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 والت مسکن در شهرسازیو روند تحمسکن 
 مقدمه:

امروزه بسياری از كشورها با مشكالت عدیده ای در زمينه نارسایی های شهری بخصوص كمبود 

مسكن مواجه می شوند.كشور ایران  كه  در دوران تحول از یك اقتصاد یك بعدی به اقتصاد چند 

بعدی قرار گرفته است از این مشكل مبری نيست و در زمينه مسكن بعلت عدم سرمایه گذاری 

این مشكل بنحو بارزی خود نمایی می كند به طوری كه در حال حاضر لزوم توجه ودخالت  كافی

 دولت را برای تنظيم برنامه ها ی سنجيده دراز مدت وكوتاه مدت ایجاب می نماید.

 توسعه فعاليت های ساختمانی در هر كشور یكی از مظاهر رشد اقتصادی آن كشور است. 

زایش جمعيت شهرها ،فعاليت های ساختمانی به منظور جوابگویی همگام با صنعتی شدن ممالك واف

 به احتياجات اداری صنعتی بهداشتی ،فرهنگی و سكونتی و...توسعه می یابد .

انجام عمليات ساختمانی در هر كشور نه فقط نيازهای اجتماعی را بر آورده می سازد بلكه در تحرك 

كيل می دهد.بعالوه این رشته یكی از رشته و تسریع حركت چرخ های اقتصادی آن كشور را تش

هزار نفر به این كار اشتغال داده  344در حدود  6431های مهم مولد شغل است بطوریكه در سال 

اند وابستگی كارهای ساختمانی به عمليات صنایع ساختمانی و به فعاليت های اعتباری بانك ها به 

ختمانی تأثير قابل مالحظه ای در رونق یا طوری است كه زیاد شدن یا كم شدن فعاليت های سا

 ركود اقتصادی  كشور دارد.

 بخش خصوصی نيز در احداث و ایجاد ساختمان فعاليت های  6441ودر اواخر دهه 

 بی سابقه ای را شروع كرد وبه نظر می رسد كه با تشویق دولت به ادامه این فعاليت

 ر راه حل مشكل ساختمانامكانات فراوانی برای تجهيز پس اندازهای خصوصی د

 )بطور اعم( ومسكن)بطور اخص( بوجود خواهد آمد.

در این ميان انواع فعاليت های ساختمانی تهيه مسكن ضرورت و اهميت خاصی را حایز است،تهيه 

 مسكن عالوه بر اثرات مستقيم و غير مستقيم كه در توسعه اقتصادی دارد به

انه های ارزان قيمت تشویق و یا تأكيد شود می خصوص اگر با پيروی از سياست خاص ساختن خ

 تواند عاملی در تصميم عدالت اجتماعی و كاهش نسبی فواصل طبقاتی باشد.

موارد مربوط به ساختمان ومسكن در ایران متعدد است.اغلب دستگاهای دولتی وخدماتی 

 شده اند .درساختمان های اجاری كه با نوع كار وفعاليت آنها تطابق وتناسب نداردمستقر 

در مورد مسكن عالوه برعدم رعایت فرمها واستانداردهای خانه سازی وپيش بينی نكردن تجهيزات 

ضروری در داخل خانه ها وتسهيالت اجتماعی وتأسيسات عمومی در محله ها ومحيط های سكونتی 

مشكالت دیگری نيز )از قبيل كمبودخانه های ارزان قيمت جهت طبقات كم درآمد وهماهنگ 

بودن فعاليت های خانه سازی با رشد سریع جمعيت وگرانی اجاره خانه وهزینه ساختمان وعدم ن

 توافق خانه سازی با نقشه عمومی شهر فقدان مالكهای خاص در مورد خانه ومسكن( وجود دارد.
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بنابراین با تأكيد بيش از حد در ایجاد ساختمان وتوسعه خانه سازی اگر چه ممكن است به اصالح 

ظاهر زندگی مردم منجر شود ولی نمی تواند چاره اساسی برای ارتقاء سطح درآمد مردم باشد وضع 

، با این همه باید توجه داشت كه حتی در شرایط كنونی اقتصادی واجتماعی ایران از همه امكانات 

د برای حل نسبی مسأله مسكن استفاده نمی شود وهنوز برای اقدامات وسيع وموثر دراین زمينه موار

 ومحل های بسيار موجود است.

 :6436ـ6431 هدف ها واصول برنامه سوم درمورد ساختمان ومسکن در سال

 هدف اصلی برنامه سوم در مورد مسكن وساختمان های ارزان قيمت برای طبقه كم ـ 

درآمد بوده است ولی هدف مزبورفقط جنبه كيفيت داشته است واز لحاظ كميت هيچگونه پيش 

 .بينی نشده بود

در برنامه سوم به درستی وضع مسكن وخانه سازی در ایران جهت هم آهنگی وتلفيق فعاليت های 

 بی نقشه وپراكندگی دستگاههای دولتی وخصوصی در زمينه خانه سازی پيش بينی نشده بود.

 خط مشي برنامه سوم درزمينه ساختمان ومسکن عبارت بود از: 
 به تهيه مسكن واتخاذ سياست كلی در مورد آن. .نظارت موثر بر كليه فعاليت های مربوط6

.فهرست برداری از تعداد خانه هاوساختمانهای مورد احتياج كشور وتعيين اینكه در طول مدت 2

 برنامه سوم تا چه حد ممكن است آن احتياج را مرتفع ساخت.

 .تهيه برنامه های مالی شامل اعطای وامهای دراز مدت برای تأمين هزینه ساختمان 4

 خانه های شخصی.

.تأسيس دوره های آموزش برای كارگران ماهر ساختمانی وكليه اشخاص عالقمند به ساختن 3

 مسكن برای خود.

.گسترش اقدامات خودیاری در مورد تهيه مسكن همراه با كمك های مختصر دولت )از قبيل 5

 واگذاری مصالح ساختمانی به قيمت تمام شده(.

 هيه مسكن..اصالح قوامين مربوط به ت1

جالب است بدانيم كه درگزارش مقدماتی برنامه سوم فصل خاصی برای خانه سازی ومسكن 

وساختمان پيش بينی نشده بود ولی از ابتدای برنامه مزبور طرحهای پراكنده ای از طرف 

دستگاههای مختلف به سازمان برنامه پيشنهاد شد و به تصویب رسيد وبر آن اساس فصل تازه ای 

 بوجود آمد.« خانه سازی وساختمان»ان تحت عنو

و به موجب قانون تأسيس وزارت آبادانی ومسكن وماده چهارهمان قانون)مبنی بر  6434در سال 

انحالل سازمان خانه سازی وزارت دارایی وادارات ساختمانی سایر وزارتخانه ها( اجرای طرحهای 

 مزبور توسط این وزارت خانه به مرحله اجرا درآمد.

 ت انجام شده در برنامه سوم: عمليا
ميليارد ریال به اجرای فعاليت های خانه سازی 5/64در طول برنامه سوم اعتباری معادل

 41تعداد  6431وایجادساختمان های ضروری اختصاص داده شد كه از ابتدای برنامه تا پایان سال 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 

3 

 

ریال برای خانه سازی  ميليارد3/62طرح می باشند(با اعتباری به مبلغ01طرح ادغامی )كه شامل 

ميليارد ریال(  2/62درصد آن )معادل 4/49وساختمان بناهای دولتی بتصویب رسيد كه در حدود 

 برای اجرای طرحهای زیر به دستگاههای اجرایی پرداخت شده است.

 .انجام طرح های مربوط به ساختمان خانه های سازمانی.6

 قات مختلف از طریق بانك رهنی ایران..پرداخت وام خرید یا ساختمان خانه برداری طب2

.ساختن خانه های ارزان قيمت برای زاغه نشين ها وآلونك نشين هایی كه در جنوب تهران وحومه 4

 مراكز استانها پراكنده اند وبه منظور اجرای طرح های فوری امدادی خانه سازی.

 سراسر كشور. .ایجاد ساختمانهای دولتی وتكميل ساختمانهای نيمه تمام ادارات در3

 6436ميليون ریال آن در شش ماه دوم سال  961ميليارد ریال وجوه پرداختی فقط 2/62از مبلغ 

تا  6434به مصرف رسيده است واز باقيمانده اعتبار مزبور در طی سالهای  6432ودر سراسرسال 

 برای اجرای طرحهای سابق اندكی استفاده شده است. 6431

درصد اعتبارات صرف طرحهای مربوط به  51روع برنامه سوم بيش از در طول پنج سال ونيم از ش

 سازی رسيده است. -ميليارد ریال منحصرأ به مصرف خانه5/4ساختمانهای دولتی شده است و

 

 

 

 

 5/2از آغاز تا انجام برنامه سوم برای طرح های مربوط به خانه های سازمانی اعتباری در حدود 

ميليارد ریال به دستگاههای اجرایی 3/2در حدود 6431وتا پایان سال  ميليارد ریال به تصویب رسيد

 پرداخت شده است.

منظور از ساختمان خانه های سازمانی تأمين مسكن كارمندان ومأموران دولت در نواحی مختلف 

كشور بوده است .در طی برنامه سوم در حدود سه هزار دستگاه خانه سازمانی به وسيله بانك 

ق وسازمان مسكن برای كارمندان دولت ساخته شده است وهم اكنون مورد بهره ساختمانی ساب

 برداری است.

همچنين برای افراد نيروهای سه گانه ارتش ونيروی انتظامی كشور تعدادی خانه های سازمانی 

ساخته شده است.این خانه های سازمانی به كارمندان دولت اجاره داده می شد ونگهداری آنها به 

زمان مسكن می باشد.سازمان مسكن در بهره برداری از خانه های سازمانی با مشكالتی عهده سا

 روبرو ست كه مهمترین آنها بدین قراراست:

اختالف داشتن سازمان مسكن باشهرداریها واوقاف هر محل در مورد مالكيت اراضی،تعيين ميزان 

مانی ،از نظر ارتباط با شهر اجاره بها و وصول آن،نامناسب بودن محل وموقعيت خانه های ساز

وكمبود وسایل ارتباط،گرانی تأسيسات وتسهيالت شهری در بعضی جاها وبألخره اشكال نگهداری از 

 خانه ها.
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 ساختمان خانه های خصوصي ومسکن )مبنای اخص(:    
ميليارد ریال به ساختمان خانه های خصوصی از طریق دستگاههای  6.9در برنامه سوم مبلغ 

(ميليارد ریال آن به مصرف رسيد .بانك رهنی 6.6)6431تصاص داده شدكه تا پایان سال مختلف اخ

سهم اساسی را در اجرای طرحهای خانه سازی به عهده دارد و اعتباراتی كه در اختيار آن بانك 

سال  65تا 0گذاشته شده بصورت وام بوده است ومدت استرداد آن بر حسب طرحهای مختلف بين 

 بقرار زیر می باشد:   6431تا 6436د مجموع فعاليتهای بانك رهنی ایران از سال می باشد.عملكر

 ریال. 3411042111بالغ بر 56.441الف:پرداخت وام خرید خانه به تعداد 

 ریال. 0441961111بالغ بر 635560ب:پرداخت وام تعمير و تكميل به تعداد

 ریال.1236061111بالغ بر69320ج:پرداخت وام متفرقه كارگشایی به تعداد

به موجب آیين نامه جدید بانك رهنی اعتبارات را در اختيار شركت های خانه سازی می گذارد تا 

شركتهای مزبور برای برای مردم خانه های ارزان قيمت بسازند از طرف دیگر بانك رهنی به 

انه های مورد بهای خرید خانه مورد نياز را تأمين كنند وام می دهند كه خ31/1كسانيكه بتوانند 

نياز خود را از شركت مزبور خریداری نمایندو با این اقدام شركت های خانه سازی دیدن خود را باه 

/. باقيمانده 11بانك مستهلك می نمایند و طرف حساب بانك خریداران خانه ها هستند كه باید 

فقط در چند مورد بر قيمت خانه ها را به بانك بپردازند ولی به علت محدود بودن اعتبار تاكنون 

اساس آیين نامه جدید وامهایی پرداخته شده است.از ابتدای تأسيس صندوق پس انداز مسكن تا 

ميليون ریال را از محل صندوق  496بانك رهنی توانسته است جمعأ مبلغ  6431پایان سال 

 تقاضاكنند ووام مسكن بپردازد .6292مزبور

الی وازدیاد روز افزون تقاضا نتوانسته است به هدف اصلی بانك رهنی ایران به علت محدودیت های م

خود در جهت تأمين اعتبار كافی به قشر متوسط برسد زیرا ناگزیر بوده اقدامات خود را با سياست 

های دولت هماهنگ نماید و در پنج ساله گذشته در این دوره برنامه بيشتر فعاليت خود را صرف 

 تعمير وتكميل مسكن نموده است.

قایسه توزیع جغرافيایی وام وجمعيت بر حسب وام گيرنده نشان می دهد كه باالترین مبلغ م

وام گيرندگان بانك رهنی ایران از لحاظ 33/1پرداختی وام به تهران اختصاص داشته است ،ضمنأ

 از لحاظ كارمندان دولت بوده اند.44/1مبلغ و

  خانه های ارزان قيمت:

آمين بهداشت عمومی از طرف دولت درباره آلونك نشينها ،محله ها به منظور ایجاد محيط سالم و ت

 511نقشه های منظمی به عمل آمد.به همين منظور در برنامه سوم اعتباری بالغ بر  …و زاغه ها و

به دستگاههای اجرایی پرداخت  6431ميليون ریال به تصویب رسيد كه همگی آن تا پایان سال 

 گردید.

ث كوی ها ی دولتی و ایجاد تسهيالت واعطای وامهای الزم از طریق بانك در برنامه سوم با احدا

رهنی ،دولت درباره تهيه مسكن با رعایت اصول بهداشتی وفراهم نمودن محيط سالم اقدام نمود كه 
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از جمله كوی نازی آباد وكوی نهم آبان وچند طرح دیگر از اقدامات بسيار مفيد بودند.حال بر اساس 

مل آمد ه در خصوص اقدامات اساسی در این محله ها می بایست قبأل مطالعاتی در تجربياتی كه بع

زمينه نوع شغل ومحل كار كسانی كه می خواهند در این نوع مساكن رفت وآمد نمایند صورت 

 گيرد.

 ساختمان دولتي:
طرح ساختمانی با اعتباری به مبلغ  24تعداد  6431از ابتدای برنامه سوم تا پایان سال 

ميليون ریال در مورد تكميل ساختمانهای نيمه تمام دولتی و ایجاد ساختمانهای جدید در 9429

ميليون ریال آن به دستگاههای اجرایی 9029تهران و شهرستانها به تصویب رسيده كه در حدود 

 پرداخته شده است.

مصوب  درصد از مجموع اعتبار طرحهای 56اعتبار ساختمانی نيروهای سه گانه ارتش در حدود 

بوده است كه شامل هزینه های تأسيساتی و ساختمانهای نيروی زمينی و هوایی ،منازل وتأسيسات 

 نيروی دریایی و شاهنشاهی می باشد.

 وضع مسکن در پايان برنامه سوم:

ميليون نفر به  3/3نشان می دهد كه در آن ده سال در حدود  6435و6445در سر شماری سال 

 نفر روستایی اضافه شده است. ميليون2/4جمعيت شهری و 

تمركز جمعيت در شهرها ،موضوع كمبود مسكن را به ویژه در شهرهای بزرگ تشدید می نماید و از 

نظر كيفيت ساختمانها در این شهرها وضع مطلوبی ندارند.در مناطق روستایی وضعيت مسكن 

ساختن خانه های كوچك نامطلوب می باشد،آمار دهسال قبل نشان می دهد كه در ایران تمایل به 

انفرادی روزافزون شده است و در مقابل خانه های بزرگ از رونق افتاده است.در شهرها تعداد خانه 

 4/91و در مناطق روستایی حدود 2/14های انفرادی نسبت به مجموع منازل مسكونی در حدود

ه بوده است. افزایش درصد می باشد.در سالهای اخير تقریبأسه چهارم از منازل ساخته شده یك طبق

مساكن انفرادی وپراكنده بودن آنها بر هزینه تأسيسات عمومی شهر می افزاید وبی تناسب شهر 

 گسترش می یابد.

همچنين به علت مشكالت در زمينه سرمایه گذاری در رشته های توليدی اكثرأ در جهت خرید 

د از سرمایه گذاری در سالهای درص 1/0مساكن بعنوان سرمایه استفاده می كنند و به همين دليل 

در بخش خصوصی به فعاليت ساختمان سازی به كار رفته است .با شركت بخش 6433تا6449

هزار واحد مسكونی جدید در 6433،15هزار در سال 30خصوصی هر سال بطور متوسط در حدود 

-6432-6440شهرهای ایران بنا شده است ومتوسط تعداد اطاقها در منازل مسكونی طی سالهای 

رسيده است اما هنوز وضع مسكن نا مطلوب می باشدو محدوده 4/2و6/4به 6/9به ترتيب از 6435

شهرها مشخص نبوده و استاندارد خانه سازی بهيچ وجه اعمال نميگردید وبساری از مصالح خانه 

 سازی مورد نياز از خارج وارد می گردید.

 (:6431-6436هدفهای كلي برنامه چهارم )
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ميليون هدف برنامه تهيه مسكن عبارت 2.5ه پيش بينی افزایش جمعيت شهری به ميزان با توجه ب

هزار واحد 205جمعيت اضافی در حدود 6111واحد مسكونی جدید برای هر  661از ساختمان

هزار آن را بخش دولتی بنا خواهد كرد  25هزار آن را بخش خصوصی و251مسكونی جدید ،كه 

بخش صنعتی را شامل نمی شود وآنها مجزا  بررسی می شوند .پيش  .البته این ارقام خانه سازی

افزایش یابد وبه 2.5بينی می شود كه در پایان برنامه چهارم تعداد اطاق در هر واحد مسكونی به 

 این ترتتيب از لحاظ كيفيت مسكن بهبود می یابد.

ههای انتظامی تا هدف دیگر تأمين احتياجات دستگاههای دولت خصوصأنيروهای سه گانه دستگا

 حدود امكان از جهت ساختمانهای مناسب اداری خواهد بود.

 برنامه های مشخص:
الف:ساختمانهای دولتی :انجام تعهدات وادامه عمليات ساختمانی ،ایجاد ساختمانهای جدید 

اداری،ایجاد برخی از طرحهای ساختمانی دولتياز طریق سرمایه گذاری مستقيم سازمان مسكن 

اخت مال االجاره مربوطه در بودجه جاری ،تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در وتعهد پرد

 ایجاد ساختمانهای مورد نياز دولتی وتضمين اجاره آنهااز طرف دولت برای مدت طوالنی.

ميليارد ریال به منظور اعطای وام به بخش 3/6ب:مسكن :افزایش سرمایه بانك رهنی به ميزان 

انه سازی در نتيجه ی نوع وام از منابع خصوصی پيش بينی می خصوصی وتشویق آن بخش به خ

 هزار واحد مسكونی طی دوران برنامه چهارم توسط بخش مزبور ساخته شود. 251شود كه در حدود 

جهت اعطای وام به واحدهای بزرگ  -تخصيص اعتباراتی از طریق بانك رهنی ایران بصورت طرح-2

ه كارگری در جنب كارخانه های خصوصی ،اعتبار هزار خان61صنعتی بمنظور ساختن قریب 

 ساختمانخانه های كارگری برای صنایع دولتی ،در طرحهای مربوطه پيش بينی می شود.

دادن اعتباراتی از طریق بانك رهنی ایران بصورت طرح به شركتها و گروههای خصوصی ،جهت -4

 تشویق آنها به ایجاد خانه های مناسب برای كارمندان دولت.

تخصيص اعتباراتی از طریق بانك رهنی بصورت طرح به شركت ها وگروههای خصوصی جهت -3

 اقدام در ایجاد ساختمانهایی برای مدارس.

تخصيص اعتباراتی از طریق بانك رهنی بصورت  طرح به شركتها وگروههای خصوصی جهت -5

 كمك به ایجاد بعضی ساختمانهای مورد نياز دولت.

نی خصوصأ در مناطق مرزی یا نقاط فاقد خانه های قابل سكونت،همچنين ایجاد خانه های سازما-1

 هزار خانه.9خانه سازی برای كادرهای انتظامی كشور،به تعداد تقریبأ

احداث خانه های ارزان قيمت برای طبقات فقير وكم درآمدو برای سه هزار خانه مخصوص زاغه -0

 نشينها پيش بينی شده است.

مدارس و -بوط به برنامه های مشخص نظير هتلهاوتأسيسات جهانگردیطرح های ساختمانی مر-9

آموزشگاهها،بيمارستانها،درمانگاههاومراكز بهداشت،ساختمانهای اجتماعی وفرهنگی در 

 روستاها،مراكز خدمات اجتماعی چند وظيفه ای وباالخره ابنيه مربوط به
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رنامه های مربوط به خود منظور برنامه های صنعتی،ارتباطی،كشاورزی،آبياری ونظير آنها در ب

 خواهند گردید وباالخره فصل ساختمان ومسكن نيست.

 خط مشي ها وسياست های اجرايي:
ایجادشرایط مناسب جهت تجهيز سرمایه خصوصی در راه تأمين مسكن از طریق تقویت  -الف

ركتهای صندوقهای پس انداز و وام مسكن و موئسسات اعتباری دیگر.همچنين كمك به گروهها وش

 سرمایه گذار در ایجاد مسكن بر طبق ضوابط خاص.

اولویت سرمایه گذاری دولت در امر تهيه خانه های ارزان قيمت جهت طبقات كمدرآمدو پاك -ب

 كردن شهرهای بزرگ از زاغه ها،آلونك ها وگودهای مسكونی .

 تشویق آپارتمان سازی واحداث مساكن جمعی . -ج

یك بين ساختمان مسكن در امر شهرسازی در قالب طرح های جامع توجه به ایجاد ارتباط نزد-چ

 شهری.

 نوسازی محالت قدیمی وغير سالم در قالب طرح های جامع شهری.-ح

 نظارت دقيقتر در صدور پروانه های ساختمانی جهت تجدید بناهای فرسوده وغير بهداشتی.-خ

مصالح ساختمانی مورد نياز برای  بررسی ومطالعه در مورد نوع وسبك معماری وهمچنين در مورد-د

 هر منطقه از كشور.

مقدم داشتن ایجاد خانه های سازمانی در مناطق مرزی و نقاطی كه گرفتار مضيقه شدید مسكن -ذ

هستند،سرمایه گذاری خصوصی در امر تهيه مسكن كمتر صورت می گيرد،همچنين جهت تأمين 

 احتياجات كادرهای انتظامی كشور.

 مقررات الزم در مورد نحوه بهره برداری ونگهداری صحيح از خانه های سازمانی. بررسی بمنظور -ن

رعایت تناسب خانه های سازمانی با وضع مأمورانی كه باید در آن خانه ها سكونت كنند وحل -و

 مسائل مالكيت .همچنين برطرف ساختن دشواری ارتباطات وتسهيالت شهری. 

 نه ساختمانهای دولتی بشرح زیر خواهد بود:خط مشی ها وسياست های اجرایی در زمي

 الف:تمركز كليه امور اجرایی ساختمانی در وزارت آبادانی ومسكن.

ب:تطبيق ساختمانهای دولتی با شرائط محلی وكيفيت وظائفی كه دستگاههای مختلفه دولتی 

 بعهده دارند و تمركز ادارات دولتی در سطح بخش حتی المقدور در یك ساختمان.

نقشه های نمونه،با توجه به شرائط اقليمی و طبيعی نقاط مختلف ایران جهت ساختمانهایی  پ:تهيه

 نظير،مدارس،درمانگاهها،بيمارستانها،ادارات دولتی وغيره از طرف وزارت آبادانی ومسكن.

ت:تشویق سرمایه گذاری خصوصی از طریق بانك رهنی،جهت ایجاد مدارس وابنيه دولتی مورد نياز 

ه طوالنيگذارده می شود ویا از طریق باز پرداخت اقساط مناسب به تملك دولت در خواهد كه به اجار

تقدم ساختمانهای دولتی در شهرستانهای كوچك وبخش ها كه امكان سرمایه گذاری درآنها -آمد.ث

 كمتر است.

 توزيع اعتبارات عمراني:
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در طی برنامه ميليارد ریال و64سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسكن ساالنه معادل 

ميليارد ریال پيش بينی می شود . بر اساس ارقام موجود بر آورد می شود كه ساالنه در 15چهارم

سال اجرایی از طرف بخش 5هزار واحد مسكونی( در طی 251هزار واحد مسكونی )جمعأ 51حدود 

 خصوصی ساخته شود.

ميليارد ریال اعتبار  23لغ در برنامه چهارم عمرانی در بخش دولتی برای ساختمان مسكن جمعأمب

 منظور گردیده است بشرح زیر:

 ميليون ریال.2461ساختمانهای دولتی :تعهدات منطقه ای از برنامه سوم -الف

 ميليون ریال. 2040ميليون ریال.ساختمانهای جدید دولتی66111ساختمانهای مورد نياز ارتش

 ميليون ریال.144ان قيمتميليون ریال.خانه های ارز 2411مسكن: خانه های سازمانی-ب

 ميليون ریال.24111ميليون ریال.جمع كل 2411اعتبارات در اختيار بانك رهنی

عالوه بر اعتبارات فوق وزارت آبادانی ومسكن از محل منابع مالی كه در اختيار سازمان مسكن -

برنامه ميليون ریال برای ایجاد برخی از ساختمانهای ضروری دولتی،در دوران 311است در حدود 

 چهارم سرمایه گذاری خواهد نمود.

 :6431-6431برنامه عمراني پنجم سال 
خانوار در مناطق شهری  3/6ميزان تراكم در واحد مسكونی در سطح كشور  6456در پایان سال 

نفر در هر واحد مسكونی زندگی می كردند.بدین ترتيب تعداد  9خانوار ویا بعبارت دیگر بيش از  0/6

 نفر جمعيت در مناطق شهری موجود بوده است. 6111ونی برای هرواحد مسك 622

هزار  125/6هزار خانوار شهری 054/2در برابر  6456براساس برآوردهای انجام شده در پایان سال 

هزار واحد مسكونی موجود بوده است كه 419/2هزار خانوار روستایی394/4واحد مسكونی وبرای 

هزار 065/6هزار واحد در مناطق روستایی ویا جمعأ 643/6لاین ارقام حاكی از كمبودهای معاد

 واحد مسكونی به ازاء هر خانوار یك مسكن در سطح كشور می باشد.

 هدفهای كلي :
كاهش تراكم فعلی افراد در واحدهای مسكونی وافزایش واحد سكونت برای گروههای مختلف -الف

 بخصوص طبقات كم درآمد .

 د از نظر بهداشتی واجتماعی.بهبود واحدهای مسكونی موجو-ب

هزار واحد مسكونی جدید ایجاد خواهد شد كه 961در قالب هدفهای مزبور در مناطق شهری كشور 

 هزار واحد آن توسط بخش خصوصی احداث می شود.551

با اجرای این برنامه برای هر خانوار جدیدی كه در طول برنامه پنجم به جمعيت شهرنشين كشور 

واحد مسكونی موجود برای هر  622واحد مسكونی بوجود خواهد آمدو تعداد اضافه می گرددیك 

 واحد مسكونی در آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.634یك هزار نفر جمعيت شهری به 
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در سطح روستاها بمنظور بهبود وضع مسكن نسبت به ایجاد خانه های ارزان قيمت روستایی برای 

عاونيهای روستایی از طریق كمك های اعتباری اقدام خواهد شد اعضاءشركتهای سهامی زراعی و ت

 وبرای كادر خدماتی دولت در مراكز روستایيواحدهای مسونی ایجاد خواهدگردید.

هزار  31هزار واحد خانه های روستایی توسط بخش خصوصی و 211پيش بينی می شود مجموعأ

 واحد دیگر توسط بخش عمومی احداث شود.

 وسياست های اجرايي:خط مشي های اسای 
 سياست های اعتباری : -الف

بمنظور اینكه سيستم بانكی كشور بصورت یك شبكه گسترده آماده اعطای وام مسكن برای  -6

عموم گرددصندوق های پس انداز در شعب اكثر بانكهای كشور ایجاد وتوسعه خواهد یافت وبا 

جارتی سهم بيشتری از سپرده وضع مقررات الزم ترتيبی اتخاذ خواهد گردید كه بانك های ت

 های خود را به اعتبارات مسكن اختصاص دهند.

شركتهای پس انداز وام مسكن در جهت جلب پس اندازها وتخصيص آن به امر مسكن توسعه  -2

 یافته وتقویت خواهند شد.

بمنظور تجهيز اعتبارت بخش خصوصی در جهت تهيه وتدارك واحدهای مسكونی دسته جمعی  -4

كارگر و كارمندان ومستخدمين كم درآمد وشركتهای تعاونی مسكن و همچنين ارزان قيمت به 

كار فرمایانی كه نسبت به ایجاد خانه های سازمانی كارگری اقدام نمایند كمك بهره وام مسكن 

پرداخت خواهد شد وبا اعطای كمكهای اعتباری با بهره نازل و همچنين معافيت های مالياتی 

 ازی تشویق وهدایت خواهد شد.بخش خصوصی به آپارتمان س

با استفاده از اوراق قرضه مسكن وبا مشاركت دولت از طریق ایجاد بانك ساختمانی نسبت به  -3

احداث و واگذاری واحد های مسكونی به طبقات مختلف به اقساط طویل المدت اقدام خواهد 

 شد

 واحدهای صنعتی : -ب

تيبی اتخاذ می گردد كه ساختمان واحدهای در برنامه های خانه سازی برای واحد های صنعتی تر

مسكونی وتسهيالت شهری مورد نياز همزمان با شروع بهره برداری از واحدهای صنعتی آمتده 

 استفاده كارگران وكارمندان مربوط باشد.

 استانداردها:-پ

بمنظور هدایت فعاليت های خانه سازی بخش عمومی و جلوگيری از احداث خانه های لوكس و 

قيمت كليه دستگاههای دولتی در اجرای پروژه های خانه سازی ملزم به رعایت استانداردهایی گران 

 كه بدین منظور توسط مسكن وشهرسازی تعيينمی شود خواهند بود.

نيروی انسانی:برای رفع كمبود نيروی انسانی ماهر در رشته های ساختمانی برنامه های آموزش  -ت

ر اجتماعی ،وزارت آموزش وپرورش  و وزارت مسكن وشهرسازی خاصی با همكاری وزارت كار وامو

 تنظيم ودر استانها و شهر ستانهای مختلفبه مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
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 مصالح ساختمانی :-ث

به منظور افزایش توليد مصالح ساختمانی متناسب با افزایش فوقالعاده فعاليتهای ساختمانی مسكن 

ای این مصالح با اعطای معافيت های مالياتی وتسهيالت اعتباری و ایجاد تعادل بين عرضه وتقاض

 بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این رشته تشویق وهدایت خواهد شد.

 تحقيقات ساختمانی : -ج

بمنظور كمك به تقليل هزینه ساختمان واحدهای مسكونی وایجاد سرعتدر انجام كار وهمچنين 

تحقيقات الزم در مورد مصالح ساختمانی بهترومناسبتر جبران محدودیت نيروی انسانی ماهر 

وهمچنين در سبك های ساختمانی موافق با شرائط اقليمی بوسيله وزارت مسكن بعمل آمده و 

 مقدمات الزم برای صنعتی كردنفعاليت های ساختمانی فراهم خواهد شد.

 برنامه های مشخص در زمينه تأمين مسكن بشرح زیر پيش بينی شد:

هزار واحد مسكونی كارگری جهت كارگران وابسته به كادر خدماتی دولت در بنادر  45حداث ا -الف

 مختلف كشور وهمچنين كارگرانی كه در قطب های صنعتی كشور مشغول كار می باشند .

هزار خانه سازمانی برای معلمين ،سایر كاركنان دولت بخصوص در نقاط دور افتاده كه  40ایجاد  -ب

 گذاری وجود ندارد.امكان سرمایه 

هزار واحد مسكونی مجتمع و آپارتمانهای ارزان قيمت و واگذار نمودن آنها به اقساط 50احداث -پ

 بلند مدت به افراد كم درآمد.

 هزار واحد مسكونی ارزان قيمت برای حاشيه نشينان شهری.61احداث حدود  -ت

 ر قطبهای توسعه.هزار خانه سازمانی برای كادر خدماتی دولت د9احداث حدود -ث

ایجاد شهرك های اقماری و كویهای مسكونی كارگری در نزدیكی شهرهای بزرگ به منظور ایجاد -ج

محيط مناسب برای كارگران وكارمندانی كه در واحدهای صنعتی وكشاورزی واقع در یك منطقه 

 كارمی كنند.

گسترش فعاليت های این تقویت بنيه مالی بانك رهنی ایران از طریق افزایش سرمایه در جهت -چ

بانك در تشویق بخش خصوصی و تأمين اعتبارات خانه سازی مورد نياز شركتهای تعاونی مسكن 

 افراد وشركت های ساختمانی.

هزار واحد مسكونی با استفاده از اوراق قرضه مسكن و مشاركت بخش عمومی از  35احداث -ح

 طریق بانك ساختمانی .

 روستایی از طریقوام خود یاری روستایی.هزار واحد مسكونی 41ایجاد -خ

 سرمايه گذاری واعتبارات عمراني:
با توجه به تأكيد خاصی كه طی برنامه پنجم به امر تأمين مسكن خواهد شد پيش بينی می شود 

ميليارد ریال طی دوران برنامه چهارم به حدود  641كه كل سرمایه گذاری در امر مسكن از مبلغ 

نامه پنجم عمرانی بالغ گردد.سهم بخش خصوصی از ميزان كل سرمایه گذاری ميليارد ریال بر 425

ميلياردئ ریال از 241ميليارد ریال شامل 231ميليارد ریال وسهم بخش دولتی حدود  195حدود 
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محل منابع عمرانی وبقيه از محل درآمدهای اختصاصی موُسسات دولتی می باشد .كل اعتبارات در 

ميليارد ریال در برنامه پنجم  241ميليارد ریال در برنامه چهارم به 5/4غ زمينه تأمين مسكن ازمبل

 بالغ می گردد.

 

 

 

 عملکرد گذشته ووضع موجود:
 بررسی تحوالت مسكن در دو دوره متمایز به عمل می آید:

 6451-6452عملكرد سالهای -6-6

یش تقاضای موُثر ،با افزا6454در این دوره به ویژه پس از افزایش قيمت نفت در سال  -الف

گروههای پردرآمد و ميان درآمد برای مسكن،تغييرات در الگوی مصرف و عدم تطابق رشد عوامل 

به طور بی 6453توليد در بازار مسكن با رشد تقاضا ،سطح قيمت ها در این بازار ،به خصوص از سال 

وانين و مقررات موجود سابقه ای افزایش یافت .بخش خصوصی با انگيزه سود جویی و با استفاده از ق

و طرحهای گسترش شهرها كه عرضه زمين را در برابر تقاضای فزاینده اراضی شهری محدود می 

نمود،در نتيجه سود دهی سرمایه گذاری در زمين را افزایش می داد،با بورس بازی و معادالت صوری 

را در بخش زمين  بر زمين وایجاد واحدهای مسكونی برای گروههای پردرآمد ،سرمایه های خود

ومسكن به كار گرفت .به این ترتيب فعاليتهای بخش خصوصی در امر مسكن در شهرها ،طی 

ساختمان مسكونی ،شامل 492111افزایش بی سابقه ای یافت در این دوره 6452-51سالهای 

 ایجاد شد. 6454ميليارد ریال به قيمت سال  3/043هزار واحد مسكونی با سرمایه ای معادل 511

یژگيهای بخش مسكن در این دوره بدین نحو بود:توزیع نابرابر مسكن،تراكم خانواردر واحدهای و

،افزایش تصاعدی قيمت ها ،روند فزاینده مهاجرت از روستا به شهرها ،در 6451مسكونی در سال 

نتيجه باعث فزونی تقاضا بر عرضه واحدهای مسكونی جدید از جمله دالئل افزایش شدید قيمت ها 

 مسكن گروههای كم درآمد بوده است.در 

به دليل تداوم در حركت توليد وتوزیع سنتی در  6452-6451در روستاها در حد فاصل سنوات -ب

روستا ،شكل مسكن بدان شكل كه در جامعه شهری است بروز نكرداما تغيير كمی توليد وكاهش 

جای می گذارد .در فاصله  درآمدهای حاصله از كشاورزی آثار نا مطلوبی بر سكونت روستاها به

هزارواحد بوده است ودر  621بيش از 6456هزار واحد در سال 611در حدود  6431-6451سالهای 

هزار واحد تقليل یافته است .بناب این در  51به  6455هزار واحد در سال  10به حدود  6453سال 

نفر جمعيت  6111واحد مسكونی در ازای هر 10/1هر سال بطور متوسط  6431-51سالهای 

بوده است  9/2،و4/1،9/4به ترتيب  6455،و56،53روستایی ساخته شده است این رقم در سالهای 

 كه از كاهش شدید فعاليتهای ساختمانی مسكونی در روستاها حكایت می كند.
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  6450-16عملكرد بخش در سالهای -2-6

ا كرده است .بخش خصوصی فعاليت های این بخش در سالهای پس از انقالب ماهيتی متفاوت پيد

هزار واحد مسكونی در مناطق شهری  123در كليه مناطق شهری حدود  6450-11،طی سالهای 

نسبت به  6450-59ایجاد شود.سرمایه گذاری در بخش خصوصی در امر مسكن ،طی سالهای 

كاهش یاست .ولی تعداد واحدهای مسكونی احداث شده در كليه  6451سرمایه گذاری در سال 

اطق شهری افزایش نشان می دهد .كاهش سرمایه گذاری عمومأاز كاهش متوسط سطح زیر من

به باالترین حد خود 6454بنایی واحد مسكونی نشأت گرفته است.فعاليت بخش خصوصی در سال 

ميليون مترمربع واحد مسكونی در سطح مناطق شهری احداث كرده 9/25رسيدهاست ودر حدود 

درصد كاهش یافته  23در كليه مناطق شهری در حدود 6411ال است.فعاليت همين بخش در س

ميليون متر مربع زیر  1/61بميزان 6416ميليون متر مربع رسيده است .در سال 5/64وبه حدود 

درصد كاهش نشان می  0/63بنای واحدهای مسكونی شهری احداث شدكه نسبت به سال قبل 

 دهد.

این  6454،6459ای مختلف طی سالهای بررسی فعاليتهای ساختمانی مسكونی در شهره-

فعاليتهاهمچنان در تهران از رشد قابل مالحظه ای برخوردار بوده است وسهم عمدهای از افزایش 

تعداد ساختمانهای مسكونی ساخته شده در این سال از رونق این فعاليت در تهران ناشی می 

درصد 5/69سبت به سال قبل ن 6459شود.درصد افزایش توليد واحدهای مسكونی تهران در سال 

درصد بوده است.فعاليت خانه سازی در  5/1نسبت به سال قبل  6454وميزان كاهش آن در سال 

شهرهای بزرگ نيز در همين مدت افزایش داشته است.رشد واحدهای مسكونی ساخته شده در 

در  شهرهای بزرگ افزایش داشته است . رشد واحدهای مسكونی ساخته شده در شهرهای بزرگ

 درصد بوده است. 6/62و5/60 6454و6459سالهای 

عليرغم رونق فعاليت های ساختمانی در مناطق شهری فعاليتهای ساختمانی در شهرهای كوچك در 

دچار ركود بوده است .واحدهای مسكونی شهرهای متوسط وكوچك طی این سالها  6459سال 

از رونق  6454ر این شهرها در سال كاهش نشان می دهد بازار مسكن د 0/26نسبت به سال قبل ،

درصد افزایش داشته  64برخوردار بوده و تعداد واحدهای ساخته شده در این سالنسبت به سال قبل 

 است.

 11دوران ركود فعاليت های ساختمانی در مناطق شهری كشور است در سال  6416و6411سالهای 

درصد كاهش یافته است .ميزان این  5/20تعداد واحدهای تكميل شده در كل مناطق شهری كشور 

 5/64درصد ودر شهرهای كوچك بيش از 26درصد ،در شهرها ی بزرگ حدود  53كاهش در تهران 

درصد كاهش ولی در 3/26تعداد واحدهای تكميل شده در تهران 6416درصد بوده است. در سال 

یر بنای احداث درسطح ز0/63افزایش داشته است .در مجموع عليرغم كاهش 4/65شهرهای بزرگ 

افزایش یافته 1/1شده ،بعلت محدودیت زیر بنای واحدهای مسكونی تعداد واحدهای احداث شده 

كاهش 6459متوسط سطح زیر بنای واحد مسكونی در كليه مناطق شهری كشور در سال -است.
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داشته است .این كاهش بنحوی بوده كه متوسط سطح زیر بنادر نقاط مختلف به یكدیگر نزدیك 

ه است .علت این پدیده عمدتأ تصرف زمين های كوچك ،پس از پيروزی انقالب و احداث كرد

ساختمان در آنها توسط مردم بوده است. پس از ثبات جمهوری اسالمی و رسيدگی به وضع مالكيت 

شده 6411و6454زمينها این مسئله كنترل شده وباعث افزایش نسبی سطح زیر بنا در سالهای 

 است.

گی های بخش مسكن در این سالها نوسانات شدید قيمتها بوده است .در طی سالهای از دیگر ویژ-

شاخص دستمزدها و قيمت مصالح ساختمانی در حال افزایش بوده  وهزینه هر متر  6416-6450

قيمت واحد های 6459مربع زیر بنا به تبع افزایش چشمگير داشته است.در این مدت ،تنها در سال

 ر مربع زیر بنا كاهش داشته است.مسكونی وایجاد هر مت

زیرا افراد به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ تمایل شدیدی به فروش سریع خانه های بزرگ و 

تجملی و مسكن مازاد بودهاند عدم تدوین سياستهای جامع در مورد مسائل و مشكالت مسكن در 

هش عرضه واحدهای مسكونی زمينه اجرای كامل قانون لغو مالكيت اراضی موات وبه دنبال آن كا

خالی جهت اجاره وعدم ضمانت اجرا برای اجاره دادن توسط دولت ،افزایش حجم اعتبارت وسهولت 

اخذ وامهای خرید خانه وبسياری سياستها و برنامه های هماهنگ باعث شد كه قيمت مسكن 

هزار واحد 15به شدت رو به تصاعد گذارد .ودر این دهه حدود  6454و11دگرگون شدو در سال 

 مسكونی در مناطق روستایی نيز احداث شده است.

با همان سياست سالهای قبل از انقالب ادامه طرحهای دولت در زمينه مسكن در این سالها كامال

 2411حدود  6450داشته و تغيير عمده ای نكرده است.بر طبق عملكردهای وزارت مسكن در سال 

واحد مسكونی بوده است.این رقم در  2111كميل بيش از ت 6459واحد مسكونی تكميل ودر سال 

واحد بوده است .عملكرد فعاليت سایر نهادهای 911بالغ بر 6411ودر سال  5611حدود 6454سال 

 هزار واحد مسكونی بوده است.  61احداث و حدود 6411انقالب اسالمی تا پایان سال 

 
 وضع گذشته وموجود مسکن شهری و روستايي : -4-6

 1260هزار خانوار در كل كشور در 9614تعداد 6416بق آخرین برآوردهای موجود در سالبر ط

 هزار واحد مسكونی سكنی دارند.

هزار خانوار در  4924هزار واحد مسكونی و در روستاها  42هزار خانواردر  3431در شهرها 

نی در كل كشور هزار واحد مسكونی اقامت دارند. باین ترتيب تراكم خانوار در واحد مسكو4614

 است. 26/6ودر مناطق روستایی  44/6ودر مناطق شهری  20/6

 36/1ودر مناطق روستایی  52/1،درمناطق شهری  30/1تراكم نفر در واحد مسكونی در كل كشور 

نفر واحد مسكونی است. مقایسه این ارقام نشان می دهد كه تراكم مسكونی در مناطق شهری 

 درصد بوده است. 00ی ، بيش از كاسته شده ودر مناطق روستای
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درصد دارای  2/41درصد از واحدهای مسكونی شهری دارای آب لوله كشی و 6455،4/41درسال 

 برق بوده است.

توزیع مسكن وتسهيالت سكونتی نيز بين گروههای مختلف نا متعادل بوده است. برطبق آمار 

 4/9درصد خانوارها دواطاق و 6/43خانوارها در یك اطاق وكمتر،  1/29حدود 6455سرشماری سال

 اطاق وبيشتر سكونت دارند. 5درصد خانوارها در

شاخص كيفيت مسكونی در استانها، از تراكم نامعقول سكونتی در پاره ای از استانها حكایت ميكند. 

نفر ودر مناطق روستایی  30/1در مناطق شهری در هر واحد مسكونی  6455در حاليكه در سال 

 كونی سكونت داشته اند.در واحد مس 6/1

درصد  3/0و4/0،9/0تراكم سكونتی مناطق شهری استانهای لرستان، باختران و خوزستان به ترتيب 

 نفر بوده است. 6/9درهر واحد مسكونی بوده ودرمناطق روستایی استان ایالم این تراكم 

اطق شهری درمن 6455شاخص دیگر كيفيت سكونت،تراكم فرد در اطاق است. این تراكم،درسال 

 نفردر اطاق بوده است. 2/2نفردراطاق ودر مناطق روستایی  9/6كشور 

 مشکالت و تنگنا ها -1
 مشكالت و مسائل موجود در بخش مسكن به طور خالصه به شرح زیر است:

 مشكالت فنی: -6-2

ع عدم تمركز در تصميم گيری و سياست گذاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توليد و توزی-

 مصالح ساختمانی برای كلية مصارف كشور به خصوص مصارف بخش مسكن .

 افزایش سریع قيمت مصالح ساختمانی و عدم سياست های جامع قيمت گذاری -

افزایش سریع سطح عمومی دستمزد ها به خصوص كارگران ساده و كمبود نيروی انسانی ماهر و -

 نيمه ماهر 

و توليد ساختمان و اجرای آن كه باعث شده است فقدان استانداردهای مشخص برای طرح -

واحدهای مسكونی توسط دستگاههای مختلف با زیربنا و مشخصات فنی متفاوت اجرا گردد و این 

موضوع عالوه بر افزایش هزینه ساختمان و اتالف مصالح و نيروی انسانی عامل موثری در جلوگيری 

 بوده است .از ایجاد اجزای ساختمانی به صورت توليد انبوه 

 مشکالت اجرايي و اداری:-1-1
تاخير در اجرای كامل قوانين مربوط به اراضی شهری كه منجر به افزایش قيمت زمينهای شهری  -

 كاهش فعاليت های ساختمانی گردیده است.

مشكالت ناشی از مقررات و قوانين ناظر بر امر مسكن از قبيل مقررات حاكم بر روابط مالك و  -

و  …رسایی مقررات اعطای وامهای مسكونی ، پيچيدگی مقررات مربوط به اخذ مجوزهامستأجر، نا

 غيره.

عدم توجه به ماهيت قانونی وحقوقی شركتهای تعاونی خانه سازی و فقدان رسالتهای    تشویقی  -

 برای گسترش خانه سازی تعاونی .
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بخش خصوصی ، دولتی و  نامشخص بودن نظام توليد مسكن در ارتباط با مباشرین ساخت در سه -

 تعاونی .

محدودیت توان اجرایی دولت و نيز كندی جریان حل مشكالت تشكيالتی ، تداخل وظایف و عدم  -

هماهنگی دستگاههای برنامه ریزی و اجرایی و بانتيجة عدم انجام و جامعيت برنامه های سكونتی و 

ها با سياست ها و برنامه های سياست های تأمين مسكن و عدم همراهی و هماهنگی این برنامه 

 های كنترل و هدایت مهاجرت . -كلی اقتصاد ، اجتماعی بویزه سياستها و برنامه

 مشکالت مالي :  -3-1 -
 نامطلوب بودن سياست های اجرایی اعتبار و عدم وجود تسهيالت كافی برای گروههای كم درآمد .

ههای مختلف درآمدی و مناطق مختلف توزیع نامتناسب اعتبارات دولتی در امر مسكن بين گرو

 كشور .

 عدم وجود برنامه های مشخص جهت بكارگيری سرمایه های سيستم بانكی در امر احداث مسكن . 

 :اهداف بخش مسکن-4
 هدفهای بلند مدت:-4-6

قانون اساسی ،هدف كلی بلند مدت بخش مسكن تأمين نيازهای سكونتی كليه  46با الهام از اصل 

يست سال آینده است.جهت رفع كمبود وجود مسكن ،بهبود كيفيت مسكن ها و حذف خانوارهادر ب

ساختمانهای نامناسب وغير مقاوم وایجاد ساختمانهای مسكونی جدید برای نياز خانواده تشكيل شده 

 ميليون واحد مسكونی ایجاد خواهد شد. 61،بيش از  6416-96در سطح كشور در دوره 

خانوار در یك واحد مسكونی در كل كشور  20/6ی فعلی ،كه در حدود به این ترتيب ،تراكم سكونت

 تقليل خواهد یافت. 6496است به یك خانوار در هر واحد مسكونی در سال 

 هدفهای كمی ميان مدت: -2-4

با در نظر گرفتن نياز ناشی ازحذف تراكم خانوار ،تخریب وتجهيز بنا وافزایش  6411تا پایان سال 

هزار واحد  2139ر واحد مسكونی در سطح كشور مورد نياز خواهد بود. با احداث هزا 4592خانوار، 

ميليون مترمربع زیر بنا(، كه معادل افزایش تعداد خانوارهای  602مسكونی در برنامه پنج ساله اول )

درصد از كمبود فعلی است،تراكم خانوار در واحد مسكونی  66جدید ،تخریب ،تجدید بنا و حدود 

 كاهش خواهد یافت.64/6به 20/6از

مسكن روستایی: گرایش كلی در تعيين سهم مسكن شهری و روستایی ،اولویت دادن به تأمين  -الف

نيازهای جوامع روستایی ،با توجه به توان توليد،عملی بودن بهبود روشهای ساخت وامكان جذب 

ر واحد مسكونی در هزا 490سرمایه گذاری در روستا است. به این ترتيب در برنامه پنج ساله ،

 444روستاها ایجاد خواهد شد.در این دوره معادل افزایش تعداد خانوارهای جدید روستایی به تعداد

هزار واحد مسكونی و رفع  401هزار واحد مسكونی، بازسازی واحدهای مستهلك شده به تعداد 

ه سازی خواهد شد هزار واحد مسكونی ،اقدام به خان 93درصد كمبود موجود به تعداد  3/66حدود 

 هزار متر مربع زیر بنای مسكونی ایجاد خواهد شد. 55141.در این دوره در روستاها ،در جمع 
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هزار واحد مسكونی در شهرها  6216(حدود 6412-11مسكن شهری: در برنامه پنج ساله اول ) -ب

ه تشكيل می شود هزار خانوار جدید را كه در این دور 6113،احداث خواهد شد. این رقم معادل نياز 

هزار واحد مسكونی مستهلك شده را باز سازی نموده و كمبود فعلی  662تأمين كرده تعداد 

هزار واحد ،را جبران خواهد  635درصد،معادل 4/4واحدهای مسكونی در شهرها به ميزان حدود

هزار متر مربع زیربنای مسكونی ایجاد خواهد  60161كرد.در این دوره در شهرها،در جمع 

د.ميزان خانه سازی و سرمایه گذاری الزم در هر یك از استانهای كشور در برنامه پنج ساله اول ش

 ارائه شده است.  

 سياست ها و خط مش های بخش مسکن:-3
سياستهای كلی بخش: سياسته وخط مش ها در جهت تأمين یك واحد مسكونی متناسب با -6-3

 نياز برای هر خانوار به شرح زیر است:

قانون اساسی به منظور رعایت برقراری قسط وعدل اسالمی دولت موظف  46طبق اصل -6-6-3

است با رعایت اولویت دادن برای آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستایيان و كارگران زمينه تأمين 

 مسكن را فراهم كند .

اره ميسر از آنجا كه باال بردن كيفيت سكونتی موجود و رفع كمبودهای مسكن به یكب -2-6-3

نيست ،جهت گيری كلی در مراحل اوليه و دوره های نخست برنامه ،تأمين حداقل احتياجات 

ضروری خانوارهای نيازمند بوده ودر مراحل بعد همگام با توسعه مالی و فنی كشور، ارتقاء تدریجی 

وسط سطح امكانات سكونتی صورت خواهد گرفت. به این ترتيب ناچار در آغاز برنامه بيست ساله ،مت

زیر بنای واحدهای مسكونی محدود شده ودر دوره های بعد به تدریج افزایش می یابد. متوسط 

متر مربع در  01متر مربع و در مناطق روستایی 44سطح زیر بنا در برنامه اول ،برای مناطق شهری 

 نظر گرفته شده است.

ضمن افزایش و بهبود كاربرد از نظر روشهای توليد مسكن ، در دوره های اوليه توسعه ، -4-6-3

مصالح بومی ومحلی ،بر روشهای سنتی و كاربرد ساختمانی با استفاده از تكنولوژی مناسب تأكيد 

خوهد شد. در دهه دوم توسعه، روشهای صنعتی و سرمایه بر ، با كارایی بيشتر مورد تئجه قرار 

كاربرد این تكنيك ها ونيز  خواهد گرفت. ولی در هر صورت ،اصل تأمين استقالل و خودكفایی در

 رعایت ضوابط وخصوصيات زیست اسالمی مورد توجه وتأكيد است.

در بلند مدت ،گرایش كلی توانا كردن مردم در جهت سرمایه گذاری در توليد مسكن برای  3-6-3

استفاده شخصی است بر ایمن اساس در مواردی كه ایجاب نماید و جهت استفاده مطلوب از امكانات 

مل محدود توليدی ،الزم است سرمایه گذاری به صورت تجمعی و كالن انجام ژذیرد. در دوره و عوا

انتقال از شكل فعلی به وضع مطلوب ،از توان كليه مباشرین ساخت،با ایجاد تغييرات الزم ومطلوب 

 در نحوه عملكرد و افزایش توان آنها استفاده خواهد شد.
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،جهت رفع نيازهای سكونتی موقت و جابجایی ها و با مدت  با توجه به اینكه اجاره نشينی -5-6-3

انتظار صاحب خانه شدن اجتناب ناپذیر است با اتخاذ انواع تدبيرها از جمله توليد به منظور اجاره و 

 یا كنترل مالك و مستأجر اقداماتی صورت خواهد گرفت. 

د در زمينه تولی در جهت هماهنگ نمودن و اصالح مجموعه مقررات و ضوابط موجو -1-6-3

 وتأمين مسكن اقدامات الزم انجام خواهد گرفت.

با توجه به توانایی سرمایه گذاری سيستم بانكی در امر توليد مسكن و نياز بخش خصوصی -0-6-3

 بهتأمين مالی در این بخش سهم عمده ای از سرمایه گذاری توسط بانك ها انجام خواهد گرفت.

 سياست های مسکن روستايي: -1-3
با توجه به اینكه  مسئله مسكن روستایی عمدتاً كيفی است در برنامه توسعه عالوه بر  -6-2-3

بازسازی بخشی از واحدهای مسكونی موجود ،سهم عمده ای از سرمایه گذاری به تعمير مرمت و 

بهسازی مسكن روستایی اختصاص داده می شود.به طریقی كه در دوره بيست ساله توسعه،واحدهای 

 روستایی موجود به سازی و یا بازسازی شود. مسكونی

در برنامه پنجساله اول عمده كمك دولت ،صرف رفع دتدریجی مشكل مسكن روستایی -2-2-3

 است كه دارای مراكز خدمات روستایی هستند.

به علت وسعت ابعاد مسئله مسكن در روستاها و عدم تافوی امكانات دولت در كليه اقدامات -4-2-3

های مردمی روستاها متكی بوده و در بحث خودیاری از ضوابط امر مسكن روستای تلقی خود به نيرو

 می شود.همچنين دولت،تدابير ئ سياستهای معمولی را اتخاذ خواهد نمود.

در برنامه پنجساله اول فعاليت های بخش مسكن در روستاها به ترتيبی سازمان داده خواهد -3-2-3

فرهم شدن درآمدهای جنبی و  تغال دائم و یا موقت نتيجتاشد كه در جهت ایجاد فرصتهای اش

 كاهش مهاجرتهای بی رویه ،موُثر باشد.

در برنامه پنجساله اول ،آماده سازی زمين ،احداث معابر و موارد مشابه همراه با ایجاد -5-2-3

برای  تسهيالت توليد مصالح،از اولویت برخوردار است.هدف نهایی از سياست فوق ،ایجاد زمينه

مسكن سازی وسيع،توسط خود مردم است.به تبع از این سياست ،دولت تنها برای استفاده از 

 كارمندان دولت مورد نياز در روستاها رأساًاقدام به ایجاد و واگذاری مسكن در روستاها خواهد كرد.

ه دولت از طریق اتخاذ سياستهای اعتباری متناسب و با در اختيار گذاردن مصالح ب-1-2-3

روستایيان كمك خواهد كرد،تا روستایيان بتوانند مسكن های خود را به سازی و نوسازی كنند ودر 

صورت نياز راُساً نسبت به احداث واحدهای مسكونی جدید اقدام كنند. بدیهی است رعایت و ضوابط 

 فنی و اجرایی دولت برای استفاده كنندگان از وامها و امكانات دولت ضروری خواهد بود.

به علت آشنایی بيشتر نهادهای انقالبی با امكانات روستاها و شبكه گسترده ای كه این -0-2-3

نهادها برای ارائه خدمات خود در روستاها دایير نمودند،اجرای برنامه مسكن روستایی به عهده 

نهادهای انقالب اسالمی گذارده می شود.بدیهی است وزارت مسكن و شهر سازی ،در طول برنامه 

 ل هماهنگی الزم را جهت اقدامات ،این نهادها و پشتيبانی تداركاتی الزم به عمل خواهد آورد. او
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 سياست های مسکن شهری: -1-3
در برنامه خانه سازی در شهرهای كوچك ،بر تك سازی و توليد بمنظور استفاده شخصی با رعایت 

 بر تأكيد خواهد شد.الویت در استفاده از مصالح و امكانات بومی و شيوه های سخت كار

دولت در این شهرها وظيفه مراقبت و كوشش در تأ مين زمين،مصالح،اعتبارات وسایر نيازهای خانه 

سازی و طراحی طرحهای شهری و نقش ارشادی در ترویج الگوهای مناسب را به عهده خواهد 

های نيمه داشت.در برنامه خانه سازی در شهرهای ميانه توسعه و تشویق تعونی مسكن از روش

صنعتی عالوه بر نك سازی و توليد درجهت استفاده شخصی مورد نظر خواهد بود.همچنين در 

شهرهای بزرگ اجرای قانون در جهت تكميل شهرك ها ومجتمع های نيمه تمام ،اولویت به تكميل 

 این واحدها داده خواهد شد.

 سياست های مربوط به عوامل توليد:-3-3
 زمين:-6-3-3

فراهم كردن امكانات جهت احداث تأسيسات عمومی و كمك به خانوارهای فاقد  بمنظور -الف

مسكن مناسب بویژه خانوارهای،كم درآمد دولت با جدیت بيشتر به تفكيك و واگذاری زمينهای 

مسكونی ،ادامه خواهد داد.این الگو زیست اسالمی و حفظ زمين های كشاورزی و شرائط اقليمی مد 

وم طرح قانونی الزم برای تمدید مدت اجرای قانون اراضی شهری تهيه نظر باشد ودر صورت لز

 خواهد شد.

ميزان زمين مورد نياز در هر دوره بر اساس برنامه ها وساست های پيش بينی شده مسكن -ب

 محاسبه و طبق قانون اراضی شهری تمليك ،توزیع و عرضه خواهد شد.

 مصالح ساختمانی:-2-3-3

رفيت توليد مصالح ساختمانی ،متناسب با افزایش فعاليت های ساختمانی به منظور افزایش ظ -الف

مسكن،دولت از طریق اعمال سياست های تشویق و اعطای تسهيالت اعتباری به بخش تعاونی و 

 خصوصی در صورت لزوم مشاركت در این موُسسات در افزایش توليد خواهد كوشيد.

جاد هماهنگی های الزم در امر توزیع مصالح با توجه به ضرورت رفع تنگناهای موجود و ای-ب

 ساختمانی ،با توجه به سياست های كلی دولت ،نظامی متناسب تدوین خواهد شد.

در جهت استقالل اقتصادی كوشش می شود كه كاربرد مصالحی مانند آهن به خصوص در  -ج

ی نيز مصرف اینگونه سالهای اوليه برنامه به حداقل ممكنه تقليل خواهد یافته و در دوره های بعد

 مصالح با توجه به توليد داخلی صورت گيرد.

كاربرد مصالح در انطباق با شرائط بومی و نيز كاهش هزینه سنگين حمل ونقل ،خصوصاًدر  -د

 روستاها توصيه می شود.

 نيروی انسانی:-4-3-3
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جه است و نمی با توجه به اینكه بخش مسكن شدیداًبا كمبود افرادمتخصص ،ماهر و نيمه ماهر موا

تواند تنها از مهارتهای معمولی بهره مطلوب را ببرد،بنابر این اقدام مقتضی در جهت افزایش تعداد 

 افراد متخصص ،ماهر و نيمه ماهر این بخش به عمل خواهد آمد.

 سرمایه گذاری و اعتبارات بانكی : -3-3-3

برای تأمين مسكن را از محل پس از آنجایی كه بيشتر خانواده ها نمی توانند سرمایه الزم -الف

اندازهای خود تأمين نمایند، لذا سيستم بانكی از طریق تجهيز سرمایه های كوچك بخش خصوصی 

،قسمتی از منابع مالی مورد نياز این بخش را تأمين و اعتبارات الزم را به این امر تخصيص خواهد 

 داد.

ت در سرمایه گذاری ،توليدمسكن سيستم بانكی به نحوی تجهيز خواهد شد،كه با مشارك -ب

 ومصالح ساختمانی سهم عمده ای رابه خود اختصاص می دهد.

 ساست های مربوط به تحقيقات و استانداردها:-5-3

ایجاد همكاری جامع و همه جانبه بين دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتی آنها و مركز تحقيقات ساختمان و 

 ارگانهای اجرایی.

 ت در بخش مسکن:برنامه های عمراني دول-3

 برنامه مجموعه های مسكونی كارگری:-6-5

در این برنامه نسبت به تأمين مسكن آن دسته از كاركنان بخش دولتی كه شامل آن می شود 

اسكان آنها در نقاط ضروری باشد اقدام خواهد شد.ساست دولت در مورد این مجموعه ها پيش بينی 

نی برای كادر موقت می باشد و مابقی نياز از طریق و احداث تعداد معدودی واحد مسكونی سازما

تشكيل تعاونی ها ی مسكن و استفاده از اعتبارات سيستم بانكی تأمين خواهد شد. در برنامه پنج 

واحد مسكونی سازمانی كارگری همراه با ساختمانه و تأسيسات و تجهيزات جنبی  22419ساله اول 

گری تكميل خواهد شد. در این برنامه نسبت به احداث وعمومی در شهرك ها و نيز مجتمع های كار

 واحد مسكونی جدید به صورت سازمانی از طرف دولت اقدام خواهد شد. 65511حدود 

 برنامه خانه های سازمانی كارمندان:-2-5

واحد خانه های سازمانی نيمه  14614در این برنامه ،طی پنج سال آینده عمليات در دست اجرای 

سراسر كشور ،اعم از خانه های سازمانی كارمندان ادارات دولتی و نيروهای مسلح  تمام دولتی در

ارتش جمهوری اسالمی ایران همراه با محوطه سازی و ساختمانهای جنبی وعمومی مربوط به آن 

واحد خانه های سازمانی جدید جهت دستگاههای  699111ادامه خواهد یافت. همچنين حدود

 سلح ارتش جمهوری اسالمی ایران احداث خواهد شد.مختلف دولتی و نيروهای م

 برنامه های ارزان قيمت:-4-5

واحد مسكونی ارزان قيمت كه در دست اجراست تكميل خواهد شد.طی  24213در این برنامه تعداد

هزار واحد مسكونی ارزان قيمت پيش بينی شده است كه از این تعداد به غير  94این برنامه احداث 
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د مسكونی خانواده های شهدای انقالب منابع مالی مورد نياز از طریق سيستم بانكی هزار واح 9از 

 تأمين خواهد شد.

 برنامه خانه سازی در منطق آسيب دیده:-3-5

خانه در دست اجرا و سایر تأسيسات عمومی مورد 24212در این زمينه طی برنامه پنج ساله اول 

خانه روستایی جدید در مناطق آسيب دبده 111نياز آن ،تكميل خواهد شد. همچنين احداث 

 آذربایجان شرقی منظور شده است.

 برنامه تأمين مسكن روستایی:-5-5

در برنامه پنجساله اول،به برنامه های خانه سازی در روستاها و روستانشينان با استفاده از منابع 

خواهد شد. این امام ،كمكهای دولت و اعتبارات سيستم بانكی توجه  611بنياد مسكن وحساب 

منابع به ندرت صرف ساخت مسكن و واگذاری رایگان آن و عمدتاًدر جهت تأمين مصالح و مخارج 

هزار 251جنبی توليد مسكن خواهد شد. با كمكهای دولت در زمينه احداث و یا بهسازی بيش از 

 واحد مسكونی روستایی را فراهم خواهد ساخت.

 برنامه تحقيق و بررسی :-1-5

رنامه در زمينه های سيستم های ساخت مسكن،سنتی ، پيش ساخته،مصالح بومی و غير در این ب

بومی و بررسی مقاومت مصالح ،ابعاد و خصوصيات مسكن در نواحی مختلف و سایر موارد از جمله 

بررسی و تهيه آیين نامه های مربوط به سازندگان مسكن ،توليدكنندگان قطعات پيش ساخته و 

 صورت خواهد گرفت.   غيره مطالعات الزم

 منابع مورد نياز:-1
 منابع مالی :-6-1

كم وكيف اعتبارات مورد نياز در این بخش در آمار واطالعات محاسبه شده است البته باز سازی 

 مناطق جنگی محاسبه نگردیده است.

ار هز 021به  6412هزار نفر در سال 391نيروی انسانی مور نياز: نيروی انسانی این بخش از -2-1

افزایش خواهد یافت،چگونگی نيروی انسانی مورد نياز در برنامه پنج ساله ارائه  6411نفر در سال 

 گردیده است.

 زمين:-4-1

ميليون متر مربع زیر بنای مسكونی در سطح كشور احداث  602در برنامه پنج ساله اول، مجموعاً

در روستاها بنا خواهد شد.با توجه  ميليون مترمربع در شهرها وبقيه 5/661خواهد شد،از این ميزان 

به استانداردهای مناسب،تراكم فرد در هكتار،در برنامه پنج ساله اول در زمين های شهری معادل 

نفر در هكتار ،در نظر گرفته شده است. به این ترتيب در همين مدت ،بدون احتساب واحدهای 611

سطح ساخته شده شهرها ،اضافه خواهد ميليون متر مربع به 551مسكونی تجدید بنا شده در حدود 

شد.بر طبق قانون اراضی شهری ،این ميزان در اختيار دولت قرار خواهد گرفت و به عبارتی ،سازمان 

 ميليون متر مربع زمين در اختيار خواهد داشت.661زمين شهری ،ساالنه به طور متوسط 
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زیر بنای مسكونی توليد شده  با توجه به دگرگونی در شيوه های ساخت ،مصالح ساختمانی و-3-1

در مناطق روستایی و شهری به تفكيك مصالح به كاررفته ،در برنامه پنج ساله اول منعكس گردیده 

 است.

 : 6414-6411برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران 

 
 :6401عملكرد بخش مسكن در سال -6

مترمربع ساخته شده است .  65111د مسكونی بازیربنای واح 640111درمجموع  6401در سال 

متر مربع پيش  41511واحد مسكونی با زیربنای  465111دربرنامةاول برای سال مزبور احداث 

درصد از نظرزیر 50بينی شده بود به این ترتيب در این سال عملكرد برنامه از اهداف تعيين شده 

 بنای واحدها كمتر بوده است.

ی مزبور به عوامل چندی بستگی دارند. دریك جمع بندی از مهمترین عواملی كه در عدم تحقق ها

 كندی ساخت وساز مسكن موثر بوده اند می توان نكات ذیل رابرشمرد:

 مترمربع 611به 651عدم موفقيت در اجرای سياست كاهش سطح زیر بنای واحد های مسكونی از

هزینه های ضروری زندگی، ازیكسو خانوارها امر كاهش قدرت خرید خانوار ها به موازات افزایش 

خرید مسكن ویا تعمير ویا تبدیل آن را فهرست اولویتهای هزینه ای حذف كرده اند واز سوی دیگر 

منابع نقدینگی وسرمایه ای خانوارها برای خرید مسكن ،تناسب خود را با قيمت های باالی مسكن 

 دست داده اند  )بخشی بهدليل هزینه های ساخت وباز است( از

عدم تناسب و كفایت تسهيالت بانكی اختصاص یافته به بخش مسكن با قيمت های رایج در   -6

بازار كه عمالً كارایی اعتبارات بانكی رادر این بخش كاهش داده است. تسهيالت بانكی كه پيش 

 6401از منابع اعتباری بخش مسكن در برنامه اول را تأمين كند تا سال  %39بينی شده بود 

 تحقق یافته است. %42عمالً تا حدود 

باال رفتن نرخ سپرده های بانكی سبب گردید كه تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسكن كه   -2

متضمن صرف زمان وانرژی است،كاهش یافته و منابع سرمایه ای از این بخش به شكل اندوخته 

 های مدت دار به شبكه بانكی منتقل شوند.

ی مربوط به بخش مكن فقدان نگرشهای منطقه ای مشهود است، بخش در سياست گذاری ها -4

مسكن همانند ها بخش دیگر اقتصادی ، اجتماعی نيازمند سازگاری با ویژگی های منطقه ای ، 

به ویژه خلقيات فرهنگی است. سياست های كالن بخش مسكن در زمينه های حداكثر سطح 

فارغ ازالزامات منطقه ای طرحی وتدوین ميشوند واز  زیر بناها نرخ وميزان اعتبارات بانكی عموماً

این رو است كه غالباً كارایی خود را در سطح مختلف از دست می دهند. این ناهماهنگی به ویژه 

از نظر نقش بخش خصوصی در ایجاد واحد های مسكونی جدید در هر منطقه به چشم می 

نظور تشویق و یاری بخش خصوصی به خورد. در برخی از مناطق كمتر توسعه یافته كشور به م
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توليد مسكن ویا برای گروههای خاصی از افراد جامعه ضروری است كه سياست های منعطف و 

 سازگاری اتخاذ گردد و تسهيالت ویژه ای برقرار شوند. در حاليكه شاید اتخاذ این ـ

ن بخش مسكن به گونه سياست ها در مناطق نسبتاً برخوردار ضروری نباشد. سياست های كال    

دور از اینگونه الزامات تنظيم می شوند و غالباً قابليت انعطاف با ویژگی های منطقه ای را نداشته 

 باشند و لذا عمالً نتایج مورد انتظار را به دست نمی دهند.

 بررسي روند گذشته شاخص های بخش:  -1
به تفكيك مناطق شهری  6415-6435مقایسه تعداد خانواربا تعداد واحد های مسكونی در سالهای 

 وروستایی كشور روشن می سازد كه در جامعةشهری كشور، نسبت 

در سال  %95و 6455درسال%04به  6435در سال %11بهره مندی خانوارها از واحد مسكونی از 

در سال %96افزایش یافته است. نسبت های مزبور برای جامعة روستایی كشور به ترتيب از  6415

رسيده است. مقایسه نسبت های برخورداری از 6415در سال %99و 6455رسالد%95به  6435

نشان ميدهد كه بخش  6435-6415ساله  21مسكن در دو جامعة شهری وروستایی كشور طی 

مسكن در مناطق شهری كشور با شتاب بيشتری توسعه یافته است ، ليكن نسبت كمی بهره مندی 

فيت واحد های مسكونی( همواره از جامعة شهری فراتر از مسكن در جامعة روستایی )فارغ از كي

 بوده است. 

 ارزيابي شاخص های بخش در استانها: -4
گانه كشور شاخص متوسط سطح زیر بنا  23به منظور پی بردن به چندوچون مسكن در استان های 

 بعنوان شاخص عملكردی برنامه مورد ارزیابی قرار ميگيرد.

متر مربع  653متوسط زیر بنای واحد های مسكونی در كل كشور را  6411اطالعات مربوط به سال 

متر مربع افزایش یافته است. در سال  650به  6414نشان ميدهد، این متوسط در سال 

، 699،استان های یزد، سمنان، تهران، كرمان، اصفهان و مركزی به ترتيببا متوسط زیر بنای 6411

وضعيت باال تری نسبت به متوسط ملی برخوردار بوده متر مربع از  614و 601، 602، 603، 691

 اند.

متر مربع  611، هدف گذاری برنامه مبنا بر تاًكيد در كاهش متوسط سطح زیر بنا تا 6414در سال 

برخی از استان های مزبور را تا حدودی تحت تاثير قرار داد و موجب گردیده كه دراستان های 

كاهش پذیرد. اما برغم  6411ط سطح زیر بنا نسبت به سال مركزی، تهران، سمنان، و كرمان متوس

این تاثير مثبت، در برخی دیگر از استان ها از جمله استان یزد ،شاخص مورد نظر افزایش یافته و 

در مجموع در یازده  6414عمالً متوسط سطح زیر بنای كل كشور را افزایش داده است. در سال 

كمتر شده و در سيزده استان باقيمانده  6411ت به سال استان كشور متوسط سطح زیر بنا نسب

 افزایش یافته است.
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مقدار شاخص مورد بحث در استانهای یزد،اصفهان،كرمان ،تهران وسمنان همچون  6414در سال 

 3/6از متوسط ملی باالتر بوده است و در این ميان استان یزد با متوسط زیربنایی معادل  6411سال 

 ور از چهار استان دیگر متمایز است.برابر متوسط كل كش

نسبت به متوسط  14و  11بطور كلی فزونی متوسط زیربنا برای استانهای پنجگانه مزبور در سالهای 

ملی نمایانگر است .بهره مندی بيشتر این مناطق از توان اقتصادی و امكانات سرمایه گذاری بيشتردر 

ر استانهای یزد وكرمان در گسترش سطح زیر بنا امر مسكن می باشد.البته شرایط اقليمی بویژه د

نيز موُثر است،اما عامل اصلی در این ميان توان اقتصادی و مالی است كه گستردگی فضاهای 

،مقدار متوسط زیر بنا برای برخی از استانها به  6414مسكونی را امكان پذیر می سازد.در سال 

متر مربع و در  21ان خوزستان شاخص مزبور مقدار قابل مالحظه ای افزایش یافته است. در است

، متوسط زیر 6411متر مربع افزایش یافته است.در سال  9و 62استانهای همدان و زنجان به ترتيب 

نيز همچنان  6414استان كشور از متوسط ملی كمتر بوده است در سال  63بنای واحد مسكونی در 

قابل مالحظه ای داشته است.متوسط زیر بنا از مقدار شاخص در برخی از استانهای كشور افت نسبتاً

رسيده است.پس از استان  6414متر مربع در سال  49به  11مترمربع در سال  643

متر مربع در رده های بعدی  29مترمربع كاهش و استان لرستان با  45كردستان،استان كرمانشاه با 

برای دو استان كردستان  كاهش داشته اند.به نظر می رسد كه عواقب ناشی ازجنگ تحميلی

وكرمانشاه از عوامل اصلی كاهش مزبور محسوب شود ،كه موجب گردیده احياء ونوسازی واحدهای 

 مسكونی و یا ساخت واحدهای جدید در شرایط اقتصادی چندان خوب صورت نپذیرد.

بطور كلی عوامل اقتصادی و توان تشكيل سرمایه وسرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در 

طق مختلف كشور عامل تعيين كننده در نوسانات شاخص مزبور به شمار آید.هرچند كه متوسط منا

 6414زیر بنا در برخی از استانها توسعه یافته است)سمنان وتهران(كاهش یافته است ولی در سال 

این استانها هم چنان از متوسط سطح زیر بنایی باالتر از شاخص ملی برخوردار می باشد.تغييرات 

وسط سطح زیر بنا بعنوان یكی از شاخص های مهم عملكردی سياستهای مسكن ،به شكلی مت

فقدان نگرشهای منطقه ای در سياستهای بخش مسكن را منعكس نموده است. اگر بپذیریم كه 

عامل اقتصادی و توان سرمایه گذاری متقاضيان و یا عرضه كنندگان مسكن نقش تعيين كننده ای 

ایفا می كنند ،آنگاه پرسش این است كه سياست های بخش مسكن در جهت  را در مقدار شاخص را

هدایت عوامل مزبور به سوی اهداف بخش در هر منطقه چه ابزاری را مورد نظر قرار دهد .طبيعی 

است كه در مناطقی كه امكان ساخت وساز به لحاظ سرمایه ای محدود باشد ،كاهش سطح زیر بنا 

،اما در مناطقی كه شرایط انتصابی گسترش سطح زیر بنا را ایجاب به سهولت جامه عمل می پوشد

می كند،سياست های مسكن چه تمهيداتی برای تحق هدف پيش بينی كرده است.اینگونه تعارضات 

نشان می دهند كه سياستگذاری در بخش مسكن عالوه بر ابعاد بخش باید مالحظات منطقه ای را 

 یق دستيابی به اهداف تعيين شده را تسریع وتعجيل كند.نيز مد نظر داشته باشد و از این طر

 روند تغييرات اعتبارات عمرانی )استانی(بخش مسكن در استانها:-3



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 

24 

گانه كشور در طول سالهای برنامه با  23روند توزیع اعتبارات استانی بخش مسكن بين استانهای 

نا هماهنگی عمدتاً از سهم شاخص ها و نسبت ها بررسی شده قبلی هماهنگی چندانی ندارند.این 

اندك اعتبارات دولتی )بویژه اعتبارات استانی(در سرمایه گذاری های مربوط به مسكن ناشی می 

ميليارد  440شود.متوسط اعتبارات استانی ساليانه اختصاص یافته به این بخش در برنامه دوم از 

درصد از این اعتبارات 00كه  ریال فراتر نمی رود. توزیع این متوسط در سطح كشور نشان می دهد

استان خوزستان ،كرمانشاه،ایالم وكردستان سرمایه گذاری شده است. این روند توزیع موُید  3در 

این نكته است كه ترميم واحدهای مسكونی آسيب دبده از جنگ تحميلی واحداث واحدهای جدید 

خش مسكن در طول برنامه برای جنگ زدگان در استانهای مزبور گرایش اصلی اعتبارات استانی ب

اول است.پس از استانهای مزبور توزیع اعتبارطيف گسترده و تقریباً یكنواختی را دنبال كرده است 

ميليارد  2/5كه عمالً هيچ اولویت بندی در بخشایش اعتبارانت نشان نمی دهد. این روند توزیع از 

ميليون ریال در استان زنجان ختم  056ریال متوسط ساليانه در استان آذربایجان غربی شروع و به 

 می گردد.

 

 سرمایه گذاری بخش خصوصی-5

یافته های بانك مركزی از مقدار سرمایه گذاری در ساخت وساز مسكن در مناطق شهری كشور طی 

به روشنی نشان می دهند كه در این بخش  6401و شش ماهه اول سال  6414و  6419سالهای 

منابع مالی الزم را تأمين می كنند. در مقایسه با متوسط  ،سرمایه گذاران خصوصی بيشترین

ميليارد ریال (در بخش خصوصی در طول  440اعتبارات ساليانه مسكن در طول سالهای برنامه اول )

ميليارد ریال سرمایه گذاری كرده كه  6164به طور متوسط  6401،نيمه اول سال 19،14سالهای 

ی استانی بخش می باشد.از نظر قدر مطلق سرمایه گذاری خصوصی برابر فراتر از اعتبارات عمران 5/2

درصد  61حدود 6419نسبت به سال  6414در امر مسكن شهری ،ميزان سرمایه گذاری در سال 

ميليارد ریال رسيده است. اما تعداد واحدهای  1/901ميليارد ریال به  54/045افزایش یافته و از 

واحد كاهش یافته است.به این ترتيب در  19013كونی به واحد مس 41404مسكونی احداث شده از 

عليرغم افزایش مطلق مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت مسكن در  6414سال 

مناطق شهری كشور،در مقایسه با سال قبل تعداد مسكن توليد شده كاهش داشته است كه خود 

ر حالی كه متوسط هزینه احداث یك باال رفتن هزینه متوسط یك واحد مسكونی را نشان می دهد.د

 6414ميليون ریال بدست آمده است. این رقم برای سال  9/9، بالغ بر 6419واحد مسكونی در سال 

ميليون ریال افزایش یافته  60تا  6401ميليون ریال و در شش ماهه اول سال  03/62به 

 6401مه اول سال تا ني 6419سال  5/2است.توزیع استانی سرمایه گذاری بخش خصوصی طی 

درصد از مجموع سرمایه  16نمایانگر این است كه استانهای تهران،اصفهان ،خراسان و فارس حدود 

گذاری بخش خصوصی در امر مسكن را به خود اختصاص داده اند و در این ميان استان تهران به 

 درصد از سرمایه گذاری را داشته است. 44تنهایی 
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های مازندران ،خوزستان ،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در پس از چهار استان فوق استان

درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مسكن مناطق شهری طی  24/64مجموع به نسبت 

درصد از سرمایه گذاری خصوصی در  91دوره مورد نظر برخوردار بوده اند .به این ترتيب بر بالغ بر 

 21تان نسبتاً توسعه یافته كشور صورت پذیرفته و فقط اس 9زمينه مسكن در نقاط شهری در 

درصد به دیگر مناطق تعلق داشته است. از نظر تعداد واحدهای مسكونی ایجاد شده در هر استان 

 9/36نيز باالترین نسبت ها به استان خراسان ،اصفهان ،تهران و فارس مربوط می شوند كه مجموعاً

تا شش ماهه اول سال  6419در طول دو سال ونيم از درصد از واحدهای مسكونی ساخته شده 

را در برداشته اند . پس در این زمينه نيز ،پس از چهار استان فوق استانهای مازندران ، 6401

درصد از واحدهای مسكونی  45/20آذربایجان غربی در رده های بعدی قرار گرفته اند كه جمعاً

هر منطقه از سرمایه گذاری و تعداد واحدهای ساخته شده راشامل گردیده اند.عالوه بر سهم 

مسكونی ساخته شده توسط بخش خصوصی ،متوسط هزینه یك واحد در هر منطقه را نيز نمایان 

 می سازند. استان تهران از این نظر در راُس قرارگرفته است.  

ریال ميليون  31اللغ بر  6419-01متوسط هزینه یك واحد مسكونی در استان تهران طی سالهای 

برابر افزایش  5/3ميليون ریال(9/9بدست می آید كه در مقایسه با متوسط هزینه در كل كشور )

 نشان می دهد.

یافته های مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مسكن سهم اندك استانهای كمتر توسعه 

ساخت وساز یافته را نيز آشكار می سازد. در دوره بحث كمترین نسبت های سرمایه گذاری و 

مسكن به استانهای كهكيلویه و بویر احمد ،كردستان ،لرستان و هرمزگان تعلق دارند.ارزیابی سرانه 

سرمایه گذاری بخش خصوصی به نسبت خانوارهای شهری هر استان ،سهم مناطق از امكانات 

وار سرمایه گذاری خصوصی را دقيق تر روشن می كند.بطور كلی در سطح كشور بر اساس شمار خان

ریال توسط بخش  652639طی دو سال ونيم برنامه اول به ازای هر خانوار 6401شهری در سال 

خصوصی در واحدهای مسكونی تكميل شده سرمایه گذاری به ازای یك خانوار شهری در طول دوره 

 مزبور به استان ایالم مربوط می شود.

ز جنگ تحميلی و بازسازی وترميم واحد سهم باالی استان ایالم عمدتاً به دليل تخریب وسيع ناشی ا

از  6419-01های ویران شده ازجنگ بدست آمده است .به استثنای استان ایالم كه طی سالهای 

وضعيت استثنایی در زمينه احداث و نوسازی واحدهای مسكونی برخوردار كردیده،بيشترین سرانه 

دارا می باشد كه در مقایسه با  سرمایه گذاری بخش خصوصی به ازای هر خانوار را  استان فارس

برابر بيشتر است.بطور كلی استانهای فارس ،مازندران،تهران،مركزی و كرمان  29/6نسبت ملی 

را  01، ونيمه اول 19،14بيشترین سرمایه گذاری خصوصی برای هر خانوار را در طول سالهای 

باختران ،آذربایجان شرقی شامل بوده اند.كمترین نسبت ها به استانهای لرستان،بوشهر همدان، 

 ،گيالن وسمنان اختصاص دارند. 

 (6411-6434برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران :)
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 تبيين وضع موجود:

ميليون آن در 4/1ميليون واحد مسكونی در كل كشور وجود داشته كه  9/61،جمعا6405ًدر سال 

 ناطق روستایی بوده است.ميليون آن درم4/4مناطق شهری و

 1/2ميليون واحد )به تفكيك  2/3برابر  6415-05تعداد واحدهای مسكونی توليد شده طی سالهای 

ميليون واحد در مناطق روستایی (بوده است. طی همين دوره  1/6ميليون واحد در مناطق شهری و 

 411در مناطق شهری و ميليون آن  4/2ميليون واحد به موجودی مسكن اضافه شده كه 1/2زمانی 

 هزار واخد مسكونی آن در مناطق روستایی بوده است.

ميليون واحد مسكونی  4/6هزار واحد مسكونی در مناطق شهری و حدود 411طی دهه مورد نظر 

در مناطق روستایی جایگزین واحدهای تخریب شده گردیده كه این مطلب مبين  شدت تخریب در 

 مناطق روستایی است.

 69/6م خانوار در واحد مسكونی طی دوره مورد بحث یافته است و در مناطق شهری از شاخص تراك

كاهش یافته است.ميزان كمبود مسكن بر اساس  63/6به  65/6و در مناطق روستایی از  65/6به 

خانوار در واحد مسكونی و همچنين بر مبنای شاخص نهایی یك خانوار در واحد  6/6شاخص 

 شان داده شده است:مسكونی در جدول ذیل ن

 شاخص

 حوزه

 خانوار در واحد مسكونی 6 خانوار در واحد مسكونی 6/6

 6161111 391111 كل كشور 

 6151111 441111 شهری 

 511111 651111 روستایی

 

درصد در  54درصد به  4/31نسبتد ساختمانهای با دوام افزایش یافته و از 6415-05طی دهه 

درصد در مناطق روستایی رسيده است.با وجود این در سال  1/24به  درصد 1/61مناطق شهری و از 

 5ميليون نيمه با دوام و / 2/2ميليون واحد مسكونی موجود در مناطق شهری  4/1از مجموع  6405

ميليون  6/6ميليون واحد مسكونی موجود، 4/4ميليون كم دوام بوده است. در مناطق روستایی از 

كم دوام بوده است.چنانچه واحدهای مسكونی كم دوام و بی دوام به نيمه با دوام و یك ميليون 

كمبود مسكن اضافه شود ،ميزان كمبود مسكن بسيار بيشتر از رقمی خواهد بود كه مطرح شده 

است.طی این دهه نسبت واحدهای مسكونی ملكی در مناطق شهری وروستایی كاهش یافته است و 

 احدهای مسكونی موجود افزایش یافته است .نسبت واحدهای مسكونياجاره ای از كل و

درصد 4/21به  6415درصد در سال  4/69نسبت واحدهای مسكونی اجاره ای در مناطق شهری از 

 6405درصد در سال  3/5به  6415درصد در سال  3/4ودر مناطق روستایی از  6405در سال 

 افزایش یافته است .
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؟متوسط تعداد اتاق در واحد مسكونی و شاخص های متوسط تراكم نفر در واحد مسكونی 

برخورداری از تسهيالت زندگی مانند تلفن،آب لوله كشی ،برق وغيره ،طی این دهه همگی بهبود 

 یافته است.

تا  6404شاخص های توليد نشان می دهد كه بعد از دوره رونق بخش مسكن )شهری(طی سالهای 

 ی شده است.بخش مسكن وارد دوران ركود نسب 6401،از سال  6405

درصد كل سرمایه گذاری بخش  51تا  25بخش مسكن طی بيست سال گذشته ،ساليانه ،بين 

 خصوصی در كشور را به خود اختصاص داده است.

،رونق بخش مسكن شروع شد و قيمتها در این بخش جهش پيدا كرد وتا حدود نيمه 6404از سال 

ود معامالت ،كاهش تقاضای موُثر قيمت ادامه یافت.پس از آن این بخش دچار رك 6405دوم سال 

ونهایتأكاهش توليد گردید.این دوره ركود با ركودهای قبلی متفاوت است. درركودهای قبلی بخش 

مسكن ،بسياری از بخش های خدماتی از رونق اقتصادی برخوردار بودند وبخش زیادی از نقدینگی را 

د در اغلب بخش های خدماتی و تقریبأدر جذب می كردند،اما در این دوره ركود بخش مسكن با ركو

 كل اقتصاد توام بوده است.

 چشم انداز آينده:
 0/3ميليون خانوار در شهرهاو 4/9(حدود 6409براورد نشان می دهد كه در سال پایانيبرنامه دوم )

ميليون خانوار در روستاهای كشور سكونت خواهن داشت. تاُمين مسكن در برنامه سوم در شرایط 

،حفظ،یا افزایش شاخص تراكم خانوار در مسكن به ميزان سرمایه گذاری در بخش مسكن بهبود 

الگوی ساخت)متوسط سطح زیر بنای مسكن(،و دیگر عوامل موُثر در عرضه وتقاضای مسكن بستگی 

دارد.با این حال ،بر اساس تداوم روندهای بلند مدت و یا ادامه شرایط كنونی و نوعأكوتاه مدت 

صاد كشور و همچنين در بخش مسكن ،می نوان چشم انداز آتی را در غياب سياستها موجود در اقت

و اقدامات اساسی و متحول كننده و عدم تغييرات عمده در شرایط موجود اقتصادی و تغييرات در 

شرایط بخش مسكن وجود دارد و همچنين با در نظر گرفتن دوره ساخت وساز احتماألروند كنونی 

 ای آغازین برنامه سوم ادامه خواهد یافت.بخش مسكن در ساله

پيش بينی آینده بخش مسكن با فرض تداوم شرایط كنونی و نوعأ كوتاه مدت و یا بر مبنای ادامه 

روندهای بلند مدت طبعأ از دیدگاه چشم انداز آینده گزینه های متفاوتی را مطرح می سازد اما به 

)پایان برنامه سوم( با افزایش  6494ن در سال هر حال بر اساس هر یك از این دو فرض بخش مسك

 تراكم خانو.ار در مسكن روبرو خواهد بود. 

كنونی در كشور در بدترین حالت  65/6اگر چه این افزایش كمتر از یك درصد بوده وشاخص را از 

 خانوار در واحد مسكونی افزایش خواهد داد. 24/6به 

( نيز تراكم خانوار در واحد 6415-05سكن )در صورتئ تداوم روندهای بلند مدت در بخش م

افزایش داشته ،اما در این گزینه بهبود شاخص تراكم خانوار در واحد مسكونی  61/6مسكونی تا حد 

حساسيت زیادی به موفقيت سياستهای كوچك سازی دارد زیرا چنانچه روند كنونی گرایش به 
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متر مربع  611مسكونی به كمتر از سوی كوچك سازی ادامه یابد و متوسط زیر بنای واحدهای 

برسد ،امكان حفظ ،بهبود تراكم و كاهش نسبی فعاليتهای ساخت وساز وجود دارد.به هر حال ا ین 

سياستها درصورتی به بهبود كيفی سكونتی مسكن می رسد كه برای نيازها ومساعدتها پاسخ 

 مناسبی ارائه دهد  

 نتيجه:
 مشکالت وتنگناها

گذاران بخش خصوصی از سرمایه گذاری در مسكن بهئ شكل توليد انبوه  عدم استقبال سرمایه -

 و با استفاده از شيوهای صنعتی پيش ساخته.

 كاهش درآمد سرانه واقعی با تاُثيرگذاری برتقاضای موُثر بخش.  -

 افزایش هزینه توليد واحدهای مسكونی در واحد سطح همراه با كاهش حاشيه سود.  -

 از سرمایه گذاران در بخش مسكن. ناكافی بودن حمایت دولت  -

 عدم انطباق الگوهای ساخت مسكن با نيازها وامكانات اقتصادی متقاضيان.  -

 افزایش جمعيت نامتناسب مناطق شهری .  -

مشاركت ناكافی دستگاههای مرتيط با بخش مسكن ،خصوصأ شهرداریها در امر برنامه ریزی   -

 ،تدوین و اجرای سياستها.

هنگی مابين برنامه های بخش مسكن در طرح های جامع شهری و برنامه نبودن ارتباط و هما  -

های تدوین شده بخش مسكن در سطح ملی.فقدان طرح كاربری زمين و یا بهنگام نبودن آنها 

 در بسياری از شهره .

 باال بودن زیر بنای واحدهای مسكونی )در حدود دو برابر معيارهای بين المللی (.  -

 اردها و ضوابط و مقررات ساختمان .نقض در تدوین استاند  -

از مواردی  هستند كه باعث گردیده صنعت ساختمان با استانداردهای جهانی پيشرفت نداشه باشد 

 و از واقيت های موجود در كشور نيز دور باشد.

 چالشهای آينده بخش
 ایجاد تعادل بين درآمد خانوارهای شهری با قيمتهای روز مسكن. -

 راضی شهری استفاده بهينه از ا  -

 تاُمين مسكن برای اقشار كم درآمد و رفع مشكل بی مسكنی و حاشيه نشينی. -

 هماهنگی بين سياستهای مسكن با الزامكات زیست محيطی و حفظ منابع طبيعی . -

 مشار كتهای مردمی در فرایند تاُمين مسكن و عمران شهری. -
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 ن برنامه وبودجه.جلد سوم، سازما
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، تهران انتشارات  مسکن ، حومه و شهرمترجم شهرام پورديهمي ،  نوربرت شؤنئوتر ،-1
 .6431روزنه ، 

 . 6411، تهران انتشارات سمت ،  برنامه ريزی مسکنمحمد رضا پورمحمدی ، -3
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