــا م ــه ب داوطلبان

  مالی ـ مالیاتی
ــاوم - ــیمقـ ــازی جمعـ : سـ

ــشکل در   ــا ت ــه ب داوطلبان
  صندوقهای عمران محلی

مقـــــاوم ســـــازی 
ــا  ــه بـــ داوطلبانـــ

  کمکهای دولت

  :های بهسازیبرنامه
صـــندوقهای عمـــران 

  محلی

نوسازی از طریق تـشکل        کم خطر
در صـــندوقهای عمـــران 

  محلی

ــردی  - ــازی فـ ــاوم سـ : مقـ
 داوطلبانه

: مقـــاوم ســـازی جمعـــی -
ــشکل در   ــا ت ــه ب داوطلبان

  صندوقهای عمران محلی

مقـــــاوم ســـــازی 
ــا  ــه بـــ داوطلبانـــ

  کمکهای دولت

   :داوطلبانه
صـــندوقهای عمـــران 

  محلی

            
  

  ریمقاوم سازی در مراحل مختلف ساخت و بهره بردا 
  

  هاسیاستها و برنامه  مرحله

  پیش از ساخت
نامه نظارت بـر اسـتانداردهای اجبـاری در مراحـل           تهیه و تصویب آئین    •

 تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی

  نامه آموزش و صدور گواهی مهارتتهیه و تصویب آئین •

 های حمایت از مصرف کنندهتهیه آئین نامه •  دوره ساخت

   خطر مهندسی و بیمه مسئولیتهای تمامتشویق بیمه •

  برداریدوره بهره

اجباری کردن بیمه سوانح، همـراه بـا مـشوقهای الزم در سـاختمانهای               •
 های مسکونیمسکونی آپارتمانی و مجتمع

بـرداری از سـاختمانهای مـسکونی       نامه نحوه نگهداری و بهـره     تهیه آئین  •
  های مسکونی آپارتمانی و مجتمع
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 اییهای اجربرنامه -4

 

  ، شامل برنامه آگاه سازی عمومی  مقاوم سازیتدوین برنامه تفصیلی اجرائی. 1برنامه 
  

  :مسئولین
  مرکز تحقیقات ساختمان سازمان نظام مهندسی کشور : وزارت مسکن و شهرسازی) 1
 وزارت کشور  )2

 سازمان صدا و سیما )3

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  )4
 

  :برنامه و زمان بندی
  های آگاه سازی و بسیج عمومی ی برنامهاتدوین و اجر

   ماه پس از تصویب طرح جامع مسکن3زمان بندی تا 
    میلیارد ریال1بودجه عمومی       : اعتبار و منابع تامین آن
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  )تعاونی های فنی مهندسی(های فنی مهندسی ایجاد تشکل. 2برنامه 
  

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی  - 1- 4
  کشور سازمان نظام مهندسی - 2- 4

 کانونها و جوامع مهندسی ـ فنی  - 3- 4

 بانک مرکزی - 4- 4

   بیمه مرکزی  - 5- 4
 

  :برنامه و زمان بندی
   آموزش و تجهیز، و اعطای وام اشتغال 3ایجاد تعاونی های فنی مهندسی از مهندسین پایه 

   1385شروع از سال : زمان بندی
   ریال  میلیارد30 بودجه عمومی، ساالنه به مبلغ :اعتبار و منابع تامین آن
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بررسی صالحیت سازندگان و مقاوم سازان و بررسی و تصویب طرحهای اجرائی            . 3برنامه  
  مقاوم سازی 

  
  :مسئولین

 وزارت مسکن و شهرسازی  )1

 فنی و مهندسی: ایهای حرفهتشکل )2

 وزارت کشور )3

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه )4

 بانک مرکزی )5

   بیمه مرکزی )6
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 :  سازی شامل اجرای طرحهای مقاوم.4برنامه 
 

بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها،   : برنامه مقاوم سازی ساختمانهای دولتی و ساختمانهای عمومی        )1
  زیربناها و ساختمانهای با ارزش و تاریخی

 هـزار فقـره     300سازی،  داوطلبانه با اعطای وام مقاوم    : برنامه مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی     ) 2
   میلیون ریالی در سال50وام 

 

  :ئولینمس
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 سازمان میراث فرهنگی )2

 ...آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و : های مرتبطوزارتخانه )3

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه )4

 بانک مرکزی )5

  بیمه مرکزی  )6
  )1384قیمت ثابت ( سال 10 هزار میلیارد ریال در 150 برای برنامه دوم :اعتبار

    هزار میلیارد ریال15 متوسط سالیانه ،تسهیالت بانکی و وجوه اداره شده :منابع تامین اعتبار
اعتبار مورد نیاز برای مقاوم سازی ساختمانهای دولتی، و ساختمانهای عمـومی، نیازمنـد محاسـبات                

   .باشد که در تدوین برنامه اجرائی انجام خواهد شدفنی می
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  مسکن روستایی
 

 شاخص ها  - 1
 

 40: با این حال  .  روستایی در چند دهه اخیر بهبود یافته اند        شاخصهای عمومی مسکن   
  .درصد از واحدهای مسکونی روستایی فاقد حمام و سرویس بهداشتی هستند

  . درصد از مساکن موجود روستایی در برابر سوانح غیرمقاوم اند70 
  . درصد از واحدهای مسکونی دارای سند هستند11تنها  
  .کل هزینه خانوار با شتاب افزایش می یابدنسبت هزینه مسکن روستایی به  
  1375     درصد 10 •
  1380     درصد 17 •
  متوسط تولید مسکن روستایی در دهه گذشته 
   هزار واحد مسکونی 110   ساالنه  •
 ساخت و سازهای جدید از مصالح بادوام 

   درصد 60 •
  متوسط زیربنای خانه های ساخته شده  
   مترمربع 80 •
    تولید مسکن جدیدتعداد تعمیرات اساسی نسبت به 
   برابر10 •
  واحدهای مسکونی ساخته شده با بهره گیری از وام بانکی 
   درصد 13 •
  وام های اعطایی به مسکن روستایی 
   درصد47  ایجاد بنای جدید •
   درصد7    تجدید بنا •
   درصد 46  تعمیرات اساسی  •
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 مشکالت  - 2

  وانح میلیون واحد مسکونی روستایی در برابر س2/3مقاوم نبودن بیش از  
   درصد از واحدهای مسکونی جدید از مصالح کم دوام40ساخت بیش از  
  حجم اندک وام بانکی 
  نبود نظارت و کمک های فنی مهندسی در ساخت  

  
 سیاستها - 3

مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود از طریق تشویق و اعطای کمکهای مالی و فنی               
  در تعمیرات اساسی

  سکونی جدید کمک و نظارت مقاوم سازی واحدهای م 
  ارتقاء کیفیت بهداشتی مساکن موجود و ساخت و سازهای جدید  
هماهنگ سازی فعالیتهای تعمیرات اساسی و مقاوم سازی مسکن روستایی، با برنامـه              

  های بهسازی محیط سکونتی
  حمایت از مسکن گروههای کم درآمد روستایی 
  کشاورزیفرهنگیان، کارگران صنعتی و : حمایت از مسکن گروههای ویژه 
  حفظ بافت روستایی و الگوهای معماری بومی 
  اشاعه مصالح و شیوه های ساخت بادوام در پیوند با فن آوری بومی  
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 های اجرائیبرنامه  -4
 

  اعطای وام ساخت مسکن روستاییبرنامه  .1
   هزار واحد مسکونی در سال 200 میلیون یالی برای ساخت 50اعطای وام 

 

   اداری مسکن روستاییبرنامه ساماندهی نظام فنی و .2
  :شامل سه طرح

  ناظران فنی برای نظارت بر ساخت واحدهای مسکونی جدید •
  اشاعه فن آوری ساخت به منظور آموزش نیروی کار محلی •
   ایجاد کارگاههای فنی با هدف مقاوم سازی مسکن موجود •

    برنامه بهسازی فضاهای سکونتی روستایی .3
  
  مد و گروههای ویژه در روستابرنامه حمایت از مسکن گروههای کم درآ .4
  
  برنامه حفظ بافت با ارزش روستا و الگوهای معماری بومی .5
  
  برنامه توسعه فعالیتهای بانکی در تولید و بهسازی مسکن روستایی  .6

  ایجاد صندوق اعتباری محلی در روستاها
  
  برنامه اشاعه مصالح بادوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فن آوری بومی  .7
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  2 هدف راهبردی
تولید و عرضـه    ارتقاء کمی و کیفی      -1

  مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن
  
  
 

  ایهای برنامههدف
تنظیم بازار، افزایش تولید مـسکن و کـاهش          -2-1

  دامنه نوسانات در تولید و عرضه مسکن
ــت   -2-2 ــود کیفی ــاختمان، بهب ــنعت س ــاء ص  ارتق

  ساخت، استاندارد سازی 
از مصرف کننده، آگاهی رسانی، بیمه       حمایت   -2-3

  کیفیت ساخت
های تولید و مصرف،     حمایت و تشویق تعاونی    -2-4

  سازمانهای غیرانتفاعی و خیرین مسکن ساز
گیـری از    تحول الگوی ساخت به سـوی بهـره        -2-5

  جویی در انرژی مصالح قابل بازیافت و صرفه
  
  
 

  های اجراییبرنامه
  تامین مالی مسکن برنامه ارتقاء نظام  -1
   برنامه تامین زمین برای مسکن -2
   برنامه ارتقاء صنعت ساختمان -3
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ارتقاء کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل بخشی به : 2هدف راهبردی 
  بازار مسکن

  
 :ایهدف برنامه

  ) بازار مسکنتنظیم( افزایش تولید مسکن و کاهش دامنه نوسانات در تولید و عرضه مسکن -2-1
 

  :هدفهای اجرایی
  گسترش و بهبود عملکرد نظام مالی تامین مسکن -1- 1- 2
 گسترش بازار سرمایه مسکن  -2- 1- 2

 تنظیم عرضه و تقاضای زمین شهری برای مسکن  -3- 1- 2

 ارتقاء دانش فنی و مهارت نیروی کار در بخش ساختمان و مسکن -4- 1- 2

مـسکن و   ولیـد   هـای ت  نظارت و هدایت بازار مصالح ساختمانی، در هماهنگی بـا برنامـه            -5- 1- 2
 های صنایع مصالح ساختمانیبرنامه

نظارت و هدایت بازار مسکن در جهت کاهش شکاف عرضـه و تقاضـا، و همـوار کـردن                    -6- 1- 2
  نوسانات شدید در بخش مسکن 

 

  :های اجرائیبرنامه
   گسترش و بهبود نظام مالی تامین مسکن -1
   تنظیم بازار زمین شهری-2
   ارتقاء صنعت ساختمان -3
  

  2ها در پیوست نامههای تفصیلی و آئینبرنامه: هارنامهب
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  های گسترش و بهبود نظام مالی تامین مسکن برنامه
  

 :هاشاخص -1

 

 . حجم اعتبارات بانکی در بخش مسکن، نسبت به تقاضا کم است 

   1380-84سهم منابع مختلف در تامین مالی مسکن  •
o  درصد62      پس انداز خصوصی   
o  رصد د35        اعتبارات بانکی  
o  درصد1        بودجه عمومی   
o  درصد 2                 شرکتهای دولتی   

 

  1383-84:  کم استLTV مسکننسبت وام به قیمت  
  : میلیون تومانی به قیمت مسکن در12نسبت وام  •

o  درصد35 تا 25      تهران  

o  درصد42 تا 35    شهرهای بزرگ  

o  درصد 70 تا 50    سایر شهرها   
 

 حجم اعتبارات در بخش مسکن وجود ندارد، یـا بـسیار   رشگستابزار مالی نوین برای      
  . ناچیز است

 بازار رهن ثانویه •

 بازار بورس و سرمایه •

  اوراق مشارکت و گواهی سپرده •
 

بانکهای تخصصی، صندوقهای پس انداز و وام مسکن، بالقوه در معرض خطر نقدینگی              
  .هستند
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  . و سایر عوامل برون زا استنظام مالی مسکن متاثر از متغیرهای کالن اقتصادی  
 تورم •

 توزیع درآمدها و ثروت •

 طال، ارز، کاالهای بادوام: گذارینوسانات نرخ بازگشت به سایر صور سرمایه •

-انـداز، سـرمایه  تحوالت اقتصادی ـ سیاسی و یا انتظار این تحوالت همگی بـر میـزان پـس     •

  .گذاری، وام گیری، وام دهی و وامهای معوقه اثر گذارند
 

  ون فکنی خانوارهای کم درآمد از چرخه نظام اعتباری تامین مالی مسکن بر 
    میلیون تومانی به کل هزینه خانوار10نسبت اقساط بازپرداخت وام  •

o  برابر5/1      دهک اول   
o درصد80      دهک دوم  

o درصد60      دهک سوم  

o  درصد 50      دهک چهارم  

 ناتوان از ورود به چرخه سـرمایه         درآمدی به طور کلی    4 تا   1در نتیجه خانوارهای دهکهای      •
 گذاری در مسکن، و وام گیری از نظام بانکی

   میلیون تومانی10 درآمدی ناتوان از پرداخت اقساط وامهای بیش از 6 و 5دهکهای  •
 

 مشکالت نظام تامین مالی مسکن  -2

  
 نبود منابع اعتباری کافی، ارزان، بلندمدت و پایدار در بخش مسکن 

 وارهای کم درآمد به نظام بانکی تامین مالی مسکنعدم امکان ورود خان 

نبود تعادل، و انعطاف الزم برای ایجاد تعادل بین وامهـای بلندمـدت و کوتـاه مـدت،                   
 خرید و ساخت مسکن

شرایط و نرخهای یکسان برای وام و سپرده، در نقـاط مختلـف شـهری و گروههـای                   
 مختلف درآمدی

   در نظام مالی تامین مسکن وجود کنترلهای گوناگون و مقررات گسترده 
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 40  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

 سیاستها، راهکارها -3
  

 افزایش و متنوع کردن منابع 

  :  از طریقاندازها  افزایش حجم و جذب پس •
o اندازها به صورت آزاد، اجباری و یا قراردادیارائه طرحهای مختلف برای جذب پس 

o   ن و  گـذارا جهت جلب اطمینان سـپرده    گذاری مسکن    و سرمایه  انداز،ارائه بیمه پس
 تضمین و حفظ ارزش پول در برابر تورم باال

o   وقهای محلی و تعاونی برای     دصندوقها و موسسات مالی به ویژه صن      و ایجاد   طراحی
  جذب پس اندازها

 

 اتصال به بازار سرمایه 

 انتشار اوراق مشارکت •

 انتشار گواهی سپرده •

 ایجاد بازار رهن ثانویه •

  ورود به بازار سهام •
 

   شرایط آنمنعطف کردن وامها و 

گذاری و مدت وام، با نرخ سود متفـاوت،         ارائه وامهای متنوع، متناسب با مدت سپرده       •
   متوسط و سقف وام متفاوت، با هدف پاسخگوئی به انواع تقاضاهای وام

 ایجاد تعادل در ترکیب وامها •

  )صندوق مسکن(کاهش ریسک وامهای با سپرده  •
   بخش مسکنافزایش شمار بانکها و موسسات مالی فعال در •
  ایجاد نظام مالی تأمین مسکن گروههای کم درآمد •

 
  اعتبارات بخش مسکن دربهینه سازی نقش نظام بانکی 

  )کوتاه مدت(ساخت  و )بلندمدت( ایجادتعادل بین وامهای خرید •
  اندازکاهش خطر نقدینگی در بانک مسکن نسبت به تعهدات صندوق پس •
   مالی و اعتباری به بازار مسکنحذف موانع و مشکالت در جهت ورود مؤسسات •
  ایجاد صندوقهای خرده وام و صندوق اعتبار مسکن •
 ماننـد  بهره گیری از اعتبارات دولتی، اعتبارات صـندوق ذخیـره ارزی و سـایر منـابع           •

  صندوق ذخیره ارزی 
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تکمیل زنجیره سیاستهای مالی مسکن به وسیله ترکیب و همراهی بـا سیاسـتگذاری               
  . هدفمند، و نهادسازی مناسبزمین، پرداخت یارانه

 

های مالی تشویقی، و معافیتهای مالیاتی برای سـاخت صـنعتی، سـاخت             ایجاد انگیزه  
  ایمسکن ارزان و انبوه، ساخت مسکن اجاره
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  برنامه های ارتقاء کارآیی و گسترش نظام مالی تامین مسکن  -4
  
  

  ر مسکنگذاری د تدوین آئین نامه بیمه پس انداز و سرمایه.1برنامه 
  

  : هدف
  ، و جذب پس انداز بنگاههای اقتصادی به بخش مسکن افزایش نرخ پس انداز در خانوارها •
  گسترش و آموزش فرهنگ پس انداز در میان جوانان و نوجوانان •
در برابـر تـورم روز افـزون و کـاهش           ) به ویژه پس اندازهای خـرد     (حفظ ارزش پس اندازها      •

 دارائیها

در بخش مسکن، در برابر تورم کلی و افـزایش قیمـت عوامـل              های جذب شده    حفظ سرمایه  •
   تولید، و نوسانات بخش

 

 وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و نمایندگان بانکهای دولتی، تخصصی و               :متولی
  بانکها و موسسات خصوصی 

 

ه و بـه تـصویب       آئین نامه مورد نظر، توسـط متولیـان برنامـه تهیـ            1385 تا پایان سال     :زمان بندی 
    .رسدمراجع ذیصالح می
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  انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به مسکن. 2 برنامه

 

  : هدف
  افزایش سریع حجم اعتبارات در مسکن، •
بهره گیری از پس اندازهای خرد و کالن برای تـامین مـالی طرحهـای مـسکن، در مراحـل                     •

  مختلف تجهیز سرمایه، و ساخت
 

توانند به پشتوانه سبدی از واحدهای مسکونی تولید شده یا          کهای عامل می   بانک عامل، یا بان    :برنامه
در دست تولید توسط شرکتهای خصوصی، تعاونی یا دولتی که متقاضی وام هستند، اقدام به انتـشار                 

تفاوت قیمـت سـبد واحـدهای       . اوراق مشارکت کنند و اوراق مشارکت را به صورت عام منتشر کنند           
به عنـوان سـود     ) درصورت افزایش متوسط قیمت سبد    (ابتدا و پایان دوره را      مسکونی تولید شده در     

  . پردازندبه صاحبان اوراق می
آورد، اما جذابیت این اوراق     هیچگونه تعهد ثابتی برای بانک به وجود نمی       . ریسک این اوراق کم است    

 ریسک بیشتر و بازده     گذاری دارای برای خریداران کم است و تنها در زمانهایی که سایر صور سرمایه           
در تهیه آئین نامه اجرایی این اوراق بایستی تمهیـدات الزم بـرای جلـب               . کمتر هستند، خریدار دارد   

  .گذاران تدبیر گرددسرمایه
 

ها به عنوان متقاضی، و بانک مرکزی ایران به عنـوان           گذاران، و تعاونی   بانکهای عامل، سرمایه   :متولی
ریـز، سـازمان مـدیریت و       سکن و شهرسازی به عنـوان دسـتگاه برنامـه         مجوز دهنده و ناظر، وزارت م     

  .ریزی، و وزارت اقتصاد و دارائیبرنامه
 

، آئـین نامـه اجرائـی ایـن         در مراجع ذیصالح   سه ماه پس از تصویب طرح جامع مسکن          :زمان بندی 
  .رسدیمطرح با مشارکت متولیان برنامه تهیه و به تصویب مراجع قانونی 
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  گیری خاص و انتشار گواهی سپردهسپرده. 3 برنامه

 

  :هدف
و تجهیز این منـابع     ) خرد و کالن  (جذب پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی، به هر میزان            •

 .ای، در تولید مسکنسرمایه

 مشارکت دادن پس انداز کنندگان در سود حاصل از احداث مسکن •

  ابع مالی پایدار در این بخشگذار در مسکن و ایجاد منهموار کردن نوسانات سرمایه •
 

بانک یا بانکهای خصوصی، برای طرحهای تولید مـسکن کـه توسـط بخـش خـصوصی اجـرا                    :برنامه
گیـری را تعیـین     بندی طرحها، مدت سپرده   کند و باتوجه به زمان    شود، اقدام به سپرده گیری می     می
یـا  (پس از اتمام طرح     . شودها تضمین و در طول دوره پرداخت می       حداقل سود برای سپرده   . کندمی

ها سود حاصل از اجرای طرح به صورت نقدی، یا واحد مسکونی به صاحبان سپرده             ) بخشی از طرحها  
این برنامه شبیه به انتـشار اوراق مـشارکت اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه مربـوط بـه                       . شودپرداخت می 

رح، جایگزین اصـلی    این ط . باشدطرحهای بخش خصوصی است و بانک عامل نیز بانک خصوصی می          
صـاحبان سـپرده امکـان      . تری دارد وعملی تـر اسـت      برای طرح فروش متری است زیرا فرآیند ساده       

برداشت سریع مبلغ سپرده را خواهند داشت و در صورتی که در بازار بـورس گـواهی، حتـی قبـل از           
جـذابیت ایـن    . سررسید، افزایش قیمتی داشته باشد، از این طریق نیز سودی دریافت خواهنـد کـرد              

هــا، کــه ضــمانت بانــک عامــل را نیــز بــرای بازخریــد گــواهی قبــل از سررســید دارد، بــرای گـواهی 
  .گذاران خرد نیز زیاد استسرمایه

 

 بانکهـای متقاضـی   این برنامه، پس از تصویب به بانکها و موسسات مـالی تخصـصی ابـالغ، و                :متولی
 اجرائی با بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهرسـازی،          توانند در تهیه برنامه   مشارکت در این برنامه می    

  .وزارت اقتصاد و دارایی، مشارکت نمایند
 

  . آئین نامه اجرایی این برنامه بایستی تهیه و به اجرا گذارده شود1385 تا پایان سال :زمان بندی
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  جذب سرمایه گذاری خارجی. 4برنامه 

 

  :هدف
  ها در بخش مسکن افزایش سرمایه •
گذاری در ایران و فراهم نمودن محـیط اقتـصادی          اطمینان و کاهش ریسک سرمایه    افزایش   •

مطلوب برای ورود و تعامل با بازارهای فنی مهندسی جهانی و ارتقاء کمی و کیفـی صـنعت                  
  ساختمان

 

هـای  گذاری خارجی، درصورتی که با توجه به منافع ملی و در جهت تـامین سـرمایه                سرمایه :برنامه
تواند منابع مالی بخش مسکن را سریع و با حجم زیاد افزایش دهد، و بـا                ت و پایدار باشد، می    بلندمد

  .استفاده از امکانات مالی، مدیریتی، و فن آوری، تحول سریعی در بخش مسکن به وجود آورد
 

  :گذاری خارجیشرایط اساسی سرمایه
  هاهدفمند بودن جذب سرمایه •
  و میان مدتتامین سرمایه جهت طرحهای بزرگ  •
 تعیین شرایط ابقاء سرمایه در ایران  •

 های مناسب برای استفاده از سرمایه خارجیتعیین زمان و مکان •

های خارجی در طرحهای بازسازی، نوسازی و بهـسازی شـهری،           باتوجه به این شرایط، جذب سرمایه     
  .گرددباشند، تجویز میگذاران میبه ویژه در مکانهائی که جاذب سرمایه

، و )ع(تین طرحهای پیشتاز در این مورد، در طرحهای نوسازی پیرامون حرم مطهر حضرت رضا      نخس
  .گرددسازی شهرهای جدید، شهرکهای فناوری، و مناطق آزاد، پیشنهاد میعمران و آماده

 

 اجرائی این برنامه، وزارت مسکن و شهرسـازی       های  و دستورالعمل ها  نامهآئین مسئولین تهیه    :متولی
  .باشندرداریهای مناطق و شهرهای مورد نظر میو شه

 

گذاران خارجی، دسـت کـم در سـه          پیشنهاد تهیه طرحهای اجرائی برای جذب سرمایه       :زمان بندی 
در حال حاضـر تهیـه      ) شهرهای جدید و مناطق آزاد    (شهر که طرحهای نوسازی، یا آماده سازی آنها         

 ارائـه و مقـدمات      1385بایست تا پایـان سـال       شده و به تصویب رسیده یا در حال تصویب است، می          
  .گذاران فراهم گرددجذب سرمایه

  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 46  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  ای کردن شرایط وامها، بر حسب استانها و شرایط بازار مسکن در آنهامنطقه. 5برنامه 

  
 نظام تامین مالی مسکن در ایران، نه تنها نیاز بـه گـسترش و تنـوع منـابع مـالی دارد، بلکـه                        :هدف

فرآیندهای منعطف و پاسخگو به شرایط مختلف بازار مـسکن در منـاطق گونـاگون               نیازمند روشها و    
یزد، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، و سیستان       ( استانها    برخی نسبت وام به سپرده در    . کشور است 
سهم مناطق مختلف کشور از وامهای دریافتی       . ، بسیار کمتر از میانگین کل کشور است       )و بلوچستان 

های دریافتی نیز بیانگر ایـن حقیقیـت اسـت کـه منـاطق مختلـف برحـسب نیازهـا و                     و میانگین وام  
این نابرابری در برخـورداری از وامهـا، بازتـابی از           . مند نیستند تقاضاهای خود، از وامهای مسکن بهره     

  . باشدها و توانهای مختلف استانها میظرفیت
بایـست  ی خریـد و سـاخت مـسکن، مـی         هـا نرخ بهره، سقف وام، مدت بازپرداخت و سایر شرایط وام         

برحسب نیازها، فشار تقاضا، قدرت بازار و توان پرداخت متقاضیان، منعطـف بـوده و بـر ایـن اسـاس                     
، پـیش بینـی     )1386تا پایان سال     (انجام این مهم، در مرحله بعدی طرح جامع مسکن        . برازش شود 
  .شده است

 

  :متولی
  بانک مرکزی )1
  بانک مسکن )2

 خصصی فعال در زمینه مسکنبانکهای تجاری و ت )3

 وزارت مسکن و شهرسازی )4

  .وزارت اقتصاد و دارائی ) 5
 

بایستی انجـام  ، می1385 مطالعه و پیشنهادات اولیه برای انجام این طرح، تا پایان سال        :زمان بندی 
  . گیرد
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  ایجاد صندوق های اعتباری ملی و محلی. 6برنامه 

  
کم درآمد شهری و روستایی، و بانک پذیر کردن ایـن            به منظور تامین مالی مسکن گروههای        :هدف

گروهها، ایجاد صندوق اعتباری ملی، و صندوقهای محلی، در برنامه مـسکن کـم درآمـدها، در طـرح              
  .بینی و ارائه شده استجامع مسکن، پیش

 

  . و زمان بندی آن در بخش مسکن کم درآمدها تعیین شده است متولیانبرنامه،
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  حات نظام مالی تامین مسکن اصال .7برنامه 

  
به منظور گسترش و بهینه سازی نظام مالی تامین مسکن اقدامات کوتاه، میـان و بلندمـدتی                 : هدف

این اقدامات با مطالعه و بررسی دقیـق و همـه جانبـه             . در جهت اصالحات نظام کنونی ضروری است      
  .موضوعات زیر قابل حصول است

  :ملیاتی در زمینههای عمطالعه، بررسی و تهیه برنامه
  گذاری مسکنها برای سرمایهمدیریت ریسک وامهای مرتبط با سپرده - 1
 های فنی به بانک مسکن تجدید ساختار و کمک - 2

 طراحی نظام بهینه یارانه های مسکن  - 3

 ایجاد و گسترش بازار سرمایه و دسترسی به منابع پایدار و بلندمدت برای مسکن  - 4

  م مالی تامین مسکن آزادسازی وامهای رهنی مسکن و نظا - 5
 

بهـسازی  « مطالعه موضوعات باال، هم اکنون با همکاری بانک جهانی در طـرح  :برنامه و زمان بندی 
 ایـن مطالعـات انجـام       1386تا پایـان سـال      . در دست انجام است   » شهری و اصالحات بخش مسکن    

  .گرفته و به مرحله عمل در خواهد آمد
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  تنظیم بازار زمین شهری
  
 هاشاخص - 1
 

 هزار هکتار زمین تملـک کـرده        737 وزارت مسکن و شهرسازی      1358-82در دوره    
 هزار هکتـار زمـین غیرمـسکونی        4 هزار هکتار زمین مسکونی و       38است، در مقابل    

  . واگذار کرده است
 هزار هکتار است که به طور عمده در         698موجودی زمین سازمان ملی زمین و مسکن         

  .حاشیه شهرها قرار دارد
 میلیون واحد مسکونی    2/5 میلیون واحد مسکونی، از      7/1، حدود   1358-82وره  در د  

  .های واگذاری ساخته شده استساخته شده، بر روی زمین
 درصد از تقاضا برای زمین شهری،       49 وزارت مسکن و شهرسازی      1358-82در دوره    

  . درصد از واحدهای مسکونی شهری را تامین کرده است33و از این میان زمین 
-ای بوده است که خانوارهای کـم      دهند که الگوی واگذاریها به گونه     بررسیها نشان می   

  .انددرآمد، عمالً قادر به ساخت بنا، در دروه محدوده شهر، نبوده
 درصـد رشـد داشـته       19 ساخت سـالیانه   درصد و هزینه     23، هزینه زمین    70در دهه    

  .است
 درصد  40 باالتر از    1375-82لهای دوره   سهم زمین در هزینه تولید مسکن در اکثر سا         

  .بوده است
متوسط نرخ بازده اقتصادی فعالیت در بازار زمین شهرهای بـزرگ بـاالتر از بـازده در                  

  .ساخت و ساز و تولید مسکن است و از ریسک کمتری برخوردار است
 هکتار زمین شهری برای سـاخت واحـدهای مـسکونی           15700در طول برنامه چهارم      

 هکتار و برای تـامین مـسکن        3150نیاز سالیانه به زمین شهری برابر       . از است مورد نی 
  . هکتار زمین شهری در سال مورد نیاز است760درآمد، دست کم گروههای کم
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 ویژگیهای نظام کنونی بازار زمین شهری - 2
 

سیاستهای ناظر بر زمین شهری بعد از پیروزی انقالب اسالمی دو رویکرد متفاوت بـه                
 :زمین داشته استبازار 

  :70 تا نیمه دوم دهه 60رویکرد دهه  •
فراهم کردن زمین ارزان و واگذاری زمین دولتی در سطحی وسیع و بـه طـور عمـده بـه صـورت                      

  انفرادی
o هامزیت:  

 تامین بخش مهمی از نیاز مسکن خانوارهای جدید -

 کنترل قیمت زمین -

 فراهم ساختن امکان ساخت تدریجی -

o مشکالت:  
  اقتصادی از زمینوریفقدان بهره -

 تمایل خانوارها به افزایش مساحت زمین و زیربنای مسکن -

 درآمدهامندی اندک کمهای زمین و بهرههدفمند نبودن یارانه -

فقدان مکانیسم کنترل زمینهای واگذار شده در جهـت سـاخت و سـاز در زمـان                  -
  الزم

 

  واگذاری زمین به قیمت بازار و رهاسازی بازار زمین: رویکرد دوم •
o هامزیت:  

 گری دولتکاهش تصدی -

 وری اقتصادی از زمینتسهیل شرایط برای بهره -

 های زمین دولتیکاهش رانت توزیع شده در واگذاری -

 حرکت در جهت ایجاد نهادهای مدرن بازار -

o مشکالت:  
 افزایش قیمت زمین -

 افزایش توزیع رانت در شهر فروش تراکم -

 گسترش سکونتگاههای غیررسمی -

  های توسعه شهری و مسکنو فقدان هماهنگی بین برنامهکاهش عرضه زمین  -
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 سیاستها - 3

 

  ریزی شهریسیاستهای ناظر بر چگونگی استفاده از زمین و نظام برنامه 
بندی شده در قالب طرحهای جـامع       تدوین برنامه زمین و مسکن در شهرها به صورت زمان          •

 CDSشهری 

 یاعمال نقش نظارتی معاونت مسکن در طرحهای توسعه شهر •

 و  ارتقاء الگوهای توسعه شهری در حاشیه و تعیین شهرداری به عنوان متولی حریم شـهرها               •
 اعطای کمک مالی دولت به شهرداریها جهت ساماندهی حریم شهرها

درآمد در برابـر هـر یـک از مـصوبات شــورای            اعمال سیاستهای جبرانی برای گروههای کم      •
درآمـد انطبـاق    ادی اجتماعی خانوارهای کم   عالی شهرسازی که با توان مالی یا شرایط اقتص        

  .ندارد
 

  سیاستهای پرداخت یارانه و اخذ مالیات 
در زمینه پرداخت یارانه، تاکید بر ادامـه پرداخـت یارانـه زمـین در چهـارچوب سیاسـتهای          •

 .حمایتی و در چهارچوب طرحهای مشخص است

تولیـد مـسکن بـه سـمت        در زمینه مالیات تاکید بر تغییر نظام مالیات بخش مـستغالت از              •
 .زمین و معامالت سوداگری مسکن است

 :گردددر این چهارچوب سیاستهای زیر پیشنهاد می

 برقراری مجدد نظام مالیات بر اراضی بایر •

 های مالیاتی و به روزآوری پایه مالیاتیتغییر پایه •

 وضع مالیات بر مرغوبیت زمین یا مالیات بر عایدی سرمایه •

  نوسازیاصالح ساختار عوارض •

  تدوین مشوقهای مالیاتی برای تولید کنندگان زمین شهری •
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  سیاستهای ناظر بر مداخله مستقیم 
گـذاری بـرای    سازی سیاست این بانک از طریق یکپارچه    : ایجاد بانک زمین در وزارت مسکن      •

موجودی زمین سازمان ملی زمین و مسکن، شـرکت عمـران و بهـسازی شـهری و شـرکت                   
 .گرددل میشهرهای جدید تشکی

ریزی زمین شهری در عرصه زمین دولتـی و         تدوین و اعمال سیاستهای یکپارچه برای برنامه       •
 نهادهای غیردولتی در راستای فراهم سازی امکان تولید و عرضه زمین جدید به بازار

ای فراهم سازی امکانات عملی ایجاد شهرکهای مسکونی متناسب با طرحهای توسعه منطقه            •
 نیازهای توسعه شهرهاای و و ناحیه

 اعمال نقش دولت به عنوان تعدیل گر بازار زمین از طریق بانک زمین •

کالن شـهرها، شـهرهای بـزرگ،       (تدوین نظام مدیریت زمین شهری برای شهرهای مختلف          •
 )متوسط و کوچک

 ....)واگذاری، اجاره و(های مختلف واگذاری حقوق مالکیت استفاده از شیوه •

 ز برای تاسیسات شهری از طریق بانک زمینتامین زمین مورد نیا •

ای دولت صرفاً در چهارچوب طرحهـای معـین و تعریـف شـده و بـرای           واگذاری زمین یارانه   •
  اقشار هدف 

 

گیری در مدیریت زمـین     سازی تصمیم سازی اطالعات و روان   سیاستهای ناظر بر شفاف    
 شهری

 سازی زمین برای هر یک از شهرهاتنظیم نظام تصمیم •

 د نظام اطالعات زمین و مسکنایجا •

اصالح و یکپارچه سازی قوانین حقوقی زمین شهری به منظور تشویق بخش خـصوصی بـه                 •
  .تولید و عرضه زمین شهری به بازار و ایجاد هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش عمومی
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 هابرنامه -4

 

های نـاظر   امهن تکمیل و بازنگری در شرح خدمات طرحهای توسعه شهری و آئین           .1برنامه  
  بر تصویب این طرحها

 

  : هدف
 تدوین برنامه زمین و مسکن در شهرها در قالب طرحهای توسعه شهری •

اعمال نقش نظارتی معاونت مـسکن در طرحهـای توسـعه شـهری از طریـق شـورای عـالی                    •
 شهرسازی

 ارتقاء الگوهای توسعه شهری در حاشیه و تعیین متولی برای حریم شهرها •

درآمـد در برابـر مـصوبات شـورایعالی         یاستهای جبرانی برای گروههای کم    تدوین و اعمال س    •
  شهرسازی

 

   :مسئول
  وزارت مسکن و شهرسازی

 

  1385 تا پایان سال :بندیزمان
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   بازنگری در نظام مالیاتی ناظر بر اراضی شهری.2برنامه 

 

  : هدف
و کـاهش معـامالت    تغییر نظام مالیات بخش زمین به سوی تشویق عمران زمینهای شهری             •

 . مسکنهسوداگران

 های مالیاتی و اصالح تعرفهبرقراری مجدد نظام مالیات بر اراضی بایر •

 وضع مالیات بر مرغوبیت زمین •

  تدوین مشوقهای مالیاتی برای تولیدکنندگان زمین شهری •
 

  : مسئول
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
   وزارت اقتصاد و دارایی )2

 

  1386-1385 :بندیزمان
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 برداری از زمین واگذاری حق بهره.3نامه بر

  
  : هدف
برنامـه ویـژه در برنامـه    (درآمـد شـهری   کاهش هزینه زمین و مسکن برای خانوارهـای کـم          •

 )درآمدمسکن خانوارهای کم

برنامه ویـژه در برنامـه مـسکن خانوارهـای          (فراهم آوردن امکان ساخت مساکـن اجتماعـی        •
 )درآمدکم

آوری نـوین در طرحهـای پیـشتاز و     گیری از فن  سهیالت برای بهره  فراهم آوردن امکانات و ت     •
  الگوسازی برای ساخت صنعتی مسکن

 

   :مسئول
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
   سازمان ملی زمین و مسکن ) 2

 

  های ساالنه برنامه:بندیزمان
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  ایجاد نظام اطالعات زمین و مسکن.4برنامه 

 

  : هدف
   کامل و به هنگام ناظر بر زمین و مسکنسازی و دسترسی مستمر به آمارشفاف •

 

   :مسئول
  زارت مسکن و شهرسازی            و

 

  1386 نیمه اول سال :بندیزمان
 

   میلیارد ریال از محل بودجه عمومی2 هزار دالر از محل وام بانک جهانی 400 :اعتبار
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  ر زمین شهریبازنگری، اصالح، تکمیل، و یکپارچه سازی قوانین ناظر ب. 5برنامه 

 

  : هدف
  سازی و تکمیل قوانین ناظر بر زمین شهرییکپارچه •

 

  : مسئول
  وزارت مسکن و شهرسازی            

 

  1385-86: بندیزمان
 

   میلیارد ریال از محل بودجه عمومی2: اعتبار مورد نیاز و منابع تامین آن
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  ارتقاء صنعت ساختمان
  
 هاشاخص -1
 

 میلیـون   70تمانهای مسکونی و غیرمـسکونی در شـهرها         ظرفیت ساخت و ساز ساخ     
  . میلیون مترمربع است14مترمربع، و در روستاها حدود 

 درصد از ساخـتمانهـای ساخته شـده در هـر سال از بتون آرمه و اسکلت فلزی با                51 
 درصـد از    41آجـر و آهـن      . شـوند های ساخت مقاوم، احداث مـی     گیری از شیوه  بهره

  .شودا شامل میساخت و سازها ر
  درصد از ساخت و سـازها در       20 تنها   1378در سال   . یابدسازی افزایش می  سهم انبوه  

 درصـد از کـل سـاخت و سـازها     40 این رقم به    1382در سال   . سه طبقه و بیشتر بود    
  .رسید

دهد که ساخت و سازهای انبوه در عمل به کاهش متوسط زمـین         آمار موجود نشان می    
، کاهش دوره ساخت به ازاء هر واحد، کـاهش          )استفاده بهینه از زمین    (به ازاء هر واحد   

  .، انجامیده است)کوچک سازی(متوسط زیربنا در هر واحد 
با این حال ساخت و سازهای انفـرادی هنـوز بـیش از نیمـی از سـاخت و سـازها را                       

ت هـای سـاخ   این ساخت و سازها به رغم استفاده از مصالح بادوام و شـیوه            . دربردارد
نحوه تامین مالی ایـن واحـدها       . مقاوم و پردوام، در اجزاء از کیفیت نازلی برخوردارند        

از اینرو هزینه تمام شده باال، و دوره ساخت، به دلیـل نارسـائی در               . ای است غیرحرفه
  .ای ساخت، طوالنی استتجهیز منابع مالی، و مدیریت غیرحرفه

  .سوزی کافی نیستبه ویژه زلزله و آتشایمنی ساختمانها در مقابل حوادث و سوانح،  

برداری آن در حد بـسیار      اتالف انرژی، در مراحل تولید مصالح، ساخت مسکن، و بهره          
  .باالئی وجود دارد
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 مسایل و مشکالت  -2

 . نیستای، کارآ و روز آمدمنسجم، حرفهصنعت ساختمان  •

 .دوره ساخت موجود نیستضوابط، قوانین و ابزار نهادهای الزم برای نظارت مستمر در  •

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

-االجراء، در حین اجرا مراعـات و ثبـت نمـی          استانـداردها و مـقررات ساختمـانی مـصوب والزم      •

 .شوندهای الزم، در مراحل مختلف ساخت، صادر نمینامهها و تضمینشوند و گواهینامه

ع قانونی، اقتصادی، و اجتماعی در راه ایجاد صنعت نوین ساختمان وجـود دارد کـه مـانع از                   موان •
سازی در مقیاس وسیع همراه با ارتقاء کیفیـت         انبوه: حصول ویژگیهای ضروری برای این صنعت     

 .گرددهای نوین، میگیری از فناوریها و امکان بهرهو کاهش هزینه

ی در راه ایجاد صنعت نوین ساختمان وجـود دارد کـه مـانع از               موانع قانونی، اقتصادی و اجتماع     •
-انبـوه . شـود دستیابی به مزایای مقیاس وسیع و تولید صنعتی در بخش ساختمان و مسکن می             

گیری از  ها، و امکان ابداعات و بهره     سازی در مقیاس وسیع همراه با ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه         
تولید ساختمان، بـه طـور عمـده در دسـت شـرکتهای             این مقیاس در    . های نوین است  آوریفن

 .دولتی، عمومی و نیمه عمومی است

 .نیروهای فنی به طور عمده در تهران متمرکزاند •

 . های الزم برای صدور خدمات مهندسی فراهم نیستزمینه •

  .باشدهای الزم برای ورود فناوریهای نوین موجود نمیزمینه •
 :در کشور با این مشکالت روبرویندای سازان و سازندگان حرفهانبوه

 گذاری در مقیاس وسیع و عدم حمایت موثر دولت پائین بودن امنیت سرمایه •

 طوالنی بودن دوره ساخت •

 طوالنی بودن دوره گردش سرمایه •

 .شودها میی که منجر به افزایش شدید در هزینهرژهای انامکان حذف یارانه •

 ل دوره ساختامکان افزایش مالیاتها، و عوارض در طو •

 :تنگناهای اساسی در صنعت ساختمان

اصـالحات بنیـادین   .  سنتی و ناکارآمد، که با آموزش مستقیم تغییر نخواهد یافـت       :سازمان کار  •
 .در سازمان کار الزم است
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  فناوری جدیدذقدیمی، سنتی، مقاوم در مقابل نفو: آالتابزار، تجهیزات، ماشین •

، ناهماهنگ با الزامات زیست محیطی غیرمدوالر، با اتالف         غیراستاندارد: مواد، مصالح، خدمات   •
 انرژی

سنتی، ناکارآمد، به رغم استفاده از مصالح بادوام و رعایـت ضـوابط سـاخت و                : سیستم ساخت  •
 ساز، نه چندان مقاوم در برابر سوانح

  .ها نیز برخوردارنداما از این فرصت
 .مدتاستمرار تقاضا، و افزایش آن در کوتاه مدت و میان  •

 امکان صدور خدمات مهندسی: وجود بازارهای همسایه •

فعالیتهـای  سـرمایه در     بازگـشت     مناسـب  های خـارجی بـه علـت نـرخ        امکان جلب سرمایه   •
 ساختمانی ایران

 :گذاری داخلی در فعالیتهای در مقیاس وسیعامکان سرمایه •

  سازی زمینآماده -
 بازسازی بافت فرسوده -

  ایجاد شهرهای جدید -
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 اسیاسته -3
 

  :صنعتی کردن تولید مسکن 
فرآیندی است مقرون به صرفه، با حجمی انبوه، که طی آن قطعات سازه و نمای مسکن بـرای ارائـه                    

شـوند تولیـد    هائی که برای همین منظور برپا می      مقاومت بیشتر در برابر نیروهای جانبی، در کارخانه       
  .گردندمی

اضا بـرای مـسکن مقـاوم، ارزان، و منعطـف بـا      هدف اصلی از صنعتی کردن پاسخگوئی سریعتر به تق  
  .نیازها است

 

  :سیاستهای ناظر بر حمایت از مصرف کننده 
آگاهی رسانی به مصرف کننده درباره کیفیت ساخت واحـدهای مـسکونی از طریـق صـدور                  •

ای و  گواهی کیفیت، اطالع رسانی در مورد ناکارآمدیهای فنی واقتـصادی سـاخت غیرحرفـه             
هـای  تی در برابر تولید صنعتی، به ویژه در ارتباط با مقاومت اندک سازه            های تولید سن  روش

 .سنتی و قیمت تمام شده آنها

 گیری از صنعت بیمه در تضمین کیفیت ساخت مسکن وگسترش بیمه سوانحبهره •

  سازی واحدهای مسکونی موجودمقاوم •
 

  سیاست ناظر بر هدایت، حمایت تشویق و نظارت بر تولید مسکن 
گذاری در تولید مسکن، از طریق تضمین سرمایه گذاری در مسکن و            سک سرمایه کاهش ری  •

 حمایت موثر دولت و بخش عمومی

 ای و مهندس ساختمان تدوین نظام بیمه مسئولیت فعالیتهای حرفه •

 تدوین نظام بیمه استاندارد مصالح •

 ملکردبازنگری در مقررات ملی ساختمان، با هدف کارکرد گرایی، و گسترش و بهبود ع •

هـای  گذاری در تولیـد صـنعتی مـسکن از طریـق تخفیـف            های تشویق سرمایه  تدوین برنامه  •
فـروش، امکـان تـرهین مـشترک، و تخفیـف در            مالیاتی فراهم آوری تسهیالت بـرای پـیش       

های انشعاب، بـرای اجـرای طرحهـای پیـشتاز تولیـد مـسکن صـنعتی، و یـا اجـرای                     هزینه
 .کندای مسکن، تعیین میهای منطقهلت در برنامهطرحهای تولید مسکن در نقاطی که دو

افزایش گستره فعالیتهای سازندگان بخش خصوصی، برای مقابله با نوسـانات ادواری بخـش              •
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واگـذاری  : هـای رکـود از طریـق     مسکن، و حفظ ظرفیت و توان تولیدی سـازندگان در دوره          
 سازی زمین به بخش خصوصی در طرحهای ویژه ونقاط منتخبآماده

گـذاران  اهم آوری تسهیالت برای صدور خدمات فنـی مهندسـی و مـشارکت بـا سـرمایه                فر •
ها برای تولید صنعتی مسکن و سرمایه گـذاری در زنجیـره مـسکن              خارجی و جلب سرمایه   

  )ساختهشامل انتقال تکنولوژی، تولید، حمل و مونتاژ قطعات پیش(پیش ساخته 
 

  صنعتی شدن تولیدو کن سیاستهای ناظر بر ارتقاء فن آوری تولید مس 
ای، یا با تخفیـف و تقـسیط، بـرای          های واگذاری زمین دولتی، به صورت اجاره      اجرای برنامه  •

 ساخت طرحهایی پیشتاز تولید صنعتی مسکن

ساخت و اولـین انتقـال، بـه طرحهـای پیـشتاز تولیـد صـنعتی            : های مالیاتی اعطای معافیت  •
 مسکن و قطعات

به طرحهای پیشتاز تولید صنعتی مـسکن و  ) دت و کم بهرهبلند م(های ترجیحی اعطای وام  •
 قطعات

های  آموزش مستمر برای تمامی سطوح مهارتی نیروی کار در سـاختمان، بـه               تدوین برنامه  •
 منظور ارتقاء نقش فنی

شامل مقـررا ت  : تدوین استانداردهای ابعاد و قطعات و در نهایت تدوین نظام ملی ساختمان            •
  اردهای مسکن و ابعاد و قطعاتملی ساختمان و استاند
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 هابرنامه -4

  
   آگاهی رسانی به مصرف کننده.1برنامه 

 

  :هدف
آگاهی رسانی و شفاف کردن کیفیت مساکن تولید و عرضه شده، و اطالع رسانی از کیفیت و قیمـت                   

  نسبی واحدهای مسکونی تولید شده
 

   :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  وزارت صنایع )2
  ریزیریت و برنامهسازمان مدی )3
  سازمان صدا و سیما )4

 

  1385-86 مطالعه و تهیه طرح :بندی برنامه و زمان
 

  بودجه عمومی سالیانه: اعتبار و منابع تامین آن
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   تدوین وا جرای بیمه تضمین کیفیت مسکن.2برنامه 

 

   ایمن خانوارها و تضمین سکونت در مسکن مناسب:هدف
 

   :مسئولین
  هرسازیوزارت مسکن و ش )1
  ندسی ـ فنیهای و مهای حرفهتشکل )2
  بیمه مرکزی )3
 بانک مرکزی )4

  وزارت امور اقتصادی و دارایی  )5
 

  ای در بخش ساختمان و مسکن تدوین نظام بیمه:بندیبرنامه و زمان
 

   بودجه عمومی سالیانه:اعتبار و منابع تامین آن
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  های ساختمان و مسکنین نظام بیمهتدو. 3برنامه 

ای، بیمه استاندارد مصالح، صدور گـواهی تـضمین         گذاری، بیمه مسئولیت حرفه   مین سرمایه بیمه تض 
  های کنترل کیفیکیفیت و سایر گواهی

 

  : هدف
 اندازهای کنونی و آتیهای موجود و پسحفظ ارزش سرمایه •

 های پایدار در تولید مسکن نگهداری سرمایه وافزایش •

تولید مصالح ساختمانی، حمل،    : تولید در مراحل  شفاف کردن مسئولیت هر یک از مباشرین         •
 .طراحی، ساخت در برابر تضمین کیفیت خدمات و محصول

  های مختلف در بخش ساختمان و مسکنیکپارچه کردن و هماهنگی بین بیمه •
 

  : مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  وزارت صنایع و معادن )2
  وزارت نیرو و نفت )3
  وزارت کشور )4
  ئیوزارت اقتصادی و دارا )5
  بیمه مرکزی )6
  بانک مرکزی )7
  ریزیسازمان مدیریت و برنامه )8

 

های اجرائـی   نامههای ساختمان و تدوین آئین     تشکیل کمیته تدوین نظام بیمه     :بندیبرنامه و زمان  
1386-1385  
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   تدوین برنامه صدور خدمات فنی ـ مهندسی.4برنامه 

 

  : هدف 
  کشورهای موجود فنی مهندسیاستفاده بهینه از ظرفیت •

تعامل با صنعت ساختمان در سطح جهانی و آمادگی برای رقابت و ورود به بازارهای مسکن                 •
 و ساختمان در سطح منطقه و جهان

  
 

  : مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  ای فنی مهندسیهای حرفهها و تشکلسازمان )2
  وزارت اقتصادی و دارائی )3
  بانک مرکزی )4
  ریزیسازمان مدیریت و برنامه )5

 

  1385 تدوین برنامه اجرائی تا پایان :بندیامه و زمانبرن
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  های دولتی برای تشویق فناوری نوین و ترویج ساخت صنعتی واگذاری زمین.5برنامه 

  
   :هدف

تشویق و حمایت از ساخت صنعتی و طرحهای پیشتار در این زمینه، از طریق واگذاری زمین دولتی                 
  ، یا تخفیف و تقسیط ای طرحها، به صورت اجارهیبرای اجرا

 

های زمین شهری آمـده      چگونگی اجرای این برنامه در بخش سیاستها و برنامه         :بندیبرنامه و زمان  
  .است
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  ها برای ترویج و تشویق ساخت صنعتیاعطای تسهیالت و معافیت. 6برنامه 

  
  : هدف

سـازی،  زی، خـشک سـا تشویق و حمایت از طرحهای پیشتاز در ارتقاء ساخت صنعتی، تـرویج سـبک     
جـوئی در  تولید مصالح و ساخت مسکن با انرژی نهفته کمتر، استفاده بهینه از عوامـل تولیـد، صـرفه              

  انرژی در طراحی و ساخت مسکن
 

   :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  وزارت صنایع و معادن )2
  نفتو وزارت نیرو  )3
  وزارت اقتصادی و دارائی )4
  ریزیسازمان مدیریت و برنامه )5
  رکزیبانک م )6

 

  های مالیاتی به طرحهای پیشتازهای ترجیحی و معافیتاعطای وام: بندیبرنامه و زمان
  1385ها و روش اجرای برنامه تا پایان نامهتهیه آئین

 

   هزار میلیارد ریال4 وجوه اداره شده، تسهیالت بانکی، :اعتبار و منابع تامین آن
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  بـر  هـای نـاظر     نامـه ارچه سازی قـوانین و آئـین       بازنگری، اصالح، تکمیل و یکپ     .7برنامه  
  سازی و صنعتی سازیانبوه

  
   :هدف

سـازی  های مربوط به انبوهنامهیکپارچه کردن، هدفمند ساختن، و بازنگری در قوانین، مقررات و آئین     
  .اندساله توسعه تهیه و قانونی شدهجهای پنو ساخت صنتعی که در برنامه

 

  : بندیبرنامه و زمان
  1385ازنگری، تکمیل و اصالح قوانین تا پایان سال ب
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ارتقاء کیفیت زیست، بهبود شرایط سکونتی همه : 3هدف راهبردی 
  جوامع، حفظ فرهنگ و هویت اسالمی و ملی 

  
  

 :ای برنامههایهدف

  بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری  - 1- 3
 نشینیگسترش حاشیههای موجود و جلوگیری از نشینیساماندهی حاشیه - 2- 3

  ایجاد و ترویج الگوهای ساخت، منطبق با هویت فرهنگی، مذهبی، ملی و نیازهای خانوار - 3- 3

 

  :هدفهای اجرایی
  برنامه بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت فرسوده .1
 نشینیبرنامه ساماندهی حاشیه .2

  طراحی الگوی مسکن مناسب .3
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  نوسازی و بازسازی بافت فرسوده 
  
 :هاشاخص -1
 

دار، در  حدوده کلی بافتهای فرسوده، شامل بافتهای تاریخی، بافتهای میانی و مـسئله           م 
 . هزار هکتار شناسایی شده است38 شهر کشور، به میزان 50

 هزار هکتار از محالت و بلوکهـای فرسـوده شـهری نیازمنـد مداخلـه                14از این میان     
  .مستقیم دولت و دستگاههای مسئول است

 

 : مشکالت-2
 

های جامع و فراگیر برای بهسازی، نوسـازی        ریزی هماهنگ، و نبود برنامه     برنامه فقدان 
 دارو مسئلهو بازسازی بافتهای فرسوده 

هـای   برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی عملکرد     فقدان مدیریت یکپارچه برای برنامه     
 .نوسازی و بهسازی بافتها، به علت تعدد نهادهای مسئول

ستراتژی منسجم برای ارتقاء کیفیت زیـست در بافتهـای فرسـوده و    در نتیجه فقدان ا   
: از طریـق  جمعیـت   های نوسازی بافتهای فرسوده بر اسکان       غفلت از اثرگذاری برنامه   

پذیری بافتها، و یا در مورد کالنشهرها، حفـظ جمعیـت کنـونی و              ظرفیت جمعیت ارتقاء  
هـا، و تـامین      محـدوده  جلوگیری از افزایش جمعیت، تنوع بخشی به بافـت اجتمـاعی          

  فضاهای خدمات شهری
  
 : سیاستها-3
 

 :های بافتهای فرسوده از طریقارتقاء کیفیت زیست در محدوده 

 مسکونی و غیرمسکونی: و ایمن سازی ساختمانهامقاوم سازی  •

 های دسترسی سریع، خدمات شهری و فضاهای شهری موردنیاز شبکهفراهم آوردن •

 قوه اقتصادی بافتهای قدیم و مرکزی شهرهاهای بالمندی از ظرفیتبهره •

هـا در شـهرهای کوچـک و    پـذیری ایـن محـدوده   های جمعیتگیری از ظرفیتجذب جمعیت و بهره  •
   میانی، و تنوع بخشی به ترکیب اجتماعی ساکنین و حفظ جمعیت، در شهرهای بزرگ و کالنشهرها
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 :ها برنامه-4

 10 شهر کـشور، در      50راضی بافت فرسوده شهری، در       هزار هکتار ا   14بازسازی، نوسازی و بهسازی     
هـای توانمندسـازی، ظرفیـت سـازی، و         های احیاء بافت فرسوده و برنامـه      سال آینده، در قالب برنامه    

 .نهادسازی، که توسط مراجع ذیصالح به تصویب خواهد رسید
  
  برنامه بازسازی     .  1

 ):1385و1386(کوتاه مدت 

  : در شهرهایهای پیشتازانجام پروژه
  اصفهان) 4   تبریز) 3  اهواز ) 2  مشهد) 1

 )1395تا ( بلند مدت 

   شهر بزرگ، کشور50های شناسائی شده بافتهایی فرسوده در بازسازی عرصه
   1385های پیشتاز سال  مراحل مطالعاتی پروژه:بندیزمان

  1386 :آغاز مراحل اجرایی
  

  سازیبرنامه نو. 2
 : )1385-86(کوتاه مدت 

  :های پیشتاز در شهرهایروژهپ
  اردبیل) 5   یزد) 4  کاشان) 3  زاهدان) 2  آبادان) 1

 :1395 تا بلند مدت

   شهر کشور 50های نوسازی در بافتهای میانی و قدیمی در انجام پروژه
  1385 مراحل مطالعاتی 1386 آغاز مراحل اجرائی :بندیزمان

  
  برنامه بهسازی شهری. 3

  :های پیشتازپروژه
 بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن، که با همکاری بانک جهانی در             "ر منتخب در طرح      شه 5

  .دست اجرا است
  تبریز)5  کرمانشاه) 4  سنندج) 3 زاهدان) 2  بندرعباس) 1
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های پیشتاز و مراحل عملیاتی برخـی طرحهـا هـم اکنـون آغـاز                مراحل مطالعاتی پروژه   :بندیزمان
 این پروژها در ده شهر دیگر کشور نیز آغـاز         1388در سال   . یافت پایان خواهد    1387شده و تا سال     

  .خواهد شد
  
  سازیبرنامه ظرفیت. 4

  : هدف
های اقدامات بـرای انتقـال دانـش فنـی و مـدیریتی بـه           انجام مطالعات روش شناختی و تهیه برنامه      

  مسئولین محلی
   افزایش ظرفیت فنی و مدیریتی شهرداریهامتوسط

  ریزی؛ نظارت و اجراارکتی در برنامهایجاد فرآیندهای مش
  به حضور در این فرآیندها) هاNGO(تشویق سازمانهای غیردولتی 

 بـا   "بهـسازی شـهری و اصـالحات بخـش مـسکن          "در قالب پـروژه      :طرحهای پیشتاز این برنامه   
 . در شهرهای مورد مطالعه در برنامه بهسازی، آغاز خواهـد شـد    1385همکاری بانک جهانی از سال      

 سایر شهرهای کشور، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تـا پایـان             بهای برای تعمیم این طرح      امهبرن
  .گردد تهیه و برای تصویب به مراجع ذیصالح ارائه می1385سال 

  
  برنامه نهادسازی و تدوین مقررات. 5
قـوانین  نوسازی شهری، به ویـژه      مرتبط و دخیل در      انجام مطالعات در مورد قوانین و مقررات         -1-5

مالکیتی از جمله حق سرقفلی، و برداشتن موانع قانونی در راه نوسـازی، بازسـازی و بهـسازی                  
  .بافتهای فرسوده شهری

   انجــام مطالعــات در زمینــه نهادهــای مــدیریتی و اجرائــی کنــونی کــه در مراحــل مختلــف   -2-5
  .پارچهریزی، اجرا و نظارت مداخله دارند، و طراحی نظام بهینه مدیریت یکبرنامه

  
های اجرائی و تکمیلی برای انجام طرحهـای بازسـازی، نوسـازی و             برنامه ایجاد ظرفیت  . 6

  بهسازی شهری
 بهـسازی  های اجرائی و تکمیلی برای انجام طرحهای بازسازی، نوسـازی و برنامه ایجاد ظرفیت  -6-1

  شهری
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تهـای فرسـوده شـهری و        تهیه برنامه تفصیلی ده ساله برای نوسازی، بازسـازی و بهـسازی باف             -6-2
نـویس ایـن    ها در تامین مسکن برای گروههای مختلف اجتماعی، پیش        تعیین نقش این برنامه   

های مختلف و اجماع نهادهای مختلف ذیمدخل       برنامه تهیه شده است و پس از بررسی گزینه        
  . برای تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد1385در امر، تا پایان سال 

 تملـک از طریـق    های  ، و جایگزینی برنامه    سهام دار پروژه   روشتکوین  : نک زمین  ایجاد با  -6-3
تـر، از جملـه تـشکیل بانـک زمـین بـرای              طرحهای نوسازی، با روشهای سـاده      خرید اراضی 

تجمیع و یکپارچگی زمینهای طرحهای نوسازی با پشتوانه تـضمین، و حمایـت دولتـی، ارائـه                 
  .ی جلب مشارکت  ساکنین در طرحهاها، برازمینهای معوض، و سایر گزینه

هـای  درآمـد، در عرصـه     طراحی و اجرای طرحهای جبرانـی، بـرای اسکـان موقت ساکنین کم          -6-4
  مورد بازسازی و نوسازی

  . انجام خواهد شد1385 مطالعات تفصیلی در هر یک از موارد این برنامه، در سال :بندیزمان
  :هامتولی برنامه

  وزارت مسکن و شهرسازی •
  شهرداریها: وزارت کشور •
  سازمان میراث فرهنگی •
 وزارت رفاه •

 1000هـا جمعـاً      سال اول برنامـه    5 آغاز برنامه های نوسازی و بازسازی، در         رایب: اعتبار مورد نیاز  
 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده مورد نیـاز اسـت کـه بازگـشت آن                  200میلیارد ریال، سالیانه    

  . اعتبارات مورد نیاز را تامین کندتواند در سالهای بعد،می
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  نشینی و سکونتگاههای فرودستحاشیه
  

  هاشاخص -1
 میلیون نفر شهرنـشین در سـکونتگاههائی کـه دارای خـدمات             5در حال حاضر حدود      

ایـن سـکونتگاهها شـامل نقـاط        . کنندشهری و کیفیت زیست نازل هستند، زندگی می       
درون بافتهای شهری، اما فقیرنشین و      نشین و اسکان غیررسمی، و نیز محالت        حاشیه

  . باشندمحروم از خدمات و فضاهای شهری مناسب، می
 

نابهنجار، مساکن غیرمقاوم، فضای زیستی محدود، دفع فاضالب، دفـع      سیمای کالبدی    
زباله، کمبود خدمات شهری، استفاده بدون مجوز از آب و برق، نارسائی حمـل و نقـل،                 

های مشترک ایـن    شتی، و کمبود فضای سبز، از مشخصه      کمبود خدمات آموزشی و بهدا    
  . سکونتگاههاست

 

افزایش قیمت زمین و مسکن در محدوده شهرها، فقدان توان مـالی خانوارهـای کـم                 
ای با قیمـت    درآمد شهری، و مهاجرین روستایی، و امکان دسترسی به زمینهای حاشیه          

-ای مـی  سمی و حاشـیه   گیری سکونتگاههای غیرر  نازل و قطعات کوچک، موجب شکل     

  . شود

  مشکالت  -2
 غیرمقاوم بودن واحدهای مسکونی •

 کمبود خدمات شهری •

آب و : غیررسمی بودن و در نتیجه استفاده غیررسمی از خـدمات بـسیار ضـروری سـکونتی             •
 برق

 کمبود فضاهای شهری •

هـای مخـتلط    عدم دفـع زبالـه و فاضـالب، و کـاربری          : در اکثر موارد آلودگی محیط زیست      •
  .  سکونتیصنعتی،
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 سیاستها -3

مدیریت ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای فرودست مبتنی بر مـشارکت جمعـی، و               •
 توانمندسازی ساکنین 

 هانشینتلفیق نظام تامین اجتماعی با نظام تامین مسکن گروههای کم درآمد و حاشیه •

 درآمدهای کماصالح ساختار نظام بیمه و تامین اجتماعی و گسترش آن به تمامی خانوار •

-ها شهری در جهت انطباق با نیازهای کم       ریزیبازنگری در طرحهای توسعه شهری و برنامه       •

 درآمدها

و ) امکان سنجی (های فرودست   ها برای شناسائی دقیق محله    بسیج امکانات در سطح استان     •
 )نیازسنجی(نیازمندیها آنان و اولویت بندی نیازها توسط ساکنان 

امین مـسکن کـم درآمـدها و بانـک پـذیر کـردن آنهـا از طریـق ایجـاد                     برپایی نظام مالی ت    •
 های ملی و محلی اعتباری مسکن صندوق

 توانمندسازی کم درآمدها به رفع نیازهای سکونتی خود  •

نهادسازی و مـشارکت از طریـق ایجـاد تعاونیهـای خودیـار در سـطح محلـه تـا سـتادهای                       •
 .توانمندسازی محلی، استانی و ملی

  وسازی محالت و مساکن به طور تدریجی با مشارکت ساکنینبهسازی و ن •
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 : هابرنامه -4
  

   نیازسنجی.1برنامه 
 

ای جـامع در    های تنظـیم بـازار زمـین، مطالعـه        در اولین مرحله، با انجام مطالعات هماهنگ با برنامه        
عیـین   هزار نفر جمعیت، نیاز به زمین مسکونی و زمین برای خدمات شهری ت             100شهرهای بیش از    

  .های تنظیم بازار زمین شهری با همکاری شهرداریها تدوین و اجرا گرددشده و براساس آن برنامه
 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  وزارت کشور و شهرداریها )2

 

  1385تا پایان سال : بندیزمان
 

   بودجه عمومی سالیانه:اعتبار و محل تامین آن
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 78  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
   امکان سنجی.2برنامه 

 

سکونتگاههای غیررسمی موجود، و در حال تکوین، و شناخت محالت فرودست در محـدوده        شناخت  
   هزار نفر جمعیت100شهرهای بیش از 

 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  وزارت کشور و شهرداریها )2

 

  1386 تا پایان سال :زمان بندی
 

   بودجه عمومی سالیانه:اعتبار و محل تامین آن
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  سازینهاد. 3برنامه 

 

ای، ستاد توانمندسازی محلی و استانی طبق مراحل و ضـوابطی کـه             تشکیل تعاونیهای خودیار محله   
  .بینی شده استپیش» ایجاد صندوقهای اعتباری ملی و محلی«در برنامه 

 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
  وزارت کشور و شهرداریها )2

 

   تا پایان برنامه چهارم:زمان بندی
 

   بودجه عمومی سالیانه:محل تامین آناعتبار و 
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   بهسازی محیط شهری سکونتگاههای فرودست.4برنامه 

 

ای و درون شـهری کـه دارای کیفیـت نـازل سـکونتی        ارتقاء کیفیت زیست در سکونتگاههای حاشیه     
، و تامین فضاها و خدمات شهری اساسی مورد نیاز با همکـاری             دومهستند، شناسایی شده در برنامه      

  .نین و نهادهای محلیساک
 

  :مسئولین
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 وزارت کشور )2

 وزارت رفاه و تامین اجتماعی )3

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی )4
 

 میلیـون   5 بهسازی محیط شهری سکونتگاههای فرودست که در حال حاضـر            :برنامه و زمان بندی   
ها و محـالت    نشینای بهسازی حاشیه  ه ساله، طبق برنامه   10نفر در آن ساکن هستند، در یک برنامه         

فرودست، که در حال حاضر طرحهای پیشتاز آنها در شهرهای بندرعباس، زاهدان، سنندج، کرمانشاه             
  .و تبریز در دست اجرا هستند

 

 میلیارد  250 میلیارد ریال در دو برنامه پنجساله، متوسط سالیانه          2500 :اعتبار و منابع تامین آن    
  .های عمومیریال از محل بودجه

 

ریزی کنند و افتتاح حـساب      ستاد توانمندسازی استان با کمک شهرداری هر شهر، برنامه        : مسئولین
  مشترک ستاد توانمندسازی و شهرداری برای انجام طرحهای مشخص بهسازی
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هـا و سـکونتگاههای      بهسازی و مقاوم سازی مساکن موجـود در حاشـیه نـشین            .5برنامه  

  رودستغیررسمی و محالت ف

  طبق برنامه های مسکن کم درآمدها و بافت فرسوده و مقاوم سازی 
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  4 هدف راهبردی
بهبود مدیریت بخش مسکن، ایجاد هماهنگی بین 

های توسعه شهری و های مسکن، برنامهبرنامه
  روستایی و سیاستهای آمایشی

  
  

 

  ایهای برنامههدف
ــود مــدیریت بخــش مــسکن در مراحــل  -4-1  بهب

  برداریریزی، ساخت و بهرهبرنامه
هـای مـسکن و      ایجاد هماهنگی بـین برنامـه      -4-2

  های توسعه شهری و روستاییبرنامه
هــا مــسکن و  ایجــاد همــاهنگی بــین برنامــه-4-3

  های آمایشیبرنامه

  
  

 

  های اجراییبرنامه
  برنامه بهبود مدیریت بخش مسکن  -1

 برنامــه ایجــاد همــاهنگی بــا طرحهــای توســعه -2

  شهری و روستایی

  های آمایشی برنامه ایجاد هماهنگی با برنامه-3
  

  مرحله سوم طرح جامع مسکن * 
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  مدیریت بخش مسکن
  

مدیریت بخش مسکن به معنای هدایت بخش مسکن به سـوی عملکـرد بهینـه، از دیـدگاه ملـی، از                     
  . باشدمنظر خانوارها، و از دیدگاه تولیدکنندگان مسکن می

  ها شاخص-1
  :های کالنخصشا

 و در سـالهای اخیـر   1383گذاری در بخش مسکن از کل تشکیل سرمایه ثابت سهم سرمایه  •
 .کاهش داشته است/ رو به افزایش 

 سهم ارزش افزوده بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی  •

 سهم بخش مسکن از اشتغال •

  رشد  درصد 1/25 به طور متوسط سالیانه          1371-81نرخ رشد قیمت مسکن  •
 

  ای مسکن های مدیریت برنامهشاخص
 )دخالت مستقیم(سهم بخش دولتی از ساخت و سازها  •

   1371-81 درصد                  4ـ5 -
 1381-84 درصد                  3ـ2 -

 تعدد نهادهای تصمیم گیر در مورد سیاستهای زمین شهری  •

 سهم مالیاتهای مسکن از کل مالیاتهای کشور  •

  1360                درصد  16/2 -
 1382 درصد                    6/1 -

 شهر بـزرگ کـشور، بـه        20نسبت درآمدهای وصولی ناشی از فروش تراکم در شهرداریهای           •
 های کشور کل مالیات

  1380        درصد         5/10 -
 

  های مدیریت ساخت مسکنشاخص
 1371ـ  1383سهم فعاالن با ساخت و ساز در مسکن  •

   درصد83                        خصوصی  -
  درصد12                           تعاونی  -

   درصد 5                            دولتی  -
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  مشکالت  -2
 :های بخشدر بازار مسکن و زمین و کاهش کارآیی سیاستها و برنامهتاثیرگذاری عوامل برون زا  •

 تولید ناخالص داخلی -

 درآمد سرانه -

 ام بانکیاعتبارات نظ -

 نرخ بهره -

 نرخ ارز -

 انتظارات تورمی -

  نقدینگی -
 

  هاهای ناظر بر زمین و یارانهتعدد نهادهای تصمیم گیر در مورد سیاستها و برنامه •
 

  هاها به بخش مسکن و نبود آمار درست از حجم واقعی یارانهها و یارانهشفاف نبودن کمک •
 

 :لی بخش مسکن به دلیلهای مسکن در نظام مدیریت مناکارآمدی یارانه •

  عدم شفافیت و هدفمندنبودن -
 توجه بیشتر به سمت عرضه -

 تشتت عوامل اجرائی و فقدان هماهنگی  -

  ها به شکل کمک بهره و اثرات انبوهی آن بر تعهدات دولتیپرداخت سهمی از یارانه -
 

 :ساخت و سازهای تعاونی به علتناکارآیی  •

  ره تجهیز سرمایه در نتیجهطوالنی بودن و ناکارآمد بودن نحوه و دو -
 طوالنی شدن دوره ساخت، در نتیجه -

 گران شدن قیمت ساخت -

  کیفیت نازل و نامناسب مسکن  -
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   سیاستها -3
هدایت بخش مسکن به سوی عملکرد بهینـه، بـا هـدف تـامین نیازهـای سـکونتی                   

 :نیازمندان از طریق

گان سـازند و  صی  هدایت بخش مسکن در راستای هدفهای کلـی توسـعه، تقویـت بخـش خـصو                •
 .، و توانمندسازی مردم بر رفع نیازهای سکونتی خودایحرفه

سیاستهای بخـش   سو کردن   هماهنگ سازی فعالیتهای این بخش با سایر بخشهای اقتصاد و هم           •
 .، توسعه کالبدی، زیست محیطیمسکن با سیاستهای کالن مالی، پولی

هـای  و واسـطه مل سازندگان، متقاضیان هر یک از فعاالن بازار مسکن شا شناخت جایگاه واقعی،     •
 مسکن، و هدایت آنان به سوی عملکرد بهینه

ریزی مسکن در جهت مشارکت همه نهادهای مرتبط با مـسکن           گذاری و برنامه  مدیریت سیاست  •
 ای و محلی، و مشارکت مردم و سازندگانسطوح ملی، منطقهدر 

، صنعتی، و کارآیی مـسکن      ایحمایت و هدایت بخش خصوصی در جهت مدیریت ساخت حرفه          •
 مناسب، مقاوم، در توان مالی اقشار مختلف، و هماهنگ با الگوهای مناسب

حمایت و هدایت بخش تعاونی بـه سـوی ایجـاد تعاونیهـای تولیـد بـا رفـع موانـع و مـشکالت                         •
 تعاونیهای پس انداز و مصرف

عمیر و نگهـداری و     های موجود مسکن، ت   برداری در جهت حفظ سرمایه    ایجاد نظام مدیریت بهره    •
افزایش عمر مفید ساختمان، و ایجاد نظام مدیریت واحدهای مسکونی چند واحدی، آپارتمانی و              

 های مسکونیمجموعه

برداری، نگهداری و تعمیـر، و بازسـازی        و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر بهره       بازنگری، تصحیح    •
 . اعیان عرصه و،واحدهای مسکونی با مالکیت مشترک و مشاع، عرصه

ای یـا دارائـی    سرمایهادبعا اعمال سیاستهای مالیاتی بر :اصل کلی در نظام مالیاتی بخش مسکن     •
در سطح محلی و مالیات بـر وجـوه          ...)مالیات بر امالک، مسکن خالی، اراضی بایر، ارث         (مسکن  

 در سطح ملی ...) اجاره، ارزش افزوده (درآمدی 

هـای  بهـا و حـذف رانـت      ز افزایش قیمت مـسکن و اجـاره       سیاستهای مالیاتی در راستای پرهیز ا      •
 اقتصادی ناشی از تغییرات شدید قیمت 

ای جایگزینی نظام کنونی مالیات بر نقل و انتقال مسکن با نظام جامع مالیات بر منـافع سـرمایه                  •
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 .در بخش امالک و مستغالت

  بهسازی مسکن بازنگری در نظام کنونی مالیاتهای بخش مسکن با هدف حمایت از تولید و •

 : ای بخش مسکن به سویتحول سیاستهای یارانه •

  هابهبود نظام اطالعاتی از یارانه -
 های حمایتیایجاد هماهنگی در برنامه -

 های طرف تقاضاها و تقویت یارانههدفمند کردن یارانه -

 های انرژیحذف یا کاهش یارانه -

  های نرخ بهرهحذف یا کاهش یارانه -
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 87  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  اییهای اجر برنامه-4
  

  تشکیل شورای عالی سیاستگذاری مسکن .1برنامه 
  .تامین مسکن امری فرابخشی است و سیاستگذاری آن نیز باید به صورت فرابخشی اعمال شود

  :اعضاء شورای عالی سیاستگذاری مسکن
با ریاست وزیر   :  وزارت مسکن و شهرسازی    )1

  مسکن 
 وزارت کشور )2

 وزارت اقتصاد و دارائی )3

  اجتماعیوزارت رفاه و تامین )4

 وزارت صنایع )5

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه )6

  بانک مرکزی )7

 آوریوزارت علوم و فن )8

 وزارت تعاون )9

 بانک مسکن )10

 نماینده بانکهای خصوصی  )11

 نماینده شرکتهای بیمه  )12

 سازمان اوقاف )13

  ها و نهادهای ذیربطسایر وزارتخانه )14

  
 

  :های فرعیکمیته
  کمیته یکپارچه سازی سیاستهای زمین شهری )1
 هاته هدفمندسازی یارانهکمی )2

  ستاد توانمندسازی ملی  )3
 

 هماهنگی بخشی و فرابخـشی سیاسـتها و برنامـه هـای بخـش مـسکن بـا سـایر سیاسـتها و           :هدف
  های ذیربطبرنامه

 

   وزارت مسکن و شهرسازی:مسئول
 

   ماه از تصویب طرح جامع مسکن 3 تا :زمان بندی
 

   یموم بودجه های ع:اعتبار و منابع تامین آن
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  تشکیل تعاونیهای تولید. 2برنامه 
 

ها، کیفیت ساخت و سازهای تعاونی و افزایش کارآیی در           تکمیل زنجیره ساخت توسط تعاونی     :هدف
  برداریمراحل ساخت و بهره

 

  :ینمسئول
  وزارت مسکن و شهرسازی )1
 وزارت تعاون )2

  ای و صنفیهای حرفهسازمانها و تشکل )3
 

   ماه پس از تصویب طرح جامع مسکن 3های اجرایی تا مهناتهیه آئین :زمان بندی
 

 سال آینده در سراسر کشور، اعطـای وام         5 تعاونی تولید در     100 تشکیل ساالنه    :برنامه و اعتبارات  
 میلیـارد ریـال از محـل        5 درصد   8 سال و بهره     5از محل وجوه اداره شده و اعتبارات بانکی به مدت           

  وجوه اداره شده
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  ساماندهی دفاتر معامالت امالک و مستغالت . 3برنامه 

 

هدایت، نظارت و تقویت فعالیتهای دفاتر معامالت امـالک و مـستغالت در جهـت حمایـت از                   :هدف
  مصرف کننده و ایجاد نظام بهینه آگاهی رسانی و انطباق عرضه و تقاضای مسکن شهری

 

  :ینمسئول
 وزارت مسکن و شهرسازی )2

 وزارت بازرگانی )3

  ایهای حرفهکلصنوف و تش )4
 

   از محل بودجه عمومی سالیانه 1385تا پایان سال  : و اعتباراتزمان بندی
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  ظرفیت سازی شهرداریها در مدیریت ساخت و ساز شهری . 4 برنامه

 

افزایش توان مدیریتی شهرداریها در نظارت و هـدایت بـازار سـاخت و سـاز، از طریـق ارتقـاء                 :هدف
  دانش فنی 

 

  :ینمسئول
 زارت مسکن و شهرسازیو )1

 وزارت کشور  )2

 سازمان شهرداریها )3

  سایر نهادهای ذیربط )4
 

  1385ها و انجام طرحهای پیشتاز تا پایان سال تهیه برنامه :زمان بندی
 

  بودجه های سالیانه: اعتبار و محل تامین آن
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  تشکیل شرکتهای مدیریت نگهداری ساختمان . 5 برنامه
 

  های مسکونیت فنی ساختمانهای بلندمرتبه، آپارتمانها و مجموعهتامین نیاز به مدیری :هدف
 

  :ینمسئول
 وزارت مسکن و شهرسازی )5

 وزارت کشور  )6

  ای و دولتی ذیربطسایر نهادهای حرفه )7
 

  1385سال نامه های اجرایی تا پایان  و آئینبرنامهتدوین  :زمان بندی
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  های مسکن در ایران هانجام مطالعات طراحی نظام مطلوب یاران. 6 برنامه
 

  :ینمسئول
 وزارت مسکن و شهرسازی )1

  وزارت رفاه و تامین اجتماعی  )2
 

  1386 ـ 1385: زمان بندی
 

   میلیون ریال500+ هزار دالر 300: اعتبارات موردنیاز
 

  )مطالعاتی( وام بانک جهانی و بودجه های ساالنه :منابع تامین اعتبار
 

  دوین برنامه اجرایی میان و بلندمدتشفاف سازی یارانه ها و ت: نتیجه
 

   انجام مطالعه و تدوین برنامه اجرایی:شاخص ارزیابی
 

  پیگیری انجام مطالعات، نظارت و ارزیابی: نوع اقدام
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  بازنگری در نظام مالیاتهای بخش مسکن . 7 برنامه

 

  :ینمسئول
 وزارت مسکن و شهرسازی )1

 اقتصاد و داراییوزارت  )2

  ریزیرنامهسازمان مدیریت و ب )3
 

  1386 ـ 1385: زمان بندی
 

   های سالیانهبودجه :  و منابع تامین اعتباراعتبار
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 94  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  های مسکونیبازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر آپارتمانها و مجموعه. 8 برنامه

 

  :ینمسئول
 وزارت مسکن و شهرسازی )1

 وزارت اقتصاد و دارایی )2

  سایر  )3
 

  1385تا پایان سال : زمان بندی
 

  بودجه های ساالنه :  آنمنابع تامین و اعتبار
  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 95  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  فهرست مطالعات طرح جامع مسکن 
  

  گذشته، حال، آینده: بررسي تحوالت جمعيت. ١
    دکتر حبیب اله زنجانی :تهيه آننده  
    83  آذر ماه : جلد اول   

  83دی ماه  :  جلد دوم 
  83بهمن ماه :  جلد سوم

  
  مطالعات اقتصادي. ٢
    آقای فرشید یزدانی :آنندهتهيه   
  1383بهمن ماه   

  
  آاربرد، توليد و مصرف مصالح ساختماني. ٣
    آقای مهندس سهراب ویسه:گان تهيه آنند  

                     آقای فرهنگ طهماسبی
  1383بهمن ماه   

  
  بررسي نيروي انساني واشتغال در بخش مسكن و ساختمان. ٤
  )جلد اول مقدماتی(تر فرجادی   آقای دک:گانتهيه آنند  

                    آقای رحمان خاکبان
                    خانم فاطمه صمدی گهرویی

  1383بهمن ماه   

  
  شاخصهاي مسكن روستائي و روند تحول و توزیع آن. ٥
    بنیاد مسکن انقالب اسالمی  :گانتهيه آنند  

  ر                  آقای دکتر محسن سرتیپی پو
                    آقای دکتر حمید علوی مجد

                    آقای مهندس جواد حق شناس
  1383بهمن ماه   



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 96  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  نرخ تخریب و استهالك. ٦
    خانم مهندس حمیده امکچی:تهيه آننده  
  1383اسفند ماه   

  
  ها در بخش مسكنیارانه. ٧
    آقای فردین یزدانی  :تهيه آننده  
  1383بهمن ماه   

  
  

  نظام تامين مالي مسكن شهري. ٨
  ژاله دژکام دکتر   خانم :تهيه آننده  
  1383بهمن ماه   

  
  

  انبوه سازي و ارتقاء سطح آيفيت ساختمان. ٩
  بهروز سرابندی مهندس   آقای :تهيه آننده  

  آقای دکتر محمد مهدی عزیزی 
  1383بهمن ماه   

  
  

  مصرف انرژي در بخش مسكن. ١٠
  رضا فرمند مهندس   آقای :نندهتهيه آ  
  1383بهمن ماه   

  
  

  مسكن اجتماعي. ١١
    خانم اعظم خاتم  :تهيه آننده  
  1384دیبهشت ماه ار  

  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 97  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  مدیریت در بخش مسكن. ١٢

    خانم مهندس حمیده امکچی :تهيه آننده  
  1384اردیبهشت ماه   

  
  بررسي ابعاد آيفي مسكن در ایران. ١٣

    خانم دکتر زهرا اهری :گان تهيه آنند  
                     آقای دکتر سید محسن حبیبی

  1383اسفند ماه   

  
  مالياتها در بخش مسكن. ١٤

  آقای احمد زمانی  :گان تهيه آنند  
                     آقای محسن کالنتری

  1383اسفند ماه   

  
  مدل آوتاه مدت بخش مسكن. ١٥

   احمد رضا جاللی نائینی آقای دکتر سید  :تهيه آننده  
                        آقای پدرام نوغانی اردستانی 

  1383بهمن ماه   

  
  چشم انداز بلند مدت توسعه مسكن روستایي. ١٦

    بنیاد مسکن انقالب اسالمی :گانتهيه آنند  
                 آقای دکتر محمد مهدی عزیزی
                  آقای مهندس جواد حق شناس

  1383بهمن ماه   

  
  مدل ميان مدت برنامه ریزي مسكن. ١٧

   آقای فردین یزدانی :تهيه آننده  
  1383 ماه بهمن  

  



  درآمدهامسکن کم: 1هدف 

 98  طرح جامع  های جمع بندی برنامه

  
  مسكن و برنامه هاي توسعهجامع طرح . ١٨

  مسعود معتمدی  مهندس   آقای :تهيه آننده  
  1383بهمن ماه   

  
  حاشيه نشيني. ١٩

  ی پور مهرداد جواهردکتر   آقای :تهيه آننده  
  1383 ماه اسفند  

  
  درآمدمسكن گروههاي آم. ٢٠

   کمال اطهاری   آقای :تهيه آننده  
  1383 سال  

  
روه   . ٢١ راي گ سكن ب اي م ه ه دگي برنام ا بازدارن شبرد ی هري در پي اي ش ف نقش طرحه اي مختل ه

  درآمدي 
   مهندس سهراب مشهودی   آقای :هتهيه آنند  
  1382 سال   

  
  

  ، سياستها، قوانين و مقرراتزمين شهري. ٢٢
   فردین یزدانی   آقای :تهيه آننده  
  1383 سال  

  
  گذاري در بخش مسكن هاي سرمایهبررسي سيكل. ٢٣

   دکتر خلیلی عراقی   آقای :گانتهيه آنند  
                    آقای دکتر تیمور رحمانی 

   1379سال   
  

  تایيراهبردهاي ساماندهي و بهبود مسكن روس. ٢٤
  دکتر اصغر ارجمندنیا  آقای :دهتهيه آنن  

  1383آبان ماه 
  


