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شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

یکی از انواع تولیدات شبکه »گزارش سیاستی« است که با هدف طرح مختصر و مفید 
یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش سیاستی 
حاضر نیز در قالب برنامه »بهبود وضعیت مسکن« در شبکه، در همین چارچوب تهیه 

شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 

معـرفی شبــکه
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از 3.2  بیش  واحد روستایی،  میلیون  از 5.3  اسالمی،  انقالب  بنیاد مسکن  آمار  طبق 
میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۶1 درصد از مسکن های روستایی سطح 
کشور با کوچک ترین زلزله فرومی ریزند و به این ترتیب، جان 13 میلیون روستایی در 

خطر است.

در زلزله اخیر استان کرمانشاه، عمده جان باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به 
از 70  ارائه شده، بیش  ساکنین واحدهایی روستایی غیر مقاوم بودند؛ طبق آمارهای 
درصد مسکن های روستایی در استان کرمانشاه غیرمقاوم هستند و 14 هزار واحد از 

تخریب های صورت گرفته، مربوط به آنها بوده است. 

بر اساس بخش 1 بند »ب« ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و دولت موظف به بهسازی و نوسازی ساالنه 200 هزار واحد مسکن روستایی 
در کشور هستند. به رغم این هدف گذاری ها، در سال های اخیر تکلیف قانونی مذکور 
محقق نشده است؛ به طوری که طبق آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی عقد قرارداد از 
میانگین 215 هزار واحد مسکونی در 7 سال ابتدایی طرح از 1384 تا 1391 به حدود 
۶0 هزار واحد در 5 سال اخیر از 1391 تا 139۶ رسیده است که روند نزولی بهسازی 

و نوسازی مسکن های روستایی را به وضوح نشان می دهد.

اعتبارات  منابع و  تأمین  بانک ها در  این کاهش محسوس، عدم همراهی  دلیل اصلی 
الزم بوده که منجر به سخت گیری در تأمین ضامن توسط روستائیان شده است. دلیل 
دیگر مبلغ کم وام و عدم تناسب آن با هزینه های ساخت یک واحد مسکونی ایمن و 
استاندارد است؛ این مقدار وام )20 میلیون تومان( برای نوسازی یک واحد استاندارد 

به لحاظ فنی کفایت نمی کند.

خالصه مدیریتی



نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، عالوه بر کاهش تلفات و خسارات بالیای طبیعی، 
می تواند زمینه اشتغال جمع کثیری از روستائیان )معادل 300 تا 400 هزار نفر در سال به 
ازای ساخت 200 هزار واحد مسکن روستایی( را فراهم نماید. از آنجا که 3.2 میلیون 
مسکن غیرمقاوم در کشور وجود دارد، در صورت مقاوم سازی ساالنه 200 هزار واحد، 
حدود 1۶ سال برای تکمیل آن ها زمان الزم است )بدون در نظر گرفتن واحدهایی که 

اضافه خواهد شد(؛ در نتیجه اشتغال ایجاد شده پایدار خواهد بود.

گفتنی است عالوه بر منابع بانکی که با پرداخت یارانه سود توسط دولت با سود پائین 
می  نیز  مهر  مسکن  تسهیالت  بازگشتی  اقساط  گیرد،  می  قرار  روستائیان  اختیار  در 
تواند یکی از منابع مالی قابل اتکا جهت نوسازی و بازسازی مسکن روستایی و اعطای 

تسهیالت مرتبط با آن باشد.
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بخش اول
مقدمه

اغلب روستاها دارای مسکن های قدیمِی خشتی و گلی یا سنگی هستند؛ به عبارتی با 
سازه بنایی غیر استاندارد ساخته شده اند که این موضوع خود گواه بر این است که جان 

روستاییان ساکن در این واحدهای مسکونی در خطر است. 

از طرفی دیگر عدم برنامه ریزی مشخص دولت برای مقاوم سازی مسکن های روستایی 
و کاهش آمار آن در سال های اخیر، فرصت اشتغالزایی و افزایش امنیت زندگی در 

روستا را به یک تهدید تبدیل کرده است.

بنابراین الزم و ضروری است تا خانه های روستایی غیر ایمن در روستاها مقاوم سازی 
شوند تا خسارات جانی و مالی در اثر وقوع زلزله در کشور کاهش یابد.
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بخش دوم 
وضعیت مسکن روستایی در کشور

طرح بهسازی مسکن روستایی از سال 1374 توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی آغاز گردید؛ 
به  نیل  و  روستایی  مسکن  بهسازی  اجرای  روند  در  تسریع  به منظور  ادامه  در 
نقاط ضعف و کمبود سال های گذشته،  به شناسایی  با توجه  این طرح و  اهداف 
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال 1384 در هیئت دولت وقت مطرح  

و به تصویب رسید.

در این طرح برای ساخت مسکن روستایی تسهیالت بانکی در اختیار روستاییان قرار 
می گرفت تا ضمن بهبود بافت های مسکونی در روستا، از مهاجرت روستاییان به شهرها 
کاسته شده و به تثبیت جمعیت روستایی و افزایش تولید در روستاها منجر شود و طی 
آن، برای مقاوم سازی ساالنه 200 هزار واحد مسکونی روستایی کم دوام و بی دوام در 

روستاهای کل کشور اقدام و برنامه ریزی شد.

ششم  برنامه    59 ماده  »ب«  بند   1 جزء  در  مجدداً  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با 
توسعه کشور مطرح شد و طبق آن دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری 
سکونت گاه های روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی( منابع مالی و 
تسهیالت ارزان قیمت و زمین موردنیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون 
برنامه تأمین و بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی 
با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد )%5( و تأمین مابه التفاوت سود 
تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از طریق بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی به عمل آورد.

با  تا 90  در طی سال های 84  روستایی  هزار مسکن  مقاوم سازی ساالنه 200  قانون 
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روند صعودی و مناسبی همراه بود؛ در آن سال ها 1.37 میلیون مسکن روستایی پایان 
کار گرفتند و به حدود 214 هزار واحد به طور میانگین تسهیالت نوسازی و بهسازی 

پرداخت شد. 

این تسهیالت در برخی از سال ها حتی به بیش از 300 هزار واحد روستایی پرداخت 
شد؛ در سال 84 مبلغ تسهیالت 5 میلیون تومان بود و به صورت پلکانی و با افزایش 
ساالنه 15 درصد، در سال 90 به 12.5 میلیون تومان افزایش یافت این مبلغ ها با هزینه 
ساخت خانه مقاوم با استاندارد مهندسی متناسب بود و متقاضیان به راحتی با ضمانت 
مقاوم سازی خانه های  می کردند؛ وضعیت  دریافت  بانک ها  از  را  وام خود  زنجیره ای 
روستایی آن قدر متناسب بود که رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروز سال 1391 
در حرم رضوی از ساخت مسکن روستایی تحت عنوان طلیعه پیشرفت و عدالت در 

کشور یاد کردند.

شکل 1. آمار تعداد مسکن های روستايی خاتمه يافته از سال 1384 تا 1390

و  بهسازی  بر  مبنی  قانونی  تکلیف  گذشته  سال  چند  در  به رغم هدف گذاری ها  اما   
نوسازی ساالنه 200 هزار واحد مسکن روستایی محقق نگشته است؛ به طوری که طبق 
آمار بنیاد مسکن در اعتبار سال 95 حدود 130 هزار واحد روستایی ابالغ شده که از 
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این تعداد 99 هزار واحد مسکن روستایی به بانک ها معرفی شده اند و تنها برای ۶4 هزار 
واحد آن )معادل 32 درصد( انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است؛ این در حالی است 

که هنوز اعتبارات سال 9۶ در نظر گرفته نشده است.

برای ساخت مسکن روستایی  هیچ سهمیه ای  و 1394  در سال های 1392  همچنین 
تخصیص نیافته و در سال جاری نیز کماکان سهمیه سال 1395 در حال انجام است. بر 
این اساس طی 5 سال اخیر تنها 250 هزار مسکن روستایی پایان کار گرفتند و به طور 

میانگین حدود ۶0 هزار واحد برای مقاوم سازی عقد قرارداد شده است.

اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  آمار رسمی  طبق  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  همچنین 
از 5.3 میلیون واحد مسکونی روستایی حدود 3.2 میلیون واحد ناایمن و غیر مقاوم 
هستند به عبارت دیگر ۶1 درصد از مسکن های روستایی کشور با کوچک ترین زلزله 

فرومی ریزند.

شکل 2. آمار تعداد مسکن های روستايی خاتمه يافته از سال 1391 تا 1395

این کاهش در تعداد انعقاد قرارداد در سال های اخیر در حالی است که طبق گفته های 
کنند.  را مقاوم سازی  ناایمن  تمام خانه های  تا سال 1405  باید  بنیاد مسکن  مسئولین 

همچنین که طبق قانون، ساالنه باید 200 هزار واحد روستایی مقاوم سازی شود.
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با توجه به 3 میلیون و 200 هزار واحد روستایی غیر مقاوم موجود و بدون احتساب 
فرسودگی واحدها در آینده، بهسازی و مقاوم سازی واحدهای فعلی با همین سرعت 
این در حالی است که دولت  برد؛  )ساالنه 200 هزار واحد(، 1۶ سال زمان خواهد 
را  آینده  در سال  واحد مسکن روستایی  هزار  بودجه 97 ساخت 50  تبصره 18  در 
هدف گذاری کرده است که برخالف قانون برنامه ششم می باشد و به دلیل وجود 3.2 
میلیون واحد مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور، حدود ۶4 سال فرآیند مقاوم سازی 

خانه های فرسوده روستایی با این برنامه طول خواهد کشید.

شکل 3. درصد مسکن های روستايی مقاوم و غير مقاوم در کشور
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جدول 1. عملکرد قانون مقاوم سازی مسکن روستايی از اعتبارات سال 1384 تا 1395

اعتبار سنوات 1384 لغایت 1395 تا مورخ 15/10/96 

سهمیه سال
تخصیصی

سهمیه 
ابالغی

تعداد 
عقدقرارداد

اجرای 
فونداسیون

دیوارچینی 
و پوشش 

سقف
اختتام یافته

1384200.000200.000193,559184,782175,726170,490

1385200.100200.100194,628185,151177,654173,712

1386299.250299.250214,860209,540203,434200,212

1387200.156200.156182,128175,967171,497168,920

1388212.839212.839209,827205,455200,816198,087

1389400.000400.000365,625351,209337,862330,744

1390192.700192.700143,421138,192132,143128,704

1391255.400255.400125,005121,166116,679113,389

1393200.000150.057113,187110,640106,892101,869

1395200.000130.38764,82660,07248,42935,383

جمع 
2.360.4552.240.9071.807.0761.742.1741.671.1321.621.510کل
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بخش سوم 
فرصت اشتغالزایی از طریق نوسازی مسکن روستایی

ساخت  و ساز مسکن عالوه بر اینکه شرایط را برای تأمین مهم ترین نیاز خانوار فراهم 
می کند، این امکان را ایجاد می نماید که با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین اشتغال در 

کشور شکل بگیرد. 

از  یکی  واقع مسکن  در  است؛  شناخته شده  »لوکوموتیو«  عنوان  به  همچنین مسکن 
دادن  نسبت  می کند.  کمک  اقتصاد  درون زای  رشد  به  که  است  اقتصاد  های  پیشران 
لوکوموتیو به بخش مسکن از آن جهت است که فعال شدن این بخش می تواند دیگر 

حوزه ها و بخش های اقتصادی را نیز فعال نموده و با خود به حرکت درآورد.

بررسی ها نشان می دهد در این بخش به ازای هر 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری امکان 
ایجاد اشتغال برای 100 نفر به وجود می آید؛ با افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن 
صنایع مرتبط با آن مانند سیمان، ذوب آهن، سنگ و کاشی، چوب و مبلمان، پنجره 

سازی و … نیز فعال شده و از این طریق نیز افراد بسیاری مشغول به کار می شوند.

مستقیم،  به صورت  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه  مسکن  بخش  در  سرمایه گذاری  واقع  در 
به صورت غیرمستقیم نیز به دلیل زنجیره های پسینی این بخش اشتغال ایجاد می کند. 
این  در بخش مسکن حاکم شده،  رکود  می دهد هرگاه  نشان  بررسی ها  که  همچنین 

مشاغل نیز که اغلب تولیدی هستند وارد رکود و زیان دهی شده اند.

ارزان،  زمین  ارزان،  کار  نیروی  دلیل  به  با مسکن شهری  قیاس  در  روستایی  مسکن 
توسعه  محرک  به عنوان  می تواند  مسکن  ساخت  و  مصوب  اعتبارات  سرعت جذب 
اقتصادی زود بازده ایفای نقش نماید. همچنین طبق گفته رییس بنیاد مسکن انقالب 
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اسالمی 10 تا 15 درصد فوالد تولید داخل و 10 تا 12 درصد سیمان تولید کشور در 
این ساخت و سازها استفاده خواهد شد که باعث رونق اقتصاد کشور می شود. 

بیکاران  از  نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، می تواند زمینه اشتغال جمع کثیری 
کشور معادل بیش از 300 تا 400 هزار نفر در سال به ازای ساخت 200 هزار واحد 

مسکن روستایی را فراهم نماید؛ اشتغالی که پایدار خواهد بود. 

در واقع به دلیل وجود 3.2 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور و در صورت 
مقاوم سازی ساالنه 200 هزار واحد، حدود 1۶ سال زمان برای تکمیل آن ها الزم است 
که می توان نتیجه گرفت با توجه به بلندمدت بودن فرصت های شغلی ایجادشده از این 

مسیر، این اشتغال ها پایدار خواهد بود.
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بخش چهارم 
تهدید جان روستائیان نتیجه کاهش نوسازی مسکن روستایی

در حال حاضر بسیاری از روستاهای کشور با مسئله بحرانی به نام خانه های غیر مقاوم 
درگیر هستند؛ با توجه به موارد گفته شده و لرزه خیزی کشور برای حل این معضل 
باید این مسکن ها مقاوم سازی شوند. با وجود این، راهکار مذکور در مناطق روستایی 
کم تر مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و مسئولین با قدرت سابق این 

امر مهم را اجرایی نمی کنند.

اهمیت مقاوم سازی واحد های مسکونی هنگامی مشخص می شود که به عنوان نمونه، 
خانه هایی که در هجدک راور پس از زلزله سال 83 بازسازی و نوسازی شده بودند، 
در زلزله اخیر یک کشته هم نداشته اند؛ این در حالی است که در استان کرمانشاه به 
دلیل وجود 70 درصد خانه های روستایی غیرمقاوم، 14 هزار واحد روستایی در زلزله 
اخیر به طور کامل تخریب شدند و عمده جان باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به 

خانه های روستایی غیر مقاوم بودند.

با توجه به وجود 3.2 میلیون مسکن روستایی غیر ایمن در کشور با یک حساب ساده، 
حداقل جان 13 میلیون نفر به عنوان ساکنین این واحدها در معرض خطر است.

گرفته  جدی  کشور  در  روستایی  مسکن  مقاوم سازی  موضوع  درصورتی که  بنابراین 
نشود، بعد از وقوع زلزله و داغدار شدن بسیاری از خانواده ها، دولت ها مجبور می شوند 
تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجه ای به مراتب بیشتر را هزینه کنند؛ طبق 
برآوردی که صورت گرفته است، این مقدار حدود ۶0 میلیون تومان است یعنی چیزی 
حدود 3 برابر شرایط عادی هزینه  بر دولت تحمیل می کند. همان طور که مشهود بود در 
زلزله اخیر کرمانشاه حدود 1 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و هزینه های معیشتی 

خانوار زلزله زده توسط دولت ابالغ گردید.
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شکل 4. تصاوير خانه های غير مقاوم در برابر باليای طبيعی روستاهای بوژان و گورگاوان استان کرمانشاه
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بخش پنجم 
منابع بانکی چالش سال های اخیر نوسازی مسکن روستایی

مسکن های  نوسازی  صعودی  روند  ادامه  جوابگوی  بانکی  منابع  اخیر  سال های  در 
روستایی نبوده است؛ عدم همراهی بانک ها در تأمین منابع و اعتبارات الزم منجر به 

سخت گیری در تأمین ضامن توسط روستاییان شده است.

البته طبق مصوبه هیئت  هنگام عقد قرارداد، ضامن متقاضی باید به بانک ارائه شود. 
دولت در تاریخ 95/02/29 ضامن به صورت سفته زنجیره ای است؛ به نحوی که هر سه 
متقاضی ضامن یکدیگر می شوند و هرکدام یک فقره وام دریافت می کنند؛ با این وجود 
برخی از بانک ها ضمانت زنجیره ای را قبول نمی کنند و از متقاضیان دو نفر کارمند 
به عنوان ضامن می خواهند که با شرایط موجود بیش تر روستاییان به مشکل برخورده اند. 

اخیر  سال های  در  را  مقاوم سازی  فرآیند  کاهش  اصلی  دلیل  متقاضیان  و  مسئولین 
سخت گیری بانک ها در اعطای وام عنوان کردند؛ ایشان معتقدند با وجود کمک های 
بسیاری که بانک ها در تمام سال های اجرای طرح مقاوم سازی مسکن های روستایی 
آنکه دولت  علیرغم  و  نمی کنند  ابالغ  را  تمام سهمیه  اخیر  در سال های  اما  کرده اند، 
شامل  که  تسهیالت  تضمین نامه  و  اعالم  بانک ها  به  تصویب،  را  تسهیالت  هرساله 
اصل، سود و مابه التفاوت سود است را تأمین می کند، اما بانک های عامل در پرداخت 
تسهیالت مانند اوایل طرح همکاری نمی کنند و در سال های اخیر روند تسهیالت دهی 
به کندی صورت می پذیرد و دلیل را کمبود منابع اعالم می کنند. این در حالی است که 

مردم استقبال خوبی از بهسازی و نوسازی مسکن های روستایی دارند.
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شکل 5. نمودار سهميه ابالغی بانک ها از سال 1384 تا 1395

دیگر دلیل کاهش مقاوم سازی مسکن روستایی در شرایط فعلی، مبلغ کم وام و عدم 
تناسب آن با هزینه های ساخت یک واحد مسکونی ایمن و استاندارد است. به دلیل 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال های اخیر و دستمزد نیروهای کار ساختمانی و 
هزینه باال بارگیری مصالح به دلیل مسافت زیاد روستاها تا شهر، این مقدار از وام )20 
میلیون تومان( برای ساخت و مقاوم سازی یک واحد استاندارد به لحاظ فنی کفایت 

نمی کند.
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بخش ششم 
پیشنهادهای  عملیاتی

در  روستایی  مسکن های  مقاوم سازی  لزوم  و  گزارش  این  در  شده  ذکر  موارد  طبق 
کشور، ضروری است مجلس و دولت پیگیر هرچه بیش تر این موضوع شوند و با رفع 
موانع موجود، قانون مقاوم سازی ساالنه 200 هزار مسکن روستایی که راه حل کاهش 
ایجاد  بر  عالوه  و  است  کشور  در  طبیعی  حوادث  از  ناشی  مالی  و  جانی  خسارات 

اشتغال، امنیت زندگی در روستا را افزایش می دهد را اجرایی کنند.

در این زمینه پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

یک( تسهیالت بهسازی و نوسازی ساالنه 200 هزار مسکن روستایی از 200 میلیون به 
300 میلیون ریال به ازای هر واحد افزایش یابد.

اقساط وصولی  از  یارانه سود،  اعطای  بر  اعتبارات الزم عالوه  تأمین  منظور  به  دو( 
اقساط مسکن مهر نیز استفاده شود؛ اقساط بازگشتی مسکن مهر ساالنه حدود 4 هزار 
و 800 میلیارد تومان است و تاکنون حدود 1۶ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر 

بازگشته است که 10 هزار میلیارد توماِن آن در اختیار بانک مسکن قرار دارد. 

سه( دولت بانک مسکن را مکلف نماید این تسهیالت را از محل بازپرداخت اقساط 
مسکن مهر و با دریافت سفته زنجیره ای به عنوان ضامن، به متقاضیان معرفی شده از 

طرف بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت کند.

چهار( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ضوابط دقیق و محکمی را جهت الزام 
بر  و  نماید  تدوین  به روستاییان  بازسازی  و  نوسازی  تسهیالت  پرداخت  به  بانک ها 

فرآیند اعطای تسهیالت، نظارتی دقیق داشته باشد.




