بسته سیاستگذاری دولت بزای رونق حوسه مسکن:
تا اػتمشاس دٍلت یاصدّنّ ،وَاسُ اص تخؾ هؼىي تِ عٌَاى حلمِ هفمَدُ ٍ پیـشاى اصلی سًٍك التصادی
ًام تشدُ ؿذُ ٍ عٌَاى گشدیذُ وِ سًٍك التصادی تذٍى سًٍك اًثَُػاصی ٍ تحشن تخؾ اهالن ٍ هؼتغالت
ایجاد ًخَاّذ ؿذ .اص ایي سٍ تؼتِّای ػیاػتگزاسی هتعذدی عی ایي هذت تْیِ ٍ اسائِ گشدیذُ وِ
ّیچ یه ًتَاًؼت سًٍك ٍ سؿذ حَصُ هؼىي سا هَجة گشدد.
لزا اص اٍایل اهؼال تا دػتَس هعاٍى اٍل سئیغ جوَْس واسگشٍّی اص هذیشاى اسؿذ ٍصاستخاًِّای ساُ ٍ
ؿْشػاصی ،التصاد ٍ داسائی ،تاًه هشوضی ،تاًه هؼىي ،ػاصهاى تَسع ٍ ؿْشداسی جْت تْیِ ٍ اسائِ
تؼتِ ػیاػتگزاسی خشٍج هؼىي اص سوَد تـىیل گشدیذ ٍ همشس گشدیذ دس حذالل صهاى تا آػیةؿٌاػی
حَصُ هؼىي ٍ هؼتغالت ًؼثت تِ سفع هـىالت ایي حَصُ ٍ ایجاد ساّىاسّای اجشائی دس ساػتای سًٍك
اًثَُػاصی الذام گشدد.
ایي واسگشٍُ تا تشگضاسی ًـؼتّا ٍ جلؼات هتعذد ٍ جوعآٍسی اعالعات هیذاًی ٍ تحمیمات هتعذد اص
ػشاػش وـَس اتتذا تِ تشسػی عَاهل تشٍص سوَد تاصاس هؼىي پشداخت ٍ ایي عَاهل سا هثٌای ػیاػتگزاسی
خَد جْت اسائِ ساّىاسّای اجشائی لشاس داد.
عثك تشسػیْای صَست گشفتِ دس هعاًٍت هؼىي ٍ ػاختواى ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی هْوتشیي عَاهل
ایجاد سوَد هؼىي عی چٌذ ػال اخیش ایٌگًَِ دػتِتٌذی گشدیذ:
 -1ضعف لذست خشیذ (واّؾ تماضا)
 -2افضایؾ لیوت هؼىي
 -3افضایؾ جزاتیت ػشهایِگزاسیْای تاصاس پَل (تاًىْا ٍ)...
ً -4یوِ توام هاًذى هؼىي هْش
 -5پشٍطُّای تىویل تا تْای توام ؿذُ ًؼثتاً تاال (واّؾ عشضِ)
ّش یه اص ایي عَاهل تا اٍصاى هختلف دس ایجاد سوَد هؼىي تِ ٍیظُ اص ػال  92تاوٌَى ًمؾ داؿتِاًذ
اها ؿایذ جْؾ لیوت هؼىي اص یىؼَ ٍ ػْن پاییي تؼْیالت تاًىی جْت تمَیت هصشفوٌٌذگاى هْوتشیي
عَاهل ایجاد سوَد هحؼَب گشدًذ.

اص ػَی دیگش عضم دٍلت تشای اتوام پشٍطُّای هؼىي هْش ّویي اًذن تؼْیالت تاًىی هَجَد سا ّن
تِ خَد اختصاف دادُ تا ػایش حَصُّای ػاخت ٍ ػاص اص تؼْیالت تاًىی هحشٍم تواًٌذ.
دس وٌاس ایي هَاسد افضایؾ ػَد ػپشدُّای تاًىی ػثة جزب ػشهایِّای ػشگشداى تِ تاًىْا ٍ
هؤػؼات هالی گشدیذ ٍ ایي اهش ًیض سوَد حَصُ هؼىي سا دس اثش چشخؾ ػشهایِّا تیـتش داهي صد.
تشسػیْای تیشاط ػاخت ٍ ػاص وـَس دس ػال  93حاوی اص آى اػت وِ ایي تیشاط تا حذٍد  44دسصذ
واّؾ تِ پاییيتشیي ػغح خَد اص ػال  85تاوٌَى سػیذُ اػتّ .وچٌیي دسخصَف ٍاحذّای تىویل ؿذُ
ًیض ؿاّذ واّؾ چـوگیش  16دسصذی ػال ً 93ؼثت تِ ػال  92تَدُاین.
یىی دیگش اص هعضالت حَصُ هؼىي ،واّؾ چـنگیش تؼْیالت تاًىی تِ حَصُ هؼىي هیتاؿذ وِ همشس
ؿذُ هـىل اعغاء تؼْیالت تاًىی تِ ّش دٍ ػوت هعادلِ حَصُ هؼىي یعٌی تَلیذوٌٌذُ ٍ هصشفوٌٌذُ
(عشضِ ٍ تماضا) تشای ّویـِ حل ؿَد ٍ ایي اهش تٌْا تا تؼَیِ هغالثات هعَق تاًىْا اص دٍلت دس
پشٍطُّای هؼىي هحمك خَاّذ ؿذ .دس حال حاضش دٍلت تاتت پشٍطُّای هؼىي تیؾ اص  1744هیلیاسد
تَهاى تِ تاًىْای عاهل تذّىاس اػت وِ ایي سلن تا احتؼاب ػَدّای تاًىی تِ  2633هیلیاسد تَهاى تالغ
هیگشدد ٍ لغعاً تا تؼَیِ ایي هغالثات هعَق صَست ًگیشد اهىاى ایجاد هٌاتع جْت اعغاء ٍاهْای جذیذ
تشای تاًىْا هیؼش ًخَاّذ ؿذ.
یىی دیگش اص هـىالت حَصُ هؼىي عذم اػتمثال خشیذاساى اص ٍاحذّای تىویل ؿذُ اًثَُػاصاى اػت.
عثك آخشیي آهاس تالغ تش ّ 844ضاس ٍاحذ هؼىًَی تىویل ٍ آهادُ تْشُتشداسی دس ػثذ فشٍؽ اًثَُػاصاى
تذٍى هتماضی تالی هاًذُ اػت وِ دٍلت دس ًظش داسد اهىاى اسائِ ایي حجن اص هؼىي سا تا ؿشایظ تمؼیغی
فشاّن ًوایذ.
الثتِ دس صَستیىِ دٍلت تخَاّذ ایي واس سا تذٍى حضَس ٍ ًظاست ؿثىِ تاًىی اًجام دّذ خَد حَاؿی
ٍ تثعاتی تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت وِ تِ ًظش هیسػذ اخز ضواًتًاهِّای هشتَعِ اص هـتشیاى ًیاص تِ تمَیت
ػاص ٍ واس لیضیٌگ خَاّذ داؿت.
اص دیگش ساّىاسّای اسائِ ؿذُ جْت سًٍك حَصُ هؼىي هیتَاى تِ هَاسد ریل اؿاسُ وشد:
 -1اًعغافپزیشی تیـتش ؿثىِ تاًىی جْت اعغاء تؼْیالت
 -2اًتـاس اٍساق گَاّی حك ػپشدُ تاتت تأهیي هٌاتع پشداخت تؼْیالت هؼىي تَػظ تاًىْا.

 -3هعافیت اًثَُػاصاى اص پشداخت هالیات ػاخت هـشٍط تِ تىویل ٍ عشضِ ولیِ پشٍطُّای ًیوِ توام
خَد تا پایاى ػال 94
 -4اصالح الگَی ػاخت ٍ ػاص اص عشیك واّؾ هتَػظ هتشاط ٍاحذّای هؼىًَی جذیذ االحذاث
 دس حال حاضش هتَػظ هتشاط ػاخت ٍ ػاص ٍاحذّای هؼىًَی وـَس حذٍد  184هتشهشتع اػت وِ
افك ػیاػتگزاسی وـَس تشای ػال  1444واّؾ ایي هتَػظ تا  88هتشهشتع اػت.
 -5تَػعِ صٌذٍلْای ػشهایِگزاسی صهیي ٍ ػاختواى جْت تْشُتشداسی تْیٌِ اص اتضاسّای تأهیي هالی
تَسع دس حَصُ هؼىي
 -6تَػعِ دسآهذّای پایذاس ؿْشداسیْا جْت واّؾ ّضیٌِّای تحویلی ؿْشداسیْا دس ػاخت ٍ ػاصّا
 -7احذاث صٌذٍلْای ًیىَواسی ػاختواى
 -8تـىیل صٌذٍق حوایت تؼْیالت هؼىي
 -9اعغای یاساًِ تؼْیالت خشیذ هؼىي تشای الـاس هختلف تِ ٍیظُ الـاس ون دسآهذ جاهعِ
 -14ؿفافػاصی هالیاتْای حَصُ هؼىي
 -11افضایؾ ػمف تؼْیالت تاًىی تش حَصُ هؼىي اص هشص  12دسصذ تا  25دسصذ
 -12جزب هـاسوتْای ػشهایِگزاسی خاسجی دس حَصُ هؼىي
 -13حوایت اص تَلیذوٌٌذگاى ٍ اًثَُػاصاى حشفِای حَصُ هؼىي
 -14تَػعِ خذهات ٍ واّؾ ّضیٌِّای تیوِای تشای اًثَُػاصاى
 -15تَػعِ تىٌَلَطی ًَیي ػاخت ٍ ػاص ٍ تْیٌِػاصی تَلیذ دس حَصُ هؼىي ٍ اًثَُػاصی
 -16اًتـاس اٍساق صىَن جْت تأهیي هالی ػاخت هؼىي
اهیذ است با اجرای ایي دػتَسالعولّا ٍ ّوکاری کلیِ بخشْای درگیر حَزُ هسکي ٍ گشایشْای
سیاسی اًجام شذُ شاّذ رشذ ٍ رًٍق حَزُ هسکي ٍ بِ دًبال آى رشذ اقتصادی کشَر در آیٌذُ ًسدیک
باشین.

