خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
شناسنامه
خبرنامه فصلی شماره  01برنامه ريزي و اقتصاد مسكن (بام)
وزارت راه و شهرسازي

سرمقاله
در اصول  90و  39قانون اساسی تامین مسكن به خصوص براي اقشار
نیازمند به عنوان وظايف دولت ذکر شده است .در اين راستا دولت هاي

معاونت مسكن و ساختمان

مختلف تاکنون برنامه هاي متفاوتی را در حوزه مسكن اجراء کردند ولی

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

عموم اين برنامهها پروژه محور بوده و با نگاهی کوتاه مدت و بدون لحاظ

مدير مسئول و سردبیر :علی چگنی

الزامات و پیش نیازهاي مورد نیاز تدوين و اجراء شده اند و به همین دلیل
برخی از مشكالت بخش مسكن (به خصوص در حوزه تامین مسكن اقشار

ناظر علمی :نادر مهرگان

کم درآمد) با وجود برخی دستاوردهاي کمی ،همچنان پابرجاست .اين

همكاران اين شماره :بهروز ملكی ،سعید عسگري ،محمود

در حالیست که تجربیات داخلی و خارجی در حوزه مسكن نشان می دهد

نصراللهی ،علی ابراهیمی ،کريم احمدي ،نیلوفر جعفري ،نرگس

که ضروريست ،دولت ضمن عدم مداخله مستقیم در امر تولید مسكن ،به
منظور توسعه کمی و کیفی اين بخش ،به امر ايجاد و توسعه ابزارها،

رزبان و علی قائدي

نهادها و منابع مالی پايدار مورد نیاز بخش مسكن بپردازد و با استفاده

آدرس سايتhttp://maskan.mrud.ir :

حداکثري از توان بخش خصوصی و همچنین ايجاد همگرائی و هماهنگی
در برنامه ها و ظرفیت هاي دولت و انواع نهادهاي حمايتی فعال در حوزه

در اين شماره مي خوانيد:
 سرمقاله

مسكن ،زمینه تامین مسكن اقشار مختلف چامعه به خصوص خانوارهاي
کم درآمد را به صورت کارآمد تر و اصولی تر در قالب يک برنامه
بلندمدت مهیا نمايد .از جمله اقداماتی که دولت در اين راستا می بايست

 گزارش تحوالت فصلی بازار مسكن در تابستان 0931

انجام دهد شامل ايجاد بانک توسعه اي ،توسعه بازار رهن ثانويه ،تامین

 بیانه پايانی شانزدهمین همايش سیاستهاي توسعه مسكن

منابع مالی پايدار و ارزان در بخش مسكن با استفاده از ابزارهاي پولی و

در ايران
 گزارش بازديد میدانی و تبادل نظر پیرامون مسكن
اجتماعی فرانسه و سازمان هاي مرتبط
 خالصه نكات نشست تخصصی تامین مالی مسكن در
مادريد اسپانیا در سال 6102
 خبرهاي تابستانی مرتبط به حوزه برنامه ريزي و اقتصاد
مسكن

مالی ،ايجاد نهاد مسكن اجتماعی و تعیین نقش نهادهاي حمايتی و
غیرحمايتی و همچنین بخش خصوصی براي اقشار کم درآمد ،ايجاد و
توسعه استفاده از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه،
ايجاد انواع نهادهاي ضمانت در حوزه هاي مالی ،فنی و کیفی و ،...
توسعه فنی و مديريتی صنعت ساختمان با رويكرد گسترش انبوه سازي و
استفاده از شرکت هاي سازنده معتبر و کاهش سهم خرده سازها ،بهینه
سازي نظام پیش فروش ،بهینه سازي نظام واگذاري زمین ،تامین منابع
مالی پايدار براي مديريت شهرها و ...است .الزم به ذکر است با تغییر
رويكردها در دولت جديد در بخش مسكن ،ايجاد و توسعه بسیاري از
نهادها و ابزارهاي مورد نیاز بخش مسكن در دستور کار قرار گرفته و در
مراحل مختلف طراحی و تدوين هستند و امید می رود با ادامه اين روند
در آينده شاهد توسعه پايدار و کارامدي بیشتر برنامه هاي بخش مسكن
باشیم .در اين راستا ضروريست دستگاه هاي دولتی و حاکمیتی مرتبط و
همچنین رسانه ها جهت ايجاد و توسعه اين ابزارها و نهادها و ترويج
مفاهیم و مبانی نظري آنها در بین کارشناسان ،مديران و مردم،اهتمام الزم
داشته باشند.

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)
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گزارش تحوالت فصلي بازار مسکن در تابستان



تعداد واحد مسكونی در پروانه هاي ساختمانی مناطق

5931


خالصه گزارش

شهري کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ،معادل  69و

متوسط بهاي يک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در فصل

در پنج ماهه اول سال  ،0931تعداد واحد مسكونی در

تابستان سال  0931به عدد  31/9میلیون ريال رسید که

پروانه هاي ساختمانی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال

نسبت به سه ماهه قبل معادل  1درصد و نسبت به سه ماهه

قبل معادل  01درصد کاهش يافته است( .نمودار شماره 01

مشابه سال قبل  00درصد افزايش يافته است (نمودار

و .)02

شماره.)0










بر اساس آخرين اطالعات در چهار ماهه اول سال ،0931



بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده از سوي بانک

در فصل تابستان سال  0931بیشترين نرخ رشد افزايش

مرکزي ،سرمايهگذاري بخش مسكن در مناطق شهري به

قیمت در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل به

قیمت جاري در مناطق شهري در دو فصل آخر سال 0933

ترتیب متعلق به مناطق  3و  01با  00.11و00.13درصد بوده

نسبت به مدت مشابه قبل و مدت مشابه سال قبل حدود 66

است (نمودار شماره .)9

درصد کاهش يافته است(نمودار شماره .)01

متوسط اجارهبهاي آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه دوم

در ادامه به طور تفصیلی موارد فوق الذکر مورد بررسی

سال  0931به عدد  631هزار ريال به ازاي يک مترمربع

قرار گرفته است.

رسیده است( .نمودار شماره .)3

قيمت مسکن در شهر تهران

در سه ماهه دوم سال  0931بیش از  16درصد تعداد

نگاهی به روند فصلی قیمت مسكن از ابتداي سال  0931تا

معامالت در واحدهاي مسكونی با عمر کمتر از  1سال

پايان سال  0933در شهر تهران (نمودار شماره  )0حاکی از

صورت پذيرفته است (نمودار شماره .)1

وجود روند با ثبات براي قیمت مسكن از بهار سال  0936در

بیش از  16.1درصد از کل معامالت ثبت شده شهر تهران

حدود  31میلیون ريال به ازاي هر متر مربع بوده است .ولی قیمت

در سه ماهه دوم  ،0931واحدهاي مسكونی را شامل می-

مسكن در فصل بهار و تابستان سال  0931تا حدودي روند

شود که قیمت هر متر مربع آنها کمتر يا در حدود متوسط

افزايش به خود گرفته به طوريكه در اين دو فصل قیمت مسكن

قیمت هر متر مربع اين شهر بوده است (نمودار شماره .)01

نسبت به دو فصل مشابه سال قبل به ترتیب به حدود  2و 00
درصد افزايش يافته و به  31.99میلیون ريال رسیده است.

بیش از  21درصد کل معامالت ثبت شده شهر تهران در
سه ماهه اول  0931متعلق به آپارتمانهايی با متراژ زير31
میباشد( .نمودار شماره.)06



در سه ماهه دوم  ،0931بیش از  13.2درصد از کل
معامالت شهر تهران متعلق به آپارتمانهاي با ارزش کمتر
از  901میلیون تومان میباشد(نمودار شماره .)03
معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)
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نمودار شماره  :1متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهرتهران (میلیون ریال)
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

مقايسه نرخ رشد قیمت مسكن با تورم (نمودار شماره  )6نیز نشان

سال جاري نسبت به تابستان سال گذشته ،نرخ رشد قیمت مسكن

میدهد که نرخ رشد قیمت مسكن از پايیز  0936همواره

از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته است (نرخ تورم عمومی 3

پايینتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ لیكن در فصل تابستان

درصد و نرخ رشد قیمت مسكن  00درصد).

نمودار شماره:2

نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران و تورم عمومی نسبت به فصل مشابه سال قبل (درصد)
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نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران

%10-

تورم عمومی

ماخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

قيمت مسکن در مناطق  22گانه شهر تهران
در نمودار شماره  ،9متوسط قیمت يک مترمربع آپارتمان
مسكونی معامله شده در مناطق مختلف شهري تهران را میتوان

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

در مقايسه با فصل مشابه سال قبل مشاهده نمود .بر اساس نمودار
مذکور بیشترين قیمت به ترتیب متعلق به مناطق

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)
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 6 ،9 ،0و ( 2به ترتیب با قیمت معادل  21 ،11.3 ،011و 21.1

 61 ،01 ،01و ( 03به ترتیب با قیمت معادل  69.1 ،692 ،60.1و

میلیون ريال به ازاء هر متر مربع)و کمترين قیمت متعلق به مناطق

 ) 63.2میباشد.

نمودار شماره  :3متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی معامله شده در مناطق شهری تهران
در تابستان  59و تابستان ( 59میلیون ریال)
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و کنترل تورم عمومی روند آرام تري به خود گرفته است .در

اجاره در شهر تهران

فصل تابستان سال  0931نیز متاثر از اين روند صعودي و

بررسی بازار اجاره مسكن شهر تهران (نمودار شماره )3

همچنین زمان جابجائی مستاجران ،اجاره بها نسبت به فصل قبل و

نشان میدهد اجارهبهاي مسكن صرفنظر از برخی تغییرات

فصل مشابه سال قبل رشد  1و  6درصدي مواجه شده و به حدود

فصلی ،همواره داراي روند صعودي بوده هر چند اين روند

 631هزار ريال به ازاء هر متر مربع رسیده است.

صعودي از تاستان سال  0936به دلیل ايجاد ثبات در بازار مسكن

نمودار شماره  :9متوسط اجاره بهای یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (هزار ریال)
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معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)
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مشابه سال قبل مشاهده نمود .بر اساس نمودار مذکور بیشترين

اجارهبها در مناطق  22گانه شهر تهران
در نمودار شماره  ،1متوسط اجارهبها يک مترمربع آپارتمان

اجارهبها به ترتیب متعلق به مناطق  6 ،9 ،0و  2و کمترين قیمت

در مناطق مختلف شهري تهران را میتوان در مقايسه با فصل

متعلق به مناطق  01 ،61 ،03و  01میباشد.

نمودار شماره  :9متوسط اجارهبها یک مترمربع آپارتمان در مناطق شهری تهران در تابستان  59و تابستان ( 59هزار ریال)
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تعداد معامالت ثبت شده در شهر تهران
بررسی روند فصلی تعداد معامالت ثبت شده واحدهاي

فصل رسیده است .ولی آمار معامالت ثبت شده نشان می دهد

مسكونی در شهر تهران (نمودار شماره  )2حاکی از اين است

که تعداد معامالت در فصل تابستان سال  0931تقريبا به بیشترين

که پس از سال هاي  0931و  0930با حدود  33هزار معامله در

میزان طی بیش از سه سال گذشته رسیده ( 33.1هزار واحد

هر فصل در اين دو سال ،تعداد معامالت در سال هاي  0936تا

معامله) و نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب

بهار  ،0931به طور میانگین به حدود  93.2هزار واحد در هر

است.

حدود

91

و

61

درصد

افزايش

يافته

نمودار شماره  :6تعداد مبایعه نامه در شهر تهران (هزار واحد)
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معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)
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همچنین مقايسه تعداد معامالت صورت پذيرفته در فصل

توزيع معامالت ثبت شده بر حسب سن بنا
توزيع واحدهاي مسكونی معامله شده در شهر تهران بر

تابستان  31نسبت به فصل مشابه سال گذشته حاکی از اين است-

حسب سن بنا در فصل تابستان ( 31نمودار شماره  1و  )1نشان

که تعداد معامالت واحدهاي مسكونی در تمام بازهها افزايش

میدهد؛ بیشترين تعداد معامالت در واحدهاي مسكونی نوساز

يافته است؛که بیشترين افزايش تعداد معامالت مربوط به دامنه بنا

با عمر کمتر از  1سال ( 16درصد) وکمترين تعداد معامالت نیز

با عمر بیش از  02تا  61سال(  11درصد) وکمترين آن مختص

در واحدهاي مسكونی با عمر بیش از  61سال (با سهم 2/3

بناهايی با عمرکمتر از  1سال ( 66.3درصد) میباشد.

درصدي) صورت پذيرفته است.
نمودار شماره  :7تعدادآپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهرتهران برحسب سن بنا
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نمودار شماره  :8توزیع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران برحسب سن بنا در تابستان 59
6.9%

8.0%
17.7%

51.8%

15.6%

بیش از20

بین 16-20

بین 11-15

بین 6-10

کمتراز5

ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
توزيع واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت
يك مترمربع
بیشترين سهم معامالت بر حسب قیمت يک مترمربع در فصل

همچنیبن مقايسه تعداد معامالت صورت پذيرفته بر حسب قیمت

تابستان  0931به ترتیب در بازه هاي  91تا 31میلیون ريال (63.9

يک متر مربع در فصل تابستان سال  0931نسبت به فصل مشابه

درصد) 61،تا  91میلیون ريال ( 63درصد) و 31تا  11میلیون

سال قبل ،حاکی از افزايش تعداد معامالت در تمامی بازه هاي

ريال ( 01درصد) وکمترين تعداد معامالت به ترتیب دربازههاي

قیمتی به جزء دو بازه قیمتی اول (کمتر از مترمربعی  01میلیون

کمتر از 01میلیون ريال (حدود  0درصد) و  11تا  11میلیون ريال

ريال و بین  01تا  61میلیون ريال به ازاء هر متر مربع) است.

(حدود  3درصد) میباشد(نمودار شماره  3و .)01
نمودار شماره :5

تعدادآپارتمان مسکونی معامله شده در شهرتهران برحسب قیمت یک مترمربع (میلیون ریال)
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فصل تابستان 94
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
نمودار شماره  :11توزیع تعدادآپارتمان مسکونی معامله شده درشهرتهران برحسب قیمت یک مترمربع در فصل تابستان (59میلیون ریال)

6% 1% 7%
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24%

11%

17%
24%

بین 40تا 50

بین 30تا 40
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
توزيع واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب
مساحت زيربنا

توزيع واحدهاي مسكونی بر حسب متراژ در فصل

الزم به ذکر است در تابستان  0931نسبت به تابستان

تابستان ( 0931نمودار شماره  00و  )06نشان میدهد که

 ، 0933در تمامی سطوح (به جزء بازه کمتر از  11متر

بیشترين تعداد معامالت در واحدهاي مسكونی در بازه

مربع) ،تعداد معامالت افزايش يافته و بیشترين میزان افزايش

مساحت  11تا  11مترمربع ( 91درصد) ثبت گرديده و پس

نیز در بازه هاي مساحتی 31تا  091متر مربع ( با رشد بیش

از اين بازه ،با افزايش متراژ واحدها ،تعداد معامالت ثبت

از  31درصد) روي داده است.

شده کاهش يافته است.
نمودار شماره  :11تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهرتهران برحسب سطح زیربنا(مترمربع)

فصل تابستان 95

فصل تابستان 94
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
نمودار شماره  :12توزیع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهرتهران برحسب سطح زیربنا (متر مربع)

در فصل بهار 1359
11%

5% 2%3%

9%

30%

15%

25%

متراژ 90تا 110

متراژ 70تا 90

متراژ 50تا 70

کمتر از 50متر

متراژ 170متر به باال

متراژ 150تا 170

متراژ 130تا 150

متراژ 110تا 130

ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
توزيع واحدهاي مسکوني بر حسب كل ارزش ريالي
همانطور که از نمودار شماره  09و  03مشخص است

تعداد معامالت کاهش میيابد .ضمناً مقايسه تعداد معامالت

بیشترين تعداد معامالت واحدهاي مسكونی در بازههاي قیمتی

انجام شده در فصل تابستان  31نسبت به فصل مشابه سال قبل،

 091تا  661و بین  661تا  901میلیون تومان (به ترتیب با سهم 63

حاکی از افزايش تعداد معامالت در تمامی بازه ها ( به جزء بازه

و  01درصدي) انجام شده و به تدريج با افزايش بازههاي قیمتی

اول ؛ بازه کمتر از  091میلون تومان) است.

نمودار شماره  :13تعدادآپارتمان های مسکونی معامله شده در شهرتهران
برحسب ارزش ریالی واحدهای مسکونی (میلیون تومان)
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فصل تابستان 94
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

نمودار شماره  :19توزیع تعدادآپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهرتهران
برحسب ارزش ریالی واحدهای مسکونی در فصل تابستان ( 1359میلیون تومان)
13.0%

15%

4%
6%

24.2%

8%
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17.5%

بین 310تا 400

بین 220تا 310

بین 130تا 220

کمتراز 130

از 670به باال
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بین 490تا 580

بین 400تا 490

ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
تعداد پروانههاي ساختماني
آخرين اطالعات منتشر شده در خصوص تعداد پروانه هاي

حدود  01درصد کاهش يافته است .در پنج ماهه اول سال 0931

ساختمانی شهر تهران که شامل ماههاي تیر و مرداد تابستان سال

نیز در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ،تعداد واحد

جاري میباشند(نمودار شماره  )01نشان می دهد که در اين دو

مسكونی در پروانه هاي ساختمانی حدود  01درصد با کاهش

ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه هاي ساختمانی

مواجه شده است.

نمودار شماره  :19واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی شهر تهران (هزار واحد)
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 ( .Polyواحد مسكوني در پروانه ساختماني شهرتهران )هزار واحد()

واحد مسكوني در پروانه ساختماني شهرتهران )هزار واحد(

ماخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران

قبل حدود  69درصد کاهش را نشان می دهد .در مجموع نیز در

آخرين اطالعات منتشر شده در خصوص صدور پروانه هاي

چهار ماهه اول سال جاري براي حدود  011هزار واحد مسكونی

ساختمانی مناطق شهري کل کشور در فصل تابستان سال جاري،

در مناطق شهري کشور ،پروانه ساختمانی صادر شده که از

مربوط به تیرماه است .در اين ماه براي حدود  61هزار واحد

کاهش  69درصدي برخوردار بوده است.

مسكونی پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال

نمودار شماره  :16واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی کل مناطق شهری کشور (هزار واحد)
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 ( .Polyواحد مسكوني در پروانه ساختماني کل مناطق شهري )هزار واحد()

واحد مسكوني در پروانه ساختماني کل مناطق شهري )هزار واحد(

ماخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
سرمايهگذاري در بخش مسکن
جهت سنجش میزان سرمايهگذاري بخش مسكن از شاخص

سرمايه گذاري از بهار سال  0939روند نزولی به خود گرفته و

سرمايهگذاري در ساختمانهاي جديد توسط بخش خصوصی

در ادامه اين روند ،در فصل پائیز و زمستان  0933نیز سرمايه-

در مناطق شهري بهره گرفته میشود .بررسی روند کل سرمايه-

گذاري در بخش مسكن به طور قابل مالحضه اي کاهش يافته به

گذاري صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصی

طوريكه در اين دو فصل نسبت به فصول مشابه سال قبل ،سرمايه

در مناطق شهري کشور به قیمت جاري بر اساس آخرين

گذاري در بخش مسكن حدود  66درصدکاهش يافته است.

اطالعات منتشر شده (نمودار شماره  )01نشان می دهد که روند
نمودار شماره  :17روند سرمایهگذاری کل در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی
در مناطق شهری کشور به قیمت جاری(میلیارد ریال)
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ماخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران

ارزش افزوده بخش مسکن
جهت سنجش ارزش افزوده بخش مسكن ،از متغیر ارزش

 -0/3درصد در سال  0936و در نهايت  3.3درصد در فصل بهار

افزوده ساختمانهاي اجرا شده توسط بخش خصوصی استفاده

 ،0931نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان توسط بخش خصوصی

می شود که متاسفانه آمار اين متغیر در سال هاي  0933و 0931

در سالهاي  0936و  0939به ترتیب  -1/1و  -6/0درصد بوده

منتشر نشده است.

است و در سال  0933و فصل اول سال  0931نیز رشد ارزش

ولی با توجه به آمارهاي موجود ،بررسی میزان رشد اجزاء
جدول حساب هاي ملی (جدول شماره )0نشان میدهد که با

افزوده بخش ساختمان (توسط بخش خصوصی و دولت) به
ترتیب حدود  02و  3درصد کاهش يافته است.

وجود بهبود نرخ رشد اقتصادي از  -2/1درصد در سال  0930به
معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
جدول شماره  -1رشد تولید ناخالص داخلی ،ارزش افزوده بخش ساختمان و خدمات مستغالت به قیمت ثابت (درصد)
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بهار 1395

ماخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران و مرکز آمار ایران

 - 1ماخذ آمار سال  1394و بهار  1395مرکز آمار ایران و به قیمت هاي ثابت سال  1306است.

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
بازارهاي رقيب بخش مسکن
بررسی بازارهاي رقیب بخش مسكن در کنار نرخ تورم

به ترتیب برابر با  1 ،69 ،63و  00درصد بوده؛ اين در حالیست

عمومی (نمودار شماره  )03نشان میدهد که در فصل تابستان

که در همین دوره نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه در حدود 3

 0931نسبت به فصل مشابه سال قبل ،نرخ رشد شاخص کل

درصد بوده است.

بورس ،سكه ،ارز و متوسط قیمت يک متر مربع واحد مسكونی
نمودار شماره :15

تورم عمومی و نرخ رشد قیمت مسکن  ،سکه ،ارز و شاخص کل بورس نسبت به فصل مشابه سال قبل (درصد)
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،سامانه بورس اوراق بهادار تهران ،اتحاديه طال ،جواهر و سكه تهران

همچنین بررسی روند شاخصهاي بازار مسكن در فصل بهار

باالتر از شاخص تورم عمومی قرار گرفتهاند ،ولی شاخص قیمت

سال  0931در کنار بازار دارائیهاي رقیب و شاخص قیمت

سكه پائینتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفته و شاخص قیمت

کاالها و خدمات عمومی (بر اساس مبناي سال )011=0931

مسكن حدودا با شاخص تورم عمومی برابر است.

نشان میدهد (نمودار شماره )61؛ شاخص بورس و نرخ ارز
نمودار شماره  :21شاخصهای قیمت مسکن ،سکه ،ارز و بورس و مصرف کننده به قیمت ثابت سال 1351
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ماخذ :سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،سامانه بورس اوراق بهادار تهران ،اتحاديه طال ،جواهر و سكه تهران

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
ايرانشهري است که هويت و فرهنگ ايرانی در آن

بيانه پاياني شانزدهمين همايش سياستهاي
توسعه مسکن در ايران
با استعانت از خداوند متعال وبه همت دست اندرکاران بخش



چون :نهاد توسعه اي ،نهاد ضمانتی ،نهاد مالی ،نهاد

دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ،به عنوان جلوهاي زيبا از ارتباط

شهرداري ،نهاد شهرسازي ،نهاد آموزش و...می بايست

حوزه سیاستگذاري و دانشگاه ،در روزهاي  06و 09مهرماه

با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه اي هم افزايی ايجاد

 0931برگزار شد .برگزاري اين همايش ،فرصتی مغتنم در

نمايند تا در نهايت مسكن مطلوب را به عنوان يک

بهرهگیري از انديشه متخصصان و صاحبنظران حوزه مسكن بود
شهرسازي،دانشگاهیان ،مديران و کارشناسان ارشد بخش مسكن،



ايجاد يک نهاد توسعه اي و به طريق اولی ايفاي اين

مهمترين نكاتی که در اين نشست علمی مورد تأکید شرکت

نقش توسط بانک مسكن،

کنندگان محترم قرار گرفت عبارتند از:

تالش و حمايت براي راه اندازي نهادهاي اعتباري و

دست اندکارانبخش مسكن،دستیابی به بالندگی و

مالی (همچون،صندوق تضمین تسهیالت رهنی،

توسعه پايدار اينبخش را به عنوان ايده آلی واحد،

شرکتهاي پس انداز و تسهیالت منطقه اي ،شرکتهاي

برگزيده و بر ايجاد پیش نیازها و نهادهاي الزم براي

تامین سرمايه ،لیزينگ و)...

دستیابی به اين مهم ،تاکید دارند.


کانون توجه"،به عنوان شعار واحد،سر لوحه اقدامات



باشند .استفاده از ابزار مالیاتی بهینه ،مسیر دستیابی به

کانون ساختار شهري توجه شود.
مسكن ،درک صحیح صورت مسئله و دستیابی به يک

اهداف توسعه اي را تسهیل خواهد نمود.


اجتماعی و اقتصاد شهري به خدمت گرفته شود،

برنامه ريزي مالی ،تولیدي و فنی و ، ...بايستی در

مستلزم ايجاد نظام اطالعاتی شفاف در اين حوزه،

راستاي پاسخ به اين مساله باشد ،نه در تعارض و

مديريت شهري قدرتمند و منسجم ،درک اشتراکات

تناقض با آن.

توسعه شهري و سیاست زمین ،و تعیین خط و مشی

کیفیت زندگی در هر دو بعد مادي و معنوي ،اصلی
ترين مسئله در بخش مسكن است .کیفیت مادي به
مفهوم مدنیت و کیفیت معنوي ،مفهوم يک تمدن

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

دستیابی به هدف سیاست گذاري بهینه در حوزه زمین
به نحوي که واگذاري زمین ،براي ارتقاي نظام

گفتمان مشترک براي حل اين معضل است و هر نوع



دربازنگري قوانین مالیاتی حوزه مسكن ،توجه به
بهبود عملكرد بازار به طريق اولی مورد توجه می

مسكن هم به عنوان يک موضوع کانونی و هم در


مورد تاکید است.
کارکردهاي توزيعی و تخصیصی در راستاي کنترل و

سیاستگذاران خواهد بود ،بدين معنی که به مقوله

مهمترين و ضروري ترين نكته در امر سیاستگذاري

در ارتقا و بهبود عملكرد نظام تامین مالی:
سرمايه و بیمه به صورت بهینه و کارآمد،

اهمیت و نقش آن در توسعه کشور پرداخت.

شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان "مسكن در

محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.
ارتقا و استفاده همراستا از ظرفیتهاي بازار پول ،بازار

به طرح و بحث موضوعات کلیدي سیاستی در اين حوزه و تبیین



تولید و عرضه مناسب مسكن ،حاصل تعامل يک
ساختار نظام مند و يک سلسله نهاد است .نهادهايی

مسكن ،شانزدهمین همايش سیاستهاي توسعه مسكن،با همكاري

که با حضور جناب آقاي دکتر آخوندي ،وزير محترم راه و

هويدا بوده و ضامن رفاه و آسايش باشد.

واحد است.


علی رغم تاکید بر کاهش دامنه مداخالت دولتی و
افزايش نقش حاکمیتی دولت ،تامین

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315



نیاز بخشی از اقشار جامعه می بايست ،در قالب برنامه

تعارض و تضاد منافع بین بازيگران مديريت شهري و

هاي مسكن اجتماعی پاسخ داده شود .در اين راستا،

مردم به عنوان اجزاي پوياي يک شهر ،مسیر دستیابی

توجه به ابعاد اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ،زيست

به توسعه و بهبود کیفیت سكونت را هموار خواهد

محیطی ،الزامات معیشتی ،حفظ فرصت هاي اشتغال و

نمود.

 ...مورد تأکید است.
کارآمدي نظام مسكن اجتماعی در صورتی حداکثر

گزارش بازديد ميداني و تبادل نظر پيرامون

خواهد شد،که برنامه هاي اين بخش در يک نظام

مسکن اجتماعي فرانسه و سازمان هاي مرتبط

فراگیر اجتماعی و در قالب سیاستهاي رفاه همگانی


شكل گیرد.
بهره گیري از تجارب کشورهاي مختلف در زمینه
مسكن اجتماعی ،توجه و تأکید بر بهره گیري از
الگوي ساخت و ساز بومی ،اجراي طرح هايی با
محوريت مشارکت مردم و تعريف مسئولیت هاي
مناسب براي اقشار هدف از جمله نكات قابل توجه در



طراحی مكانیزم هاي اجتماعی مسكن است.
در برنامه ريز هاي آتی مسكن ،همبستگی مسكن،
محله و شهرها در راستاي ايجاد محیط مسكونی ايمن،
پیشگیري از گسست اجتماعی و تقويت شبكه هاي



سرمايه اجتماعی ،مورد توجه خواهد بود.
بهسازي و بازآفرينی عرصه هاي نابسامان شهري و
جلوگیري از رشد مناطق پیرامونی به عنوان يكی از
راههاي موثر براي دستیابی به ظرفیتهاي توسعه درونی





با توجه به اهمیت تبادل تجربیات با ساير نقاط دنیا در زمینه هاي
مسكن و تامین مالی ،همچنین اهمیت توجه ويژه به مسكن
اجتماعی و مسكن کم درآمدها در راستاي ارتقاي کیفیت حیات
شهري اقشار آسیب پذير جامعه ،هیاتی از معاونت مسكن و
ساختمان براي «بازديد میدانی و تبادل نظر پیرامون مسكن
اجتماعی فرانسه و سازمان هاي مرتبط» بازديدي از فرانسه به
عمل آوردند .در واقع اين بازديد پس از برگزاري کارگاه
آموزشی تخصصی «مسكن اجتماعی ،بازسازي شهري و سیستم
هاي تامین مالی» در آبان ماه 0933براي مديران ،کارشناسان و
متخصصان وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي ذيربط و براي
بررسی چارچوب ،مزايا و معايب و سازمان هاي مرتبط مسكن
اجتماعی فرانسه به درخواست وزارت مسكن و اسكان پايدار
فرانسه صورت گرفت .در ادامه گزارش مختصري از جلسات و
بازديدهاي صورت گرفته و عناوين اصلی مورد بحث می آيد.

و مسائل اصلی مسكن ،مورد اجماع و تاکید است.

در اين بازديد هدف اصلی شناخت کامل ساختار مسكن

تحقق سیاستهاي بازآفرينی شهري ،مستلزمباز تعريف

اجتماعی فرانسه و بررسی کلیه نهاد ها و سازمان هاي دولتی،

دستور کار شهري ،تدوين برنامه تامین مسكن در

خصوصی ،غیرانتفاعی و ...مرتبط با سیاست گذاري ،تامین مالی،

راستاي سیاستهاي بازآفرينی شهري ،حضور توسعه گر

ساخت و ديگر نهادهاي مرتبط در ساز و کار برنامه هاي مسكن

و تسهیل گر و ابزار سازي مالی و حقوقی،است.

هاي اجتماعی بود.

الزم است تا براي ايجاد نسل نوين شهرهاي جديد در
سیاستهاي توسعه شهري به عنوان ابزار عملیاتی نمودن
برنامه هاي توسعه ملی و منطقه اي و پشتیبان بازآفرينی

شايان ذکر است که گزارش هاي ديگري براي بهره برداري
کارشناسی در آينده در خبرنامه چاپ و منتشر خواهد شد.

شهري ،برنامه ريزي و زمینه سازي شود.


ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداريها يک مسئله
مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسكن است .کاهش
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 جلسه با مديران و متخصصان وزارت مسکن واسکان پايدار فرانسه
جلسات و عناوين اصلی طرح شده :
 برنامه و طرح بازسازي انرژي مسكن
در اين جلسه به تحوالت سیاست گذاري در بحث
انرژي در فرانسه پرداخته شده و عنوان نموند که 011
هزار واحد بازسازي مسكن در هر سال در اين حوزه
انجام می گیرد که با مشوق هاي مالیاتی حدود %91

اين برنامه ها براي ايجاد محله ها و شهرهاي سازگار
با محیط زيست اکثرا در محله هاي کارخانه هاي قديمی
که به خارج شهر منتقل شده اند انجام می پذيرند.
 پروژه جامع پاريس بزرگ ()Grand Paris
با توجه به اينكه  %01جمعیت فرانسه در پاريس
وجود داشته و  %90تولید ناخالص ملی و  %31ظرفیت
پژوهشی کشور در پاريس ايجاد می شود ،اين پروژه به
جريان افتاده است.

تخفیف مالیاتی و وام هاي با بهره  ،1%اين مهم صورت

اصلی ترين نقش در اين پروژه را شهردار داراست و

پذيرفته است .هدف آنها رسیدن به تعداد  111هزار

تعدادي افراد دولتی نیز با راي گیري انتخاب می شوند و

بازسازي در هر سال است .در اين نوسازي آنها بر دو

طرحی به مانند طرح ساماندهی تهران بزرگ است .در

مورد اساسی دوجداره کردن پنجره ها و ايزوله کردن

اين پروژه به پاريس و حومه به عنوان يک مجموعه نگاه

سقف تاکید داشته اند.

شده و بر گسترش خطوط و ايستگاه هاي مترو تاکید

از حدود  90میلیون مسكن موجود در فرانسه%61 ،
نیاز به بازسازي دارند و با سطح بندي میزان مصرف
انرژي و بررسی میزان درآمد خانوارها توسط اداره
مالیات به مسكن هايی که بیشترين نیاز را دارند توجه می
شود و آن مسكن ها در اولويت قرار می گیرد.
يک میلیارد يورو در هر سال به پرونده هاي بازسازي
تخصیص می يابد و به هر فرد بزرگسال خانواده مبلغ
 1111يورو تعلق می گیرد و البته فرقی بین تخصیص
مبالغ براي شهر و روستا وجود ندارد.
 شهرها و محله هاي سازگار با محیط زيست
()Eco-City & Eco-District

داشته اند و درصدد کاراتر نمودن مترو و ارتباط هرچه
بیشتر پاريس و حومه پاريس هستند .به بیان ديگر با هرچه
بیشتر کارا نمودن خطوط مترو ،می خواهند به نقطه اي
برسند که نزديكی به خطوط مترو به مانند نزديک بودن
به محل کار باشد.
 بازديد از شهر ماغنه ال واله ()Marne la Valleجلسات و عناوين اصلی طرح شده :
 تاسیس و توسعه عمومی شهر ماغنه ال واله
نهاد دولتی ماغنه ال واله در سال  0316تاسیس شده و
اين شهر حدود 961هزار نفر را در خود جا می دهد .اين
شهر ترکیبی از مسكن هاي اجتماعی و مسكن هاي

در اين شهرها بر کلیه ابعاد معماري ،اجتماعی و

خصوصی است .در اين محدوده حدود  6111شغل در

نوآوري هاي بهره وري انرژي تاکید می شود و در واقع

سال ايجاد می شود و با وجود فاصله  11کیلومتري با

اين محله-شهرها چارچوب عملیاتی براي رسیدن به

پاريس ،با وجود  6اتوبان و  09ايستگاه قطار منطقه اي

شهرهاي پايدار هستند .تعداد زيادي از اين محله ها در

می توان گفت که اين شهر در فاصله 61دقیقه اي پاريس

فرانسه ايجاد گشته است و نمونه شهر سازگار با محیط

قرار دارد .حدود  %33افراد ساکن در آنجا کمتر از 91

زيست استراسبورگ است.

سال و  %21کمتر از  31سال دارند.
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اين شهر نمونه واقعی ايجاد شهر جديد با توجه
گسترده به ايجاد مسكن هاي اجتماعی با کیفیت مناسب
زندگی و دسترسی هاي خوب به شهر می باشد که با
توجه به وجود دانشكده هاي بزرگ پاريس و زندگی
نسبت زيادي دانشجو در آن شهر ،درصدد فراهم نمودن
و ايجاد فرصت هاي شغلی مناسب براي افراد ساکن در
آنجا هستند.
 مرکز تكنولوژيک و علمی ساختمان ()CSTB
آنها حدود  2111مسكن که در آن تكنولوژي و
نوآوري هاي ساختمان لحاظ گرديده است را می سازند.
در حدود  %61از تحقیقات در مورد زندگی و شهرهاي
پايدار در اين شهر صورت می پذيرد و چندين جايزه را
در اين زمینه دريافت کرده اند.

جلسات و عناوين اصلی طرح شده :
 توسعه يكپارچه «زندگی بهتر در شهرها»
آنها به دنبال شهري که بتوان راحت و به روش هاي
مختلف و با وسايل حمل و نقل متفاوت (مانند قطار،
متروي سريع ،اکسپرس و )...در آن به رفت و آمد
پرداخت ،هستند؛ شهري که در آن ثروت تولید شود.
آنها با هدف اينكه  11کیلومتر غرب پاريس و 11
کیلومتر شرق آن را در  91دقیقه طی کرد در حال
رسیدن به شهري پايدار و ارتقاي کیفیت زندگی هستند.
در پايان با توجه به شناخت کاملی اين تیم از ايران و
تجربیاتی که در ايران داشتند ،هر دو طرف بر روي آمدن
تیمی از اين گروه براي بازديد از طرح ساماندهی تهران
و نیز بازديد از برنامه هاي مديريت آب و بررسی مسائل

آنها در تحقیقاتشان درصدد نمونه سازي  2پروژه

و چالش هاي موجود ،همچنین تاسیس و توسعه شهرهاي

بزرگ که قابلیت تعمیم در شهرهاي مختلف بر اساس

جديد توافق نموده و بر ادامه بحث هاي آموزشی و

نیازهاي مختلف و با اهداف خاص هستند که بتوان آنها

برقراري خطوط آموزشی براي انتقال تجربیات و دانش

را به عنوان پروژه هاي نمونه صادر نمود.

مشترک تاکید داشتند.

آنها عنوان نمودند که با وجود اينكه هزينه هاي
مسكن اجتماعی براي افراد مستاجر تقريبا نصف مناطق
مشابه است ،ولی هزينه ساخت مسكن اجتماعی به مراتب
باالتر از مسكن هاي خصوصی است؛ زيرا سیاست آنها
اين است که کیفیت ساخت مسكن اجتماعی از مسكن

 جلسه با سازمان ملي نوسازي شهري ()ANRUجلسات و عناوين اصلی طرح شده :
 پروژه نوسازي شهري و توسعه مجدد بافت هاي
ناکارآمد

هاي خصوصی بايد باالتر باشد تا اين خانه ها بتوانند

اين پروژه توسط يک نهاد دولتی اداره می شود و در

مدت زمان بیشتري عمر کنند ،هزينه هاي تعمیر و نگه

سال  6113براي نوسازي  111محله شناسايی شده داراي

داري کمتري داشته باشند و همچنین به اندازه کافی براي

اولويت که  %61آنها در پاريس هستند تشكیل شد .در

مردم جذاب باشند تا افراد متقاضی بیشتري را ذب نموده

واقع آنها نهاد تامین مالی بوده و کار ساخت و ساز را

و در نهايت بتوانند فرهنگ زندگی در مسكن هاي

انجام نمی دهند و سازمان مذکور با هدف متحد نمودن

اجتماعی را در جامعه گسترش دهند.

تامین مالی بخش مسكن ايجاد شده ،چون قبل از تاسیس

 جلسه با ( VIVAPOLISشبکه فعاالن فرانسويدر زمينه شهرهاي پايدار)

اين نهاد تامین مالی به صورت گسسته انجام می گرفت.
آنها براي پروژه اول که از سال  6113تا  6102در
برنامه بود06 ،میلیارد يورو در اختیار
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داشتند ،و با شهرداري ها و مقامات محلی به مذاکره می

پروژه هاي تعريف شده که از طرف شهرداري ها به اين

نشینند تا در صورتی که آنها نیازهاي دولت براي ورود

شرکت ارائه می گردد تخصیص می يابد و با منابع بسیار

به مناطق داراي اولويت را برآوره کنند ،آن شرکت از

بااليی که در اختیار دارند (حدود  611میلیارد يورو

طرف دولت  %61تامین مالی آن پروژه را به عهده می

ترازنامه) قدرت مذاکره و چانه زنی بااليی براي اجراي

گیرد ،همچنین آنها براي چند سال بعد نیز پروژه اي

پروژه هاي مربوط به حوزه مسكن را دارا هستند.

ديگر در حال تعريف دارند ،که طبق گفته نمايندگان
شرکت مذکور؛ برعكس پروژه اول که هدف ورود به
مناطق حساس شهري و جداسازي مناطقی با اقوام خاص
بود ،در پروژه جديد بر اساس شاخص فقر قصد تامین
مالی را دارند .در واقع اين شرکت با کمک دولت پول
را به عنوان اهرمی براي پیش بردن مذاکرات تامین مالی
با شهرداري ها به کار می برد و دولت نقش مستقیمی در
ساخت و ساز ندارد.
از اين مبلغ  06میلیارد يورو ،نزديک دو سوم آن
براي مسكن هاي اجتماعی صرف گرديده و يک سوم
مابقی براي بهبود فضاي شهري استفاده شده است.
 جلسه با گروه )CDC( Caisse des Depotsجلسات و عناوين اصلی طرح شده :
 حوزه هاي اصلی فعالیت CDC

آنها همچنین اظهار نمودند که چون منابع مالی بلند
مدت مطلوب همه نهادها است ،اين سازمان با دادن وام
هاي بلندمدت  31تا  11ساله به شهرداري ها و نهادهاي
مسكن اجتماعی سیاست هاي دولت را در اين زمینه به
اجرا در می آورند.
در ادامه آنها با بیان ساز و کار مسكن اجتماعی در
فرانسه و انواع وام ها و دسته بندي هاي مختلف مسكن
اجتماعی به موضوعات تامین مالی مسكن اجتماعی
پرداختند.
بیشترين تامین مالی مسكن در فرانسه از طريق CDC
صورت می پذيرد.
 جلسه با گروه Paris Habitatجلسات و عناوين اصلی طرح شده :

در اين جلسه به برنامه هاي سرمايه گذاري آتی،

اين شرکت اصلی ترين و بزرگترين اجراکننده

بحث هاي مربوط به صندوق هاي پس انداز و وامهاي

مسكن هاي اجتماعی با تجربیات مختلف در زمینه

پرداختی به مسكن هاي اجتماعی پرداخته شد.

ساخت و مديريت مسكن هاي اجتماعی است و با سابقه

در اين مورد عنوان گرديد که حدود  %31مردم
حساب پس اندازي دارند که سود تعلق يافته به آن بیشتر
از بقیه حساب ها است و نیز به دلیل اينكه مالیات در
فرانسه بسیار باال است و اين حساب معاف از پرداخت
مالیات است (البته با بیشترين مانده حساب  61111يورو)

بیش از يک قرن (از سال  0133که توسط پارلمان فرانسه
ساخت مسكن اجتماعی مصوب شد) به داليلی چون
گران بودن مسكن هاي خصوصی و محدوديت عرضه
زمین ،تقاضاي روز افزونی براي مسكن هاي اجتماعی
فرانسه ،خصوصا در شهر پاريس وجود دارد.

اکثر مردم تمايل به باز نمودن اين حساب هستند .پول

در فرانسه نزديک به  3.3میلیون مسكن اجتماعی

هاي جمع آوري شده از اين حساب در اين سازمان جمع

( %03از مسكن هاي موجود) وجود دارد .در سال 6101

آوري شده و براي موارد مربوط به مسكن بستگی به

حدود  061111واحد مسكن اجتماعی

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
ساخته شده است ،که اين عدد تقريبا  0/9کلیه واحدهاي

اجتماعی به شرطی که اين مسكن را در اختیار

تولید شده در فرانسه می باشند .همچنین در حدود 01

کارمندان شان قرار داده و به آنها اجاره بدهند،

میلیارد يورو در هر سال سرمايه گذاري در اين زمینه

حق مالكیت آن خانه را براي  01تا  91سال در

صورت می پذيرد و تقريبا  06میلیون نفر در مسكن هاي

اختیار آن شرکت ها می گذارند.

اجتماعی زندگی می کنند که اين عدد  %01جمعیت

مدل ارائه شده يک مدل کالسیک است و در حال

فرانسه را شامل می شود .در سطح ملی نیز  16111نفر در

حاظر مدل ارائه شده در حال گذار از تغییرات زيادي

مسكن اجتماعی مشغول به کار هستند.

است ،يكی از مهمترين تغییرات اين است که همه
شرکت هاي مسكن اجتماعی ملزم به جمع آوري منابع

نحوه تامین مالی در مسكن اجتماعی فرانسه داراي

براي پروژه هاي جديد داراي اولويت هستند.

جزئیاتی است که انواع مختلف منابع تامین مالی مسكن
اجتماعی را به طور خالصه در زير بیان می کنیم :
 اصلی ترين منبع تامین مالی مسكن اجتماعی
فرانسه ،وام هاي بلندمدت  31تا  11ساله اي
است که )Caisse des depots (C.D.C
در اختیار سازنده هاي مسكن اجتماعی قرار
می دهد .اين وام ها در طول دوره بلند مدت
روند ثابتی را داشته اند.
 وام هاي اخذ شده از بانک ها که اين وام ها
در حال افزايش اند.
 صندوق هاي خود شرکت هاي مسكن
اجتماعی که اين وام ها در حال افزايش اند.
 يارانه و کمک هاي دولتی و ايالتی اي که از
طرف دولت و مقام هاي محلی اختصاص می
يابد و اين وام ها در حال کاهش اند.
 وام ها و يارانه هايی که از طرف شرکت ها می
آيد تا بتوانند مسكن براي کارمندانشان در
اختیار بگیرند ،در واقع آن شرکت ها با اين
وام هايی که می دهند آن مسكن ها را نمی
توانند بخرند بلكه می توانند اين مسكن ها را
براي کارمندانشان رزرو کنند .توضیح اينكه
شرکت ها به صورت نقدي به شرکت هاي
تولیدکننده مسكن اجتماعی کمک کرده و بر

ويژگی هاي اصلی مسكن اجتماعی در فرانسه به صورت ذيل
است :
 ويژگی اول اين است که قیمت اجاره مسكن
اجتماعی از قیمت اجاره بازار به شدت پايین تر
است .به عنوان مثال اجاره به ازاي هر متر مربع
مسكن اجتماعی در پاريس بین  1الی  09يورو
در هر ماه است ،ولی در بازار خصوصی اين
مبلغ به طور متوسط  62يورو در هر مترمربع
است.
 ويژگی دوم مسكن اجتماعی فرانسه ،اين است
که انتخاب مستاجران بر اساس سقف درآمد
ساالنه افراد است.
 همچنین افراد می توانند بدون محدوديت
زمانی در مسكن اجتماعی بمانند و اگر میزان
در آمد افراد بیشتر هم شود ،تنها با دادن
مالیات بیشتر می توانند مسكن اجتماعی شان را
همچنان در اختیار داشته باشند.
 مسئله آخر اين است که تمام موجرهاي مسكن
اجتماعی شرکت هاي غیرسودده بوده و
سودشان را دوباره در مسكن اجتماعی سرمايه
گذاري می کنند (افزايش سرمايه می دهند)

اساس میزان آن کمک ،شرکت هاي مسكن
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 بازديد از پروژه  ZAC Claude Bernardدرمنطقه  53پاريس

 ارزيابی نقاط قوت ونقاط ضعف مكانیسم هاي مالیاتی جهت
تقويت وبهینه سازي تامین مالی سیاست هاي مسكن

اين منطقه اولین محله سازگار با محیط زيست شهر پاريس

 ارزيابی رويكردهاي درپیش گرفته شده درارتباط با خط مشی

است که با هرف بهره وري انرژي بنا نهاده شده است .در

هاي مالیاتی  ،که موجب تقويت مديريت و اعمال مالیات،

اين منطقه مسكن هاي اجتماعی با مسكن هاي خصوصی

گسترش پايه ي مالیاتی و تنوعبخشی به مكانیزمهاي مالیاتی

در يک مكان ايجاد شده اند و در واقع بزرگترين زمین در

میشوند.

اين مكان به شهرداري براي ساخت و بازسازي داده شده و
هويت منطقه که متشكل از انبارهاي صنعتی و منطقه اي
ناامن براي زندگی بوده است را احیا نموده اند .در اين
پروژه شهرداري در واقع نمونه کامال موفقی از بازآفرينی
شهري را به نمايش درآورده است که با فراهم آوردن
دسترسی هاي مناسب حمل و نقل شهري در مرزهاي هاي
اين محله توانسته است ارتباط بین اين منطقه و مناطق ديگر
شهر را به خوبی برقرار سازد .نیمی از انرزي مورد نیاز اين
منطقه از انرزي هاي تجديد شدنی استفاده کرده است.

 ارزيابی روشهاي مختلف تامین مالی مسكن از طريق منابع
محلی و ملی دولت
 طراحی مشوق هايی براي افراد ذينفع  ،مانند مسكن سازان و
خانوارها
 ايجاد تعادل در میزان مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم
بمنظوررشد اقتصادي پايدار و تقويت مساوات.
 بررسی و سنجش مواد اولیه ساخت مسكن مانند سیمان و شن
و ماسه ،به عنوان منابع بالقوه درآمد مالیاتی مسكن
 تعیین منافع ،دادن يارانههاي هدفمند ،به مسكنسازان يا
خانوارها،که شامل سیاستهاي مشوق مالیاتی،که منجربه تغییر

در پايان ،همانطور که اشاره گرديد گزارش هاي مفصل تر و
براي بهره برداري کارشناسی و به صورت تخصصی طی شماره
هاي آينده اين خبرنامه تهیه و منتشر خواهد رسید.
خالصه نکات كليدي همايش تامين مالي مسکن در
مادريد اسپانيادر سال 2650

دادن کاالي مسكن از حالت مصرفی به سرمايهگذاري می
شود.
-2خالصه نکات کلیدی در خصوص استفاده از ابزار وام
دهی به منظور تامین مالی مسکن

 قرار دادن تضمین هاي دولتی در زمینه ريسک هاي مربوط به
نرخ بهره که متوجه وامدهندگان و سرمايهگذاران می باشد.
 مديريت وامدهندگان ،انتشار اوراق قرضه ،سرمايهگذاران
(صاحبان اوراق قرضه) ،و وامگیرندگان از طريق همكاري و

در سال  6102در مادريد اسپانیا به منظور بررسی مسائل حوزه

مشارکت بین بخش هاي دولتی وخصوصی در زمینه تامین

تامین مالی بخش مسكن با حضور کارشناسان اين بخش از

مالی وام ها(استقراضی)

کشورهاي مختلف از جمله کشور ايران نشستی برگزار گرديد و

 تنوع بخشی به تأمین مالی استقراضی (وامها) به منظور حمايت

مسائل مالی کشورهاي مختلف مورد بحث وبررسی قرار گرفت

از مالكیت مسكن ،مسكن استیجاري ،و مسكن اجتماعی يا

که خالصه اين مباحث به شرح ذيل ارائه می گردد.

دولتی

-1خالصه نکات کلیدی درخصوص بهینه سازی مالیاتها
بمنظور تامین مالی مسکن
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 ساماندهی دادن تضمین هاي دولتی بمنظور استفاده مدبرانه و
کارآمد از منابع مالی.
 مسكن يارانه اي نیازمند دادن يارانه می باشد
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 فراهم سازي تضمین هاي دولتی براي وامدهندگان و
سرمايهگذاران بخش خصوصی وهمچنین فراهم کردن

 در نظرگرفتن تامین مالی سیاست ها و برنامه هاي مسكن ،از
طريق همكاري با سازمان هاي غیر دولتی و مردم

مشوقهايی براي ضمانتهاي دولتی
 حمايت ازساخت در بخش مسكن ،نیازمنديارانه می باشد.

خبرهاي تابستاني مرتبط به حوزه برنامه ريزي و

 فراهم سازي اهرمهاي سنتی مشوقی چون :دسترسی به زمین و

اقتصاد مسکن

ضمانت ها ،انعطاف پذيري اجاره بها و وامها بمنظور افزايش
ساخت مسكن ارزان و مقرون به صرفه
-3خالصه نکات کلیدی در خصوص تقویت و حمایت از

 برگزاری شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه
مسکن در ایران

مکانیسم های غیرمالیاتی دولت به منظور تامین مالی مسکن

 ارزيابی تخصیص زمین به عنوان جايگزينی براي منابع مالی ،به
منظور کمک به تامین مالی مسكن
 بررسی تكنیکهاي يارانه متقابل در قالب رويكردي غیرپولی
به منظور کاهش هزينههاي تأمینمالی ساخت مسكن
 سرمايه گذاري در منابع عمومی ،جهت رشد درآمدها ،بمنظور
بكارگیري و اجراي سیاستهاو برنامه هاي مسكن
 بكارگیري سیاست هاي اجرايی،در زمینه هاي برنامه ريزي
شهري و قوانین و مقررات ،بمنظور افزايش و تقويت تامین
مالی مسكن در پیشبرد استفاده ترکیبی از مسكن و رشد و
توسعه بخش مسكن اجاره اي
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خالصه نکات کلیدی درخصوص روش های جایگزین

سیاستهای تامین مالی مسکن

 تشويق کارفرمايان دولتی و خصوصی به منظورمساعدت در
تهیه مسكن از طريق حسابهاي پس انداز اجباري

ضرورت دخالت دولت در بخش مسكن با توجه به نقش اين
بخش در ايجاد رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادي از يک سو و
عدم توجه به بخش مسكن و ابعاد مختلف آن در نشستهاي
علمی ،وزارت مسكن و شهرسازي را بر آن داشت تا همزمان با
هفته جهانی اسكان بشر ،کنفرانس علمی با محوريت موضوعات
شهري در بخش مسكن را از سال  0921برگزار نمايد.
اين نشستهاي علمی از سال  0919با تغییر جهتگیري و
نگاهی جامعتر بر سیاستهاي مربوط به توسعه مسكن در ايران،
متمرکز شده است .بر اين اساس و در ادامه نشستهاي
کارشناسی و سمینارهاي تخصصی در اين حوزه ،شانزدهمین
همايش سیاستهاي توسعه مسكن در ايران نیز همانند سنوات
گذشته و همزمان با روز جهانی اسكان بشر برگزار گرديد .
در روزهاي  06و  09مهرماه  ،0931محورهاي همايش،
مشتمل بر بانک توسعهاي بخش مسكن ،سیاستهاي زمین،

 استفاده از پساندازهاي بخش خصوصی براي تأمین بودجه

معماري مسكن ،محله محوري و ساماندهی بافتهاي ناکارآمد

ساخت مسكن با قیمت متوسط()intermediate housing

شهري ،مسكن اجتماعی و مسائل اجتماعی مسكن ،مالیاتهاي

يا مسكنهاي جمعی() collective housing

بخش مسكن و واسطهگري مسكن به بحث گذاشته شد تا بتوان

 سرعت بخشیدن به استراتژي مربوط به چرخش دارايی ها ،که

از نكته نظرات و ديدگاههاي کارشناسان ،متخصصان و

توسط عوامل مسكن اجتماعی مورد مساعدت قرار

پژوهشگران جهت تدوين سیاستهاي کاربردي و جامعنگر در

می گیرد.

سال پیشرو بهره جست.

 ارزيابی منافع مشارکت در تحويل مسكن ،مبتنی بر منابع
غیرمالی مانند :منابع طبیعی

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

خبرنامه فصلی شماره  -01تابستان 0315
 ابالغ دستورالعمل اجرایی تأسیس ،فعالیت و نظارت
بر مؤسسات پس انداز و تسهیالت مسکن منطقه ای
توسط بانک مرکزی
در راستا توسعه مالی بخش مسكن و متنوع سازي و
انعطالف پذيري تامین مالی در اين بخش از ابتداي دولت
يازدهم ،ايجاد و راه اندازي ابزارها و نهادهاي مالی متنوعی در
دستور کار قرار گرفته است .يكی از اين نهادها ،موسسات پس
انداز و تسهیالت منطقه اي است که دستور العمل آن به تصويب
شوراي پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزي ابالغ گرديد.
اين موسسات عموما با جذب پس انداز هاي خرددر مناطق
جغرافیائی مختلف ،به اعطاي تسهیالت در بخش مسكن در
منطقه تحت پوشش می پردازند.
 ابالغ دستور العمل شناسنامه فنی ساختمان
دستورالعمل صدورشناسنامه فنی ساختمان به عنوان يكی از
اسناد مهم و اساسی در زمینه اجراي قانون پیشفروش ساختمان،
در تاريخ  31/2/60توسط وزير محترم راه و شهرسازي ابالغ
گرديد .مطابق ماده  66قانون پیشفروش ساختمان شهرداريها
مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نیز شناسنامه
فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و ساير حقوق با
شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمايند.

معاونت مسكن و ساختمان ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن

برنامه ريزي و اقتصاد مسكن
(بام)

