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  ريزي و اقتصاد مسكن  دفتر برنامه
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  :مقدمه
گيالن ، در راستاي منطقه اي كردن اهداف و برنامه هاي طرح جامع مسكن كل  استان طرح جامع مسكن 

مطالعات اين طرح فرايند حصول به . تدوين شده است  با ابعاد فضايي مسكن در استان گيالن ،نكشور و انطباق آ
 تحوالت و تعيين گرايشها و روندهاي كنوني آغاز كرده و در نهايت سند نتيجه را با شناخت وضع موجود، بررسي

  . نمودن برنامه هاي اجرايي تدوين گرديده است اجرايي طرح با ملحوظ –راهبردي 
 ت جمعيتي،اول مطالعافصل،فصل 16 استان و به عبارتي سند منطقه اي در برگيرنده  اينطرح جامع مسكن

فصل سوم شاخص هاي  ستايي،ود بخش مسكن به تفكيك شهري و رو موجهاي كمي و كيفي فصل دوم شاخص
فصل پنجم بررسي  ن مدت ،لقوه استان در افق بلند مدت و مياورد نياز باآفصل چهارم بر اقتصاد زمين مسكن،

فصل هفتم  فصل ششم بررسي بازار زمين در استان، وضعيت مسكن گروههاي كم درامد و تخمين يارانه مورد نياز،
،فصل هشتم بررسي نظام ماليات و عوارض بخش  نآسي نظام تامين مالي مسكن و ويژگي هاي عملكردي برر

فصل يازدهم بررسي  ،فصل دهم بررسي وضعيت صنعت ساختمان، فصل نهم بررسي بازار مصالح ساختماني مسكن،
يت مسكن وبرنامه و ،فصل دوازدهم شناخت وضعيت عملكردي نظام مدير وضعيت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

فصل چهاردهم شناخت جايگاه  سياستهاي اجرا شده ،فصل سيزدهم بررسي نقش بخش مسكن در اقتصاد استان،
استان در بازار زمين و مسكن كشور،فصل پانزدهم تعيين نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و در نهايت فصل شانزدهم ارائه 

قع سه فصل آخر نشان دهنده وضعيت كلي استان بر اساس نتايج بر نامه راهبردي و اجرايي پرداخته است كه در وا
در اين . بررسيهاي طرح وارائه راهكارهاي مناسب در بهبود بخشيدن به وضعيت بخش مسكن در استان اشاره دارد 

گزارش مروري داريم بر مهمترين شاخصهاي مسكن استان و اهداف و راهبردهاي پيش رو در راستاي رسيدن به 
  .ز تعيين شدهچشم اندا

  
   و شاخص هاي بخش مسكن استانوضعيت-الف

 درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي 0,9مربع حدود كيلومتر 5/13810استان گيالن با مساحتي برابر 
 اين استان طبق سرشماري سال . آبادي مي باشد2888 دهستان و 109،  شهر49 شهرستان و 16كه داراي . دهد

  . درصدي را نشانگر است0,7داشته كه در مقايسه با دوره هاي قبلي ، نرخ رشد  نفر جمعيت 2404861، 1385
 خانوار معمولي مي زيسته اند، مقايسه نرخ 669693 استان گيالن در 85 نفري سال 2404861جمعيت 

 نسبت به رشد جمعيت در حال 3رشد جمعيت و خانوار نشان مي دهد كه تعداد خانوار در اين استان با ضريب 
 الزم به ذكر است كه  )1385-1365رشد خانوار طي سالهاي  % 2,4رشد جمعيت،  % 0,73. ( ايش مي باشدافز

  .  نفر در كيلومتر مربع مي باشد173تراكم جمعيتي استان گيالن 
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  1385سال در سهم استان در مقايسه با كشور 

 شرح
هزار(مساحت

 )كيلومتر مربع
سهم از مساحت 

 كشور
 جمعيت

كيلومتر /نفر(يتيتراكم جمع
 )مربع

 

 173 2404861 0,9 13,9 استان
 

  42,8 70472846 100 1648 كشور
  
  
  
  

  

جمعيت و خانوار استان در طي سالهاي  طبق پيش بيني هاي انجام شده و براساس گزينه مطلوب ، براساس آمار موجود و 
 استان  و خانوار درصدي جمعيت50 كه نشاندهنده رشد  شده است و پيش بيني  به شرح جدول زير محاسبه1405 – 1385

   .، مي باشد)افق طرح ( 1405گيالن تا سال 
  

   1405پيش بيني جمعيت و تعداد خانوار استان تا سال                                    

  شرح
  

1385  
  

1390 1395 1400 1405 

 

 3076818 2931923 2780490 2595063 2404861 جمعيت
 

  949815 889862 800785 748436 669690 تعداد خانوار
  

 واحد مسكوني 272424 شهري و تعداد  واحد مسكوني345468 ، در اين سال 1385براساس سرشماري سال 
بررسي موجودي مسكن در دوره هاي قبل حاكي از آن است . در اين استان وجود داشته است) شهري و روستايي ( روستايي

 خانوار  تعداد توليد مسكن شهري و روستايي در اين استان رشد باالتري به نسبت افزايش تعداد85-75 ساله  10كه طي دوره 
  ) خانوار روستايي38368 – واحد مسكوني 36039 واحد مسكوني، 134765 – خانوار شهري 119318. ( داشته است

 خانوار زندگي مي كرده اند كه در 1,18 در هر واحد مسكوني به طور متوسط 75همچنين طبق آمار موجود در سال 
 كه طي اين دوره متوسط زمين و زيربناي واحدهاي مسكوني الزم به ذكر است.  خانوار كاهش يافته است1,07 به 85سال 

 مترمربع در 91 به 75 مترمربع زمين در سال 185احداث شده در استان نيز روند نزولي را طي كرده است به طوري كه از 
تراكم  و  مترمربع121 به 75 در سال  درصد75 و متوسط تراكم ساختماني  مترمربع زيربناي مسكوني139 و از 85سال 

  . رسيده است85 در سال  درصد133ساختماني 

  1385جمعيت استان در سر شماري 
 هزار نفر      

 سال/عنوان  استان كشور

 نسبت شهر نشيني روستايي شهرينسبت شهر نشيني روستايي شهري
 

1385 48245 22123 68 1296 1109 54  
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مقايسه اين ارقام با شاخصهاي كل كشور نشان مي دهد متوسط تراكم ساختماتي در نقاط شهري استان گيالن 
 149 و 164متوسط زمين و زيربناي واحد مسكوني احداث شده در كل كشور طي دوره مورد بررسي . بيشتر از كل كشور است

  .  درصد بوده است90وسط تراكم ساختماني در اين دوره و متترمربع م

   استفاده شده است75 از اطالعات 85به دليل منتشر نشدن اطالعات سال *
  

كه در اكثر شاخصها استان . جدول زير مهمترين شاخصهاي مسكن استان گيالن را در مقايسه با كل كشور نشان مي دهد
  .وضعيت بهتري نسبت به كل كشور را دارد

  
  خالصه شاخصهاي مسكن در نقاط شهري استان گيالن و كل كشور

  شاخص  كل كشور  استان گيالن
نقاط 
  شهري

  نقاط روستايي  نقاط شهري   روستايينقاط

  5,20  4,22  4,37  3,75  1385نفر در واحد مسكوني 
  1,15  1,08  1,11  1,07  1385خانوار در واحد مسكوني 
  3,45  4,03  2,99  3,75  1375اتاق در واحد مسكوني 
  3,02  3,51  2,69  3,17  1375اتاق به ازاي هر خانوار 

  1,73  1,32  1,68  1,33  1375نفر در اتاق 
  54,73  89,98  52,78  76,68  1385سهم واحدهاي مسكوني با مصالح بادوام

  15,55  14,63  16,98  14,16  1385متوسط عمر بنا 
  71,42  96,38  31,83  74,18  1375سهم واحدهاي داراي آب لوله كشي 

  88,06  99,06  88,06  99,23  1375سهم واحدهاي داراي برق 
  -  164,44  -  121,13  )مترمربع (متوسط زمين به ازاي هر واحد مسكوني

  -  148,58  -  123,71  )مترمربع(متوسط زيربنا به ازاي هر واحد مسكوني 
  -  90,35  -  108,20  )درصد( تراكم ساختماني 

  
غير خوراكي و مسكن به عنوان يكي از  سبد هزينه خانوارهاي شهري و روستايي در برگيرنده هزينه هاي خوراكي،

سهم هزينه مسكن در برنامه ريزيهاي توسعه شهري و روستايي همواره شاخص تاثيرگذاري . ي باشدعمده ترين هزينه ها م
، سهم 85 و 75 در دو دوره آماري در بررسي هاي بعمل آمده. لذا بررسي آن در طرحهاي شهري الزم مي باشد. بوده است

 درصد از درآمد 25 و 26 اين ميزان به ترتيب  درصد تقليل يافته است كه21 درصد به 26هزينه مسكن خانوارهاي شهري از 
  .ساليانه خانوارها را تشكيل مي دهد

  
  
  

  *1375شاخص هاي اقتصادي مسكن در

 )متر مربع(متوسط زير بنا
متوسط اتاق در 
 متوسط نفر در هر اتاق واحد مسكوني

متوسط اتاق در 
 استان اختيار خانوار

  139 3,37 1,5 2,93 
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 هزينه مسكن خانوارهاي شهري استان گيالن

  
د را به خود ص در9 و 15 به ترتيب 85 و 75همچنين در مورد خانوارهاي روستايي سهم مسكن از هزينه ساالنه خانوار در سال 

  . درصد از درآمد ساالنه آنها مي باشد9 و 20اختصاص داده است كه به ترتيب 
  
   استان گيالنروستاييهزينه مسكن خانوارهاي 

  
 دهـك اول درآمـدي قـرار مـي          4به طور معمول خانوارهاي كم درآمد كه عمدتا با توجه به خط فقر تعريف شده در                 

از ايـن رو در  . ن دهك ها نيازمند يارانه و حمايت هاي دولتي در مسير خانه دار شـدن مـي باشـند   خانوارهاي واقع در اي . گيرند
در استان گيالن بـا توجـه       . برنامه ريزيهاي مسكن شناسايي اين خانوارها و ميزان يارانه مورد نياز آنها ضروري و تاثيرگذار است               

 درصد از درآمد ساالنه آنهـا       53 تا   32 تامين مسكن مي شود كه        درصد از هزينه خانوارها صرف     26 تا   32به جدول زير، حدود     
 سـال و    10را تشكيل مي دهد همچنين در بررسي هاي به عمل آمده شاخص دسترسي اين خانوارها به مسكن در دهـك اول                      

  . سال برآورد شده است6در دهك پنجم حدود 
  

  شاخصهاي هزينه و درآمد گروههاي كم درآمد استان

  
 دهك درآمدي اول استان زير خط فقر نسبي از نظر توانايي تامين مسكن بوده و نيازمند حمايت بخش دولتي 4به طور كلي 

 جهت كمك به تامين  ميليارد ريال يارانه3889طي محاسبات انجام شده حدود .   خانوار است66969كه شامل . مي باشند
  .مسكن خانوارهاي مذكور مورد نياز است
 هكتار بافت فرسوده در اين استان شناسايي شده است كه بيش از نيمي از آن 1490,6در بررسي ميزان بافت فرسوده استان ، 

  .در شهر رشت واقع شده است
  
  
  

  سهم هزينه مسكن از درآمد كل  سهم هزينه مسكن از هزينه كل  هزينه مسكن  هزينه ساالنه  سال
1375  16360832  4906377  26,33  26,24  
1385  33483541  5982954  21,96  25,71  

  سهم هزينه مسكن از درآمد كل  سهم هزينه مسكن از هزينه كل  زينه مسكنه  هزينه ساالنه  سال
1375  6660459  897888  15,35  20,74  
1385  42801441  5437701  9,97  9,79  

متوسط   دهك
  مد ساالنهدرآ

هزينه جاري 
  مسكن

متوسط هزينه كل 
  ساالنه

سهم هزينه مسكن 
از هزينه 

  )درصد(كل

سهم هزينه 
مسكن از درآمد 

  )درصد(كل 

شاخص 
  دسترسي

1  22374862  11883429  36272275  32,76  53,11  10,19  
2  30339721  11963571  40593240  29,47  39,43  7,55  
3  35073016  12431286  38984872  31,89  35,44  6,56  
4  40643032  13146714  48777617  26,95  32,35  5,73  
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  وضعيت مسكن مهر استان-
، تاكنون به طور كلي 1386 قانون بودجه سال 6گيالن از ابتداي اجراي طرح مسكن مهر در راستاي بند د تبصره استان 
 قرارداد 14397همچنين .  واحد زمين تخصيص داده شده14981 متقاضي مسكن مهر داشته است كه براين اساس 16110

 واحد پي سازي شده 9447، از تعداد واحدهاي مذكور 88در پايان سال .  پروانه ساخت اخذ شده است14281ساخت بسته و 
قرار  بهره برداري مورد واحد نازك كاري شده و114 واحد سفت كاري شده و 254 واحد اسكلت و سقف زده شده، 1489

  .گرفته اند
  در استان راهبردها  نقاط قوت، نقاط ضعف،فرصتها،تهديدها_ب
  

  : مسكن در استاننقاط ضعف،نقاط قوت، فرصت هاوتهديدهاي بخش_ 
  )T(تهديدها )O(فرصت ها )W(نقاط ضعف S)(نقاط قوت

 كم بودن سهم هزينه -
مسكن در سبد هزينه 
خانوار به نسبت ميانگين 

  كشوري
 وضعيت مطلوب تـراكم     -

نفر در واحـد مـسكوني و       
خانوار در واحد مـسكوني     

  استان نسبت به كشور
هـاي فاقـد      هدايت گروه  -

مسكن از شهرهاي بـزرگ     
 شـــهرهاي ميـــاني و بـــه

ــا روســتاهاي  كوچــك و ي
  نزديك آن

ــي  - ــل نزديكـ ــه داليـ  بـ
شهرها و روستاهاي استان    
به يكديگر و وجود زمـين      

تر در نقاط روستايي،      ارزان
ها   ساماندهي اين محدوده  

ــراي  ــق اجــــ از طريــــ
هاي توانمندسازي    سياست

  .ممكن است

 در زير   4 -1قرارگيري خانوارهاي دهك     -
 و دوري از خـــط فقـــر نـــسبي مـــسكن 

  تسهيالت مناسب مسكن
 خارج شدن دهك اول درآمدي از برنامه        -

هاي حمايتي بخش مسكن به دليل تمركز       
  اين برنامه ها بر تامين مسكن ملكي

 سهم باالي واحدهاي مسكوني كـم دوام        -
  مقاوم بويژه در نقاط شهري استان و غير

 كمبود منـابع و اعتبـارات مـالي بخـش           -
و نوسـازي بافـت     عمومي جهـت بهـسازي      

  فرسوده شهري
 عدم هدفمندي يارانه هاي پرداختـي در        -

  تامين نياز گروههاي كم درامد
 عـــدم تـــوان بازپرداخـــت وام توســـط -

  گروههاي كم درآمد
 باال بودن سـهم واحـدهاي مـسكوني بـا           -

  مصالح كم دوام
 كاهش عمر مفيد بنـا بـه دليـل ويژگـي           -

  هاي خاص آب و هوايي منطقه
ي بـين نهادهـاي مختلـف        عدم همـاهنگ   -

  حمايت كننده بخش مسكن
 تمركــز برنامــه هــاي واگــذاري زمــين و -

  مسكن در شهرهاي پرجمعيت
هــاي واگــذاري زمــين و  تمركــز برنامــه -

 هاي پرجمعيت مسكن در شهرستان

عــدم همــاهنگي بــين نهادهــاي مختلــف  
ســازمان (كننــده بخــش مــسكن  حمايــت

مسكن، بنياد مـسكن، بهزيـستي، كميتـه        
 )…د وامدا

  

 امكان تامين زمين افـراد كـم     -
درآمد از طريق مـسكن مهـر و        

  يا افزايش تراكم 
 امكان جذب مشاركت مردمي     -

 جهت اجراي طرحهاي توانمنـد    
ســازي از طريــق اعطــاي وام و 

  تسهيالت
 امكان جلب منابع مالي برنامه    -

هــاي حمــايتي بنيــاد مــسكن، 
و ... كميته امـداد، بهزيـستي و       

  ام بانكي استانپيوند آن با نظ
 وجود ظرفيت هاي بـالقوه در       -

 در تـامين زمـين      نهر شهرستا 
مورد نياز گروههاي كم درآمـد      
شهري و برآورد اعتبارات مـالي      

  مورد نياز
تدوين اسـتانداردهاي خـاص      -

هاي   استان گيالن از نظر ويژگي    
ــوابط   ــول و ضـ ــصالح و اصـ مـ

 .ساخت
تــدوين ضــوابط و معيارهــاي   

 محيطــي جهــت تــرويج زيــست
الگوي ساخت سازگار با محـيط      

 .زيست
  

ده بافتهـاي  . افـزايش محـد  -
  فرسوده شهري 

 ساخت و ساز سريع اراضي      -
ــدون   ــهرها بــ ــريم شــ حــ
ــاي   ــه ه ــا برنام ــاهنگي ب هم
ــاد   ــهري و ايجـ ــعه شـ توسـ
مسكن غير استاندارد و فاقـد      

  امكانات زيربنايي
 فقدان ضـوابط و سياسـت       -

هاي كنترل زمين به ويژه در      
و حـــريم نقـــاط روســـتايي 

  شهرها
 افزايش سريع قيمت نسبي     -

  زمين
ــاي   - ــه هـ ــراف برنامـ  انحـ

ــوي   ــسكن از س ــذاري م واگ
  گروههاي هدف

 ناكــارايي نظــام عــوارض   -
مسكن براي نظارت و كنترل     
ــسكن در    ــاز م ــاخت و س س

  نقاط شهري استان
تخـــصيص بخـــش قابـــل  -

توجهي از واحدهاي مسكوني    
هاي ميـاني و     دولتي به دهك  
  مديمياني باالي درآ



۶ 
 

يش بيني تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز استان گيالن براساس پيش بيني نرخ افزايش تعداد خانوارها انجام گرفته است پ
  :كه طبق جدول زير مي باشد

  
  1405پيش بيني  تعداد كل واحدهاي مسكوني موجود و مورد نياز ساخت  استان تا سال   
       

  1394 1393 1392 1391 1390 1389  سال
  772098 756652 741205 725759 710313 617892 نياز مسكن
  1400 1399 1398 1397 1396 1395  سال

  888343 868183 848023 827863 807704 787544 نياز مسكن
   1405 1404 1403 1402 1401  سال

   976284 958682 941097 923513 905928 نياز مسكن
  

 واحد مي باشد كه با 26786 تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز براي ساخت 1390ده در سال براساس محاسبات انجام ش
  . واحد افزايش مي يابد29089 اين تعداد به 1405درنظر گرفتن روند رشد موجود، در افق سال 

  
  

  توسعه مسكن استان گيالن در افق طرح جامعكلي  چشم انداز - ج
  

  1405-1401 ساله 5برنامه   1401-1391 ساله 10برنامه   1391-1386 ساله 5برنامه 
تامين مسكن متناسب با استطاعت 

  مالي گروههاي كم درآمد
تامين مسكن مطلوب، مقدور و 
  متناسب با نياز و توانايي هر خانوار

ايجاد محيط مسكوني و زيست امن، سالم و 
  استاندارد، متناسب با نياز و خواسته هر خانوار

  
  : برنامه هاي اجراييو ،راهبردهااهداف  _د
  

  اهداف راهبردي
  1405-1401 ساله 5برنامه   1401-1391 ساله 10برنامه   1391-1386 ساله 5برنامه 

تدوين برنامه جامع و فراگير تامين مسكن 
  تطاعت خانوارهاي كم درآمددر اس

هماهنگي نظام حمايتي و مالي بخش مسكن 
 با بازار توليد و عرضه مسكن متناسب با نياز

  و استطاعت خانوارهاي متقاضي

ايجاد نظام حمايت يكپارچه، منعطف و كارآمد 
  در تعامل با بازار مسكن

ارتقاء كيفيت واحدهاي مسكوني جديد و 
  مقاوم موجود بهسازي واحدهاي غير

ترويج الگوي ساخت استاندارد و مقاوم، 
  متناسب با اقليم و معماري بومي استان

گيري از فناوري ارتقاء صنعت ساخت با بهره 
نوين، مصالح قابل بازيافت و مصرف بهينه 

  انرژي
تنظيم بازار زمين شهري و روستايي 

  متناسب با توان اقتصادي اقشار متقاضي
ايجاد نظام واحد مديريت شهري و روستايي 

  در سطح استان
ايجاد نظام هماهنگ و كارآمد بهره وري از 

ر ظرفيت هاي بازار زمين شهري و روستايي، د
  راستاي تحوالت و برنامه هاي بخش مسكن

همسو نمودن عملكرد نهادهاي متولي و 
مجري بخش مسكن و رفع كمبودها و 

ايجاد سيستم كارآمد و واحد مديريت، برنامه 
ريزي و نظارت بر عملكرد بازار مسكن در 

ير مديريت بخش دستيابي به نظام جامع و فراگ
مسكن، در پيوند با بازار ساخت و تامين مالي 



٧ 
 

  مسكن  سطح نقاط شهري و روستايي استان  معضالت فعلي بازار
  
  

  اهداف برنامه اي
  1405-1401 ساله 5برنامه   1401-1391 ساله 10برنامه   1391-1386 ساله 5برنامه 

 شناسايي گروههاي هدف داراي اولويت در -1
  سطح نقاط شهري و روستايي

 هدايت جريان منابع مالي بخش مسكن در -2
سازي و تامين نياز گروههاي كم  هت توانمندج

  درآمد
 ايجاد بانك اطالعات گروههاي زير خط فقر -3

  سكونتي

 تدوين و اجراي نظام يكپارچه يارانه و حمايتي -1
  بخش مسكن

 بهره گيري از منابع متنوع مالي در بازار تامين -2
  سرمايه مسكن

 ايجاد پيوند ميان نظام حمايت مسكن  با بازار -3
  وليد و عرضه واحد مسكوني در استانت

 ايجاد سيستم جامع تنظيم بازار عرضه و -1
  تقاضاي مسكن

 اتصال بازار تشكيل سرمايه مسكن به بازار -2
ساخت و ساز و توليد مسكن در جهت پاسخگويي 
به نياز و خواسته هاي گروههاي مختلف درآمدي 

  متقاضي مسكن

ني  مقاوم سازي و بهسازي واحدهاي مسكو-1
  موجود

 تدوين قوانين و آيين نامه هاي  نظارت بر -2
استاندارد واحدهاي مسكوني جديد در مراحل 

  توليد، توزيع و مصرف مصالح
 تدوين نظام بيمه تضمين كيفيت مسكن، -3

  بيمه سوانح و آيين نامه حمايت از مصرف كننده

 نظارت بر اجراي ضوابط و آيين نامه هاي -1
ني و واحدهاي موجود ساخت در واحدهاي مسكو

  نيازمند مقاوم سازي
 استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در تامين -2

نيروي كار، مصالح و تكنولوژي ساخت مسكن در 
  سطح استان

 تكميل و گسترش دامنه استانداردهاي كيفي -1
  مسكن در امر طراحي، اجرا و بهره برداري

ه از  ارائه الگوي ساختمان سازي مقاوم با استفاد-2
 با ويژگي هاي معماري محليمصالح بومي و منطبق 

 بهره برداري از فناوري نوين ساخت و مصالح -3
  شونده تجديد

 شناسايي امكانات  بالقوه توسعه زمين در -1
  سطح هر شهرستان 

 از ظرفيت هاي  تاكيد بر استفاده بهينه -2
موجود و ترويج الگوي توسعه فشرده شهري و 

  طرحهاي كالبدي و آمايشيروستايي براساس 

 جلب مشاركت كليه نهادهاي مرتبط با بخش -1
مسكن در جهت گردآوري و طبقه بندي اطالعات 

  زمين در سطح استان
ات در رسازي، برنامه ريزي و تدوين مقر  نهاد-2

زمينه نحوه آماده سازي و واگذاري زمين، ضوابط 
ساخت و ساز و ماليات و عوارض متناسب با نيازها 

  ضرورت هاي بازار توليد و عرضه مسكنو 

 ايجاد هماهنگي و تقويت ارتباط بين سياست -1
راهبردهاي   هاي زمين با برنامه هاي بخش مسكن،

برنامه ريزي شهري و روستايي و سياست هاي 
  آمايشي

 گسترش حوزه فعاليت و تسهيل فرايند -1
دستيابي  به منابع و امكانات توليد مسكن براي 

   و تعاوني هاي مسكنبخش خصوصي
 يكپارچه سازي عملكرد نهادهاي متولي -2

مسكن و تلفيق جريان هاي موازي در جهت 
سازي گروههاي خاص زير خط فقر  توانمند
  مسكن

 ايجاد و توسعه چارچوب هاي سازماني مناسب -1
در جهت هماهنگي بخش هاي دولتي، خصوصي و 

  اجتماعي در مديريت بخش مسكن
 محلي و جلب مشاركت مردمي  تقويت نهادهاي-2

در فرايند برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي مستمر 
  برنامه هاي تامين مسكن

 تدوين و نظارت بر اجراي نظام يكپارچه مديريت -1
مسك در سطح استان هماهنگ با برنامه هاي 
توسعه شهري و روستايي و متناسب با تقاضاي موثر 

  مسكن در گروههاي مختلف درآمدي

  


