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 عملکرد دولت بررسی

 مسکن و شهرسازی و عمران شهری. بخش ۱
 

 

 

 

 

 

 دهیچک

ترين وظايف مجلس شوراي هاي دولتي، يکي از اصليارزيابي عملکرد دستگاهنظارت و 

 سن اجراي قوانین توسط دولت است.اسالمي در حُ

ها، وزرا، توان عملکرد وزارتخانهبراساس همین نظارت بر اجراي قوانین است كه مي

تمركز بر هاي اخیر هاي اجرايي را رصد و پايش كرد. لیکن در سالها و بخشسازمان

سن اجراي قوانین بوده است. نوعي بیش از نظارت و تالش براي حُتدوين قوانین جديد، به

ل روز هر حوزه مورد توجه بوده است ئمسا و يا استیضاح هم، عمدتاً سؤالدرخصوص طرح 

 كه البته در جاي خود حائز اهمیت فراوان است.

هاي مختلف، ن نظام در حوزههاي كالتحقق و نیل به سیاست ابزارترين لیکن مهم

هاي اخیر تعهد به سفانه در سالأساله توسعه كشور است كه متپنجاجراي قوانین برنامه 

اولويت بوده و به همین دلیل هم ارزيابي  اجراي آن نزد بسیاري از مديران اجرايي فاقد

 عملکرد و میزان تحقق به اين اهداف در سطح حداقلي است.

 كاربه شروع و اخیر دولت پاياني سال ششم، برنامه آخر سال به ورود آستانه در حال

 شمسي پانزدهم سده و اسالمي انقالب دوم گام هايسال آغازين در همچنین و جديد دولت

 انقالب دوم گام اهداف به نیل راستاي در توسعه هفتم برنامه تدوين از پیش تا دارد ضرورت
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تا  شود هئارا مستمر صورتهب گوناگون موضوعات و هاحوزه در هاييارزيابي سلسله اسالمي،

 توسط موضوع هر تحقق عدم يا تحقق داليل بیشتر هايبررسي و شناسيآسیب زمینه

 عدم داليل تبیین نیز و اسالمي شوراي مجلس تخصصي هايكمیسیون و محترم نمايندگان

 اوالً تا پذيرد صورت مسئول هايدستگاه و نهادها توسط مربوطه هايحوزه در تحقق

 فرايندي، علل سهم و وزن گردد، مشخص اجرايي هايدستگاه اجزاي از هريك هايمديآناكار

از مديران سنجیده شود، زمینه اصالح و ارتقاي قوانین  هريك عملکرد در مديريتي سازماني،

سهم واقعي عوامل بیروني هر حوزه كه خارج از قصور مديريتي است  نهايتدرفراهم شود و 

 مجلس جدي عزم بر قوي نشانه فرايندي چنین شروع. گردد يابيتعیین و داليل آن ريشه

 .است قوانین اجراي عملکرد مستمر پیگیري بر اسالمي شوراي

ي هارنامههريك از بو وظايف در ها نکته مهم در اين میان تعیین و تدقیق حدود مسئولیت

جه داشت كه تعدد مورد ارزيابي قرار گیرد. بايد توها محوله است تا بر اين مبنا عملکرد دستگاه

اهداف  ي مرتبط با موضوعات فرابخشي نمي تواند توجیهي براي عدم تحققهاو تنوع دستگاه

وازي كاري از م برنامه اي تلقي شود. در عین حال بايد تالش شود تا با تجمیع وظايف مشابه

 و هدررفت منابع اجتناب شود و عملکردهاي مسکن و شهرسازي متمركز گردد.

منظور بررسي عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازي و در گزارش حاضر به

ها با وجود دشواري دسترسي به آمار و اطالعات عملکرد دستگاه رغمعليعمران شهري 

وكیفي و اطالعات، براساس طیف اطالعات كميمکاتبات رسمي براي دريافت اين 

بر پژوهش و يا استماع تحلیل موضوعات بخش مسکن و شهرسازي در هاي مبتنييافته

، میزان موفقیت در نیل به اهداف برنامه ششم در اين هاي تخصصيجلسات و كمیسیون

رضه مسکن تولید و ع درآمد،هاي كممحور بازآفريني شهري، مسکن گروهچهار حوزه و در 

 بررسي گرديد.داري و نظام اجاره
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 مقدمه

با سپري شدن چهار دهه از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي ايران و گذار از دوران تثبیت 

ها و تهديدهاي هاي مختلف، شايسته است تا با شناخت ضعفوكیفي در حوزهو رشد كمي

ها و همچنین كشف و شناخت فرصتروي توسعه پايدار كشور، در گام دوم انقالب با  پیش

هاي دقیق و درست در تمامي امور، در جهت دستیابي به سیاست ذريزي و اتخابرنامه

انداز درواقع در يك چشمبرداشت.  قدماهداف غايي انقالب اسالمي و تعالي جامعه ايراني 

اني و اسالمي و رسیدن به مرجعیت علمي جه ـ بلندمدت برپاسازي تمدن نوين ايراني

 گیري شده است. بخش نشانهگرا، قوي و الهامبنیان و آرماناي پیشرفته، عدالتايجاد جامعه

سو در آستانه ورود به قرن جديد هجري با عنايت به اينکه در شرايط موجود از يك

پايان برنامه ششم توسعه، بايد با تحول در ساختارها خورشیدي هستیم و ازسوي ديگر با 

هاي كلي نظام بر پیشرفت جاري كه محصول اجراي فرايندي سیاست ، عالوهو سازوكارها

هاي است، بهبود چشمگیر معیشت، رفاه، رونق اقتصاد و برخورداري يکايك مردم از فرصت

منظور سنجش تحقق اهداف اسناد رو بهازاين .اجتماعي، بسترسازي و تضمین گردد

هاي مدون شده، بررسي عملکرد و برنامهها فرادست و تشخیص میزان انحراف از سیاست

  گیرد.نهادهاي دولتي از نظر اجرايي در وظايف محوله و قبول مسئولیت مورد مداقه قرار 

. استها براي نیل به اهداف تعیین شده نظام اداري ابزار تنظیم و اجراي كلیه فعالیت

ها، و تشکیالت، نظام دهيهاي انساني، سازماناين نظام متشکل از اجزايي همچون سرمايه

متناسب با انتظارات جامعه و تغییر  ،و امکانات فناوري ،مقررات و ها، قوانینها و رويهروش

 است.نیازمند تغییر و تحول و بهبود  طور پیوستهبهنقش دولت در اداره امور، 

 وسعت و جمعیت بین مطلوب سیاست اعمال منظور بررسي مديريتدر اين راستا به
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 توزيع و اسکان براي مناسب و كافي مکان مینأو ت حدود تعیین ها،برنامه تنظیم شهرها،

 و هدايت براي الزم ضوابط و هاي اجراييمشيخط و هاسیاست تنظیم و تهیه جمعیت،

مسکن، عملکرد وزارت راه و  عرضه و تولید زمینه در سیاستگذاري شهرنشیني و كنترل

همچنین ساير نهادهاي متولي حوزه مسکن و شهرسازي، هاي تابعه و شهرسازي و دستگاه

درآمد، تولید و تقاضاي هاي كمدر قالب موضوعاتي همچون بازآفريني شهري، مسکن گروه

داري مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنین در پايان عملکرد دولت مسکن و نظام اجاره

 شده است. در ارتباط با تکالیف مقرر در برنامه ششم توسعه تبیین 

 

 بازآفرينی شهری . ۱

ترين موضوعاتي كه بايد در عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازي به آن اشاره از مهم

است. با وجود اينکه « هاي بازآفريني شهريسیاست»كرد، عدم تحقق اهداف و عدم اجراي 

هاي فرسوده و سال از تصويب قانون حمايت از احیا، بهسازي و نوسازي بافت 10قريب به 

منابع  تأمیننامه اجرايي سال از تهیه آيین پنجفزون بر ناكارآمد شهري و متعاقب آن ا

و  نوسازي و بهسازي مالي اجراي طرح و همچنین تدوين سند ملي راهبردي احیا،

هیئت وزيران(  16/6/1393)مصوب  شهري ناكارآمد و فرسوده هايبافت توانمندسازي

ساله ششم توسعه پنجگذرد، با وجود اينکه مسئله مزبور در فصل مسکن قانون برنامه مي

 .( نیز مورد مداقه قرار گرفته است۵9)ماده 

مد آشهري به تفکیك بافت تاريخي، بافت ناكار میاني مدآهاي ناكاردر ادامه وضعیت بافت

 گردد.ارائه مي طبق آمار وزارت راه و شهرسازي 139۵در سال  و سکونتگاه غیررسمي
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 بافت ناكارمد مشخصات جمعیت و وسعت بافت تاريخی،. ۱جدول 

 (۱395)میانی و سکونتگاه غیررسمی 

 
بافت 

 تاريخی

مد آبافت ناكار

 میانی

سکونتگاه 

 غیررسمی
 مدآكل بافت ناكار

 116۲008۲ 63۵۵946 349۵677 17684۵9 جمعیت

 1۵۲۵13 60043 60۲31 3۲۲39 مساحت)هکتار(

 .وزارت راه و شهرسازي خذ:أم

 

با  هرياقدامات عملي در حوزه بازآفريني ش اي بیندر اين بین تفاوت قابل مالحظه

د مسکوني هزار واح 800میلیون و  دوهستیم كه گواه آن وجود بیش از  اهداف برنامه ششم

اين ر میلیون نفر د 1۲ حدودنشیني و اسکان هاي فرسوده و ناكارآمد و حاشیهدر بافت

   است. مناطق

در . اقدامات در حوزه بازآفريني شهري داراي دو وجه سیاستگذاري و اجرايي است

آن برعهده  عد سیاستگذاري دبیرخانه دائمي ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار كه رياستبُ

ايجاد ريزي، شناخت وضع موجود و مطالعات تخصصي، جمهور است وظیفه برنامهرئیس

افزايي ها و مديريت شهري براي هماجرايي، شهرداريهاي اقدامات دستگاهي در هماهنگ

ر اقدامات، براي انجام اين مهم وظیفه پايش مستم سازي را برعهده دارد. طبعاًو يکپارچه

ها نیز برعهده هاي ادواري عملکرد دستگاهآوري و پااليش اطالعات و تولید گزارشجمع

 .است ستاداين 

درخصوص تکلیف برنامه پنجم و ششم ي شهري بنابه اذعان مسئوالن شركت بازآفرين

هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و همچنین درصد بافت 10انه یتوسعه براي نوسازي سال

متوسط تحقق اين درصد در كشور  ،محله ۲70انه یتکلیف ورود به نوسازي و بهسازي سال
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درصدي ۲0رحداكث تا10)معادل دستیابي  .شده است برآورد بین يك تا دو درصدانه یسال

زمان تصويب قانون حمايت از احیا، از همچنین . به اهداف برنامه ششم در اين خصوص(

هزار واحد  479بیش از هاي فرسوده و ناكارآمد شهري كه بهسازي و نوسازي بافت

درصد از كل واحدهاي مسکوني تولید  47، تنها تولید شده استها در اين بافتمسکوني 

بهره بانکي تجهیز شده توسط دولت از تسهیالت كمهزار واحد(  ۲۲8در بافت ) شده

  .انداستفاده كرده

ز اها موظف به تعريف بیش هاي اجرايي استاني و شهرداريدستگاهدر اين راستا 

 فقط ونهزار میلیارد تومان بودند كه تاكن 10پروژه به ارزش قراردادي بیش از  9160

ضريب يگر است. به بیان دمیلیارد تومان آغاز شده  ۲۲00پروژه به ارزش قراردادي  ۲04۵

 درصد ۲۲ها در اقدام مشترک حدود هاي اجرايي استاني و شهرداريتحقق عملکرد دستگاه

هاي عمراني رسان ازجمله مديريت شهري، معاونتهاي خدماتاست. درواقع دستگاه

ها در عمل نامه و بودجه استانهاي برويژه سازمانها و بهها، ادارات كل استاناستانداري

شده توسط  ئهارا)آمار  اند.اي در حوزه بازآفريني شهري نداشتهورود جدي به تکالیف برنامه

نیاي اقتصاد معاون وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در مصاحبه با روزنامه د

 (1399شهريور  10مورخ 

بازآفريني و احیاي بافت تاريخي، بافت  بندي كالن مي توان عملکرد حوزهدر يك جمع

اي برآورد ي غیررسمي را بسیار كمتر از اهداف برنامههامد میاني و حل مشکل سکونتگاهآناكار

وزارت  ،كرد و اگرچه متولي اصلي اين حوزه وزارت راه و شهرسازي است. لیکن طبق قانون

ثیر أرسد تباشند و به نظر ميهم اركان ديگر پیشبرد اين موضوع مي ها كشور و شهرداري

مجموعه اقدامات مديريتي مورد نیاز براي هماهنگي در سطح دولت براي حل اين مشکل 

 است. بوده و اعتباري در عدم تحقق اهداف ايهاي بودجهبیشتر از محدوديت
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 همچنین برخي ابعاد موضوع نیازمند حمايت تمامي قوا در حل مشکالت بهسازي

در  شهري است. بطور خاص موضوع اراضي فاقد سند، نقش به سزايي مدآهاي ناكاربافت

 كندي توسعه و بازآفريني اين مناطق دارد كه همت و حمايت و تشريك مساعي بین

 دولت، مجلس و قوه قضايیه را مي طلبد.

 

 درآمد های كممسکن گروه. ۲

قانون برنامه ششم توسعه يا اجراي ناقص  اجراي از ديگر مواردي كه در زمینه استنکاف از

آن در حوزه مسکن و شهرسازي بايد بدان اشاره كرد، عدم اجراي اقدامات مقرر شده و 

 است. « درآمدهاي كممسکن گروه تأمین»توجهي به كم

 آنهاي دولت يازدهم بود كه در دومین سال استقرار مسکن اجتماعي يکي از طرح

ر معظم انقالب در ديدار با اعضاي كابینه در هفته دولت و در رهبهاي و پس از فرمايش

فايده بر اينکه انتقاد صرف از مسکن مهر بيپايان نخستین سال فعالیت دولت يازدهم مبني

يند تدوين ااگرچه فر .است و دولت بايد براي آن جايگزيني ارائه دهد، طراحي و اعالم شد

در  ،ت دولتئدر هی پس از تصويبنهايت دراما  به طول انجامید، آن مدت مديديو ابالغ 

 .گرديدابالغ  139۵اسفندماه 

هاي مین مسکن گروهأا هدف حمايت دولت از تبراساس مصوبه هیئت وزيران ب

 هايسال طي مسکن بخش در يازدهم هاي دولتدرآمد و در راستاي اجراي سیاستكم

  تدوين گرديد. «حمايتي مسکن و اجتماعي مسکن» قالب دو در ايبرنامه 1400-1396

 هايسال طي مسکوني واحد هزار 100 انهیسال اجراي براي ريزيبرنامه طرح اين در

هايي در قالب تسهیالت ساخت رفته است كه در اين برنامه كمكگ صورت 1400-1396
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و خريد مسکن ملکي، پرداخت تسهیالت به سازندگان مسکن استیجاري، ساخت مسکن 

. اين بودبیني شده الحسنه وديعه مسکن پیشاجاره و وام قرضاستیجاري، پرداخت كمك

منظور كمك به ساخت مسکن استیجاري و تقويت بازار اجاره و همچنین خريد برنامه به

 : بودمسکن ملکي تسهیالتي به شرح ذيل را در نظر گرفته 

 ۵1166 ت/904۵3 شماره تصويبنامه در اعالمي مبلغ سقف در تسهیالت مینأت 

  ،مركزي بانك ازسوي ملکي مسکن خريد و ساخت به كمك جهت 8/8/1393 مورخ هـ

 درآمد موضوع اين تصويبنامه هاي كمگروه متقاضیان به بالعوض كمك پرداخت

 ،براي خريد واحدهاي مسکن مهر بدون متقاضي

 صاشخا به تصويبنامه، اين موضوع تسهیالت سقف برابر دو تا تسهیالت پرداخت 

 در و استیجاري مسکوني واحدهاي احداث به تمايل كه زمین داراي حقوقي و حقیقي

 ،باشند مسکن انقالب اسالمي داشته بنیاد با توافق قالب

 ا يأمین زمین در محدوده شهرها )داراي تأسیسات زيربنايي آب، برق و گاز( ت

استیجاري از طريق شهرهاي جديد ازسوي وزارت راه و شهرسازي براي ساخت واحد 

 ،منظور ساخت مسکن ملکي ـ استیجاريواگذاري به سازندگان به

 تصويبنامه اين موضوع درآمدكم خانوارهاي به اجاره هزينهكمك پرداخت، 

 اختبازپرد توان كه خانوارهايي از حمايت براي مسکن وديعه الحسنهقرض وام پرداخت 

 .ماهه( 60) بازپرداخت با ريال میلیون هفتادوپنج واحد هر ازايبه دارند را اقساط

اينکه در اين برنامه مسئولیت اجرايي برعهده بنیاد مسکن انقالب اسالمي وجود با 

طور مستقیم از ابزار الزم براي عملیاتي نمودن طرح قرار داده شده بود، اما اين نهاد به

برخوردار نیست؛ چراكه متولي زمین دولتي، سازمان ملي زمین و مسکن است و بجز 
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اراضي كه در قالب ساخت مسکن محرومان و همچنین ساخت مسکن در راستاي اجراي 

ته است، مصوبات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري در اختیار بنیاد مسکن قرار گرف

اراضي ديگري بابت اجراي برنامه مسکن اجتماعي تخصیص نیافته است. ازسوي ديگر در 

 نکرده است.  تأمیناين راستا سازمان برنامه و بودجه نیز منابع مالي اين طرح را 

هاي براساس مصوبه قانوني، سازمان ملي زمین و مسکن در صورتي زمین به دستگاه

ي اجراي يید شده براأها نقشه تكند كه اين دستگاهاگذار ميو نهادهاي انقالبيدولتي و 

سوي بر واريز شدن منابع مالي ازطرح و همچنین اسناد مالي تخصیص منابع طرح مبني

كه بنیاد  د. تا زمانينبودجه را به سازمان ملي زمین و مسکن ارائه ده و سازمان برنامه

مین وجود ا فراهم نکند، امکان واگذاري زيیديه و منابع مالي رأهاي داراي تمسکن نقشه

خمیني)ره(  هايي كه نهادهاي حمايتي ازجمله كمیته امداد امامرو بجز پروژهازاين .ندارد

ساز و و سازمان بهزيستي كشور از محل منابع داخلي خود و با مشاركت خیرين مسکن

در حوزه  ي توسط دولتهاند، اقدام درخور توجبنیاد مستضعفان انقالب اسالمي انجام داده

اندركاران طرح همه دستدرآمد صورت نگرفته است، امري كه هاي كممسکن گروه تأمین

 . رندمسکن اجتماعي به انجام نشدن اقدامات اساسي درخصوص اجراي اين طرح اذعان دا

آمد هدف تامین مسکن براي اقشار كم دركه با « طرح مسکن مهر»  شايان ذكر است

ر بود تا بر اين بنا استوامسکن حذف نموده و تمام شده مین را از قیمت جامعه، قیمت ز

 دهد،رار ق متقاضیان واجد شرايطساله در اختیار  99واحدهاي مسکوني را به صورت اجاره 

شور و كل ك 1386قانون بودجه سال  «6»تبصره  «د»بند و ابتدا در قالب در دولت نهم 

ريزي و پايه 1387سپس قانون ساماندهي و حمايت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 

  در دولت دهم اجرايي گرديد.درصد(  ۵۵)افزون بر بخش قابل توجهي از آن 

در اين طرح فراتر از ساخت مسکن پیشین گذاري دولت دهد هدفها نشان ميبررسي
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ريزي براي تولید مسکن در قالب خودمالکي و رنامهساله شهري بوده و ب 99هاي در زمین

   گرفته است.بافت فرسوده و همچنین نوسازي مسکن روستايي را نیز در بر مي

د تکمیل با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغییر رويکرد در زمینه مسکن مهر، فراين

اي كه با نهگوو تحويل واحدهاي مسکوني باقي مانده با ضرب آهنگ كندي دنبال شد به

ها، منابع مالي محدوديت تخصیص منابع مالي به اين طرح و متعاقب آن افزايش قیمت

 ادامه طرح مسکن مهر فزوني يافت. مورد نیاز 

لي هاي نهم و دهم وظیفه تامین منابع مات وزيران در دولتئمصوبات هی براساس

 و در طي دوره بودمسکن مهر از طريق اختصاص خط اعتباري به عهده بانك مركزي 

وي كار راما با  .ها داشته استبانك مركزي همکاري الزم را براي پیش برد پروژه مزبور

مین أتمسئوالن بانك مركزي مبني بر تورمي بودن شیوه  آمدن دولت يازدهم و اظهارات

دها و به البته بع .اعمال كردطرح را براي اين  هاييمحدوديتاين نهاد  ،مالي مسکن مهر

 ها تا حدودي رفع گرديد. ژه در دولت دوازدهم اين محدوديتوي

به مبلغ منابع مالي طرح مسکن مهر شامل خطوط اعتباري دريافتي از بانك مركزي 

هزار میلیارد تومان و اقساط وصولي آن است. سقف تعهدات بانك مسکن جهت اعطاي  4۵

بوده كه تا پايان فصل بهار میلیارد تومان  ۵83هزار و  ۵۵تسهیالت در طرح مسکن مهر 

 634هزار و  ۵1منعقد گرديده و مبلغ  دادقرار میلیارد تومان 410هزار و  ۵4مبلغ  1399

هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. براين اساس مبلغ تسهیالت باقیمانده 

شود مبلغ يمیلیارد تومان مي باشد. يادآور م 904هزار و  3قابل اعطا در اين طرح بالغ بر 

میلیارد  9۵9هزار و  47، بالغ بر 1393كل قراردادهاي منعقده در پايان فصل پايیز سال 

میلیارد  ۵00هزار و  43تومان و مبلغ كل پرداختي توسط بانك مسکن در دوره مزبور 
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  1تومان بوده است.

هاي مسکن مهركه وزارت نیرو به عنوان دستگاه اصلي خدمت رسان به پروژه

تي داشته اقدامات مثب مسئولیت برقراري انشعابات آب و فاضالب و برق را بر عهده دارد،

اند و در شرايط اين اقدامات از سرعت الزم برخوردار نبوده در برخي از موارداما  ؛است

قابل  اضالبو ف نبود امکانات آب، برق و گاز دلیلبهآماده افتتاح  هايواحدبخشي از فعلي 

مین أتي الزم از سوي وزارت نیرو هامتقاضیان نیست و الزم است زيرساختواگذاري به 

 .شود تا اين واحدها به متقاضیان واگذار شود

هزار واحد مسکن مهر تا  ۲00میلیون و  ۲از حدود بنا به اذعان وزير راه و شهرسازي 

از كل  درصد 93هزار واحد معادل  4۵میلیون و  ۲ افزون بر 1399پايان فصل پايیز سال 

هزار واحد از تعداد باقي مانده در مراحل نازک  1۲0به بهره برداري رسیده است.  پروژه

هزار  90قرار دارند.  يهزار نیز در مراحل مختلف پیشرفت فیزيک 60كاري، نصب انشعابات و 

 .در محاكم قضايي است هاو پرونده آنهستند مسکن مهر هم داراي مشکالت حقوقي واحد

در صورتي خودمالکي يا به صورت تعاوني است.  صورتاغلب بهدار هاي مهر مشکلسکنم

 ۲.گیرنددر دادگاه تعیین تکلیف شوند، در مدار تولید قرار مي هاي مزبورپروژه كه

  

                                                 
اعداد و ارقام با استناد به گزارش عملكرد بانك مسكن به كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي در  .1

 ذكر شده است.  1399تيرماه 

سخنراني وزير محترم راه و شهرسازي در مراسم آغاز عمليات اجرايي طرح اقدام ملي مسكن در يكم  .2
تا قبل از  تكميل مسكن مهر»در خبري تحت عنوان  خبرگزاري ايسناسوي و آمار ارائه شده از1399ماه آبان

 .1399ماه آذر 17در « پايان دولت
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 تولید و عرضه مسکن . 3

ازجمله وظايف دولت در حوزه مسکن و شهرسازي كه تاحدودي در اين زمینه اهمال 

توان به عدم همگامي تولید و عرضه مسکن با تقاضا اشاره داشت. براساس است، مينموده 

تعداد شهرهاي بزرگ  139۵نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن ايران مربوط به سال 

شهر بوده و متعاقب با آن، نسبت شهرنشیني نیز  98هزار نفر(  100)با جمعیت بیش از 

درصد رسیده است. تعداد خانوار كل كشور  74به  هاي گذشتهبا يك سیر صعودي در دهه

میلیون واحد،  8/۲۲میلیون خانوار، تعداد واحد مسکوني داراي سکنه برابر با  1/۲4برابر با 

میلیون  ۵/۲7و تعداد كل واحد مسکوني )داراي سکنه، خانه خالي و اقامتگاه دوم( برابر با 

ار در واحد مسکوني داراي سکنه در بوده است. مقايسه توزيع خانو 139۵واحد در سال 

 حدود براي رسیدن به تراز يك واحد مسکوني به ازاي هر خانوار، دهد كهكشور نشان مي

واحد مسکوني كمبود وجود داشته است. بر اين اساس،  و چهارصد هزار يك میلیون

 عنوان يك شاخص مهم در تعیین تراكم خانوار وشاخص خانوار در واحد مسکوني كه به

و در  06/1شود در كل كشور برابر با برآورد كمبود تعداد واحدهاي مسکوني شناخته مي

آل برابر با يك است بوده است. اين شاخص در حالت ايده 04/1مناطق شهري برابر با 

 06/1( كه تاكنون در كشور محقق نشده و با شاخص يك خانوار در هر واحد مسکوني)

واحدهاي مسکوني بیش از يك خانوار را در خود اسکان درصد از  6توان گفت حدود مي

درصد بوده كه با  70كمي كمتر از  139۵اند. همچنین مالکیت مسکن در سال داده

 هاي گذشته همراه بوده است. نشیني نسبت به دههافزايش اجاره

 انه كشور به تولید مسکن حدوداًی( نیاز سال1396براساس طرح جامع مسکن )مصوب 

هزار واحد در سال با توجه به خانوارهاي تازه تشکیل شده، تحقق شاخص  790با  برابر
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ساله منتهي 10يك خانوار در واحد مسکوني و نوسازي واحدهاي مسکوني فرسوده در دوره 

است. اين در حالي است كه براساس مراجع آماري میانگین تولید مسکن  140۵به سال 

هزار واحد بوده است.  400طور متوسط به تاكنون 1393شهري و روستايي از سال 

 برابر با حدوداً 90همچنین متوسط تسهیالت بانکي بخش مسکن و ساختمان در دهه 

( بوده كه حدود نیمي از آن 1398درصد در سال  7درصد از كل تسهیالت بانکي ) 4/11

 درصد( و نیمي ديگر به ساختمان اختصاص داشته است در حالي ۵/3به بخش مسکن )

انه به اين بخش یدرصد از تسهیالت سال ۲0كه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد 

 يافته است. اختصاص مي

طور با وجود اعطاي تسهیالت بدون سپرده به ساخت مسکن، با توجه به اينکه به

مین زمین أدرصد هزينه ساخت مسکن صرف ت 60شهرها نزديك به میانگین در كالن

مین زمین به اين وام نیاز دارند أنکه بسیاري از سازندگان در مرحله تسبب ايشود و بهمي

شهرها و رو در اغلب كالنگردند؛ ازايندلیل عدم احراز مالکیت مشمول دريافت نميبه

گیرد و حتي ويژه در پايتخت استقبال چنداني از تسهیالت ساخت مسکن صورت نميبه

گذاري تا دريافت تسهیالت صف انتظار سپرده 1397سابقه از نیمه سال اي كمدر پديده

خصوص در تهران و برخي مسکن، به صف بازگشت و انصراف از دريافت وام مسکن به

؛ بر اطالعات بدست آمده از كارشناسان بانك مسکن()مبتنيشهرها مبدل شده استكالن

گذاري براي انه بسیار بیشتر از انتظار زمان سپردهیچراكه اثر شدت رشد قیمت مسکن ماه

گذاري خريد نقدي واحدهاي مسکوني حداقلي در زمان سپرده دريافت وام بوده و منطقاً

ثرتر از سازوكار كنوني اعطاي وام به متقاضیان بوده است. مضاف بر اينکه مطلوب ؤبسیار م

مند است سازوكاري برقرار شود تا سازندگان براي خريد زمین نیز بتوانند از تسهیالت بهره

ازسوي ديگر، در صورت دريافت وام تا زمان بازپرداخت تسهیالت، سند ملك در د. شون
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مین مسکن مورد نیاز أطور خالصه نقاط ضعف دولت در تبه .ماندرهن بانك باقي مي

 صورت زير است:به

 متوسطبه  139۲هزار واحد در سال  770از متوسط  مسکن سالیانه دیتول كاهش 

 ،تاكنون 1393 سال از واحدهزار  400 حدود سالیانه

 سهم مسکن و ساختمان درصد 7) سهم بسیار كم بخش مسکن از تسهیالت بانکي 

 ،(1398در سال 

 عدم تحقق شاخص يك خانوار در واحد مسکوني، 

 شهرها و شهرهاي بزرگ )نرخ خصوص در كالننشیني بهافزايش روزافزون اجاره

 ،(1398نشیني در شهر تهران در سال درصدي اجاره 4۲

 دلیل افزايش افسارگسیخته دهي تسهیالت بانکي از هزينه مسکن بهكاهش پوشش

 .قیمت مسکن و ناكارآمدي پرداخت تسهیالت ساخت مسکن به سازندگان

 

 داری نظام اجاره. ۴

تواند در بررسي عملکرد دولت مورد توجه قرار گیرد بايد به نظام از ديگر مباحثي كه مي

درصد  31حدود  139۵كرد. براساس سرشماري نفوس و مسکن در سال داري اشاره اجاره

 4۲حدود  1398درصد از خانوارهاي شهري و در سال  37از خانوارهاي كل كشور و 

اند كه اين آمار در يکي درصد از خانوارهاي شهر تهران در واحدهاي استیجاري ساكن بوده

 فزايش نیز داشته است.دو سال گذشته با توجه به تحوالت اقتصادي و مسکن ا

نشین و رانده شدن به حاشیه شهرها و افزايش فشار اقتصادي بر خانوار اجاره

رو هاي اجتماعي جدي به دنبال داشته باشد. ازاينتواند آسیبهاي پیراموني ميسکونتگاه
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داري سنتي و خروج از اجارهبا  جرأو حمايت از خانوار مست دهي بازار اجاره مسکنسامان

امکانپذير خواهد بود. چارچوب كنترلي و نظارتي متعادل بر بازار  دارياندازي نظام اجارهاهر

جران أمسترو مسکن استیجاري را براي ايناز .بها را تعديل كندتواند هزينه اجارهاجاره مي

صورت جر را بهأصرفه ساخته و منافع مالك و مستپذير مقرون بهعنوان قشر آسیببه

 كند.رآورده ميمتعادل ب

اي، افزايش كنترل بهاي سلیقهايجاد شفافیت در بازار اجاره، جلوگیري از تعیین اجاره

 تأمین، ارائه خدمات تعمیر و نگهداري و بها، تنظیم قراردادهاي اجارهشده سالیانه اجاره

جر و مالك، از طريق أحقوق و ارائه ساير خدمات به مست تأمینايمني ملك تحت اجاره و 

بستري تواند اي ميحرفهداري نظام اجارهاي قابل حصول است. داري حرفهسیستم اجاره

كند. در حمايت از  كمك مسکن از بخش برداريبهرهدهي و سامانبه  سازد كهرا فراهم 

رل اي وضع قوانین كنترل اجاره حتمي و مورد نیاز است. قوانین كنتداري حرفهنظام اجاره

 كنند: اجاره مسکن عموماً دو هدف عمده را دنبال مي

 ،. حمايت از مسکن موجود منطبق با الگوي مصرفي1

بها و هاي ايجاد شده در اثر افزايش بیش از حد اجارهنظمي. به حداقل رساندن بي۲

 جر. أتخلیه مست

 عرضه و تولید از حمايت و دهيسامان براساس قوانین متعدد موجود ازجمله قانون

 عرضه و تولید از حمايت و دهيسامان اجرايي قانون نامهآيین ،1387مسکن مصوب سال 

منظور هاي مختلف بهرغم تکالیفي كه براي دولت در دورهبه مسکن جامع و طرح مسکن

، عرضه و حمايت از مسکن استیجاري در نظر گرفته شده، تاكنون اقدام خاصي در تأمین

 ته است. اين زمینه صورت نگرف
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 تکالیف برنامه ششم توسعه . 5

اي است كه در راستاي تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه سومین برنامه توسعه

ساله جمهوري اسالمي ايران تهیه شده و در پي آن بوده است تا عملکرد انداز بیستچشم

 مسکن بخش كلي اهدافرو در اين برنامه ازاين .هاي پیشین را جبران نمايدناكافي برنامه

 ويژهبه درآمدي هايگروه همه دسترسي تسهیل برمبتني و شهرسازي و عمران شهري

نوسازي  افزايش مالي، تأمین توسعه و بهبود مناسب، مسکن به خاص و درآمدكم هايگروه

 نظارت افزايش مسکن، بازار شديد نوسانات كاهش روستايي، و شهري ناكارآمد هايبافت

 مصرف در جوييصرفه هدف با ساختمان ملي مقررات 19 مبحث ازجمله استانداردها بر

 و نوين هاييفناور براساس وسازساخت است. همچنین ارتقاي كیفیت متمركز انرژي

 توسعه ششم برنامه در شده اهداف تعیین ديگر از روستا و شهر مسکن به بخشيتعادل

 . شودمي محسوبمسکن و شهرسازي  بخش در

ترين مواد قانوني برنامه ششم توسعه مرتبط با عملکرد دولت در حوزه مسکن و مهم

 شهرسازي و عمران شهري به شرح زير است: 

 

  (۲) ماده

هاي( مرتبط هاي )پروژهموضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرح

الذكر هاي ذيلاً در حوزهبا آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرف

 .اعمال نمايد سالیانهرا در بودجه 

 يهابافت ينيبازآفر و اروند مکران، سواحل توسعه مورد در محورمکان خاص وعاتموض (ب

 ،ييروستا مناطق و يخيتار يهابافت(، فرسوده يهابافت و شهرها هی)حاش يشهر ناكارآمد
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با همت سواحل مکران كه  محدود در بخشي ازاقدامات رسد بجز نظر ميبه ارزيابی:

، حاصل شده است، درخصوص توسعه سواحل اروند اينیروهاي مسلح اندک توسعه

و بیشتر تکمیل  اقدامات درخوري انجام نشدههاي تاريخي و مناطق روستايي بافت

  كاره گذشته در دستور كار قرار داشته است.هاي نیمهپروژه

 

 (۲۶) هماد

اي و سرزمیني و تقويت خوداتکايي، افزايش پذير كردن عدالت بین منطقهرقابتمنظور به

 :استاني انگیزه وصول درآمد

 :دولت موظف است (الف

 و كند هیته را ياستان و يمل نیسرزم شيآما سند برنامه قانون ياجرا اول سال طول در .۱

 .درآورد اجرا به برنامه قانون ياجرا دوم سال از نیسرزم شيآما يعال يشورا بيتصو از پس

صورت معکوس يح و دقیق اين هدف محقق نشده است، چراكه بهطور صربه ارزيابی:

هاي مختلف متفاوت براي استان با كیفیت هاي اخیرطي سال ابتدا برنامه آمايش استاني

و ارتباط منطقي ها تهیه شده كه به دلیل نبود سند ملي آمايش سرزمین و تقسیم نقش

ها قرار و مالک توسعه استان نشده هاي همجوار تاكنون تصويبعملکردها بین استان

 آمايش سرزمین كه با تاخیر دو ساله از شروع برنامه ششم تهیه سند ملي .ستنگرفته ا

گذاري برنامه ششم به تصويب و با فاصله زماني سه ساله از هدفدر دستور كار قرار گرفت 

هاي مجلس شوراي در ي محتوا و فرايند آن در مركز پژوهشرسیده است و ارزيابي كیف

 حال انجام است.
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 (۴۴) ماده

افزوده انرژي و تکمیل زنجیره ارزش و منظور افزايش ارزشدولت مکلف است به (الف

برنامه اقدامات  در طول اجراي قانون« مصرف انرژي براي واحد تولید»كاهش شدت انرژي 

 :زير را انجام دهد

( %۵)درصد  تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج سالیانهترتیبي اتخاذ نمايد كه  .1

 .كاهش يابد

رسد اين هدف محقق نشده است و الزام عملیاتي و اقدام اجرايي نظر ميبه ارزيابی:

سوم مصرف انرژي كشور درخصوص مبحث نوزدهم وجود ندارد و بنابه اذعان مسئوالن يك

 شانا، شبکه اطالع رساني نفت و انرژي( )در بخش ساختمان است.

 

 (59) ماده

 :۲۵/۲/1387مصوب ي و حمايت از تولید و عرضه مسکن دهدر چارچوب قانون سامان

برنامه  ها مکلفند در طولهاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداريوزارتخانه (الف

وهفتاد حداقل دويست سالیانهسازي و بازآفريني نسبت به احیا، بهسازي، نوسازي و مقاوم

هاي محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار برحسب گونه

اي( و ارتقاي هاي غیررسمي و حاشیهمختلف )شامل ناكارآمد ـ تاريخي ـ سکونتگاه

محور در چارچوب قوانین و ها با رويکرد محلهدسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت

ساله با دام نمايند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهربط اقمقررات ذي

ها به تصويب ستاد ملي بازآفريني پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري

هاي شود و در اختیار دستگاهبیني ميرسد و در قالب بودجه سنواتي پیششهري پايدار مي
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برنامه عملیاتي در دو بخش نوسازي مسکن و  یرد.گها قرار ميربط و شهرداريي ذيياجرا

هاي راه برنامه توسط وزارتخانه ماهه اول اجراي قانون، در سهتأمین خدمات و زيرساخت

هاي عضو ستاد ملي ها و كلیه دستگاهعالي استان و شهرسازي و كشور، سازمان، شوراي

ي تهیه و تعهد و التزام به بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت ملي، استاني و شهر

 .هاي بازآفريني شهري خواهند داشتبرنامه اجراي

عامل شركت بازآفريني شهر  بنابه اذعان معاون وزير راه و شهرسازي و مدير :ارزيابی

شايان ذكر است با توجه به اهمیت میزان عملکرد بسیار كمتر از اهداف تعیین شده است. 

 طور مبسوط در ابتداي گزارش مورد بررسي قرار گرفت. اين موضوع به

هاي تاريخي شهرها، سازمان میراث برنامه عملیاتي محدوده در تهیه تبصره ـ 

 .شودهاي موصوف اضافه ميفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دستگاه

هاي روستايي )با هدف پذيري سکونتگاهمنظور كاهش آسیبدولت موظف است به (ب

درآمد شهري بهسازي و نوسازي مسکن روستايي( و همچنین تأمین مسکن براي اقشار كم

قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب )در شهرهاي كوچك( منابع مالي و تسهیالت ارزان

برنامه تأمین و اقدامات ذيل را از طريق بنیاد مسکن  بودجه سنواتي در طول اجراي قانون

 :وردآ عملانقالب اسالمي به

حداقل دويست هزار واحد مسکوني روستايي با پرداخت  سالیانهبهسازي و نوسازي  .1

التفاوت سود تسهیالت براي ( و تأمین مابه%۵قیمت با كارمزد پنج درصد )تسهیالت ارزان

 .دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي

متاسفانه به دلیل محقق نشده لیکن اهداف كمي مزبور  در اين زمینه اگرچه ارزيابی:

از يکسو و از سوي ديگر دشواري كمتر در  كاهش مستمر سهم جمعیت روستايي كشور

گیري از ظرفیت خود عرضه و قیمت زمین در روستاها، هزينه ساخت كمتر، امکان بهره
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مالکان به عنوان نیروي كار، بحران تولید و قیمت مسکن به تعبیري كه در كالنشهرها و 

طور عمومي در روستاها مشاهده نمي شود و موضوع ده مي شود، بهشهرهاي بزرگ دي

 مهم مسکن در حوزه روستايي بحث بهسازي و مقاوم سازي است.

( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب 6بر ماده ) طول اجراي قانون برنامه اين حکم در

 .حاكم است 17/9/1366اسالمي مصوب 

قیمت و زمین مورد نیاز براي كمك به ساخت تأمین منابع مالي و تسهیالت ارزان .۲

)با اولويت  درآمد در شهرهاحداقل صدوپنجاه هزار واحد مسکن اقشار كم سالیانهيا خريد 

 .شهرهاي زير يکصد هزار نفر جمعیت(

ولي با توجه به كاهش میزان تولید  ،امکان ارزيابي مستقل فراهم نیست ارزيابی:

 رسد عملکرد با اهداف تفاوت فاحشي داشته باشد.نظر ميبه

هاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط توسط بندي گروهشناسايي و اولويت تبصره ـ 

بنیاد مسکن و با همکاري كمیته امداد امام خمیني)ره(، سازمان بهزيستي و خیرين 

 .شدساز انجام خواهد مسکن

مانده تعهدات خود و تأمین منابع بانك مسکن موظف است نسبت به تأمین باقي (پ

مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخیص وزارت راه و شهرسازي 

 .اقدام نمايد

ها بدون ايجاد وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختیارات ساير دستگاه (ت

پذيري ها مکلف است در راستاي تحققاستفاده از امکانات ساير دستگاهتشکیالت جديد و 

هاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ طرح

)سیستم( يکپارچه اطالعات مکاني، تأمین  حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه
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هاي مکاني توسط گذاري دادهمناسب براي اشتراکهاي مورد نیاز آن و ايجاد ساختار زيرساخت

 .يك از قوانین نیستهاي مرتبط اقدام نمايد. اين حکم ناقض و ناسخ هیچكلیه دستگاه

 يشهرساز و هرا وزارت توسط يمکان يهاداده سامانه ياندازراه وجود با سفانهأمت :ارزيابی

 .ردندا خصوص نيا در ييكارا سامانه نيا و نشده نیمأت بند نيا در مذكور اهداف يول

صوب دهي و حمايت از تولید و عرضه مسکن م( قانون سامان18در ماده ) تبصره ـ 

يابد. یر ميتغی با اصالحات و الحاقات بعدي عبارت برنامه پنجم به برنامه ششم ۲۵/۲/1387

 .منابع مورد نیاز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تأمین است

 

 (۶0) ماده

ش ويژه مصرف انرژي در بخها و اصالح الگوي مصرف بهسازي ساختمانمنظور مقاومبه

 :ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام گردد

 ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان درشهرداري (الف

رمبناي بكار براي واحدهاي احداث شده هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايانپروانه

 .ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات استاين پروانه

و  ()رفع تخلفات جزئيداخلي كمیسیونتخلفات ساختماني به  ارجاع اغلب ارزيابی:

صدور گواهي پايانکار  متعاقب آن و قانون شهرداري 100همچنین كمیسیون ماده 

زد نمقررات ملي ساختمان در  اعتبارشدنساختمان با اخذ جريمه يکي از مصاديق كم 

ازي مقاوم سبه  هاشهرداريناظر و مجري و  مهندسین توجهي كمو مالکان و سازندگان 

خلفات در موارد متعددي حتي تاست. ساختمان و اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمان 

 هزار متر مربع بوده است.  ۵ساختماني در يك پرونده بیش از 
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در زمینه تخلفات ها برخي از دانشگاه درصورت گرفته هاي پژوهشهاي بررسي

 تخلفات تعداددر كالنشهر تهران،  تنهادهد در يك دهه اخیر نشان مي 1ساختماني

 به يدگیرس يمرجع قانون -يشهردار قانون (100) ماده ونیسیكم به كه يساختمان

 18 شامل مجموع در كه بوده مورد هزار ۲79شده، در حدود  گزارش -ساختماني تخلفات

 ي نخستهاطور متوسط در سالبه .شوديم تخلف ساختمانيمترمربع  هزار 404 و میلیون

 ماده ونیسیكم به ،شده صادر يساختمان پروانه هر يازابهمورد تخلف  ۵/1 دهه جاري،

 وسازساختي اخیر و با افزايش میزان سودآوري هاسالكه اين رقم در  شده گزارش 100

 توانمي گريد عبارت به .است رسیده يساختمان پروانه هر در تخلف 3خود يعني به اوج 

 اندداشته خالف مورد كي متوسط طوربه يشهر يهاساختمان همه يك دهه اخیردر  گفت

هاي ساختماني و لزوم تغییر ماهیت و فرايند ناكارآمد پروانه تیاز وضع يرقم حاك نيا كه

، ضمن وسازساختدر راستاي انطباق بیشتر با تقاضاهاي  وسازساختاخذ مجوزهاي 

  رعايت ضوابط و مقررات ساختماني است.

، اي( خود و در صورت نیاز)حرفه ولیت فنيئكلیه مجريان دولتي موظفند مس (ب

هاي تحت پوشش ولیت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمانئمس

 .يندهاي داراي صالحیت، بیمه نمارا نزد يکي از شركت خود اعم از شهري و روستايي

 .منظور انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزلهبه (پ

 .ه يابدنشانگرهاي زلزله توسعنگاري و پیشنگاري و زلزلههاي شتابشبکه ايستگاه .1

 ،يساختمان يسازمقاوم يهاروش و مصالح ياستانداردساز برنامه قانون ياجرا يط .۲

                                                 
(؛ تخلفات ساختماني از منظر شهرسازي: مروري بر مفاهیم، رويکردها و تجارب؛ 1396مجتبي رفیعیان و الناز سرخیلي ) .1

 تهران : انتشارات آرمانشهر   
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 .شود تيحما مذكور يهاروش و مصالح كنندگانارائه و دكنندگانیتول از و محقق كامل صورتبه

اي مركز تحقیقات راه، مسکن دارايي سرمايههاي تملكاعتبارات طرح درداقه م: ارزيابی

نگاري كشور حاكي است، برنامه توسعه شبکه شتاب در قوانین بودجه سنواتي و شهرسازي

گواه آن میزان اعتبار مصوب شده در هر سال است  .از روند نسبتا مطلوبي برخوردار نیست

آثار كمي و كیفي نرخ تورم باال  كه به رغم افزايش اسمي اعتبارات اين برنامه در مقايسه با

اثربخشي آن بسیار  ،1400ین سال هاي اخیر و امتداد آن در سال جاري و همچندر سال

ساله مقرر شده است تا تامین تجهیزات  ۲0از آنجا كه در طي يك دوره ناچیز بوده است. 

اي و تعمیرات اساسي دستگاه، تکمیل و توسعه مراكز منطقه ۵6۵آالت به میزان و ماشین

هزار  3اد هزارمترمربع و توسعه كمي و كیفي شبکه شتابنگاري كشور به تعد1۲به میزان 

 برنامه از اهداف خود،جاماندگي  ، با وجوداما در طي برنامه ششم توسعه، ايستگاه برسد

درصد از اعتبارات اين برنامه  4۲میزان تخصیص اعتبارات در اين راستا نبوده و افزون بر 

( منظور شده است. از سوي ديگر 1401-140۲براي دو سال باقي مانده از افق برنامه)تنها 

میلیون ريال، عملکرد  89۵،744)اعتبار مصوب  1398همچون سال ممکن است 

براي با اعتبارات مصوب  1400و  1399هاي عملکرد سالمیلیون ريال(  000،4۵۵

     داراي تفاوت باشد. هاي مزبورسال

 

 ای برنامهی سرمايههادارايیی تملكهااعتبارات طرح. ۲جدول 

 )ارقام میلیون ريال(            نگاری كشورتوسعه شبکه شتاب     
عملکرد دوران 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

عملکرد 

سال 

۱39۶ 

عملکرد 

سال 

۱397 

 عملکرد

 ۱398سال 

مصوب 

 ۱399سال 

برآورد 

 ۱۴00سال 

پیش بینی 

 های بعدسال

 جمع

 كل

۲۵۲،۲97 ۲93،100 94۵،397 000،4۵۵ 000،870 000،9۲0 ۲74،۲۵9،۲ 764،۲99،۵ 

 .1400سال بودجه و اليحه  1399قانون بودجه سال خذ: أم



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

۲4 

  (۶۱) ماده

مناطق ويژه  يعالي شهرسازي و معماري ايران مکلف است نسبت به احصاشوراي (الف

هاي واقع در اين بندي طرحدستههاي فرسوده و نیازمند بهسازي و نوسازي در بافت

 :هاي زير اقدام نمايدمناطق، با اولويت

 .موقع آنها ضروري استدلیل وجود منافع عمومي، اجراي بههايي كه بهطرح .1

هايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، طرح .۲

 .م استمرور زمان قابل انجاها بهها و دهیاريشهرداري

 عالي شهرسازي و معماري ايران، تقريباًاي شورايبا استناد به پايگاه داده ارزيابی:

 تمامي تکالیف مقرر انجام شده است. 

 حهيال» موضوع دولت يعمران و يعموم هايبرنامه مشمول (1) گروه يهاطرحـ  تبصره

 يو نظام يعمران ،يعموم هايبرنامه ياجرا يبرا امالک و ياراض تملك و ديخر نحوه يقانون

 ايكه تمام  باشديم «يانقالب با اصالحات و الحاقات بعد يشورا 17/11/13۵8دولت مصوب 

 .شود نیتأم يردولتیغ يهابخش قياز طر توانديآن م ازیاز منابع مورد ن يبخش

وري و استحصال زمین منظور افزايش بهرهربط موظفند بهي ذييهاي اجرادستگاه (ب

 .هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايندبه احیاي بافتنسبت 

هاي ها موظفند با اعمال سیاستهاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداريوزارتخانه (پ

هاي فرسوده از اقدامات بخش غیردولتي تشويقي و در چارچوب قانون حمايت از احیاي بافت

 .قالب بودجه مصوب حمايت نمايندهاي فرسوده در براي احیا و بازسازي بافت

هاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و دولت مکلف است از طريق اعمال سیاست (ت

هاي ( از بافت%10) درصد 10اي نسبت به احیا و بهسازي حداقل اعطاي تسهیالت يارانه
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ي توسط بخش غیردولتي و يي و زيربنايهاي روبنافرسوده شهري با رعايت سرانه

ساله در قوانین اي مورد نیاز را همهالتفاوت سود تسهیالت يارانهدام و مابهها اقشهرداري

 .بیني نمايدبودجه سنواتي پیش

عامل شركت بازآفريني  بنابه اذعان معاون وزير راه و شهرسازي و مدير :ارزيابی

 میزان عملکرد بسیار كمتر از اهداف تعیین شده است. يشهر

( قانون 4( و )1برنامه توسعه در بخش مغايرت بر مواد ) ( قانون61ماده ) «ت»بند 

 .حاكم است 31/3/1390تشکیل وزارت راه و شهرسازي مصوب 

ديده از شهرهاي آسیب يدهي و احیاوزارت راه و شهرسازي موظف است سامان (ث

مانده داخل هاي مخروبه باقيشده و ساختمان جنگ تحمیلي و استفاده از اراضي رها

 .رد نظر را در اولويت قرار دهدشهرهاي مو

ايان جنگ تحمیلي گردد. با گذشت سه دهه از پبي ميعملکرد ضعیف ارزيا ارزيابی:

اراضي و در مواردي دهي نشده ترمیم و سامانصورت مطلوب بهديده هنوز شهرهاي آسیب

 شود.وضوح در اين مناطق ديده ميهاي مخروبه بهشده و ساختمان رها

 

 (۶۲ه )ماد

منظور ارتقاي شرايط محیطي پايدار و فراگیر ساكنان مناطق دولت موظف است به

نگري و پیشگیري از ايجاد نشین و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشیني و پیشحاشیه

 :هاي غیرمجاز اقدامات زير را انجام دهدسکونتگاه

مهاجرت در ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعالیت، جمعیت و برنامه (الف

دهي نشیني با رويکرد تقويت مبادي مهاجرت، با سامانكشور و ممانعت از توسعه حاشیه

 .(%10) درصد 10 سالیانهنشین و كاهش جمعیت آن به میزان مناطق حاشیه
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عامل شركت بازآفريني شهر  بنابه اذعان معاون وزير راه و شهرسازي و مدير ارزيابی:

نقطه بحراني  10و در حال حاضر  اهداف تعیین شده است میزان عملکرد بسیار كمتر از

سفانه منزلت و كیفیت زندگي درآنها مورد أنشیني در كشور وجود دارد كه متو حاشیه

 1.پذيرش نظام نیست

عالي شهرسازي و نشین تعیین شده توسط شورايبخشي مناطق حاشیهسامان (ب

حقوقي، مالي و فرهنگي و  معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي

 در هاي شهري با مشاركت آنها،هاي واقع در داخل محدودهتوانمندسازي ساكنان بافت

و ايجاد « هاي غیرمجازدهي سکونتگاهسامان سند ملي توانمندسازي و»چارچوب 

 ،هاي اقماري براي اسکان جمعیت مهاجرشهرک

كنترل  ر حريم شهرها با رويکردهادي براي روستاهاي واقع د تهیه و اجراي طرح (پ

 ،محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبیعي آنها

ها با طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعیتي توسط شهرداري (ت

 .مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتي

وجهي تيك از تکالیف مندرج سوابق و اقدامات قابل سفانه درخصوص هیچأمت ارزيابی:

 نیست. و در دسترس موجود 

  

                                                 
 ر تاريخبا روزنامه دنياي اقتصاد د فتگومعاون وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در گ صاحبهم .1

 .1399 ماهشهريور 10



 

 __________________________________________________  

 

۲7 

 منابع و مآخذ

 .(1396ـ 1400) ،رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،يساله ششم توسعه اقتصادقانون برنامه پنج .1

 .1387 مسکن، عرضه و تولید از حمايت و دهيسامان قانون .۲

 .1397 پايدار، شهري بازآفريني ملي برنامه اجرايي نامهآيین .3

 .1396 شهرسازي، و راه وزارت تلفیق، سند مسکن، جامع طرح .4

 مسکن و اجتماعي مسکن قالب دو در درآمدكم هايگروه مسکن تأمین درخصوص يرانزو هیئت مصوبه .۵

 .139۵ اسالمي، انقالب مسکن بنیاد مسئولیت با حمايتي

 هايبافت توانمندسازي و نوسازي بهسازي، ،احیا راهبردي ملي سند تعیین درخصوص وزيران هیئت تصويبنامه .6

 .بعدي الحاقات و اصالحات با 16/6/1393 مصوب شهري، ناكارآمد و فرسوده

مجتبي رفیعیان و الناز سرخیلي؛ تخلفات ساختماني از منظر شهرسازي: مروري بر مفاهیم، رويکردها و تجارب؛ تهران  .7

 .1396: انتشارات آرمانشهر 

 1399گزارش وضعیت عملکرد طرح مسکن مهر از سوي بانك مسکن به كمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي،  .8

 .كل كشور 1399قانون بودجه سال  .9

 .كل كشور 1400اليحه بودجه سال  .10
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 (عمران و شهرسازي)گروه  زيربناييمطالعات  :نام دفتر

 محمدرضا عبدلي، علي فرنام :كنندگانتهیه و تدوين

 بازيارمحمدحسن  مدير مطالعه:

 علیرضا رهاييامیررضا شاهاني،  علمی: انناظر
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  :های كلیدیواژه

 مسکن، شهرسازي. 1

 عمران شهري .۲

 عملکرد دولت .3
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 ۱5/۱/۱۴00تاريخ انتشار: 

 


