
 

 

1 

 كل كشور 1397ربرسي اليحه بودهج سال 

 . بخش مسكن، شهرسازي و مدرييت شهري11
 

 

 

 

 

 

 

 كليات

های متخذه، که بايد تنظیم آن به نحوی ای و مأموريتبینی اعتبارات بودجهاليحه بودجه ظرفیتی است برای پیش

های ذيربط باشد. باشد که زمینه تحقق اهداف، احكام باالدستی و همچنین رافع نیازهای اعتباری تكالیف و برنامه

جمله نرخ بخشی ازهای برونها و برنامهطرف متأثر از سیاست بخش مسكن و شهرسازی و مديريت شهری از يك

کننده کمّ و کیف اين تواند تعیینبخشی میها و اقدامات درونارز، ارزش پول ملی و ... است و از طرف ديگر، برنامه

 هاي متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن باها و برنامهنوع سياستبخش باشد. از اين منظر، بررسی 

تکاليف قانوني و بخشي در اليحه بودجه بخش مسکن و شهرسازي و مديريت شهري حکايت از آن 

بخشي مرتبط با اين حوزه و همچنين منابع اعتباري بخشي و برونهاي درونگيريدارد كه جهت

ها و مشکالت اين بخش باشد و فاقد تواند رافع چالشنمي 1397بيني شده در اليحه بودجه سال پيش

و بسیاری از امور با اهمیت در اين  حکام و منابع اعتباري الزم به جهت پاسخگويي به نياز بخش استا

توجهی قرار گرفته است، پرداختن به ضرورياتی مانند مسكن اجتماعی )وعده دولت(، بخش مورد غفلت و کم

ی شهرسازی و لحاظ حداکثر های فرسوده )براساس طرح جامع و با رعايت معیارهانشینی و نوسازی بافتحاشیه

ها، توزيع و آمايش جمعیت، گونه بافتدرصد از اين 10آزادسازی عرصه( و تكلیف قانونی در نوسازی سالیانه 

و  مقررات، اجرای ضوابطکیفیّت و کمیّت نظارت عالیه بر و  سازی بناهای بااهمیت و ضروریمقاومجديت در 

توجه به تكالیف ساختارهای تشكیالتی(،  وسازهای شهری )باساخت های عمرانی واستانداردها در کلیه پروژه

کیفی مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای واهداف کمّی

یك های مرتبط با توسعه روستاها و تفكشهری، ضرورت افزايش اعتبارات برنامهونقل عمومی درونهای حملبرنامه

ها و ضرورت تحقق مهاجرت معكوس و الزام های روستايی از شهری )با توجه به مغفول ماندن برنامهرئوس برنامه

جمله مواردی است که در اين ها و ... ازها و دهیاریدر تقويت مبادی مهاجرت(، تقويت منابع درآمدی شهرداری

تواند که از سنوات گذشته بر اين بخش حاکم بوده، نمی گرفت. استمرار اين وضعیتاليحه بايد مورد توجه قرار می

هاي مرتبط با بخش بررسي رديفزمینه و تضمینی برای حل مسائل و مشكالت مربوطه در سال آتی باشد. 

ها و حتي سازي و مديريت شهري، بيانگر آن است كه اين اليحه از استمرار سنواتي ضعفمسکن و شهر

 اي برخوردار است. هاي بودجهها و برنامهيفعدم نظم رفتاري در تنظيم رد
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ساز ارتقا و بهبود اين بخش تواند زمینهتوجهی به احكام برنامه ششم توسعه در حوزه مسكن و شهرسازی و مديريت شهری نمیبی

وستايی و نامشخص بودن های شهری و رهای متفرقه اين اليحه، عدم تفكیك برنامهباشد و گنجاندن حجم زيادی از اعتبارات در رديف

هزار هكتار بافت  120نشینی و ضرورت نوسازی بیش از خصوص مهاجرت، حاشیهسهم اعتبارات هر بخش، عدم اتخاذ تمهیدات الزم در

عنوان فرصت بازتولید حداکثری های جامع شهرسازی نوين )بهمنطبق بر طرح 1شهر کشور( 1245شهر از  485هم در فرسوده )آن

مند شدن قیمتگذاری ملك در بازار و ضابطه جه به محدوديت عرضه زمین در شهرها و ضرورت آزادسازی حداکثر عرصه(مسكن، باتو

وشهرسازی )و تشكیالت وابسته( در راستای اجرای تكالیف ها و اعتبارات وزارت راهمسكن کشور )استیجاری و مالكیتی(، لزوم تدقیق برنامه

کیفیت  یتوجهی به ارتقاها )از بابت افزايش اعتبارات توسعه روستايی( و نیز بیها و دهیاریمان شهرداریقانونی، ضرورت تقويت منابع ساز

عنوان نقاط ضعف اين بخش از اليحه از سنوات گذشته استمرار جمله مواردی است که بهمبادی مهاجرت و لزوم توجه به توزيع جمعیت، از

 ره شده اصالح شود.داشته است و ضروری است تا نقاط ضعف اشا

نسبت به اعتبارات موضوعه در 1397شايان ذکر است که برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی در اليحه بودجه سال 

ای با های سرمايهدارايی درصد افزايش و در بخش اعتبارات تملك 49/24ای با در بخش اعتبارات هزينه 1396قانون بودجه سال 

شود، بررسی احكام باالدستی در ها که مطلوب ارزيابی میش مواجه است و فارغ از افزايش اعتبار برخی از برنامهدرصد کاه 50/32

دهد که رويكردهای اتخاذ شده در ماده واحده اليحه شهری و توسعه روستايی نشان میونقل درونبخش مسكن، شهرسازی و حمل

 ارائه نكرده است. ،اين بخش باشد ین و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقا، هیچگونه حكم خاصی درخصوص مسك1397بودجه سال 

گرفت، درك صحیح از شرايط بحران مسكن و رسد آنچه بايد مورد توجه بیشتر برای تنظیم اليحه بودجه قرار مینظر میبه

دل در بازار مسكن و شهرسازی بخشی برای رونق و ايجاد تعابخشی و برونتقويت مبادی مهاجرت و اتخاذ تمهیدات صحیح درون

نشینی و نوسازی جمله چگونگی نحوه برخورد با مسئله حاشیهشود. مواردی ازباشد که در اين اليحه ردی از آن مشاهده نمی

های فرسوده که در برنامه ششم بدان تأکید شده است، ساماندهی کالبدی شهری و روستايی، توزيع و آمايش جمعیت شهرها، بافت

ها و تبیین توسعه روستايی و مسكن و شهرسازی و شهری، ارتقای برنامهونقل درونمالی و اعتباری مديريت شهری و حملتقويت 

ای و گفتنی است که از جمع کل اعتبارات هزينه طلبد.های وابسته را میای اين دستگاه و تشكلتوجه بیشتر به وظايف اساسنامه

حدود  1397میلیون ريال( در اليحه بودجه سال  4،901،031،838برحسب امور و فصول )يعنی  ای و مالیهای سرمايهدارايیتملك 

و  توسعه فصل؛ مسكن فصل)شامل ستايی و رو یشهر انعمر ،مسكن رمواريال( به  میلیون 24.564.789 درصد آن )معادل 05/0

است که ستايی( رو و یشهر انعمر، مسكنر موا در توسعهو  تحقیق فصلب، فاضال و آب فصلی؛ عشايرو  ستايیرو ،یشهر تخدما

درصد کاهش اعتبار نشان  19/70میلیون ريال( به میزان  82.414.789)يعنی  1396نسبت به اعتبار مذکور در قانون بودجه سال

ور، حدود ای و مالی برحسب امور و فصول مذکهای سرمايهدارايیای و تملك دهد. در اين اليحه از جمع کل اعتبارات هزينهمی

ونقل تخصیص يافته است که نسبت به اعتبار مذکور در قانون میلیون ريال( به فصل حمل 49.787.163درصد آن )يعنی  01/1

 83/8دهد. در اين اليحه، درصد کاهش اعتبار نشان می 67/51میلیون ريال( به میزان  103.028.340)يعنی  1396بودجه سال

که نسبت به اعتبار  های متفرقه اختصاص داده شده استريال( به رديفمیلیون  432.798.234ی درصد از کل اعتبارات اليحه )يعن

شايان  .دهددرصد کاهش اعتبار نشان می 67/36میلیون ريال( به میزان  68.488.695)يعنی  1396مذکور در قانون بودجه سال

های متفرقه در اليحه )برآورد اعتبارات رديف 9ج در جدول مندر، 1397ذکر است که از مجموع اعتبارات متفرقه اليحه بودجه سال 

 میلیون ريال، به حوزه مسكن، شهرسازی و مديريت شهری اختصاص يافته است. 45.978.000(، به میزان 1397سال 
                                                                                       

 ي شده است.يشهر در كشور شناسا 485هزار هكتار بافت فرسوده براساس مطالعات صورت گرفته از  120ت راه و شهرسازي، . با توجه به آمار وزار1
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 تطابق اليحه با قوانين باالدستي و دائمي 

، تكلیف و ضرورت قانونی است تا اين اليحه در تطابق و رواز آنجا که برنامه ششم توسعه در سال گذشته به تصويب رسید، ازاين

سوی ديگر يكسری تكالیف موضوعی مندرج در قوانین شد. ازظارات آن برنامه تنظیم میوکیفی و انتتدقیق کامل با اهداف کمّی

شود و اثری از ه نمیگرفت که چنین رويكردی در اين اليحه مشاهدبخشی در اين حوزه وجود دارد که بايد مورد توجه قرار می

برای تحقق آن تكالیف، اهداف و  1397های سنواتی در ماده واحده اليحه بودجه سال گیری و انطباق رويكردها و فعالیتجهت

 شود.ای و بخشی مشاهده نمیانتظارات برنامه

ن گفت كه بخش تواهمانند سنوات گذشته تصويب شود مي 1397كه اليحه بودجه سال در صورتياز اين ديدگاه، 

اي از تکاليف باالدستي با عدم تحقق و اجرا مواجه خواهند شد. مواردي مانند مسکن اجتماعي، ضرورت پرداختن به عمده

برداري از فرصت بازتوليد مسکن هاي فرسوده )و حداكثر بهرهدرصد بافت 10نشيني و  نوسازي و بهسازي حداقل حاشيه

ر آزادسازي عرصه و رعايت معيارهاي شهرسازي(، تقويت مبادي مهاجرت )ساماندهي هاي مذكور با لحاظ حداكثدر بافت

اجتماعي و نظاير آن( تنها  مهر و مسکن توزيع جمعيت(، تقيّد و تعهد به ساخت هرگونه مسکن جمعي )اعم از اتمام مسکن

منظور توسعه پايدار، وعه شهری و روستايی بههای متناسب با نیازهای فعلی و آتی مجمتهیه و اجرای طرحهاي فرسوده، در بافت

وساز، اعمال های ساختسازی تولید مصالح و فعالیتها، استانداردتبیین، تقويت و شفافیت عملكردی نظام درآمدی و مالی شهرداری

ه آنها توجه کافی و ( مقررات ملی ساختمان از عمده موضوعاتی است که الزم است در اين اليحه ب22نظارت عالیه در تحقق مبحث )

 طور کامل مرتفع شود. ويژه شود تا از اين طريق نیازهای مربوطه، به

 

 يافتهاعتبارات افزايش

نقطه  تواندسازی هزينه شود مین و شهرکه بتواند در جهت بهبود و ارتقای کیفیت خدمات بخش راه، مسكگونه اعتبارات در صورتیاين

 به قرار زير است:شود که اعتبارات مذکور داد های مذکور قلمقوت برای برنامه

 درصد افزايش، 12/2میلیارد ريال و  86.430راه و شهرسازی با  وزارت -

 درصد افزايش، 13میلیارد ريال و  135با اعتبار  عالی شهرسازیدبیرخانه شورای -

  درصد افزايش. 22/42میلیارد ريال و  821تبار با اع تخصصیشرکت سهامی عمران شهرهای جديد مادر -

 .درصد افزايش 18/24میلیارد ريال و  2.560با اعتبار  تخصصي عمران و بهسازي شهري ايرانشركت مادر  -

 ،درصد افزايش 42/2میلیارد ريال و  8.105با اعتبار  هاي كشورها و دهياريسازمان شهرداري -

 

 يافتهاعتبارات كاهش

با کاهش قابل  1397های آنها در اليحه بودجه سال های بخش مسكن و شهرسازی و مديريت شهری و يا برنامهدستگاه اعتبارات برخی

اند، شايان ذکر است که کاهش اعتبارات برخی از دستگاه با مواجه شده 1395توجهی نسبت به اعتبارات مشابه در قانون بودجه سال 

ها و ها با توجه به انباشتگی حجم زيادی از مأموريتست، اما کاهش اعتبارات برخی از دستگاهها قابل توجیه اتوجه به کاهش مأموريت

ها ها و دهیاریشهرداری کاهش اعتبارات سازمان مثالعنوان به تكالیف قانونی اجرا نشده، فاقد توجیه مديريتی و قانونی است، 
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های کالنشهرها )سهم شهری شهرداریونقل عمومی درونتبارات حملهای کشور و يا کاهش اعبا توجه به وضعیت درآمدی شهرداری

جای استفاده از خودروهای شخصی و ضرورت نقل عمومی بهوهای تشويق استفاده هرچه بیشتر از حملدولت( با توجه به سیاست

های متناقض اتخاذ سازی آن، سیاستزمینه مثابه انتظار تحقق اهدافی است که برایپذير نیست، بلكه بهها، نه تنها توجیهکاهش آالينده

 شود: های اعتباری مذکور ارائه میشود. در اين قسمت و ذيالً عمده کاهشمی

حسب کاهش مأموريت نسبت تواند بردرصد کاهش )که می 13/99میلیارد ريال و  2.831با اعتبار  بنیاد مسكن انقالب اسالمی -

 ،سنوات اولیه و قبل باشد(

 درصد کاهش اعتبار، 88/6میلیارد ريال و  738با  قيقات راه، مسکن و شهرسازيمركز تح -

 ،کاهشدرصد  11/45و  میلیارد ريال 930ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل شهرداري تهران -

 ،درصد کاهش 80و میلیارد ريال  870ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حملشهرداري كرج  -

 ،درصد کاهش 78/36و میلیارد ريال  550ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل رداري مشهدشه -

 ،کاهش درصد 28/51میلیارد ريال و  380ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل شهرداري اصفهان -

 ،کاهش درصد 50/42و میلیارد ريال  460ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل شهرداري شيراز -

 ،کاهش درصد 16/53میلیارد ريال و  370ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل شهرداري تبريز -

 ،کاهش درصد 45/53میلیارد ريال و  370ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل شهرداري اهواز -

 درصد کاهش، 85/51میلیارد ريال و  260ار ونقل شهری و روستايی با اعتببرنامه حمل شهرداري قم -

 .درصد کاهش 50میلیارد ريال و  280ونقل شهری و روستايی با اعتبار برنامه حمل شهرداري كرمانشاه -

 

 پيشنهادها 

 توجهی به آن تكالیف موجباتبرخی از تكالیف قانونی نیازمند تخصیص رديف اعتباری برحسب برنامه مشخص است و بیاز آنجا که 

از تواند شود که میهای پیشنهادی به شرح ذيل ارائه میهای ملی و محلی خواهد بود عمده ضرورتانباشتگی مشكالت برای دولت

صورت پذيرد و تنها ايجاد بستر و اراده مديريتی در اين بخش را  1397در سال  گذاري داخلي و خارجيطريق جذب سرمايه

 :طلبدمی

ت حاكميتي در مبادي مهاجرت به جهت مديريت روند مهاجرت و كنترل گسترش ضرورت تقويت و ايفاي تعهدا .1

 نشيني،حاشيه

هاي جامع توسعه روستايي براساس اطالعات و مطالعات آمايش سرزمين و تسهيل تحقق ضرورت تدوين برنامه .2

 ريف محدوده روستاها، تعها با لحاظ بازگيري و توسعه فعاليتاهداف مربوطه و حذف بوروكراسي زائد اداري در شکل

و تعیین و تكلیف و تثبیت مالكیت اشخاص )حقیقی  ضرورت سرعت اجرا و اتمام طرح جامع حدنگاري )كاداستر( كشور .3

 ريزی بهینه شهری و روستايی،منظور برنامهو حقوقی( بر امالك به

 ها،نین اجرای پروژهوسازها و همچدر کلیه مراحل ساخت وري عوامل توليدارتقاء و افزايش بهره ضرورت .4

ها و برقراری در کلیه مراحل عملكردی و دستیابی به ارتقای کیفیت و کاهش هزينه اجباري شدن رعايت كامل استانداردها .5
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 تضامین اجرايی و همچنین تحقق نظارت عالیه،

وسازها انی و ساختدر کلیه مراحل تولید مصالح و تجهیزات ساختم هاي نوينكارگيري تجهيزات و فناوريضرورت در به .6

 و درج شناسه تأيید بر روی محصوالت دارای گواهینامه فنی،

 ضرورت ارتقا و بهبود مديريت اجرا و نظارت با رعايت کامل ضوابط و مقررات در کلیه مراحل عملكردی، .7

 کردها،های مديريت شهری و اصالح مديريت هزينهدر تعريف ساختارها و کلیه پروژه تدقیقضرورت  .8

ها گیری از شاخصبا لحاظ حداکثر آزادسازی عرصه و بهره هاي فرسودههاي شهري و بافتبرداري از زمينحداكثر بهره ضرورت .9

 برداری از تراکم،های جامع و ساختاری و حداکثر بهرهنوين در قالب طرح شهرسازیو معیارهای 

تأمین اعتبارات مربوطه، افزايش عملكرد کارفرمايی  و تدقیق در مطالعه، ها در بازه زماني تعريف شدهانجام پروژه ضرورت .10

 و پیمانكاری،

 هاي خارجيهاي موجود و تالش در جهت جذب سرمايهگذاريضرورت تسهيل و برقراري امنيت در حفظ سرمايه .11

 بوروکراسی زائد و غیرضرور،  ( و رفعاعم از ايرانی و خارجی)

 شفافيت عملکردي و نظارت دقيق بر فرآيندها،ايجاد دولت جامع الکترونيك در جهت كاهش زمان و  .12

های دولتی وساز و تعمیرات تأسیسات، نماها، تزئینات و دکوراسیون داخلی ابنیههای غیرضرور در ساختضرورت حذف هزينه .13

 ،(طور عامبه)

غیردولتی و  وسازهای دولتی ودر کلیه ساخت( 19)ازجمله مبحث  ( گانه مقررات ملي ساختمان22ضرورت رعايت مباحث ) .14

های ناظر ازجمله سازمان های عملكردی غالب مهندسان ناظر، دستگاهدانش و تكنولوژی در مراحل مختلف عملكردی، و رفع ضعف یارتقا

 ها،نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شهرداری

ازجمله معیارهای هايی )ملكی و استیجاری( برحسب قوانین، معیارها و شاخص ضرورت اصالح نظام قيمتگذاري مسکن .15

مند بودن قیمت و ضرورت های مستقیم )موضوع کمیسیون تقويم امالك( و حاکمیت ضوابط بر قاعده( قانون مالیات64مندرج در ماده )

 کاهش قدرت مانور مالكین و مشاورين امالك،

الخصوص علی مان،سازي ساختضرورت و الزام در برقراري بسترهاي حقوقي و حمايتي براي ايجاد و توسعه صنعتي  .16

 خیزی کره زمین قرار گرفته است.با توجه به موقعیت فالت ايران که در کمربند زلزله

 .نقل عمومیوهای توسعه حملتقويت برنامه .17
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