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قانون جهش تولید و تامین مســکن یا همان طرح نهضت ملی مسکن از طرح هایی است 
که اخیرا توسط دولت سیزدهم ابالغ  شده است. قانونی که گفته می شود در تامین نیاز مسکن 
کشور بسیار موثر بوده و به تازگی اجرای فاز نخست ساخت وسازهای آن نیز شروع شده است. 
طرح جهش مســکن ازجمله وعده های ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود که 
بر اساس آن قرار اســت دولت ساالنه یک میلیون مسکن ارزان به مردم بدهد. ساخت یک 
میلیون واحد مسکن در ســال نیز مهم ترین شعار ریاست جمهوری در انتخابات بود و اکنون 
شاهد هستیم که دولت با فراهم سازی مقدمات آن درصدد تحقق این وعده است. نمایندگان 
مجلس نیز با اعالم همراهی با این تصمیم دولت، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده 
و عماًل دولت به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال موظف شده است. جامعه هدف 
طرح جهش مسکن دهک های اول تا سوم جامعه هستند که خانه ندارند. در این طرح وعده 

داده شده که مستاجران و افراد فاقد مسکن بتوانند مسکن ارزان بخرند.
آن گونه که معاون وزیر راه اعالم کرده اولویت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن با افراد 
متاهلی اســت که سرپرست خانوار و فاقد مسکن هستند و تاکنون از هیچ کدام از تسهیالت 
مســکن دولتی اســتفاده نکرده اند. همچنین افراد می توانند تقاضای خرید خانه در شهری را 
بدهند که حداقل ۵ ســال سابقه سکونت در آن را دارند. طبق این قانون زنان خودسرپرست 
مشروط به داشتن حداقل 3۵ سال سن و معلوالن جسمی و حرکتی با ۲0 سال سن می توانند 
در قانون جهش تولید مســکن )نهضت ملی مسکن( مشــارکت داشته باشند. از طرف دیگر 
آن گونه که در این طرح عنوان شــده دختران مجرد باالی 3۵ ســال هم می توانند در طرح 
نهضت ملی مســکن ثبت نام کنند. همچنین بحث هایی در خصوص ثبت نام مردان مجرد نیز 
عنوان شــده بود اما حاال هم زمان با تصویب طرح جوانی جمعیت در مجلس گفته شده افراد 
مجرد به شرطی می توانند در این طرح خانه دار شوند که تا زمان تحویل مسکن، ازدواج کرده 
باشند. البته زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجرد زندگی می کنند 
و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن
بر اســاس آخریــن گزارش ها، دولت قرار اســت در طرح نهضت مســکن، به متقاضیان 

تسهیالت ۲00 تا 4۵0 میلیون تومانی بدهد.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع ساختمان 30 میلیون تومان 
برآورد می شــود. نرخی که نســبت به سال های گذشته رشــد غیرقابل باوری داشته و البته 
خانه دار شدن را هم برای بسیاری از افراد ناممکن کرده است. این در حالی است که در طول 
همه این ســال ها دولت هایی که بر سرکار آمده اند هرکدام به نوعی اقدامی خاص در راستای 
بهبود شــرایط مسکن دار شــدن کرده اند؛ اما گویا هیچ کدام تأثیر قابل توجهی بر ساماندهی 

بخش مسکن نداشته است.
تامین زمین و تسهیالت طرح با کدام منابع؟

بحث قابل تاملی که در رابطه با طرح مذکور وجود دارد به تامین زمین و هزینه های ساخت 
بازمی گردد. قرار است این واحدها از طریق تسهیالت به متقاضیان و با زمین اعطایی از سوی 
دولت ســاخته شود. بر اســاس این برنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف اند 

حداقل 40 درصد از تغییرات مانده تســهیالت پرداختی در هرسال مالی را به بخش مسکن 
اختصاص دهند.

از طرفی نیز تازه ترین گزارش بانک مرکزی طی ســه سال گذشته نشان می دهد بانک ها، 
به طور متوسط تنها پنج درصد از تسهیالت پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص داده اند. 
مفهوم پرداخت تسهیالت به بخش مسکن با توجه به شرایط موجود و تکلیفی که برای تامین 
مالی طرح جهش تولید مســکن تعیین شده، آن است که این سهم پنج درصدی با اجرای این 

قانون باید به چهار برابر افزایش یابد که تقریبا ازنظر کارشناسان مسکن غیرممکن است.
با این اوصاف در این شــرایط بانک ها به موجب این طرح مکلف شــده اند تا 40 درصد از 
تســهیالت جدیدی را که در هرسال به بخش های مختلف اختصاص می دهند برای اجرای 
قانون جهش تولید مســکن و ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی اختصاص دهند که 

این نظریه هم منطقی و امکان پذیر نیست.
بهروز راستی، کارشناس مســکن در رابطه با مشکالت اجرای این طرح می گوید: باوجود 
مزایای فراوان چنین طرح هایی در جهت حل مشــکل مسکن، الزم است واقع بینانه تر هم به 
آن نگاه شود. ضرورت دارد به این نکته توجه شود که چگونه فراهم سازی این میزان از زمین 
در توان دولت اســت و آیا امکان پرداخت چنین تســهیالتی از سوی بانک ها وجود دارد؟ با 
توجه به اینکه همواره بانک ها بر سر تسهیالت بسیار کمتر از این مبلغ هم موانعی گذاشته اند.

به گفته وی در این شــرایط دولت برای تحقق وعده اش باید از سیاست خلق پول استفاده 
کند که آن هم بســیار نادرســت و موجب افزودن به تورم اســت. مورد دیگــر، متراژ این 
واحدهاســت که بر اساس شــنیده ها ۵0 تا 70 متر است. ساکن شــدن در چنین واحدهای 

کوچک به ویژه برای خانواده ای که دارای دو تا سه فرزند است مشکل ساز است.
این کارشــناس می افزاید: مهم ترین معضل دیگر اقساط وام است. خانواده ای که خود فاقد 
مســکن اســت به طورمعمول در حال پرداخت اجاره بوده، بنابرایــن چگونه می تواند از پس 
بازپرداخت اقســاط که احتماال رقم قابل توجهی هم باشــد برآید؟ مگر آنکه قانون گذار برای 

بازپرداخت شرط تنفس و یا ساکن شدن در خانه را قرار دهد.
راســتی اظهار می کند: مورد دیگر جانمایی این واحدهاست که توجه بسیاری به آن الزم 
است. گفته می شود از زمین های دولت استفاده خواهد شد اما اینکه این زمین ها در چه محلی 
قرار دارد و آیا ســاکنان، امکان دسترســی به امکانات و خدمات موردنیاز را خواهند داشت یا 

خیر، اهمیت بسیار زیاد و نیاز به توجه فراوان دارد.
تشریح ۶ راهبرد اجرایی طرح

معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیاتی از اجرای قانون جهش تولید و 
تامین مسکن را تشریح کرد.

محمود محمودزاده با اشــاره به اینکه ۶ راهبرد برای اجرای قانون جهش تولید مســکن 
)نهضت ملی مسکن( طراحی شده است، گفت: اولین راهبرد این است که ساخت وساز فعلی 
مسکن کشور که توسط بخش خصوصی ساالنه بین 3۲0 تا 3۵0 هزار واحد است، ارتقا پیدا 
کند. دومین راهبرد تحریک تقاضا در بافت فرسوده است؛ زیرا در شرایط فعلی بیش از 144 
هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که این ها مسائل ویژه ای ازجمله ناپایداری 
را در کشــور به همراه دارد. راهبرد ســوم ساخت واحدهای مسکونی برای دهک های اول تا 
سوم و در استطاعت خانوارهای این دهک هاست که مقرر شده این بخش با حداکثر حمایت 

دولت ساخته شود که نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: راهبرد چهارم ســاخت مســکن برای دهک های 
متوسط با حمایت نسبی دولت احداث است. راهبرد پنجم احداث واحدهای مسکونی روستایی 
است. راهبرد دیگر موضوع مسکن اجاره ای است که برای اولین بار در کشور، 1۵0 هزار واحد 

مسکونی اجاره ای احداث خواهد شد.

)طرح نهضت ملی مسکن(
مروری بر قانون جهش تولید و تامین مسکن

احمد جهان بین 
عضو تحریریه پنجره ایرانیان
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اجرای طرح در بافت های شهری و شهرک های جدید
اراضی پروژه نهضت ملی مســکن بیشــتر در محدوده بافت های شهری است مگر 
آنهایی که در شهرهای جدید و در توسعه ها به ناچار مجبور به توسعه شدند. اراضی که 
در بافت های شــهری است طبیعتا مسائل تاسیسات زیربنایی و روبنایی کمتری دارند. 
آن واحدهایی که در بافت جدید احداث خواهند شــد در اولین جلســه شــورای عالی 
مسکن این به عنوان اصل مطرح و به دستگاه های ذی ربط ازجمله وزارت نیرو و وزارت 
آموزش وپرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و… که تاسیسات و خدمات زیربنایی 
و روبنایی را مسئولیت دارند، ابالغ شد تا هم زمان با شروع پروژه های مسکونی خدمات 

را آغاز کنند تا زمانی که جمعیت می خواهد ساکن باشد، خدمات وجود داشته باشد.
سود وام نهضت ملی مسکن چقدر است؟

وزیر راه و شهرسازی از توافق با بانک مرکزی برای پلکانی شدن بازپرداخت اقساط 
تســهیالت نهضت ملی مسکن خبر داد؛ سود وام 4۵0 میلیونی در بازپرداخت ۲0 ساله 

حدود 1.۵ میلیارد تومان است.
طبق آنچه رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه عملیات اجرایی 41۵00 
واحد نهضت ملی مســکن در اســتان قم خبر داده وزارت راه و شهرســازی در حال 
توافق با بانک مرکزی برای پلکانی شــدن بازپرداخت اقساط تسهیالت نهضت ملی 

مسکن است.
وزیر راه دراین باره گفته است: زمان بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲0 ساله 
است که در حال توافق با سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستیم تا اقساط این طرح 
پلکانی و منطبق با توانمندی مردم تعیین شــود. از ســوی دیگر بخشی از این اقساط 
را دولــت پرداخت خواهد کرد که هزینه های مــردم کاهش پیدا کند. البته میزان این 

حمایت دولتی بعدتر اعالم خواهد شد.
مبلغ و سود تسهیالت مبتنی بر نیاز و توان خانوار

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی نیز با اعالم این که نهضت ملی 
مســکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقالب است که مبلغ و سود تسهیالت در 
آن ثابت نبوده و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین می شود، گفته بود: میزان تسهیالت 
از ۲۵0 تا 4۵0 میلیون تومان و نرخ بهره از ۵ تا 1۸ درصد متغیر اســت که یارانه نرخ 

بهره به همه اقشار به یک میزان پرداخت نمی شود.
محمود محمودزاده تاکید کرد: تمرکز در مرحله اول این طرح دهک اول تا ســوم و 

در مرحله بعدی تا دهک پنجم درآمدی است.
اگر قرار باشــد وام 4۵0 میلیون تومانی با نرخ بهره ۵ درصدی به متقاضیان نهضت 
ملی مســکن پرداخت شود، مبلغ قســط ماهانه این وام در سال اول ۲ میلیون و 3۲0 

هزار تومان است.
این مبلغ در دوره پنجم )ســال ۵( به ۲ میلیون و ۶11 هزار تومان افزایش می یابد و 
در ســال دهم به 3 میلیون و ۲7 هزار تومان می رســد. در سال پانزدهم میزان اقساط 
ماهانه به 3 میلیون و ۵10 هزار تومان و در ســال بیســتم میزان اقساط به 4 میلیون 
و ۶۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت. درمجموع کل پرداخت و ســود این تسهیالت 

به ترتیب 74۸ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و ۲۹۸ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان است.
اما اگر این وام با ســود 1۸ درصد به متقاضیان نهضت ملی مســکن پرداخت شود 
میزان اقساط ماهانه در دوره اول )سال نخست( ۶ میلیون و 1۹ هزار تومان و در سال 

پنجم ۶ میلیون و 77۵ هزار تومان خواهد بود.
در ســال دهم از دوره بازپرداخت ۲0 ساله مبلغ قسط 7 میلیون و ۸۵4 هزار تومان 
اســت. در 1۲ ماه سال پانزدهم اقســاط ماهانه وام 4۵0 میلیون تومانی نهضت ملی 
مســکن ۹ میلیون و 10۵ هزار تومان خواهد بود. درنهایت در سال بیستم مبلغ اقساط 

به 10 میلیون و ۵۵۶ هزار تومان افزایش می یابد.
درواقع متقاضی نهضت ملی مســکن پس از بیست سال و در سال 14۲0 برای وام 
4۵0 میلیــون تومانی با نرخ بهره 1۸ درصد یــک میلیارد و ۹41 میلیون و 100 هزار 

تومان پرداخت خواهد کرد. سود این وام حدود 1.۵ میلیارد تومان است.
همچنین اقســاط وام ۲۵0 میلیون تومانی با نرخ بهره ۵ درصد در ســال اول حدود 
1.3 میلیون تومان، سال پنجم حدود یک میلیون و 4۵1 هزار تومان، سال دهم حدود 

یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان، در سال پانزدهم یک میلیون و ۹۵0 هزار تومان و در 
سال بیستم ۲ میلیون و ۲۶0 هزار تومان است.

کل بازپرداخت این وام در ماه دوازدهم سال بیستم 41۵ میلیون و 7۲1 هزار تومان خواهد 
بود. کل سود این وام 1۶۵ میلیون و 7۲1 هزار تومان است.

اقســاط همین وام با نرخ بهره 1۸ درصد به ترتیب در ســال اول 3 میلیون و 344 هزار 
تومان، ســال پنجم 3 میلیون و 7۶4 هزار تومان، ســال دهم 4 میلیون و 3۶3 هزار تومان، 
سال پانزدهم ۵ میلیون و ۵۸ هزار تومان و در سال بیستم ۵ میلیون و ۸۶4 هزار تومان است.

کل بازپرداخت این وام یک میلیارد و 7۸ میلیون تومان است، یعنی سود حدود ۸۲۸ میلیون 
تومانی برای وام ۲۵0 میلیون تومانی.

ادغام طرح اقدام ملی مسکن با طرح نهضت ملی مسکن
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با مصوبه شورای عالی مسکن، 
طرح اقدام ملی مســکن و نهضت ملی مسکن در هم ادغام شدند، ادغام این دو طرح با این 

هدف انجام شد تا همه ثبت نام شدگان از مزایای یکسان برخوردار باشند.
محمــود محمودزاده دراین باره اظهار کــرد: درمجموع در این دو طرح که هم اکنون ادغام 

شدند بیش از 3.۶ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کردند.
وی با اشــاره به اینکه در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مســکن، متقاضیان در ۵40 شهر 
امکان ثبت نام یافتند، اعالم کرد: با شرایط جدید ثبت نام و تسهیل در فرایند آن انتظار می رود 

که میزان مشارکت باال برود.
معاون وزیر راه و شهرســازی در خصوص شــرایط ثبت نام بــرای متقاضیان نهضت ملی 
مســکن، گفت: پیش تر بانوان خودسرپرست باالی 3۵ سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی، 
نخبگان علمی امکان ثبت نام را داشتند که با مصوبه دولت هم اکنون آقایان مجرد باالی 4۵ 

سال سن و بیماران خاص نیز امکان ثبت نام را یافته اند.
محمودزاده گفت: همچنین دولت ســیزدهم برای آنکــه بتواند در جهت افزایش ازدواج و 
جمعیت فعالیت ویژه ای انجام بدهد به وزارت راه و شهرســازی تکلیف کرده است تا شرایط 

ثبت نام برای سایر مجردان را نیز فراهم کند که جزئیات آن بعدها اعالم می شود.
شرط خانه دار شدن مجردها

یکی از شــروط خانه دار شــدن آقایان مجرد در نهضت ملی مســکن تاهل اســت اما 
متقاضیان مجرد می توانند بدون این شــرط هم در طرح مذکور صاحب خانه شوند. گرچه 
تاهل یکی از شروط اصلی در زمان تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به آقایان مجرد 
است، اما این متقاضیان درصورتی که در زمان مقرر متاهل نشوند می توانند واحدهای طرح 
مذکور را تحویل بگیرند، البته با قیمت روز. درصورتی که مجردها در زمان تحویل، متاهل 
نشــده باشند، عالوه بر هزینه زمین هزینه ساخت وســاز، تمام تخفیفات مربوط به پروانه 
ســاختمانی، تسهیالت، مالیات و … حذف و تمام هزینه های مربوط به واحد مسکونی بر 
اســاس قیمت روز محاســبه و از متقاضیان مجرد دریافت خواهد شد. متوسط قیمت هر 
واحد مســکونی ساخته شده در تهران طی آذرماه امسال به 3۲ میلیون و ۵۶0 هزار تومان 
افزایش یافته اســت. اگر قرار باشد در نهضت ملی مسکن مساحت واحدها 100 مترمربع 
باشد، متقاضیان بدون احتساب یارانه های دولتی بیش از 3.۲ میلیارد تومان پرداخت کنند. 
مبلغی که قطعا تا دو سال آینده یعنی زمان تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.


