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 چکیده

در « مسکن تأمینطرح جهش تولید و »مجلس شورای اسالمی تحت عنوان  دوفوریتیطرح پیشنهادی 

 .ن استمسکن از وضعیت کنونی بازار مسکن و تبعات آ بخش رفتبرونپی راهکاری عملیاتی برای 

مسکن  های قبلی بخشهای متمایز و خاصی نسبت به قوانین و برنامهدارای ویژگیبرخی مواد آن نیز 

درستی اجرا های قبل به تصویب رسیده است که به دالیلی بهاست. البته قوانین دیگری نیز در سال

ن عرضه مسک و حمایت از تولید و دهیسامانقانون مترقی توان به یاین قوانین م ازجملهاند. نشده

 گیرد.در بر مینیز بسیاری از موضوعات ذیل طرح اخیر را اشاره کرد که  1387مصوب 

، مسکن گرفته جهت افزایش تولید و تأمینهای صورتها و تالشطرح حاضر با وجود همه ضرورت

تهاتر  ی،ن مالای ایرادات متعددی است و رویکرد مناسبی در حوزه تأمیاز منظر اقتصادی و مالی دار

 الیفو تک های دولتی، سیاست حمایتیییاسازی دارای و بار مالی، مولدموضوعات بودجه بدهی،

رم و و تو طور کلی با در نظر داشتن وضعیت رشد نقدینگیهای اجرایی دنبال نشده است. بهدستگاه

خصوص با در هرند )بباال، نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را باال ببانتظارات تورمی 

طرح  نجاکهازآنظر گرفتن حجم قابل توجه کسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری و سال آینده(. 

ها خواهد شر بخاحتمالی رکودی بر سای آثارحاضر منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و همچنین 

 نامطلوب قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد.  آثارتواند داشت، اجرای آن می

های روبنایی و ها، نادیده گرفتن هزینهمین زیرساختأدلیل بار مالی )تکالیف تطرح حاضر به

تخفیف یا معافیت  قیمت ورایگان، مصالح ساختمانی ارزان قیمت، زمینخدماتی، تسهیالت ارزان

( قانون 75)هفتادوپنجم ها، هزینه خدمات نظام مهندسی و بیمه( با اصل پروانه و مالیات عوارض صدور

ها، امکانات و دلیل تبعیض ناروا )برخورداری بخش محدودی از مردم کشور از مزیتاساسی و به

قانون اساسی «( 9»بند ـ  3( و اصل )48)وهشتم چهلشده در طرح( با اصول  بینیتسهیالت پیش

نامه داخلی مجلس شورای ( آیین156مغایر است. همچنین در ارائه و اعالم وصول این طرح مفاد ماده )

 نظام کلی هایسیاست «9» بند بر لوازم فوریت طرح یا الیحه رعایت نشده است. براساساسالمی مبنی

 اصالح یا تغییر عدم و قوانین انسجام» هب حکم رهبری معظم مقام 6/7/1398 ابالغی قانونگذاری

 قانون» در حاضر، طرح احکام از بسیاری .شده است داده «تخصصی شناسه ذکر بدون آنها ضمنی
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و  این احکام احصا اما ،است آمده «1387 مصوب ،مسکن عرضه و تولید از حمایت و دهیسامان

 اند.نشده مشخص

ویب به تص شود. در صورت اصرار نمایندگان محترمپیشنهاد می حرد کلیات طرلذا بر این مبنا 

با  ناسب وتا با طی فرایندی م حالت دوفوریت خارج شودکلیات پیشنهاد مؤکد آن است که طرح از 

 رد.ار گیربط، وجوه مختلف این طرح با دقت کافی مورد بررسی قرهای ذیدخیل کردن همه کمیسیون

 

 مقدمه

مامی مسکن به دغدغه مستمر ت کننده بخشنگراندهم، پرداختن به وضعیت از ابتدای مجلس یاز

وضوع مو آن گانه اقدام مجلس شورای اسالمی مبدل شد و پیرهای سهنمایندگان و به یکی از اولویت

 قرار گرفت.اسالمی جهش تولید مسکن در اولویت اقدام کمیسیون عمران مجلس شورای 

 در تخصصیهای و کمیسیون نمایندگان محترمسوی ها ازا و طرحای از پیشنهادههمچنین گستره

طای سکن، اعقیمت و عایدی سرمایه مهای خالی، گرانمالیات بر خانهانواع موضوعات گوناگون نظیر 

 ... مطرحورس ورجمعیت در راستای حمایت از خانوار و جمعیت، ورود مسکن به بزمین به خانوارهای پُ

های خالی به خصوص مسکن و موضوع مالیات بر خانهمجلس یازدهم نیز درکه اولین مصوبه  شد

 رسید. شورای اسالمیتصویب مجلس 

و صالح ارزان م تأمین .3زمین و  تأمین .2، مالی تأمین .1 :محور اصلی سهایده اصلی طراحان بر 

 ی ساخت بنا نهاده شده است.هاتخفیف سایر هزینه

فصل ماده به این شرح تنظیم شده است:  20فصل و  6محور فوق در  سهختار کلی طرح حول سا

ساخت  .1دارد:  تأکیدبر دو موضوع محوری « مسکن ساختای منابع مالی بر مینأت» با عنوان اول

های های برنامههقیمت و پرداخت یاراناعطای تسهیالت ارزان .2انه یک میلیون واحد مسکونی و یسال

صراحت چیزی اختصاص دارد. در این قسمت از طرح هرچند به مینز مینأت. فصل دوم به حمایتی

زمین بوده  تأمین ساله(99)هزینه ناچیز اجاره طور ضمنی فرض بر رایگان بودن اما به ،گفته نشده

های اجرایی با درخواست تگاههای دساست. همچنین در مواد مندرج در این فصل به تملک زمین

و روستاها اشاره  به شهرهاو روستایی های مستعد توسعه شهری زمینو الحاق شهرسازی وزارت راه و 

اشاره شده  رقابتهای مصوب شورای با نرخ ساختمانیمهم مصالح  مینأتطرح به  مفصل سو شده است.

اختصاص دارد و احکامی  تمالیاو عیین بیمه تو ساختمانی ت خدما مینأتبه  رمفصل چهااست. 

صدور پروانه ساختمانی و ، مالیات یا عوارض نظام مهندسی بر تخفیف یا معافیت هزینه خدماتمبنی

جران اختصاص دارد و در أداری و حمایت از مسترهجاا به موضوع فصل پنجموضع شده است. بیمه 

فروش و خرید، پیشلیه معامالت خرید، فروش، پیشدرج ک به الزاممانند  اردسایر مو به فصل ششم
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اطالعات سامانه ثبت معامالت  انتقالاجاره مسکن در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور و 

 اشاره شده است. امالک و مستغالت کشور به سامانه ملی امالک و اسکان

 
 

 ارزیابی کلیات طرح. 1

ن ار مسکچه در پی موضوع ایجاد پاسخی به مشکالت کنونی بازمسکن اگر تأمینطرح جهش تولید و 

 ی وجود دارد. و ابهامات هااما در تدوین آن کاستی ،است

 

 های حقوقیابهامات و مغایرت 

 قانون اساسی ـ 

با  صالح(که شاکله اصلی طرح فراهم کردن اجزای اصلی ساخت )اعتبارات بانکی، زمین و مجاآناز

تسهیالت  ( قانون اساسی کشور مغایر است. اختصاص75)هفتادوپنجم ت، با اصل های ارزان اسقیمت

ارض و در عو قیمت، تخفیف یا معافیتمصالح ساختمانی ارزان تأمینمین زمین مجانی، أقیمت، تارزان

د. که طریق جبران آن مشخص شده باشن آنوشود، بدها موجب کاهش درآمدهای دولت میمالیات

( متضمن 18( و )17)(، 16(، )15)(، 14(، )13(، )12(، )11(، )10(، )8(، )6(، )4) (،3(، )2) (،1مواد )

فرض  مچنین باه( قانون اساسی مغایر است. 75)هفتادوپنجم بار مالی برای دولت بوده و لذا با اصل 

های ضمنی دلیل عدم برخورداری آحاد مردم از یارانهانه یک میلیون واحد مسکونی، بهیساخت سال

نون وم قاسنی شده در طرح و همچنین با عدم تفکیک افراد متمول از نیازمندان واقعی اصل یبپیش

 شود. اساسی نیز نقض می

 داخلی مجلس شورای اسالمی نامهآیینـ 

ریت دوم ا فوام ،های جامعه باشد، شکی نیستتواند نیاز فوری و از اولویتله مسکن میئدر اینکه مس

داخلی مجلس  نامهآیین (156)ماده اساس برخسارت احتمالی و فوت وقت مشهود نیست.  وقوع یعنی

وریت؛ نیاز یک ف .1دالیل ذیل باشد:  بهها مبین ضرورت و یا حالت استثنائی و مستند فوریت طرح»

 وریت؛ ضرورتفدو  .2فوری جامعه و اولویت طرح و یا الیحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه، 

یاتی و حاضطراری و  سه فوریت؛ حالت کامالً .3ی از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت، رجلوگی

 «مسکن نتأمیجهش تولید و »رسد طرح دوفوریتی به نظر نمی «.برای مقابله سریع با خسارت حتمی

با  رحطباشد؛ لذا تصویب دوفوریت  ی از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصترضرورت جلوگیواجد 

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در تضاد بوده است.آیین

 همپوشانی با برخی قوانین موجودـ 

و حمایت از تولید و عرضه  دهیسامانقانون »ای با بخش عمده این طرح دارای همپوشانی گسترده
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ین و نقیح قوانقانون تدوین و ت (4)ماده  «2»در طرح حاضر بند دارد. اما  «1387مسکن مصوب سال 

در رویکردهای قانونگذاری، اصالح، تکمیل و تنقیح قانون که مقررات کشور رعایت نشده است. ضمن آن

رسد موضوعات ند. به نظر میکمی پذیری آن را تسهیلبر تدوین قانون مقدم است و نظارت و تحقق

و  از تولید و عرضه مسکن دهی و حمایتقانون سامان ازجملهمطروحه فوق در قوانین مربوطه موجود 

  توانند تکمیل و یا اصالح شوند.ساله هفتم توسعه مییا تهیه و تدوین قانون برنامه پنج

 

 های کالن اقتصادیسیاست 

 کسری بودجه دولتـ 

آرام  الن وکهای تثبیت وضعیت اقتصاد رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت

لت، ودجه دوهای شدید و مزمن ب، تناسبی ندارد. همچنین با وجود کسریاستشور در ککردن بازارها 

و  ن کسریهای اجرایی موجب تشدید ایکردن تکالیف جدید به دستگاه احکام طرح پیشنهادی با بار

 شود. بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می

 نقدینگی و تورمـ 

طور کلی بهنتیجه افزایش تورم خواهد شد. و درطور مشخص فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی به

وند که ویب شبا وضعیت رشد نقدینگی حال حاضر و تورم و انتظارات تورمی باال، نباید قوانینی تص

د. یران شونصاد اهای خیلی باالتر در اقتسرعت رشد نقدینگی را باال ببرند و موجب دامن زدن به تورم

از به نکه نیرسد بخش مسکن بیش از آکنترل تورم باشد. به نظر میترین دغدغه سیاستگذار باید مهم

سکن، اخت مسگری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم

دهی های نامولد و جهتی شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگریهامولدسازی زمین

 مسکن است.  ی ساختهانقدینگی موجود به پروژه

 سایر مالحظاتـ 

سکن بخش م رسد ماهیت طرح داللت بر یک برنامه سنواتی تولیدمی تشخیص اولویت اقدام: به نظرـ 

عرضه  وی تولید های مهم رفع گلوگاههارسد در کنار نیاز تولیدی اولویتمی نظره ، حال آنکه بدارد

اهش کفروش ساختمان، اتی کردن موضوع پیشمسکن، نظیر تسهیل صدور جوازهای ساختمانی، عملی

 .اشدبدر پی داشته ثرتری ؤبخشی و اثربخشی ممدت التیامبازی مسکن در کوتاهسوداگری و سفته

ی هادر طرح که معموالً ی استبضاعتاقشار حمایتی و کم با اولویت ،برای حل مشکل حاد مسکنـ 

واحد  هزار 300حدود  وضعیت کنونی تولید هبا توجه ب .گیرندمی دولتی کمتر تحت پوشش قرارمسکن 

بنیاد مسکن انقالب بخش مسکن روستایی توسط وظایف محوله انجام شهری و در مناطق مسکونی 

یک میلیون واحد و کل نیاز عرضه سالیانه فاقد رویکرد راهبردی و کل ریزی برای اسالمی، برنامه

مسکن محرومان و اقشار حمایتی در صدر اولویت  تأمینسری طور خاص برنامه کهمحور است و بلهئمس
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لب برنامه هفتم قادر  کشور بهتر است پوشش کل نیاز تولید مسکن . همچنیناقدام این طرح قرار گیرد

 .شودبینی پیشطرح جامع مسکن بازنگری و یا  کشور توسعه

الکیت و یا سال، عدم م 18الی ، سن باتأهل :هایی نظیرشیوه تشخیص صالحیت متقاضیان با غربالـ 

ین د از ادولتی بخش مسکن درگذشته و برخی موارهای مندی از حمایتانتقال مسکن، عدم بهرهونقل

طاعت است بای درآمدی هابر این اساس، غربال دهک .ناکافی است ولی قطعاً ،چه درست استاگردست، 

گان، زنشستالن، زنان سرپرست خانوار، بامعلو :مسکن خانوار، مالحظات اجتماعی اقشار خاص نظیر

اها و روست اولویت دادن به :کارگران، طالب، فرهنگیان و نیروهای مسلح و مالحظات آمایشی نظیر

اید ب... ی غیررسمی وهاگاهفرست، مناطق محروم و مرزی و سکونتشهرهای کوچک و مبادی مهاجر

اگذاری و :ظیرت، معافیت، تخفیف در موضوعاتی نمیزان حمایباشد. همچنین باید  مالک تعیین اولویت

ی صدور هانهبهره بانکی، تخفیف هزیقیمت، تسهیالت کمساله(، مصالح ارزان99 ه)اجار زمین رایگان

صورت هد بهم بایماین  باشد.از معیارهای دیگر ، مالیات و خدمات نظام مهندسی پروانه ساختمانی، بیمه

ین سیع اوعرضه  شود.پذیری و استطاعت اقشار تعریف حرومیت و آسیبپلکانی و متناسب با میزان م

انات ع و امکنوعی هدررفت منابههم خالف موضوع عدالت و هم ببینی شده در طرح نحو پیشبهامکانات 

اب ای به نحوه انتخد. در طرح پیشنهادی هیچ اشارهشومی تلقی در تنگناهای مالی کنونیقیمت ذی

 ه است.افراد مشمول نشد

که  ده استهای اجرایی وظایف غیرمرتبط تعیین شهای مختلفی از این قانون برای دستگاهدر بخشـ 

سازی ه و شهرتوسط وزارت را و مالیاتبه مفاد مندرج برای شورای رقابت، بحث تعیین بیمه  مشخصاً

 شود.مشروح آن در فصل مربوطه اشاره می به که توان اشاره کردمی

شکل  مسکن های قبلیمبنای تجربه اجرایی طرحرسد بخش عمده از مواد این طرح برمی به نظرـ 

دار شدن مندی از تجارب ارزشمند عرضه گسترده مسکن و خانهگرفته است، ضمن تحسین بهره

ها ید از آنرح جدو تبعات آن هم مدنظر قرار گرفته و در ط هارود کاستیمی انتظار ،یی از مردمهاگروه

ال و انتق و تأمینی سنگین هاموضوعاتی نظیر توسعه منفصل و پراکنده شهری و هزینه .اب شوداجتن

نقل وه حملبی غیرانتفاعی، نیاز هاسازی زمین، خدمات روبنایی و کاربریها، آمادهتوزیع زیرساخت

 گرفته است.نمدنظر قرار  کهمحیطی مالحظات شهرسازی و اجتماعی و زیست عمومی و سایر

 کشور یزداریبخآ مراتع و ،هاسازمان جنگلو  کشاورزی ها هکتار از اراضی وزارت جهاداعطای میلیونـ 

در حریم شهرها و روستاها و حتی خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای 

شده مسکن قیمت زمین در قیمت تمامقابل توجه تولید مسکن اگرچه با هدف حذف یا کاهش سهم 

زیست و سوداگری مستغالت و  کاربری، تخریب محیط تواند تبعات گسترده تغییرمی انجام شده، اما

 هاویالسازی را در پی داشته باشد، حال آنکه قید الزامات قوی و تعیین نیاز باید مالک این واگذاری
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 تواند بر منافع آن غلبه کند.های گسترده میباشد و تبعات واگذاری

ق طرح ادغام سیاست حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. مطاباین یکی از مشکالت اساسی  ـ

نابع از م ی شدید درآمدی استفادههاتوضیحاتی که در ادامه عنوان خواهد شد با توجه به محدودیت

 فراد درنه اجایی غیرعادالحاکمیتی در این نوع سیاست حمایتی از منظر مخاطب سیاست حمایتی و جابه

به  نگری نسبتشود. طراحی سیاست حمایتی نیازمند جامعی مختلف درآمدی بهینه ارزیابی نمیهادهک

 است. ی مختلف درآمدیهاآمیز افراد در دهکجایی بالوجه و تبعیضوضعیت خانوارها و عدم جابه

 

 ارزیابی کلیات فصل اول. 1-1

 الف( برنامه تولید سالیانه یك میلیون واحد مسکونی

ید ط تولسازی تولید و عرضه مسکن و سقوهای اخیر در زمینهگرچه عملکرد ضعیف دولت در سالا ـ

ف عرضه هزار واحد مسکونی شهری، نگرانی جدی در تشدید شکا 300سالیانه مسکن شهری به حدود 

لزام به ان و اما تعیی ؛و تقاضای مسکن و به تبع آن تشدید افزایش قیمت مسکن را در پی داشته است

وضعیت  ت. درسازی تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند مطالعات بیشتر اسزمینه

وع نیاز ( مجم1405 تا 1396 ،اساس آخرین نسخه طرح جامع مسکن )وزارت راه و شهرسازیکنونی بر

ی در سکونهزار واحد م 787هزار واحد مسکونی، معادل متوسط  7874ساله تولید مسکن در کشور 10

 است. شدهسال برآورد 

 4/5قتصادیفرزند و نرخ رشد ا 1/2است که مبانی برآورد این طرح بر رکن نرخ باروری  گفتنی

هم  وزدواج های دیگر بوده است که در شرایط حاضر هم نرخ باروری، هم آمار الفهؤو برخی م درصد

کن د، لشون میهش میزان نیاز سالیانه مسکمنجر به کا نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته است که منطقاً

 قاضایتعملکرد ناچیز تولید مسکن در دو سال نخست این طرح بیش از یک میلیون واحد مسکونی 

 .شودیبران مجکاهشی نخست با اثر افزایشی دوم  توان گفت اثرکه می کندانباشته را بدان اضافه می

مچنین ست و ههای میانی و باالمربوط به دهک عمدتاً با توجه به آمار وضع موجود ساخت مسکن که ـ

اقشار  مسکن نیاز بهبا تداوم پوشش نیاز مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، به نظر 

ار دادن این حد مسکونی در سال خواهد بود، که تمرکز و اولویت قراو هزار 300پذیر کمتر از آسیب

ه ئارا ی آتیمین مالی که در بندهاأی به این مهم با وجود پیشنهادهای تبخش مدنظر است و دستیاب

 .شده میسر خواهد بود

  

 مالی تأمین( ب

شود و ترین بخش این طرح تلقی میمنابع مالی طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن مهم تأمین
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ثیرگذار در موافقت یا أعوامل تمالی این طرح یکی از  تأمینحقیقت پذیرش یا عدم پذیرش شیوه در

مالی در متن فعلی این طرح، هرچند  تأمینمخالفت با کلیات این طرح خواهد بود. در بررسی شیوه 

ولی  ،نیستمتکی رقدرت بانک مرکزی ( یا پول پُ) مالی این طرح به پایه پولی تأمینالگوی 

موضوع این طرح وجود  (ای تسهیالت بانکی )خصوص رشد نقدینگی از ناحیه اعطیی درهانگرانی

 دارد که در ارتباط با آن نکات زیر حائز اهمیت است:

درصدی کل  25درصد تسهیالت پرداختی به بخش مسکن با در نظر گرفتن رشد  25اختصاص ـ 

ه.م.ت  300بینانه است( معادل پرداخت )که بسیار خوش 1399در سال  و نقدینگیپرداختی تسهیالت 

ه.م.ت بوده  34، 1398ست که این رقم در سال ا این در حالی 1.تسهیالت بخش مسکن خواهد بود

های درصدی این متغیر طی یک سال بدون پیامدهای جانبی منفی برای سایر بخش 782است و رشد 

ین ماده را پرداخت ها تسهیالت موضوع اکه بانک تر در صورتیعبارت روشناقتصادی مقدور نیست. به

های اقتصادی کنند دو حالت متصور است: یا این تسهیالت جایگزین تسهیالت پرداختی به سایر بخش

شود که عمالً رونق بخش مسکن با هزینه ... مینظیر سرمایه در گردش بخش صنعت، کشاورزی و

که این تسهیالت جایگزین های اقتصاد امکان تحقق دارد. حالت دوم این است تشدید رکود سایر بخش

السابق تداوم داشته باشد در این صورت شاهد رشد بسیار باالی فینشود و اعطای تسهیالت قبلی کما

 نقدینگی خواهیم بود که در جدول ذیل محاسبات سرانگشتی راجع به آن خواهد آمد:

 

 ت دیگررشد نقدینگی در سناریوهای مختلف جایگزینی تسهیالت مسکن به تسهیال .1جدول 

 0 10 20 33 50 100 )درصد( نرخ جایگزینی

 1/37 9/35 7/34 33 31 25 رشد نقدینگی

 .محاسبات کارشناسیخذ: أم

 

وضوع درصد تسهیالت پرداختی م 50که تنها  دهد در صورتینشان می 1طور که جدول همانـ 

ذشته گبیشتر از  1399سال واحد درصد رشد نقدینگی  6این طرح، جایگزین تسهیالت قبلی شود، 

 1398ر سال افزایش رشد نقدینگی( خواهد بود. مقایسه تغییر مانده تسهیالت پرداختی ددرصد  24)

ز آثار پولی این اتواند ارزیابی ه.م.ت( می 300ها را ملزم کرده است )ت( با آنچه طرح بانک.م.ه 300)

 تر کند.طرح را واقعی

ماهه از تسهیالت سرمایه در گردش بعضاً یک .از حیث سررسید متنوع هستند هاتسهیالت بانکـ 

یکی از وظایف بانک  ،ها کامالً نقدشونده استهای بانککه سپردهآنجاییساله. از12تا تسهیالت مسکن 

                                                 
درصد ی  25 ه.م.ت بوده است که با فرض رشد  974ها تسهیالت پرداختی بانک 1398در سال بنابر گزارش بانک مرکزی . 1

 304درص ی آن به بخش مسکن، منابع مالی در نظر گرفته ش ه در این طدر  مادادل  25و اختصاص  1399این رقم در سال 
 ه.م.ت خواه  بود.
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دمدت االمکان سعی کند منابع پایدار و بلنیعنی حتی ؛هاستها و بدهیمدیریت تطابق سررسید دارایی

 این طرح اشعار (3). ماده کندجذب کند و تسهیالت بلندمدت را متناسب با منابع بلندمدت اعطا 

ساخت واحدهای موضوع  درصد تسهیالت پرداختی را به 20ها ملزم هستند معادل دارد که بانکمی

داخت و بار در سال پر 6ها ست که برخی از تسهیالت بانکا این طرح اختصاص دهند. این در حالی

شود، دریافت می شود؛ یعنی تسهیالت سرمایه در گردش دوماهه تسویه شده و مجدداًبازپرداخت می

ماهه یا برابر با تسهیالت سرمایه در برابر سرمایه در گردش دو 5/1در چنین شرایطی بانک باید معادل 

ها رسد انگیزه بانکیساله پرداخت کند که به نظر م20ماهه تسهیالت مسکن بلندمدت سهگردش 

مالی تولید را مختل  تأمیندهد و می شدت کاهشگردش را به برای اعطای تسهیالت سرمایه در

ها مخاطره کند. از طرفی از حیث سالمت بانکی و مدیریت نقدینگی نیز چنین الزامی به بانکمی

چهارم تسهیالت ساله معادل یک12دهد و انتظار اعطای تسهیالت ها را افزایش مینقدینگی بانک

شود مالک از تسهیالت پرداختی رسد. در این راستا پیشنهاد میماهه تکلیفی ماالیطاق به نظر مییک

 خواهد آمد. هابه مانده تسهیالت پرداختی تغییر یابد که جزئیات آن در ادامه پیشنهاد

ئمی و عنوان یک حکم دات بهدرصد از پرداخت تسهیالت مسکن به ساخ 20الزام به تخصیص ـ 

شود تعیین یمخیلی مناسب نیست و پیشنهاد  ،که ممکن است شرایط تغییر کندقانونی با توجه به این

 سهم انواع مختلف تسهیالت مسکن به شورای پول و اعتبار واگذار شود.

سفانه أکه متهاست، اعطای تسهیالت بلندمدت نیازمند تسهیل تجهیز منابع بلندمدت برای بانکـ 

  ه است.ف کردها را به اعطای تسهیالت بلندمدت مکلاست و صرفاً بانک طرح مذکور فاقد چنین ویژگی

ورد ل طرح ممالی ساخت مسکن نیز دیگر اشکا تأمینعدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در ـ 

ها انکساختمان توسط بگذاری زمین و های سرمایهسیس صندوقأست که تا بحث است، این در حالی

 فع کند.تواند آن را مرتسسات اعتباری غیربانکی با مانع قانونی مواجه است و طرح مذکور میؤو م

ست رکتی امالی ش تأمین هاوکار آنمدل کسب ها اساساًهای تخصصی برخی از بانکجدا از بانکـ 

محل  کن نیزها به پرداخت تسهیالت مسنمالی خانوار و مسکن ندارند و تکلیف آ تأمینو تخصصی در 

  مل دارد.أت

ه بع مالی بمنا تأمینتسهیالت ودیعه مسکن ورود کرده است و بدون  طرح به مقوله (17)ماده ـ 

اده مد. این شرایط اعطای تسهیالت مذکور را با نرخ ترجیحی فراهم کنکه بانک مرکزی تکلیف کرده 

 تورم وینگی ای بر رشد نقدحدهتواند آثار علیی خواهد بود که میمعنای افزایش پایه پولعمالً به

 تر گفته شده داشته باشد.آنچه پیش برعالوه

 

 ای و بار مالی( اثرات بودجهج

های که مالیاتحسابی تحت عنوان حساب ملی مسکن ایجاد شده است و پیشنهاد شده  (2)در ماده 
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بینی شده برای بخش تغالت و ساختمان و همچنین منابع پیشمرتبط با حوزه زمین، مسکن، مس

اشاره جهت یارانه سود تسهیالت به این حساب واریز شود. در مورد مسکن در قوانین بودجه سنواتی 

، (75)هفتادوپنجم اصل با  تمغایر برعالوهحالی که این موارد جزئی از منابع بودجه بوده و این موضوع 

نتیجه آن استفاده بیشتر از منابع ناپایدار، رشد نقدینگی و تورم ری بودجه و درموجب افزایش کس

های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، از محل منابع مالیات 1399قانون بودجه سال  خواهد شد. در

ت .م.ه 6/1هزار میلیارد تومان مالیات مستغالت،  6/1 ،1399مستغالت و ساختمان در بودجه سال 

 انتقال امالک در نظر گرفته شده است.وت مالیات نقل.م.ه 2/1سرقفلی، مالیات 

 

  تشدید کسری بودجه دولت( د

شود می مینتأدرصد منابع بودجه از محل منابع غیرپایداری مانند استقراض  40حدود  1399در سال 

زایش لت، افع پایدار توسط دومناب تأمینریزی جهت که با توجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه

ید خواهد های بعد نیز تشدسازی بازنشستگان و... این موضوع در سالی کارمندان، همسانهاالعادهفوق

ر را با زی کشوکسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرک تأمینشد. تداوم این شرایط و 

ر نظع مدگیری این موضوبایست در هر نوع تصمیممی وی بسیار شدید مواجه کرده است هاخطر تورم

عنوان بهی دولت است )هابخشی از کسری بودجه مولدسازی دارایی تأمینیکی از راهکارهای . باشد

 تومان یاردمیل هزار 40 بینی شده است که، پیش1399 بودجه قانون «12» تبصره «دال» بند مثال در

 استثنایبه ریهمج قوه مازاد غیرمنقول و منقول هایدارایی و اموال ذاریواگ از محل بودجه منابع از

از عملکرد بسیار  اما این بند ،شود تأمین اساسی قانون( 83) سوموهشتاد اصل در مندرج موارد و انفال

ه ک یطرحچنین وجود این با  .پایینی برخوردار بوده و موجب تشدید کسری بودجه شده است(

صت ز این فرا ،ردبالقوه از محل واگذاری زمین امکان ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه را دا صورتبه

 بلکه بار مالی برای دولت نیز به دنبال خواهد داشت. ،ای نکرده استهیچ استفاده

 

 ارزیابی کلیات فصل دوم. 1-2

در این فصل تالش شده  شده عرضه و فروش مسکن،توجه به سهم غالب قیمت زمین، در قیمت تمام با

خود منطقی و مورد پذیرش است، اما خودیاین موضوع به تا این عدد به حداقل ممکن کاهش یابد.

واسطه فاصله با شهر های منفصل شهری در قالب شهرک و شهرهای جدید بهخصوص تجارب توسعههب

ر از معمول درون شهر در حوزه های بسیار باالتنقل عمومی و هزینهوو مراکز شغلی آن، نبود حمل

های همچنین نادیده انگاشتن هزینه است.های آب و برق و گاز و مخابرات انتقال و توزیع زیرساخت

های غیرانتفاعی نظیر مدرسه، مسجد، درمانگاه، بوستان و فضای سبز، توسعه خدمات روبنایی و کاربری
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طور معمول در توسعه مسکن هها که بو فعالیت نشانی و پاسگاه نیروی انتظامی و بسیاری خدماتآتش

های داخل شهرها یا موجود است و یا سهم سرشکن هزینه توسعه و ایجاد آنها بسیار کمتر از توسعه

 جدید منفصل است.

احیا و  ترتیب در اراضی دولتی داخل شهرها،رسد اولویت توسعه مسکن بهبه نظر می روایناز

هرها و نونی شسکونتگاه غیررسمی، الحاق اراضی مجاور و متصل به محدوده قابهسازی بافت فرسوده و 

 صورت منفصل در قالب شهرک و یا شهر جدید باشد.هدر آخرین گزینه ب

 شاورزی وک جهادیی که بین وزارت هانامهتوجه به تفاهمزمین موضوع طرح با  تأمینبخش اصلی 

صورت هبزمین  چه در طرح آمده واگذاری. آنخواهد شد تأمین ،وزارت راه و شهرسازی منعقد شده

فروش  ونظر دولت امکان واگذاری اراضی از طریق مشارکت از ؛ در حالی که استساله 99اجاره 

ز در بر شهرها را نیویژه کالنتا طرح بتواند اراضی مرغوب داخل شهرها و به وجود دارداقساطی نیز 

راضی مده ار بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اختیار داشتن بخش عبگیرد. در بخش روستایی نیز نظ

 دی مشمول طرحها تنها اراضی داخل محدوده طرح در صورتی که ضرورت داردست پیرامون روستاها

ل به شهرها و مستعد تغییر کاربری و یا در معرض تبدیحاشیه کالنشوند و روستاهای مناطق 

ال حا این ی زمینه سوداگری و ویالسازی از طرح خارج شوند. بو دارا سکونتگاه خوابگاهی شهرها

ر نظآن تجدید ای از این دست اشاره شده است که باید در موردمجدد به اراضی (10)در ماده  مشخصاً

 صورت گیرد. 

 های الزمزیرساخت تأمیننفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف به  ی نیرو،هاتخانهروزا (6)در ماده 

 وع ایجادن موضاما منابع مالی برای ای ؛اندی موضوع این طرح شدههاهای واگذار شده و مسکنبرای زمین

هزار  400و در های وزارت نیرزیرساخت تأمینبرای  نشده است. حال آنکه طبق برآورد وزارت نیرو صرفاً

ی این طرح بر گذارصورت هدف است که درنیاز هزار میلیارد تومان  10مسکن موضوع اقدام ملی، به حدود 

بدون محاسبه  مهزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رق 25انه این رقم به یروی یک میلیون مسکن سال

 ارتباطاتی محاسبه شده است. و های فناوریساختگاز و زیر تأمینی هاهزینه

یگر سوی داز شده و سو باعث تحمیل بار مالی به دولت و افزایش کسری بودجهاین مسئله از یک

 منجر خواهد هاتنتیجه فراهم نشدن این زیرساخهای مذکور در انجام وظایف و درناتوانی وزارتخانه به

 شد که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. 

 

 ارزیابی کلیات فصل سوم. 1-3

 براساستولید مسکن را  که وزارت صنعت مکلف است مصالح ساختمانی مهمعنوان شده  (11)در ماده 

ها فراهم کند. در تبصره این اعالم وزارت راه و شهرسازی با قیمت مصوب شورای رقابت برای کلیه طرح

ی هاماده عنوان شده که شورای رقابت موظف است در تعیین قیمت مصالح ساختمانی سهم یارانه
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شده مصالح ده است از قیمت تمامجه تخصیص دادوا که سازمان برنامه و بدریافتی مصالح ساختمانی ر

 ساختمانی کسر کند. 

تواند برای می ابهاماتی که در مورد مصالح ساختمانی مهم دارد و مشکالتی کهبر عالوهاین ماده 

. و..مانی ح ساختایجاد بازار دوم )رانتی( برای مصالساز بروز فساد و زمینه ،بخش تولیدی ایجاد کند

 هدهندنشان وغیرمرتبطی را برعهده وزارت صمت و شورای رقابت گذاشته  عالوه وظایفهخواهد بود. ب

 گرایی در متن طرح پیشنهادی است.یکجانبه

لگرد فلزی شامل می شوند. مصالحمصالح ساختمانی به دو دسته فلزی و غیرفلزی تقسیم می

مصالح  تند.دی و... هسهای فوالفوالدی، تیرآهن، لوله فوالدی، پروفیل فوالدی و آلومینیمی، ورق

کاشی و  ئینی،های ساختمانی و تزغیرفلزی نیز شامل انواع سیمان، شن و ماسه، گچ، انواع آجر، سنگ

 سرامیک، شیشه و... است. 

ر طوبه گذاری و عرضه و تقاضای مصالح مختلف ساختمانی با یکدیگر متفاوت است.نظام قیمت

ه ین شدهای جهانی تعیمبنای قیمتزی، قیمت پایه برمثال در حال حاضر برای کلیه محصوالت فل

ر شود. شایان ذکاست که پس از عرضه در بورس کاال، رقابت انجام شده و قیمت محصول کشف می

یان میمتی های تنظیم بازار محصوالت فلزی، شکاف قدلیل وجود برخی ایرادات در سیاستاست که به

شده در  ت کشفد شده و کاالی نهایی با قیمتی بیشتر از قیمهای بورس کاال و بازار آزاد ایجاقیمت

دی، گفتنی است در زنجیره تولیدات صنعت فوالرسد. کننده نهایی میدست مصرف هبورس کاال ب

ازار بب در دلیل سود قابل توجه صادرات این محصوالت، انگیزه فروش داخلی آن هم به قیمت مصوبه

 های تشویقی در این حوزه تعریف شود.داخل وجود ندارد و باید سیاست

و  ه استقیمت پایه سیمان را مشخص کرد در میان مصالح ساختمانی غیرفلزی نیز دولت صرفاً

.. .یک وهای ساختمانی و تزئینی، کاشی و سرامسایر محصوالت مانند شن و ماسه، گچ، آجر، سنگ

 کند. ر قیمت کاال را مشخص میشود و عرضه و تقاضای طبیعی بازاگذاری نمیتوسط دولت قیمت

 عدنی وری محصوالت مقیمتگذاتوجه به این نکته ضروری است که شورای رقابت هیچ نقشی در 

عدنی و فلزی مری و تنظیم بازار محصوالت قیمتگذاکلیه امور مربوط به  1397فلزی ندارد و از سال 

 شود. توسط ستاد تنظیم بازار انجام می

 

 ارزیابی کلیات فصل چهارم .1-4

ها در بحث پروانه، سازمان نظام مهندسی و جمله شهرداریساز ازوربط در بخش ساختنهادهای مختلف ذی

های کنند. در برنامهوزارت نیرو در بحث انشعابات، در مقابل ارائه خدمات هزینه و بهای آن را دریافت می

ها در این خدمات شده مسکن، اعطای تخفیفات و معافیتمنظور کاهش هزینه تمامحمایتی مسکن به
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کن باید درآمد مورد پذیرش است. لپذیر برای اقشار کممنظور حمایت از تولید مسکن ارزان و استطاعتبه

بهره، مصالح ارزان و هرگونه مندی از امکانات دولتی نظیر زمین رایگان، اعتبارات کمتوجه داشت تنظیم بهره

های صدور پروانه ساختمانی، بیمه، مالیات، خدمات نظام مهندسی، انشعابات و تخفیف در هزینه معافیت و

جمله دهک موارد مشابه باید متناسب با میزان محرومیت و استطاعت اقشار مختلف در ابعاد گوناگون )از

، فرهنگیان، درآمدی و استطاعت مسکن، اقشار خاص مانند زنان سرپرست خانوار، خانوار دارای معلول

جمله آمایشی و طالب، بازنشستگان، کارگران و نیروهای مسلح( و با در نظر گرفتن سایر مالحظات از

ت، مالحظات امنیتی و پدافند غیرعامل، سجغرافیایی نظیر روستاها، شهرهای کوچک و مبادی مهاجرفر

د تا مطابق با اصل سوم های غیررسمی صورت گیرها و سکونتگاهمالحظات مناطق مرزی، حساس، حومه

 قانون اساسی عدالت اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه میسر شود.

 ندگانتواند جذابیت خوبی برای سازاگرچه موضوع تخفیف هزینه صدور پروانه ساختمانی می

ده ق این ماای تحقابع مورد نیاز برمن تأمیناما  ،جهت ورود به تولید مسکن موضوع این طرح ایجاد کند

ست. در گذشته قانون اساسی ا( 75هفتادوپنجم )کند که مغایر با اصل برای دولت بار مالی ایجاد می

فیفات یز تخجمله طرح بازآفرینی شهری نهای توسعه مسکن ازهای طرحنیز در برخی قوانین و برنامه

ستقبال ورد ام سوی دولت میسر نشد و عمالًمنابع آن از مینتأاین چنین در نظر گرفته شده بود که 

هاد ت. پیشنالزم و ضروری اس صورت شفافمنابع آن به تأمینها واقع نشد؛ لذا تعریف محل شهرداری

کار در انهی پایفیف پروانه یکبار و در زمان صدور پروانه و در گواخمنابع، ت تأمینشود در صورت می

ری وب جاها در زمان منطقی با هزینه مصمنظور تشویق اتمام طرحته شود و تمدید آن بهنظر گرف

 وهای کشور صورت گیرد. گفتنی است با توجه به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری

 کند.ها، این تخفیف مشکالت کنونی اداره شهرها را تشدید میناترازی بخش عمده شهرداری

ای ی صدور و تمدید مجوزههااین طرح پیشنهاد شده است که هزینه (12)ده در تبصره ما

همین  درصد تخفیف انجام شود و به 50ی حمایتی با هاکار برای طرحساز و گواهی پایانوساخت

اً با ست اساساکه در طرح نگاشته شده یندی افرها تهاتر شود. این ها به بانکمیزان، بدهی شهرداری

قل و منتمفهوم تهاتر فاصله دارد. در تهاتر بدهی هر شخص در ازای طلب وی از شخص دیگر به ا

دهکار انک ببای از دولت طلبی داشته باشد و در عوض وی به عنوان مثال اگر تولیدکنندهشود. بهمی

منتقل  دولت توان این بدهی را در طول زنجیره بهباشد و بانک هم به بانک مرکزی بدهکار باشد می

ی است بده الزم یند نگاشته شده در طرح جهش تولید و رونق مسکن اگر تهاتر اتفاق بیفتداکرد. در فر

ای در همقول ها به منتفعین از تخفیف عوارض یا دولت منتقل شود که اساساً چنینشهرداری به بانک

 لت خواهد بود.طرح نیامده و در صورت انتقال به دولت نیز موجد بار مالی برای دو

نظر از مطلب فوق اساساً تبدیل کردن چنین زنجیره تهاتری به یک قانون دائمی )یا حتی صرف

کنند ها انگیزه جدی پیدا میساله(، موجب یادگیری بد عوامل زنجیره خواهد شد. یعنی شهرداریچهار
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د را به دولت منتقل کنند. اساساً ها را نپردازند و با اعطای تخفیف بدهی خوهای خود به بانککه بدهی

پی گرفته شد این بود که این نوع از مجوزهای قانونی باید  «5»تبصره  «و»منطق درستی که در بند 

 های سنواتی تصویب شود.موقت باشد و در قالب بودجه

 

 تخفیف در هزینه خدمات نظام مهندسی

ع سی برای انواتمان، تعیین تعرفه خدمات نظام مهندمبحث دوم مقررات ملّی ساخ( 17)اساس ماده بر اول

، عماریهای چهارگانه مها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت در رشتهفعالیت

قیمت  صورت درصدی ازهمین مبحث به 11اساس جدول سیسات برقی برأسیسات مکانیکی و تأعمران، ت

الم ور اعانه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشیطور سالساز هر مترمربع زیربنا که بهوساخت

صد مجموع و در 1399ساز یک مترمربع زیربنا در سال وشود. جدول زیر هزینه ساختگردد تعیین میمی

دهد. ین مهای یک تا هفت طبقه را نشاهای مذکور برای ساختمانهای خدمات مهندسی رشتهالزحمهحق

زینه شود هزینه خدمات نظام مهندسی درصد بسیار ناچیزی از هطور که در جدول مشاهده میهمان

 یف درساخت حتی در مقایسه با دستمزد و هزینه سایر خدمات ساختمانی و اجرایی است. لذا تخف

 باقایسه گذار در مثیر بر جذب سرمایهأهای ساخت و تهای حاضر رقم قابل توجهی برای کاهش هزینههزینه

ظام مات نهای حمایتی این طرح ایجاد نخواهد کرد. نکته مهم دیگر توجه به حساسیت خدلفهؤسایر م

جام سن انکیفیت ساخت بناهاست که نیازمند رعایت اصول صحیح ساخت و حُ یمهندسی برای ارتقا

ه کیفیت ا اهتمام جدی نسبت ببن یعمر باالهای ملّی و منظور حفظ سرمایهبهخدمات مهندسی است. 

ین که ای است )چه در مرحله طراحی و چه مرحله نظارت( ضرور ساخت و خدمات مهندسی ساختمان

حتی  رهااین عدد در برخی کشوکه  در حالی ،سال است 30شاخص در حال حاضر در کشور ما در حدود 

 50ی باالی ش برای رسیدن به عمر بناد. در حال حاضر در کشور ما تالرسسال نیز می 100به بیش از 

ی های قانونولیتنظر است. در کنار آن با توجه به مسئکیفیت ساخت و مصالح ساختمانی مد یسال با ارتقا

 ات ارائهت خدمتنها متناسب با اهمیهای حاضر نهکه برای مهندسان در قبال ساختمان وجود دارد، هزینه

 سهم بسیار ناچیزی است.   بلکه ،شده و مسئولیت مهندسان نیست

 

 . تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان2جدول 

 شش و هفت طبقه سه تا پنج طبقه یک و دو طبقه 

  1399هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا در سال 

 (ابالغی سازمان نظام مهندسی کشور )ریال
16،525،796 19،280،096 22،034،395 

 51/4 29/4 17/4 از هزینه ساخت تهرش چهاردرصد طراحی و نظارت 

رشته هر مترمربع  چهارهزینه طراحی و نظارت 

 )ریال(
689،126 827،116 993،751 
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ی م براسازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد غیردولتی و خصوصی است و ایجاد الزا دوم

دسی م مهنعبارتی ارائه خدمات نظاهای خصوصی در قوانین مغایر با مالحظات مربوطه است. بهبخش

دمات خصورت افراد حقیقی در مقابل ارائه قائم به شخص مهندس است و اعضای نظام مهندسی به

اصولی  ائه شدهدر هزینه خدمات ار تخفیفالزام افراد حقیقی به رو اینکنند. ازالزحمه دریافت میحق

مناطق  در اًعمدتهای ساختمانی موضوع این طرح ین پروژهتواند آن را نپذیرد. همچننبوده و فرد می

ای از لحاظ های اضافهدلیل دوری از مراکز شهری، هزینهای و حاشیه شهرها قرار دارند و بهحومه

حذف این  ،بنابراین عملیات ساختمانی برای مهندسان ایجاد خواهند کرد. بهآمد جهت سرکشی ورفت

رد ندسی موکه تخفیف در هزینه خدمات نظام مه شود و در صورتیپیشنهاد می ماده و تبصره ذیل آن

های مهدر راستای برنا» شود:ماده جایگزین بدین صورت پیشنهاد می ،نظر حتمی طرح حاضر است

ی نظام درصد تعرفه جار 70درآمد هزینه خدمات نظام مهندسی برابر با حمایتی مسکن اقشار کم

رکت در ه مشابمنظور تشویق مهندسان شود و در مقابل بهها در نظر گرفته میوژهمهندسی برای این پر

 گردد.انه مهندسان کسر مییدرصد زیربنای ساختمان از سهمیه سال 70ها معادل با این پروژه

ت نظام خدما طلب با معرفی سازمان نظام مهندسی استان مربوطه نسبت به ارائهواصورت دمهندسان به

 .«شوندهای مورد نظر معرفی میبه پروژه مهندسی

 های مهندسیهالتحصیالن رشتاز لحاظ کثرت فارغرا رتبه پنجم با توجه به اینکه ایران همچنین 

تغال و ف در اشدر همین زمینه دچار ضع و اتفاقاً ددارچین، هند، روسیه و آمریکا بعد از کشورهای 

ل و خی شدههای ساختمانی تشدید نیز دلیل رکود فعالیتهای گذشته بهدرآمدزایی است که در سال

 .دود داروجحوزه ناشی از عدم جریان مالی در این  ی مهندسیکارهاوعظیم بیکاران و تعطیلی کسب

و  (15)ه )ماد در این فصل در دو ماده تعیین مالیات و حق بیمه توسط وزارت راه و شهرسازی

ست مالیات که سازمان امور مالیاتی مکلف اشده  عنوانطرح  (15)در ماده ( مطرح شده است. (16)

ا بن را ی حمایتی مسکهاسازی، زیربنایی و روبنایی ساخت مسکن کلیه برنامهسازی، محوطهآماده

د. در د، محاسبه کنشومی اعالم توسط وزارت راه و شهرسازیازای هر واحد مسکونی که قیمت ثابت به

رایند در ف داد موجب مشکالتیهرچند که اجرای نامناسب روش حق بیمه قرار حق بیمه نیز ارابطه ب

اجتماعی  تأمینیمه تعیین تعرفه ب (16)اما ماده  ،دریافت حق بیمه شده و نیاز به اصالح این رویه است

ین ای حل اقرار داده است که روش مناسبی بروزارت راه و شهرسازی با قیمت ثابت را در اختیار 

وده و ببهام . واگذاری این اختیارات به وزارت راه و شهرسازی در طرح پیشنهادی محل ایستل نمشک

 خارج از وظایف و اختیارات این وزارتخانه است.

اساس قانون بیمه کارگران ساختمانی در حال حاضر متناسب با پروانه بر ـ بیمه( 15)ماده 

درصد عوارض  15صد سهم کارفرما از محل در 20گردد بدین صورت که ساختمانی تعیین می

های گذشته شود. در سالشونده توسط خود کارگران پرداخت میدرصد سهم بیمه 7ساختمانی و 
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رغم دریافت حق بیمه کارفرما خدمات مناسبی برای پوشش خدمات های بیمه بهه سازماننسفاأمت

مندی منظور بهرهاند. بهان ساختمانی ارائه نکرده... کارگرکارافتادگی، درمان و حوادث وبازنشستگی، از

 های ساختمانی دارای اهمیت است.ران ساختمانی از چنین خدماتی در نظر گرفتن بیمه در پروژهگکار

 

 ارزیابی کلیات فصل پنجم و ششم. 1-5

 ستضعف ومسکونت و رسیدگی به اقشار  تأمینعدالت در این دو فصل از نظر هدف آمایشی و اجرای 

 .شوندبوده و مثبت ارزیابی میاهمیت  زهمچنین نظم دادن به نظام معامالت کشور حائ

 
 

 . بررسی مواد طرح2

 

 . بررسی مواد طرح پیشنهادی3جدول 

 پیشنهاد توضیح متن طرح

 (1)ماده 

دولت موظف است نیاز سالیانه 

اعالم  براساسمسکن کشور را 

وزارت راه و شهرسازی مستند به 

العات طرح جامع مسکن، در مط

 تأمینمناطق شهری و روستایی 

 .نماید

 به توجه آن، با «1» ماده و تبصره مفاد

مالی و عدم تعیین محل  بار ایجاد

هفتادوپنجم  اصل خالف جبران آن،

چند ماده هر .است اساسی قانون( 75)

 از حمایت و دهیسامان قانون» (18)

 1387 صوبم «مسکن عرضه و تولید

این طرح را پوشش  مالی بخشی از بار

 این مفاد لکن با توجه به اینکه دهد،می

 در دولت است که مواردی برعالوه حکم

شده  آن اجرای به مکلف قانون آن

 اصل با مغایرت جهت از است،

 محل اساسی قانون( 75)هفتادوپنجم 

 .است تأمل

 

 «1»تبصره  ـ (1)ماده 

سال  چهاردولت موظف است در 

نحوی نخست اجرای طرح به

 انهیریزی و اقدام نماید تا سالبرنامه

حداقل یک میلیون واحد مسکونی 

در مناطق شهری و روستایی کشور 

 .تولید و عرضه گردد

انه یک میلیون واحد مسکونی ینیاز سال

با توجه به چه مطالعاتی استخراج شده 

است؟ براساس طرح جامع مسکن این 

هزار واحد در سال  787ود رقم در حد

است. در صورتی که حتی انباشت 

های گذشته ناشی از کاهش سال

چشمگیر تولید را در نظر بگیریم به 

سبب کاهش شدید فرزندآوری و رشد 

جمعیت، تقلیل چشمگیر تعداد 

 ی خالی وهاوجود خانه ،هاازدواج
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 پیشنهاد توضیح متن طرح

)در  سوی دیگر رشد اقتصادی منفیاز

 4/5تصادی طرح جامع مسکن رشد اق

درصدی منظور شده است(، شایسته 

انه مسکن مورد مداقه یاست نیاز سال

طی بررسی کارشناسی  قرار گیرد و

)معاونت مسکن و  سوی نهاد متولیاز

ساختمان وزارت راه و شهرسازی( اعالم 

. همچنین با توجه به گذشت چهار شود

سوی دیگر روند و از 1399ماه از سال 

و ابالغ طرح به دولت در یید أتتصویب و 

ترین حالت از نیمه دوم این خوشبینانه

ریزی طرح آغاز شده و در سال برنامه

تولیدی صورت  1399عمل در سال 

بنابراین این طرح با یک ؛ نخواهد گرفت

تا  1400ساله از ابتدای سال افق پنج

 خواهد بود. 1404پایان سال 

 «2»تبصره  ( ـ1)ماده 

سازی موظف است ه و شهروزارت را

پس از بازنگری طرح جامع مسکن، 

این طرح را به تصویب شورای عالی 

 .مسکن برساند

 در مسکن سالهبیست توسعه جامع طرح

 از حمایت و دهیسامان قانون( 3) ماده

 ماده «ج» بند و مسکن عرضه و تولید

 توسعه چهارم برنامه قانون( 30)

 تصویب به یول بود، شده بینیپیش

 .است نرسیده وزیران هیئت نهایی

 موجببه و حاضر حال در همچنین

 ،«عالی شوراهای وضعیت تعیین قانون»

 قانونی مبنای فاقد مسکن عالی شورای

 قانونی مبنای دارای آنچه صرفاً و است

 ماده موضوع استان مسکن شورای است،

 تفویض. است دهیسامان قانون( 17)

 که شورایی به مسکن جامع حطر تصویب

 توسط عنوان این به و حاضر حال در

 به عنایت با شود،می تشکیل دولت

 اعضای عضویت و قانونی مبنای فقدان

 اصل مغایر وزیر در آن، غیر

 اساسی قانون (138) وهشتمیکصدوسی

 به طرح جامع مسکن باید و است

 .برسد وزیران هیئت تصویب

 

 (2)ماده 

افزایی، تقویت توان اد هممنظور ایجبه

حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی 

 ابهام واجد مشابه، منابع سایر عبارت

است و با اصل شفافیت مغایرت دارد. 

 از منظور آیا شود مشخص باید ابتدا
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 پیشنهاد توضیح متن طرح

بخش مسکن، حساب واحدی تحت 

نزد  «حساب ملی مسکن»عنوان 

بانک مسکن از محل منابع 

های مرتبط با حوزه زمین، مالیات

مسکن، مستغالت و ساختمان، منابع 

بینی شده برای بخش مسکن در پیش

 قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل

امهال اصل و فرع  یااز بازگشت 

خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط 

انداز مسکن برگشتی صندوق پس

یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین 

 .گرددو سایر منابع مشابه افتتاح می

 خیر؟ یا است عمومی مجمع «مجمع»

 مسکن بانک اساسنامه( 6) ماده طبق

 امور وزیر با عمومی مجمع ریاست»

 با وی غیاب در و دارایی و اقتصادی

 اگر. «است تجارت و معدن صنعت، وزیر

 است بهتر باشد ماده این تغییر منظور

 اشاره آن تغییر به نسبت صراحتبه

 یهاسیاست «9» بند خالف اال و شود

 . بود خواهد قانونگذاری نظام کلی

 تواند موجبمی «5» تبصره حکم

 .شود مرکزی بانک منابع در اختالل

 «1»تبصره  ( ـ2)ماده 

 واز تاریخ تصویب این قانون وزیر راه 

یس مجمع بانک ئشهرسازی ر

مسکن خواهد بود و هرگونه 

تصرف بدون اجازه وی در ودخل

 حساب ملی مسکن ممنوع و در

حکم دخل و تصرف در اموال 

 عمومی خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی تخصصی در 

ها، رسیدگی به نظارت بر بانک

مالی بانکی  تأمینهای مالی و صورت

ندارد و صرفاً به این دلیل که بانک 

مسکن بانک تخصصی حوزه وزیر است 

دلیل موجهی برای این تغییر نیست. 

در وزیر امور اقتصادی و دارایی 

های تخصصی دیگر نظیر بانک بانک

یس مجمع و وزیر ئکشاورزی نیز ر

 مربوطه عضو مجمع است.

از تاریخ تصویب این حذف صدر ماده : 

یس ئقانون وزیر راه و شهرسازی ر

 مجمع بانک مسکن خواهد بود و

وزیر هرگونه دخل و تصرف بدون اجازه 

در حساب ملی مسکن  راه و شهرسازی

تصرف در ودخل ممنوع و در حکم

   اموال عمومی خواهد بود.

 

 «2»تبصره  ـ( 2)ماده 

منابع این حساب توسط وزارت راه و 

منظور اعطای شهرسازی تنها به

قیمت و پرداخت تسهیالت ارزان

های حمایتی مسکن های برنامهیارانه

 شود.می استفاده

مشارکت در تسهیالت اثربخشی 

سود تسهیالت بیشتری نسبت به یارانه 

به منابع حساب  زیرا مجدداً ،دارد

تواند منبعی گردد و میمسکن باز می

 برای حمایت مجدد قرار گیرد.

 مستقیماً وزارتخانه اینکه به توجه با

 است بهتر کند، اعطا تسهیالت تواندنمی

 دیگر هایبانک یا مسکن بانک طریق از

 .گیرد صورت

ط توسمنابع این حساب  ـ« 2»تبصره 

منظور تنها بهوزارت راه و شهرسازی 

اعطای تسهیالت حمایتی و در قالب 

منظور مشارکت در اعطای وام به

کاهش نرخ سود تسهیالت حمایتی در 

گیرد. های عامل قرار میاختیار بانک

های قیمت و پرداخت یارانهارزان

 های حمایتی مسکن استفادهبرنامه

 شود.می

سسات ؤا و مهبانک ( ـ3)ماده 

درصد  25اعتباری مکلفند حداقل 

درصد به ساخت واحدهای  20)

درصد به  5موضوع این طرح و 

های مربوط به خرید و سرفصل

( از تسهیالت تعمیرات مسکن

پرداختی از محل منابع داخلی خود 

را در هر سال مالی با نرخ سود 

 نیست مشخص «طرح این» از ظورمن

 یا است نمایندگان پیشنهادی طرح آیا

 .است ابهام واجد لذا مسکن، جامع طرح

درصد  25درخصوص اختصاص حداقل 

از تسهیالت، باید مشخص شود که این 

تسهیالت به چه اشخاصی اختصاص 

یافته است تا از تبعیض ناروا و اختصاص 

ت سساؤها و مبه کارکنان بانک عمناب

 ماده جایگزین:

سسات اعتباری مکلفند ؤها و مبانک

درصد از تغییرات  20حداقل معادل 

اص مانده تسهیالت اعطایی به اشخ

ذخایر مطالبات  ولتی )پس از کسرغیرد

الوصول( در یک سال منتهی مشکوک

را با نرخ مصوب  1399به سال مالی 

شورای پول و اعتبار، به بخش مسکن 
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مصوب شورای پول و اعتبار به 

 بخش مسکن اختصاص دهند.

اعتباری و وابستگان به آنها پیشگیری 

شود و اال محل بروز فساد و تبعیض 

سوم اصل  «9»ناروا بوده و مغایر با بند 

 است. قانون اساسی (3)

اعم از ساخت واحدهای موضوع این 

قابل تبدیل به فروش اقساطی(، طرح )

خرید مسکن، تعمیرات و ودیعه 

موارد  یک ازاختصاص دهند. سهم هر

ط فوق در تسهیالت مسکن توس

 شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

 «1»تبصره  ( ـ3)ماده 

های تخصصی به تشخیص بانک

بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن 

 امستثناز شمول احکام این ماده 

 .هستند

اعطای صالحیت اعالمی به بانک 

مرکزی جهت استثنا کردن از قانون، 

بدون تعیین ضابطه، از حیث مغایرت با 

و تبعیض ناروا  (85شتادوپنجم )هاصل 

 محل تامل است.

 

 «2» تبصره ( ـ3)ماده 

 سالیانه نیاز براساس فوق تسهیالت

 اعالم یهابرنامه و هاطرح در مسکن

 پرداخت شهرسازی و راه وزارت شده

 منابع ترکیب صورت در. شودمی

 ملی حساب منابع با عامل بانک

 براساس تسهیالت سود نرخ مسکن،

 ملی حساب منابع مشارکت نسبت

 نرخ براساس و عامل بانک با مسکن

 اعتبار،و  پول شورای مصوب سود

 .گرددمی محاسبه

 که پرداخت تسهیالتآنجاییازـ 

تواند آثار پولی و تورمی داشته باشد می

موکول کردن میزان آن به وزارت راه و 

تورم به ای نسبت شهرسازی که دغدغه

 ندارد مناسب نیست.

 اعطای مبنای اینکه به توجه با مادهـ 

 و راه وزارت هایبرنامه را تسهیالت

 حق اعطای نوعیبه و است، شهرسازی

 اصل خالف بدون ضابطه قانونی است،

 . است اساسی قانون( 85) هشتادوپنجم

 سالیانه نیاز براساس فوق تسهیالت

 اعالم یهابرنامه و هاطرح در مسکن

 پرداخت شهرسازی و راه وزارت شده

 بانک منابع ترکیب صورت در .شودمی

 نرخ مسکن، ملی حساب منابع با عامل

 نسبت براساس تسهیالت سود

 با مسکن ملی حساب منابع مشارکت

 مصوب سود نرخ براساس و عامل بانک

 .دشومی محاسبه اعتبار،و  پول شورای

 «4»تبصره  ـ (3)ماده 

سسات اعتباری در ؤها و مبانک

پرداخت تسهیالت موضوع صورت 

 این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی

مرکزی  در چارچوب مقررات بانک

 .هستند

ها چنین مجوزی دارند اکنون نیز بانک

و این حکم آثار عملی ندارد. پیشنهاد 

که این حکم  ها در صورتیشود بانکمی

یند دریافت مجوز ارا انجام دادند از فر

 ند.بانک مرکزی معاف شو

 متن جایگزین:

سسات اعتباری غیربانکی ؤها و مبانک

در صورت رعایت نسبت موضوع این 

 ماده، مجاز به انتشار اوراق رهنی صرفاً

با دریافت مجوز از سازمان بورس و 

 اوراق بهادار هستند.

 «5»تبصره  ( ـ3)ماده 

سسات اعتباری در ؤها و مبانک

صورت عدم رعایت موضوع این ماده 

مول پرداخت مالیات به میزان مش

یک درصد تفاوت تکلیف موضوع 

این ماده و مبلغ کل تسهیالت 

شده به بخش مسکن  تخصیص داده

های شوند. مالک ارزیابی، صورتمی

مالی حسابرسی شده و تسهیالت 

ثبت شده در سامانه سمات بانک 

مرکزی است. دولت موظف است 

 دولت درآمدهای کلیه اینکه به توجه با

 در شود، واریز خزانه حساب به باید

 به مالیات واریز ماده، این «5» تبصره

 اصل رعایت با باید مسکن ملی حساب

 و باشد اساسی قانون (53وسوم )پنجاه

 . است اشکال واجد اال

 ظر، به ن«5»همچنین در تبصره 

رسد که مالیات نبوده و بلکه جریمه می

تفاوت تکلیف »عالوه، در عبارت است. به

باید مشخص شود که « موضوع این ماده

متعلق این عبارت، تکلیف آن بانک 
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مالیات موضوع این تبصره را به 

ی مسکن نزد بانک مرکزی حساب مل

 .واریز نماید

ها؛ این متخلف است یا تکلیف کل بانک

 امر ابهام دارد.

وزارت راه و شهرسازی  ـ( 4)ماده 

موظف است نسبت به واگذاری 

مورد نیاز ساخت مسکن  اراضی

ساله، اقدام 99صورت اجاره به صرفاً

 نماید.

 سهتا  یکهای واگذاری صرفاً به دهک

پذیر به تشخیص اقشار محروم و آسیب

وزارت رفاه )سامانه رفاه ایرانیان(، 

بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی 

)ره(، وزارت راه و شهرسازی باید باشد. 

 تأمینرفاً در جهت اراضی واجد ارزش ص

مسکن افراد حائز برخورداری از حمایت 

دولتی نظیر بازنشستگان، معلولین، 

طالب، فرهنگیان، کارکنان نیروهای 

 مسلح و کارگران باید ارائه شود. در این

خصوص مالحظات جدی اقتصادی، 

و مناطق مرزی  آمایشی، مهاجرفرستی

ها باید دقت شود و به بقیه دهک

 پلکانی امتیازات اعطا شود. صورتبه

 و مفهومی لحاظبه «ساله99 اجاره»

 . است ابهام دارای لغوی

 

شورای عالی شهرسازی و  ( ـ5)ماده 

صالح معماری ایران و مراجع ذی

، هاتغییر کاربری اراضی در استان

مکلفند حسب اعالم وزارت راه و 

شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین 

های ت پروندهتکلیف خارج از نوب

ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ 

 د.وصول، اقدام نماین

مهلت مقرر در این ماده، نامعقول و از 

مصادیق تکلیف ماالیطاق بوده که این 

 امر مغایر با شرع است.

 

، مراتع و هاسازمان جنگل ( ـ6)ماده 

آبخیزداری کشور مکلف است 

استثنای اراضی که مستلزم به

فاظتی به تشخیص این اقدامات ح

سازمان است، اراضی واقع در 

محدوده و حریم شهرها و همچنین 

اراضی مصوب وزارت راه و 

ی هاشهرسازی برای طرح

سازی در خارج از حریم شهرک

ماه  دوشهرها را حداکثر ظرف مدت 

 .تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید

 محیط حفاظت سازمان اینکه به توجه با

 محیط و هازمین خصوصدر نیز زیست

 بهتر است، تکلیف دارای شده، حفاظت

 . شود اضافه نیز سازمان این است

لذا باید  ،تبصره دارد یکاین ماده 

به تبصره تغییر کند.  «1»عنوان تبصره 

 بار دارای ماده این تبصره همچنین مفاد

هفتادوپنجم  اصل مغایر و بوده مالی

 . است اساسی قانون( 75)

دلیل نیز به« های الزمزیرساخت» عبارت

 نداشتن تعریف قانونی، ابهام دارد.

الزام موضوع این ماده و تبصره آن، فاقد 
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ضمانت اجرای متناسب است و در 

 شود.عمل، به همین جهت محقق نمی

 (7)ماده 
نداریم و شماره مواد باید  (7)ماده 

 اصالح شود.

 

سات سؤ، مهاکلیه وزارتخانه ـ (8)ماده 

های دولتی و همچنین و دستگاه

( % 100صد )هایی که صد درشرکت

سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت 

باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و می

تحویل رایگان اراضی در اختیار خود 

یابی موضوع که در چارچوب مکان

دهی و حمایت ( قانون سامان6ماده )

گیرند یاز تولید و عرضه مسکن قرار م

مناطق چهارگانه تحت  یاستثنا)به

مدیریت سازمان حفاظت محیط 

زیست(، ظرف دو ماه از تاریخ 

به االجرا شدن این قانون بناالزم

درخواست وزارت راه و شهرسازی 

اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و 

امالک مکلفند پس از اعالم وزارتخانه 

یادشده ظرف یک ماه نسبت به 

ثبت انتقال ملک در دفتر تفکیک و 

امالک و صدور سند مالکیت به نام 

دولت با نمایندگی وزارت راه و 

 .شهرسازی اقدام نمایند

دار این بند لهئیکی از نقاط ابهام و مس

ای است که برای قانونی واگذاری اراضی

خدمات غیرانتفاعی نظیر ساخت 

... در نظر مسجد، مدرسه، درمانگاه و

و در مالکیت نهادهای گرفته شده است 

دولتی است و اساساً در نظام شهرسازی 

عنوان اراضی ذخیره توسعه در نظر به

شوند. در این خصوص نیز گرفته می

اعطای زمین نیازمند بررسی و تدقیق 

 رو  مفاد این مادهاینچندان است. ازدو

تواند موجب تجاوز وزارت مسکن به می

فساد  أمنش و هااراضی سایر سازمان

مند ، لذا باید اطالق این ماده ضابطهشود

 شود.

 

سازمان ملی زمین و  ( ـ9)ماده 

ی هامسکن مکلف است زمین

مستعد توسعه شهری با اولویت 

شهرهای در حال تهیه طرح جامع 

شهری شناسایی و مقدمات الحاق 

 را به شهرها فراهم نماید. هاآن

صورت اساساً هرگونه توسعه به

با توجه به تجربیات سنگین غیرمنفصل 

شود. و بد گذشته مردود دانسته می

ی مورد بحث این ماده باید ضاتمامی ار

صورت اراضی بر نیاز مطروحه و بهمبتنی

 متصل به بافت شهری باشد. 

 

ها، مراتع سازمان جنگل ـ( 10)ماده 

و آبخیزداری کشور مکلف است 

دی ها اراضی واقع در محدوده طرح

اها را حسب درخواست بنیاد روست

منظور مسکن انقالب اسالمی به

ساز در وتوسعه و هدایت ساخت

صورت رایگان در اختیار روستاها به

این نهاد قرار دهد و اسناد مالکیت 

در حال  هابا عنایت به اینکه روستا

کاهش جمعیت و نرخ رشد تثبیت شده 

به اراضی گسترده در این  یتند نیازهس

و صرفاً باید در  خصوص وجود ندارد

صالح بودن تقاضای مواردی که ذی

طور بر نیاز واقعی و همینمسکن مبتنی

تقاضای موجود افراد ساکن در محل 

وگرنه تجربه  ؛زمین اختصاص داده شود
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آنها را به نام بنیاد مسکن منتقل 

 نماید.

سه دهه اخیر توسعه کشور نشان داده 

شور منجر است که در مناطق مطلوب ک

به توسعه ویالسازی، داللی ملک، 

طور بازی زمین و مسکن و همینسفته

تخریب مناطق ارزشمند اکولوژیک 

شود و از هدف الگوی حمایتی خارج می

 شود. می

این نقاط در معرض تغییر کاربری که 

مهاجر غیربومی برای مطامع شخصی و 

کند تصرف می ینیازهای غیرمسکون

 ماده قانون هستند.محل اشکال در این 

وزارت صنعت، معدن و  ( ـ11)ماده 

تجارت مکلف است مصالح 

ساختمانی مهم تولید مسکن را 

اعالم وزارت راه و  براساس

شهرسازی با قیمت مصوب شورای 

 تأمینهای رقابت برای کلیه طرح

 .مسکن این قانون فراهم نماید

شورای رقابت موظف  ـ« 1»تبصره 

قیمت مصالح  است در تعیین

های دریافتی ساختمانی سهم یارانه

مصالح ساختمانی را که سازمان 

برنامه و بودجه تخصیص داده است 

شده مصالح ساختمانی از قیمت تمام

 کم نماید.

وظیفه شورای رقابت نظارت بر ـ 

بازارهای انحصاری و جلوگیری از 

سوءاستفاده از وضعیت مسلط به بازار 

ری قیمتگذایگاه است و هیچ شأن و جا

برای محصوالت موجود در بازارهای 

 غیرانحصاری ندارد.

که در صدر « مصالح ساختمانی مهم»ـ 

آمده و حکم شده وزارت  (11)ماده 

صنعت باید آنها را فراهم کند، مشخص 

نشده است مثالً آیا گچ و درب و پنجره 

آلومینیمی یا شیشه هم مصالح مهم 

 ر؟شوند یا خیمحسوب می

در حال حاضر بسیاری از مصالح ـ 

ساختمانی توسط شورای رقابت 

گذاری شود و این قیمتگذاری نمیقیمت

محدود به اقالمی نظیر میلگرد، تیرآهن 

ست ا . بنابراین ضروریاستو سیمان 

جز سه قلم فوق بناست اگر مصالحی ب

گذاری شود، توسط شورای رقابت قیمت

ا تفویض به این شور ت آن نیزااختیار

 شود.

با توجه به وجود تنوع برندهای ـ 

از  مختلف در تولید مصالح ساختمانی

 تأمینکار وسو و عدم تعیین سازیک

معدن  مصالح فوق توسط وزارت صنعت،

سوی دیگر، در ماده فوق از و تجارت

ز فساد و رانت وجود دارد. وامکان بر

کار باید توسط واین ساز ،بنابراین

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف 

های تنظیم است تا با اتخاذ سیاست

های پایدار نیاز طرح تأمینبازار، زمینه 

مسکن این قانون را به مصالح  تأمین

 ساختمانی فراهم کند.
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ارتی رصد شود که مناقصات نهادهای نظ

مصالح دچار  تأمینبرگزار شده برای 

 انحراف نشود.

با توجه به تعیین قیمت دستوری ـ 

توسط شورای رقابت، در صورت اختالف 

بین قیمت داخل و خارج از کشور 

 انگیزه قاچاق افزایش خواهد یافت.

 تأمیندر این طرح مشخص نشده که ـ 

آیا از چه طریقی باید انجام گیرد. 

شود و  تأمینبناست از تولیدات داخل 

معدن و تجارت  یا وزارت صنعت،

تواند از طریق واردات این محصوالت می

 . بنابراین الزم است بدواًکند تأمینرا 

 تأمینبرآوردی از توان تولید داخل در 

مصالح صورت گیرد. چراکه در صورت 

عدم تکافوی تولیدات داخل وزارت 

ت مجبور به انجام معدن و تجار صنعت،

گذاری دلیل قیمتو یا به استواردات 

دستوری، تولیدکنندگان داخل حاضر به 

 فروش مصالح فوق به وزارت صنعت،

معدن و تجارت نباشند که در این 

ای جز انجام واردات نیست. صورت چاره

یت منابع دواین با توجه به محد برعالوه

ارز برای  تأمینارزی الزم است محل 

ها در مصالح فوق نیز در تحلیل أمینت

 نظر گرفته شود.

هزینه صدور و تمدید  ( ـ12)ماده 

کار مانی و گواهی پایانپروانه ساخت

های حمایتی مسکن کلیه برنامه

 50وزارت راه و شهرسازی مشمول 

 .گردنددرصد تخفیف می

های این هزینه صرفاً برای اقشار دهک

تواند تخفیف پایین و مستضعفین می

 یهابرنامه» داشته باشد. عبارت

  .باشدمی ابهام دارای «حمایتی

 نکیبا نظام در اختالل موجب تبصره

سوم  اصل «10» بند خالف و شودمی

 .است اساسی قانون( 3)

 

هزینه خدمات نظام  ( ـ13)ماده 

مهندسی برای کلیه واحدهای 

های حمایتی مسکن مسکونی برنامه

درصد تعرفه جاری نظام  30

مهندسی است که با معرفی وزارت 

 .گرددراه و شهرسازی اخذ می

شور ک پنجبا توجه به اینکه ایران جزو 

التحصیالن مهندسی است در زمینه فارغ

در همین زمینه دچار ضعف در  و اتفاقاً

اشتغال و درآمدزایی است و خیل عظیم 

 یکارهاوجامعه بیکاران و تعطیلی کسب

ناشی از عدم جریان مالی در این زمینه 

 حذف



 

 

 _____________________________________________________________ 

  

23 

 پیشنهاد توضیح متن طرح

شود که این وجود دارد، پیشنهاد می

صورت یارانه دولتی تخفیف صرفاً به

دولت پرداخت شود. ضمن اینکه سوی از

 اگر. نیست معلوم معافیت تأمین محل

 و ضرر موجب نشود، بینیپیش منبعی

 این از که شودمی مهندسان به زیان

 بند و( 40)چهلم  اصل مغایر جهت

 قانون( 43)وسوم چهل اصل «5»

 .است اساسی

های نیرو، وزارتخانه ( ـ14)ماده 

طالعات نفت و ارتباطات و فناوری ا

مکلفند برای کلیه واحدهای 

های حمایتی مسکن مسکونی برنامه

حق انشعاب را دریافت کنند و  صرفاً

 تأمینحق دریافت هیچ مبلغی بابت 

 .و انتقال را ندارند

 بابت مبلغی قوانین طبق که صورتی در

 دریافت «انتقال و تأمین» هزینه

 ماده این در دریافت عدم شود،می

 اصل مغایر و بوده الیم بار موجب

 .است اساسی قانون( 75)هفتادوپنجم 

دارای « ی حمایتیهابرنامه»عبارت 

 .است ابهام

 

سازمان امور مالیاتی  ( ـ15)ماده 

سازی، مکلف است مالیات آماده

سازی، زیربنایی و روبنایی و محوطه

های ساخت مسکن کلیه برنامه

حمایتی مسکن را با قیمت ثابت 

ر واحد مسکونی که توسط ازای هبه

وزارت راه و شهرسازی اعالم 

 .گردد، محاسبه نمایدمی

 دارای «حمایتی یهابرنامه» عبارت

 .است ابهام

 و نبوده معلوم «ثابت قیمت» از منظور

 تفویض منظور اگر. است ابهام دارای

 اصول مغایر باشد، مجریه قوه به اختیار

 (85)هشتادوپنجم  و( 51)ویکم پنجاه

 .است اساسی ونقان

 

 تأمینتعرفه بیمه  ـ (16)ماده 

های حمایتی اجتماعی در کلیه برنامه

مسکن، با قیمت ثابت توسط وزارت 

راه و شهرسازی برای هر واحد 

 .گرددمسکونی تعیین و اعالم می

 دارای «حمایتی یهابرنامه» عبارت

  .است ابهام

 

بانک مرکزی مکلف  ( ـ17)ماده 

اگذاری تسهیالت است شرایط و

جران برای أقیمت به مستارزان

 .ودیعه مسکن را فراهم نماید تأمین

معنای افزایش پایه این ماده عمالً به

پولی به هر میزانی است که وزارت راه و 

 و آثار تورمی دارد. کندسازی اعالم شهر

 (3)البته در ماده  .این ماده حذف شود

سهم در تغییراتی که اعمال شده 

ودیعه نیز توسط شورای پول و اعتبار 

 تعیین خواهد شد.

 «4»تبصره  ( ـ17)ماده 

تواند نسبت سببی یا جر نمیأمست

جر داشته ؤنسبی درجه یک با م

 .باشد

نیاز به اصالح عبارتی دارد تا به تمامی 

ناظر بر منع  نیافته و صرفاًموارد، توسعه

دریافت تسهیالت موضوع این ماده 

 برای قانونی منع اینکه به توجه با باشد.

 ضمانت است الزم شود،می وضع افراد

 گرفته نظر در نیز متخلفین برای اجرایی
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 که گفت توانمی مذکور مورد در. شود

 روز تا را آن سود و تسهیالت باید

 .دهد عودت بانک به یکجا عودت،

 ماده الحاقی

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و 

ود برای ساخت مسکن نقدینگی موج

ای است که در طرح مغفول مانده نکته

 است.

سسات ؤها و مبانک ـ ماده الحاقی

توانند نسبت به اعتباری غیر بانکی می

سیس صندوق زمین و ساختمان و أت

قابل  مستغالت و امالک هایصندوق

معامله در بورس و در قالب عرضه 

ها . این صندوقکنندعمومی، اقدام 

قانون رفع  (17)و  (16)ل مواد مشمو

 «ب»پذیر و بند موانع تولید رقابت

قانون برنامه ششم توسعه و  (14)ماده 

های بعدی ها و دستورالعملنامهآیین

 الذکر، نیستند.مواد فوق

وزارت راه و شهرسازی  ( ـ18)ماده 

مکلف است در راستای افزایش عرضه 

تقویت واحدهای استیجاری و توسعه 

اندازی بازار اجاره نسبت به راه

 تسهیالت و اقدام ایحرفه داریهاجار

همکاری بانک مرکزی برای  با را الزم

گذاران متقاضی تولید سرمایه

واحدهای استیجاری در قالب 

 .ای فراهم نمایدداری حرفهاجاره

 «ایحرفه داریاجاره» عبارت از منظور

با  .است ابهام دارای و نبوده مشخص

ثر شدن حقوق مردم از این أتوجه به مت

عبارت، عدم تعیین حدود و ضوابط آن 

هشتادوپنجم موجب قانون، با اصل به

 رسد.می مغایر به نظر (85)

 

در راستای رصد و  ( ـ19)ماده 

نظارت بر بازار مسکن درج کلیه 

خرید، معامالت خرید، فروش، پیش

فروش و اجاره مسکن در پیش

نه ثبت معامالت امالک و ساما

مستغالت کشور و اخذ کد رهگیری 

 .الزامی است

 سامانه حاضر حال در اینکه به توجه با

 کشور مستغالت و امالک معامالت ثبت

 دسترسی قابل محدودی اشخاص برای

 همان به مربوط ماده این حکم آیا است،

 شامل را مردم عموم یا است افراد

 شاورم دفتر که صورتی در شود؟می

 نماید ثبت سامانه در را معامله امالک

 اماقد مستقالً باید نیز قرارداد طرفین آیا

  ؟کنند آن ثبت به

 ثبت سامانه از اطالعات کردن منتقل یاآ

 به کشور مستغالت و امالک معامالت

 معنایبه اسکان و امالک ملی سامانه

 و امالک معامالت سامانه شدن منحل

 طوراین راگ است؟ کشور مستغالت

 وظایف اخالل موجب امر این باشد

 تجارت و معدن صنعت، وزارت نظارتی
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 پیشنهاد توضیح متن طرح

 شودمی مسکن و امالک مشاور دفاتر بر

 اداری نظام خالف امر این نتیجهدر و

( 3) سوم اصل «10» بند و صحیح

 .است اساسی قانون

از تاریخ تصویب این  ( ـ20)ماده 

قانون ثبت هرگونه تعاونی مسکن 

معرفی افراد واجد شرایط با  منوط به

 .فرم ج سبز است

 ابهام دارای «است سبز ج فرم» عبارت

 . است

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

 وولید گرفته طرح پیشنهادی موجب تورم شدید و رانت در ساختار تی صورتهابا توجه به بررسی

دهد یشواهد نشان م. ودشعرضه محصوالت و همچنین مجوزهای واگذاری برخی امالک پیشنهادی می

در حال  دولت ودو سال اخیر نشان داده و نقش مجلس  های شدید بازار اثر خود را طی تقریباًکه تنش

های رحرو در کنار طاینهای ناشی از شکست بازار است نه کنترل آن. ازحاضر بیشتر برای رفع آسیب

که  ت مسکنلی خرید و چه در زمینه تولید و ساخما تأمینمرتبط با پرداخت تسهیالت چه در حوزه 

ادی در ح بنی، وضع قوانینی که اصالمالی را مدنظر قرار داده تأمینجانبه موضوع صورت یکصرفاً به

ر منج« سکنممدیریت عرضه زمین در بازار »و همچنین قوانینی که به « مدیریت بازار مسکن»زمینه 

 شودای تنظیم گونهموعه مقررات و الزامات قانونی حوزه مسکن بهمجشود. همچنین توصیه می شود،

نونی ای قاکه ضمن لحاظ جمیع جوانب امر و ایجاد امکان مدیریت بازار مسکن توسط دولت و نهاده

مسکن ار ر بازمنظور کسب انتفاع و سودآوری غیرمتعارف دگذاری بهبازی و سرمایهربط، زمینه سفتهذی

 .کندحذف  کشور را محدود و

، مسکن گرفته جهت افزایش تولید و تأمینهای صورتها و تالشطرح حاضر با وجود همه ضرورت

بی در د مناسرویکر . در این طرحاقتصادی و مالی دارای ایرادات متعددی استحقوق اساسی، از منظر 

، سیاست های دولتیییارسازی داای و بار مالی، مولدموضوعات بودجه تهاتر بدهی، حوزه تأمین مالی،

شد رضعیت طور کلی با در نظر داشتن وهای اجرایی دنبال نشده است. بهو تکالیف دستگاه حمایتی

 ی را باالقدینگنقدینگی و تورم و انتظارات تورمی باال، نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد ن

سال  اری وه احتمالی دولت در سال جخصوص با در نظر گرفتن حجم قابل توجه کسری بودجهببرند )ب

ودی بر مالی رکاحت آثارطرح حاضر منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و همچنین  ازآنجاکهآینده(. 

ته شور داشکنامطلوب قابل توجهی برای اقتصاد  آثارتواند ها خواهد داشت، اجرای آن میسایر بخش

 باشد. 
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و  قیمترزانقیمت، زمین رایگان، مصالح ساختمانی ا)تسهیالت ارزانیل بار مالی دلطرح بهاین 

دلیل تبعیض ناروا ( قانون اساسی و به75)هفتادوپنجم با اصل ها( تخفیف یا معافیت عوارض و مالیات

 باشده در طرح(  بینیها، امکانات و تسهیالت پیش)برخورداری بخش محدودی از مردم کشور از مزیت

و اعالم  قانون اساسی مغایر است. همچنین در ارائه( «9»بند  ـ 3( و اصل )48)وهشتم چهلل اص

بر لوازم فوریت طرح یا نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مبنی( آیین156وصول این طرح مفاد ماده )

 الیحه رعایت نشده است. 

ب ه تصویبت اصرار نمایندگان محترم شود. در صورپیشنهاد می رد کلیات طرحلذا بر این مبنا 

ا بناسب و تا با طی فرایندی م فوریت خارج شود حالت دوکلیات پیشنهاد مؤکد آن است که طرح از 

 د.ر گیرربط، وجوه مختلف این طرح با دقت کافی مورد بررسی قراهای ذیدخیل کردن همه کمیسیون

 

 منابع و مآخذ

 .جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی. 1

 .مسکن تأمینطرح دوفوریتی جهش تولید و . 2

 .قوانین موضوعه کشور. 3
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