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  مبانی تدوین برنامه اجرایی بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

  

عنوان یکی از راه کارهاي تحقق توسعه درونی شهرها ، ه در حال حاضر بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ، ب

نی ، شـهر و  یکی از دغدغه هاي مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شـهري در سـطوح ملـی ومحلـی شـامل مقامـات اسـتا       

منطقه یا ناحیه و محله اي است و در آینده اي نه چندان یکی دغدغه هاي جدي و چالش اصلی فراروي آنان خواهد بود 

حل مناسب این معضل و تحقق سریع عملیات بهسازي و نوسازي مستلزم برنامه ریزي اجرایی کارآ و اثربخش می باشد . 

در کشور به ویژه سازمان عمران و بهسازي شهري وزارت مسکن و شهرسـازي  از اینرو با توجه به تجارب بدست آمده . 

شرح ذیل ، به منظور جلب توجه برنامه ریزان و مدیران شهري به عنوان مبـانی اصـلی تـدوین    ه ، نکات اساسی موضوع ب

  . برنامه اجرایی مذکور احصاء می گردد 

  . ها و محالت فرسوده شهري تبیین و شناسایی شود قبل از هر چیز ، باید ماهیت و ویژگی هاي ساختاري بافت  .1

اي چند وجهی ومیان بخشی با ابعاد قوي بافت هاي فرسوده شهري از محالت فرسوده اي تشکیل شده و پدیده    

یکسو داراي ریشه هـاي سـکونتی    بافتها از این محالت و. است فنی  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي ، کالبدي ، اجرائی و

در عین حال به جهت عـدم تطـابق   . هاي غنی معماري و شهرسازي در برخی مناطق و اجزا می باشند د ارزشبوده و واج

همچنـین درعـین   . فاصله گرفته و داراي مشکالت گسترده زیرساختی وروبنائی مـی باشـند   با زندگی امروز شهري کامالً

لبدي وپنهان بـودن سـاختار محـالت از نظـارت     ن مناطق از اقشار شریف واصیل هستند باتوجه به بافت کااحال که ساکن

صورت گرفته و انواع آسیبهاي آشکار وپنهان اخالقـی    سفانه جابجایی جمعیتی اقشار اصیل به مناطق نوسازأاجتماعی مت

به جهت اقتصادي قابلیت باالي ظرفیت سازي شهري و بارگذاري مسکونی این . واجتماعی این مناطق را تهدید می کند

  .بالقوه متناسب سرمایه گذاري هاي توسعه درونی می نمایدمناطق را 
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ازجملـه مسـتحق    اجتمـاعی عـدالت   تحقق و توسعهشهروندان این بافتها جزء محرومترین مردم بوده ودرراستاي   

هـاي موجـود جـزء     سطح این مناطق مطابق بـا پهنـه بنـدي   % 80سفانه خطر زلزله که درقریب بهأمت. ترین مناطق می باشند

با خطر زلزله باال می باشند بسیار جدي است ودرصورت عدم توجه به نوسازي ومقاوم سازي این مناطق در آینده  مناطق

نمـود وایـن صـرفنظر    مـی شـود   باید هزینه هاي چند برابري را صرف بازسازي این مناطق کـه دراثـر بـروز زلزلـه ویـران      

  .هاي از دست رفته ملی می باشد فرصتازخسارات جبران ناپذیر تلفات انسانی و صدمات روحی درکنار 

  . شناخت دقیق ابعاد و احجام کار در هر منطقه ، روشنگر و چراغ راه آینده است  .2

هکتار از سطح شـهرهاي کشـور بـه همـراه خیابانهـا و فضـاهاي        50000هاي فرسوده بالغ بر  محدوده کلی بافت  

آن محـالت و بلوکهـاي    درصـد  50حـداقل  مصـوب  کـه براسـاس تعـاریف     برآورد می شـود عمده شهري واقع در آنها 

هاي دست اندرکار و تعریـف مکـانیزم هـاي تشـویقی درکنـار       فرسوده شهري است که بدون مساعدت دولت و دستگاه

کشـور قریـب بـه     180تا زمـان نگـارش ایـن سـطور در      .اصالح زیرساختها و روبناها امکان نوسازي خودبخود را ندارند

ص هاي مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري کشور شناسـایی و تعیـین محـدوده شـده     هکتار براساس شاخ 42000

  . است 

شناخت دقیق و کامل انواع فعالیت ها و اقدامات مورد نیاز بهسـازي و نوسـازي متناسـب بـا شـرایط هـر محلـه ،         .3

 . منطقه و یا شهري از ضروریات است 

انی ، تهیه طرح هاي راهبردي ، بهسازي در سطح محله یـا  اقدامات بستر سازي ، فرهنگی ، ترویجی و اطالع رس   

منطقه و اجرایی در سطح هر پروژه ، طرح مقاوم سازي و مرمت ابنیه با ارزش ، اصالح و توسـعه زیرسـاخت هـا ، شـبکه     

، تـامین فضـاي عمـومی ، فرهنگـی ، آموزشـی و خـدماتی و       هاي دسترسی ، معابر و خیابانها و تاسیسات شهري در محله 

ویژه فضاي سبز مورد محله ، مقاوم سـازي و مرمـت ابنیـه بـا ارزش ، نوسـازي واحـدهاي فرسـوده ، مـدیریت عملیـاتی          ب

اجرایی و بهره برداري از حمایت هاي دولت و نظایر آن از جمله فعالیت و اقدامات مورد نیاز بهسازي و نوسـازي بافـت   

  .هاي شهري است 
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ارکردي متناسـب بـا ظرفیـت سـنجی واقعـی و رعایـت سـرانه هـاي         هرگونه بارگذاري جمعیتـی و فعـالیتی و کـ    .4

  . استاندارد شهري صورت پذیرد 

 90واحـد مسـکونی جدیـد بـا متوسـط زیربنـاي        4طور متوسط به ازاي هرواحد فرسـوده موجـود امکـان احـداث     ه ب

مین أبـراي تـ   مترمربع درقالب طرحهاي تجمیع و یکپارچه سازي با استفاده ازگسـترش عمـودي و آزادسـازي عرصـه    

البتـه ایـن موضـوع بـراي هـر       .ها طبق طرحهاي نوسازي تهیه وتصویب شده وجـود دارد  فضاهاي عمومی ودسترسی

  . شهر متفاوت خواهد بود 

باید   ها تقریباً دسترسی براي رسیدن به سرانه هاي مصوب متناسب با بقیه مناطق شهري سطح شبکه هاي معابر و  

هکتـار   هـر درسـطح  . وسایر خدمات عمومی نیز طبق طرحهاي تهیه شده باید افزایش یابنـد به دوبرابر وضع موجود برسد 

فضاي سبز جدید بایـد تملـک    مترمربع 700معابر ودسترسیهاي جدید به همراه  مترمربع 900مذکور حدود  بافت فرسوده

واحـد   35تعـداد  هـر هکتـار    طـور متوسـط در  ه بـ . واحداث شوند تا خدمات زیربنائی مناطق به تعادل پایدار شهري برسد

صـورت  ه بـ  واحد مسکونی نوسازي ارتقامی یابد و 135مسکونی فرسوده وجود دارد که پس از نوسازي به تعداد حدود 

گردش خواهـد   هر هکتاردر راستاي نوسازي . نفر شهروند جدید را در خودجاي خواهد داد 400جمعیتی بالغ بر خالص 

  . می باشد  1384مت ثابت سال ریال به قیمیلیارد  50یافت حدود 

 .حجم کل سرمایه گذاري جدید مورد نیاز تعیین کنید  .5

میزان سرمایه گذاري جدید مورد نیاز و میزان سرمایه اي که براي بهسازي و نوسازي یک هکتار به گردش می 

در ایـن  . د بـود  مـدخل خواهـ   آید مبناي خوبی براي تعیین میزان حضور و مشارکت همه عناصر مسـئول و ذینفـع و ذي  

هزینه پایه و نرخ هـاي  . بخش باید تعیین شود چه میزان براي چه کاري الزم و توسط چه کسی یا نهادي تامین می شود 

  . رشد و تنزیل در بخش هاي مختلف نظیر تهیه طرح ، آزادسازي و تملک و اجرا مطابق با واقعیت ها پیش بینی شود 

  .ثیر عمده دارند، که باید در برنامه ریزي اجراي در نظر گرفته شوند أضور وتچند بخش ح در فرایند اجراي این طرح
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عناصر اصلی و فرعی مسئول و ذیربط اجراي برنامه را شناسایی و میزان نوع و سهم حضور هر یک را شناسـایی   .6

و  بررسیو  شناسایی عناصر اصلی و فرعی مسئول و ذیربط اجراي برنامه ، باید به تجربیات گذشته کشور. کنید 

هاي خاص فرهنگی ، اجتمـاعی   ی انجام شده در سایر کشورها با عنایت به ویژگییهاي اجرا تحلیل کلیه روش

سـاکنین ومـالکین، سـرمایه گـذاران و     ( دولت، شهرداریها، مـردم  .صورت گیرد ، اقتصادي و اقلیمی کشورمان 

  . ز عناصر مسئول خواهند بود و سیستم بانکی ا) …انبوه سازان ، ، سازندگان اعم ازتعاونیها

  .مبتنی بر مشارکت وحضور فعال مردم استوار باشدباید محور اصلی نوسازي 

ی مسئول درتامین زیرساختها و فراینـد عملیـاتی کـار شـهردار شـهر مـوردنظر اسـت کـه بایـد بـراي           یواحد اجرا  

ر و دسترسـیها بـا اولویـت وصـدور     وظیفـه اجـراي معـاب    محدوده موردنوسازي شهرداري ویژه تشکیل دهـد کـه مشخصـاً   

عهـده دارد  دولـت وظیفـه بسترسـازي     ه را ب مناسبهاي  مجوزهاي ساخت وساز طبق طرحهاي مصوب با اعمال تخفیف

مین اعتبـار تهیـه   أتـ .  عهده دارده هاي تشویقی و تسهیل کننده را ب اصلی طرح و حمایت وتعریف وایجاد ابزار و مکانیزم

کمک به شهرداریها بابت ایجاد دسترسیها ومعابر با تامین زمین معوض وکمک مالی مسـتقیم   –نوسازي  هاي ما در طرح

ویـا درصـورت نیـاز از    و شهرسـازي  اختصاص منابع بانکی مورد نیاز بـا اولویـت از سـرجمع تسـهیالت بخـش مسـکن       ، 

رائـه  ا کمـک بالعـوض ، ا  و یـ سـود تسـهیالت   تقلیـل  سرجمع تسهیالت بانکی کشور با بازپرداخت پلکانی، تامین یارانه 

سـازماندهی  . هـاي فرسـوده کـه قصـد نوسـازي را دارنـد       ن بافـت ان ومالکـ اخدمات فنی ومهندسی رایگان به کلیه ساکن

  .وبسترسازي ایجاد ساختارهاي مشارکتی مردمی به منظور نوسازي محالت فرسوده

ق و انگیـزه مشـارکت سـاکنان و    ساختارهاي اجرایی مناسب در تحقق برنامه با توجـه بـه شـرایط منطقـه و سـالی      .7

  . مالکان شناسایی و اولویت بندي شود 

 –تعاونیهـا   –اجرائـی جهـت مشـارکت مـردم اعـم از سـاکنین و مـالکین         و سـازوکارهاي  درسازماندهی مـدلها   

هاي زیر باید عملیـاتی شـده وکمـک شـود تـا بـا سـازماندهی         به ترتیب اولویت مدل …سازندگان و سرمایه گذاران و 

صـورت هـر مکـانیزم و روش     درغیـراین . سالی که قانون برنامه حکم نموده تحقق یابد10سب این حجم عظیم ظرف منا
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هاي  طرح. غیرممکن ومحکوم به شکست خواهد بود …دیگري من جمله حضور ومداخله مستقیم دولت، شهرداریها و 

ک از شـهرها ومحـالت یـک یـا ترکیبـی از      تجمیع ونوسازي باتوجه به شرایط فنی واجتماعی ، اقتصادي موجود در هریـ 

پاسـخگویی بـه تنـوع خواسـته هـاي       وانعطـاف  چند مدل وروش اجرائی ذیل باید باشد به نحویکه طرح عملیاتی قابلیت 

  :صاحبان اصلی طرح یعنی مردم را داشته باشد

  یکپارچه سازي ونوسازي مستقیم پروژه هاي تجمیعی  .1

  هاي نوسازي محله  ایجاد تعاونی .2

  هاي نوسازي سهام پروژه شرکت تشکیل .3

  هاي نوسازي سهامی عام  تشکیل شرکت .4

  انتشار اوراق مشارکت در نوسازي محالت  .5

  هاي جایگزینی درون محله  اجراي طرح .6

  هاي جایگزینی برون محله  اجراي طرح .7

  هاي اسکان واشتغال موقت طرح .8

  طرحهاي معوض عرصه واعیان مسکونی ، خدماتی  .9

  خرید ویکپارچه سازي  .10

ی آورده مـی  بهکتار بافـت فرسـوده در ادامـه ایـن مطـال      10نوان یک الگو و مثال جداول مربوط به بهسازي و نوسازي بع

  . شود
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بافت هاي فرسوده شهرها يکلیات برنامه اجرائی ده ساله بهسازي و نوساز  
 

 

کل عرصه  شرح
 طرح

سطوح مورد 
سال  سال سوم سال دوم سال اول عمل

ال هفتمس سال ششم سال پنجم چهارم  جمع سال دهم سال نهم سال هشتم 

)متر مربع(عرصه طرح به تفکیک  100,000 100,000 4,000 5,000 7,000 9,000 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 14,000 100,000 

 90,000 0 0 0 0 0 14,400 16,200 18,000 19,800 21,600 90,000 90,000 مطالعات و طراحی

امعابر و دسترسی ه  18,000 9,000 360 450 630 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,170 1,260 9,000 

 7,000 980 910 840 840 840 840 630 490 350 280 7,000 10,000 فضاي سبز

)اماکن عمومی(فضاهاي رو بنایی   10,000 6,000 240 300 420 540 720 720 720 720 780 840 6,000 

 3,000 420 390 360 360 360 360 270 210 150 120 3,000 4,000 ابنیه و فضاهاي باارزش

 7,000 980 910 840 840 840 840 630 490 350 280 7,000 7,000 عرصه نوسازي شده

عرصه قابل ساخت و ساز 
)مترمربع(  71,400,000 71,400,000 2,000 2,500 3,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,500 7,000 50,000 

)متوسط(زان تراکم می  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  240%  

 120,000 16,800 15,600 14,400 14,400 14,400 14,400 10,800 8,400 6,000 4,800 171,360,000 171,360,000 مساحت قابل ساخت

میانگین (کل واحد هاي احداثی 
)مترمربع  براي هر واحد 90  1,904,000 1,904,000 53 67 93 120 160 160 160 160 173 187 1,333 
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بافت هاي فرسوده شهرها يکلیات برنامه اجرائی ده ساله بهسازي و نوساز  
 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سطوح مورد عمل کل عرصه طرح  شرح

)متر مربع(عرصه طرح به تفکیک   100,000  100,000 4%  4,000 5%  5,000 7%  7,000 9%  9,000 12%  12,000 

 مطالعات و طراحی
68
% 

68,000 
100

% 
68,000 24%  16,320 22%  14,960 20%  13,600 18%  12,240 16%  10,880 

 معابر و دسترسی ها
18
% 

18,000 9%  9,000  360  450  630  810  1,080 

 فضاي سبز
10
% 

10,000 7%  7,000  280  350  490  630  840 

)اماکن عمومی(فضاهاي رو بنایی   
10
% 

10,000 0%             

%4 ابنیه و فضاهاي باارزش  4,000 3%  3,000  120  150  210  270  360 

%7 عرصه نوسازي شده  7,000 7%  7,000           

)مترمربع(عرصه قابل ساخت و ساز   
51
% 

51,000  51,000  2,040  2,550  3,570  4,590  6,120 

)متوسط(میزان تراکم    240%   240%            

 14,688  11,016  8,568  6,120  4,896  122,400  122,400  مساحت قابل ساخت

 90میانگین (کل واحد هاي احداثی 
)مترمربع  براي هر واحد  

 1,360  1,360  54  68  95  122  163 
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فت هاي فرسوده شهرهابا يکلیات برنامه اجرائی ده ساله بهسازي و نوساز  

 

 سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم شرح

)متر مربع(عرصه طرح به تفکیک  12%  12,000 12%  12,000 12%  12,000 13%  13,000 14%  14,000 

%0 مطالعات و طراحی  0 0%  0 0%  0 0%  0 0%  0 

 1,260  1,170  1,080  1,080  1,080  معابر و دسترسی ها

 980  910  840  840  840  فضاي سبز

)اماکن عمومی(فضاهاي رو بنایی             

 420  390  360  360  360  ابنیه و فضاهاي باارزش

           عرصه نوسازي شده

)مترمربع(عرصه قابل ساخت و ساز    6,120  6,120  6,120  6,630  7,140 

)متوسط(میزان تراکم             

 17,136  15,912  14,688  14,688  14,688  مساحت قابل ساخت

مترمربع   90میانگین (کل واحد هاي احداثی 
)براي هر واحد  

 163  163  163  177  190 

 



٩  

کیتمام شده به تفک يبها  
 

ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                         هزینه هاي هر مترمربع  

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول میانگین 

 هزینه مطالعات و طراحی

 0.00071 0.000285 15%  0.000328 20%  0.00039 20%  0.000472 20%  0.00057 

%20 2.50 6.49  هزینه تملک  3.00 20%  3.60 20%  4.32 20%  5.18 

%5.0 هزینه آماده سازي  0.32 0.13  0.15  0.18  0.22  0.26 

%15 0.50 1.34  هزینه عملیات اجرائی معابر و خیابانها و فضاي سبز  0.58 21%  0.70 22%  0.85 22%  1.04 

%15 1.50 3.05  هزینه مرمت و مقاوم سازي ابنیه باارزش  1.73 15%  1.98 15%  2.28 15%  2.62 

هزینه هاي نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي 
 مسکونی

 5.08 2.50 15%  2.88 15%  3.31 15%  3.80 15%  4.37 

 
 
 
 
 
 



١٠  

 
کیتمام شده به تفک يبها  

 
ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                      هزینه هاي هر مترمربع  

شمسال ش 0  سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم 

 هزینه مطالعات و طراحی
20%  0.0007 20%  0.001 20%  0.00098 20%  0.001174 20%  0.001409 

%20 هزینه تملک  6.22 20%  7.46 20%  8.96 20%  10.75 20%  12.90 

 0.64  0.54  0.45  0.37  0.31  هزینه آماده سازي

یابانها و فضاي هزینه عملیات اجرائی معابر و خ
%22 سبز  1.26 22%  1.54 22%  1.88 22%  2.29 22%  2.80 

%15 هزینه مرمت و مقاوم سازي ابنیه باارزش  3.02 15%  3.47 15%  3.99 15%  4.59 15%  5.28 

هزینه هاي نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي 
%15 مسکونی  5.03 15%  5.78 15%  6.65 15%  7.65 15%  8.79 

 
 
 
 
 



١١  

اجراي طرح هزینه هاي کل  
 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول جمع شرح هزینه

 6  6  5  5  5 27  هزینه مطالعات و طراحی

 9,953 0 6,221 0 4,032  2,400  1,600 118,936  هزینه تملک

 498 0 311 0 202  120  80 5,947  هزینه آماده سازي

فضاي سبز هزینه عملیات اجرائی معابر ، خیابانها و   24,806 320  460  779 0 1,222 0 1,988 

 944 0 616 0 417 0 259  180 10,193  هزینه مرمت و مقاوم سازي ابنیه باارزش

)اماکن عمومی(هزینه عملیات روبنایی    0 0  0  0  0 0 0 

هزینه هاي نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي 
 64,224 0 41,885  28,328  17,595  12,240 693,134  مسکونی

 7,931  5,173  3,498  2,173  1,512 85,599  یارانه هاي مورد نیاز

 85,545  55,433  37,261  23,012  15,936 938,641  جمع در طول برنامه

 



١٢  

 
 هزینه هاي کل اجراي طرح

 

 سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم شرح هزینه

 28,895 0 22,359 0 17,199 0 14,333 0 11,944  هزینه تملک

 1,445 0 1,118 0 860 0 717 0 597  هزینه آماده سازي

هزینه عملیات اجرائی معابر ، خیابانها و فضاي 
 سبز

 2,426 0 2,959 0 3,610 0 4,772 0 6,269 

 2,216 0 1,790 0 1,436 0 1,249 0 1,086  هزینه مرمت و مقاوم سازي ابنیه باارزش

)اماکن عمومی(بنایی هزینه عملیات رو   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

هزینه هاي نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي 
 150,706 0 121,688 0 97,676 0 84,936 0 73,857  مسکونی

 18,611  15,028  12,062  10,489  9,121  یارانه هاي مورد نیاز

 208,142  166,754  132,844  114,682  99,031  جمع در طول برنامه

 
 
 



١٣  

 برآورد بهاي تمام شده  هر مترمربع و هر واحد مسکونی
 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول جمع بهاي تمام شده

            
 5.82  5.03  4.35  3.76  3.25 6.84  بهاي تمام شده هر مترمربع

 524.17  452.89  391.40  338.41  292.95 615.97  بهاي تمام شده هر واحد مسکونی

 
 
 
 
 
 

 برآورد بهاي تمام شده  هر مترمربع و هر واحد مسکونی
 

 سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم بهاي تمام شده

0           
 12.15  10.48  9.04  7.81  6.74  بهاي تمام شده هر مترمربع

 1,093.18  943.18  814.00  702.71  606.81  بهاي تمام شده هر واحد مسکونی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤  

 جدول تامین منابع مالی  برنامه اجرائی بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهرها
 ارقام به میلیون ریال

 

محل تامین منابع  نوع هزینه
 مالی

درصد تامین 
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول جمع منابع مالی

 هزینه مطالعات و طراحی

%100 کل  27 5 5 5 6 6 

%100 دولت  27 5 5 5 6 6 

%0 شهرداري        

 هزینه تملک براي تأمین معابرودسترسی ها

%100 کل  66,901 900 1,350 2,268 3,499 5,599 

%30 دولت  20,070 270 405 680 1,050 1,680 

%70 شهرداري  46,831 630 945 1,588 2,449 3,919 

 0%  0 0 0 0 0 0 

ي تأمین  فضا ي سبزهزینه  تملک برا  

%100 کل  52,034 700 1,050 1,764 2,722 4,355 

%0 دولت  0 0 0 0 0 0 

%100 شهرداري  52,034 700 1,050 1,764 2,722 4,355 

 0%  0 0 0 0 0 0 

 جمع کل هزینه هاي تملک

%100 کل  118,936 1,600 2,400 4,032 6,221 9,953 

%16.9 دولت  20,070 270 405 680 1,050 1,680 

%83.1 شهرداري  98,865 1,330 1,995 3,352 5,171 8,274 

 



١٥  

 جدول تامین منابع مالی  برنامه اجرائی بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
 ارقام به میلیون ریال

 جمع سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم محل تامین منابع مالی نوع هزینه

 هزینه مطالعات و طراحی

 27      کل

 27      دولت

       شهرداري

 هزینه تملک براي تأمین معابرودسترسی ها

 66,901 16,253 12,577 9,675 8,062 6,718 کل

 20,070 4,876 3,773 2,902 2,419 2,016 دولت

 46,831 11,377 8,804 6,772 5,644 4,703 شهرداري

 0 0 0 0 0 0 مردم

فضا ي سبزهزینه تملک براي تأمین    

 52,034 12,641 9,782 7,525 6,271 5,225 کل

 0 0 0 0 0 0 دولت

 52,034 12,641 9,782 7,525 6,271 5,225 شهرداري

 0 0 0 0 0 0 مردم

 جمع کل هزینه هاي تملک

 118,936 28,895 22,359 17,199 14,333 11,944 کل

 20,070 4,876 3,773 2,902 2,419 2,016 دولت

اريشهرد  9,928 11,914 14,297 18,586 24,019 98,865 

 



١٦  

 
 ارقام به میلیون ریال

درصد تامین  محل تامین منابع مالی نوع هزینه
 منابع مالی

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول جمع

 هزینه آماده سازي

%100 کل  5,947 80 120 202 311 498 

%0.0 دولت  0 0 0 0 0 0 

%100.0 شهرداري  5,947 80 120 202 311 498 

 هزینه عملیات اجرائی معابر و خیابانها

%100 کل  13,954 180 259 438 688 1,118 

%0 دولت  0 0 0 0 0 0 

%100 شهرداري  13,954 180 259 438 688 1,118 

        

 هزینه عملیات اجرائی تأمین فضاي سبز

%100 کل  10,853 140 201 341 535 870 

لتدو  0%  0 0 0 0 0 0 

%100 شهرداري  10,853 140 201 341 535 870 

هزینه مرمت و مقاوم سازي ابنیه 
 باارزش

%100 کل  10,193 180 259 417 616 944 

)یارانه(دولت    1,036 18 26 42 63 96 

%0 شهرداري  0 0     

)تسهیالت(سیستم بانکی   50%  5,097 90 129 208 308 472 

%50 مردم  5,097 90 129 208 308 472 

 
 



١٧  

 ارقام به میلیون ریال

 جمع سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم محل تامین منابع مالی نوع هزینه

 هزینه آماده سازي

 5,947 1,445 1,118 860 717 597 کل

 0 0 0 0 0 0 دولت

 5,947 1,445 1,118 860 717 597 شهرداري

معابر و خیابانها هزینه عملیات اجرائی  

 13,954 3,526 2,684 2,031 1,665 1,364 کل

 0 0 0 0 0 0 دولت

 13,954 3,526 2,684 2,031 1,665 1,364 شهرداري

 0      مردم

 هزینه عملیات اجرائی تأمین فضاي سبز
 10,853 2,743 2,088 1,580 1,295 1,061 کل

 0 0 0 0 0 0 دولت

 10,853 2,743 2,088 1,580 1,295 1,061 شهرداري

 هزینه مرمت و مقاوم سازي ابنیه باارزش

 10,193 2,216 1,790 1,436 1,249 1,086 کل

)یارانه(دولت   110 127 146 182 225 1,036 

 0      شهرداري

)تسهیالت(سیستم بانکی   543 625 718 895 1,108 5,097 

 5,097 1,108 895 718 625 543 مردم

 
 



١٨  

به میلیون ریال ارقام  

 

درصد تامین  محل تامین منابع مالی نوع هزینه
 منابع مالی

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول جمع

%0  هزینه عملیات اجرائی ا ماکن عمومی  0 0 0 0 0 0 

هزینه هاي نوسازي و مقاوم سازي 
 واحدهاي مسکونی

%100 کل  693,134 12,240 17,595 28,328 41,885 64,224 

)یارانه(دولت    84,562 1,493 2,147 3,456 5,110 7,835 

بخشودگی و تخفیف در (شهرداري 
)عوارض  5.0%  34,657 612 880 1,416 2,094 3,211 

)تسهیالت(سیستم بانکی   60%  415,880 7,344 10,557 16,997 25,131 38,534 

%35 مردم  242,597 4,284 6,158 9,915 14,660 22,478 

 جمع کل هزینه ها در طول برنامه

%100 کل  938,641 15,936 23,012 37,261 55,433 85,545 

%2.1 دولت  20,097 275 410 686 1,056 1,686 

)یارانه(دولت   9.1%  85,599 1,512 2,173 3,498 5,173 7,931 

%17.5 شهرداري  164,275 2,342 3,455 5,749 8,799 13,971 

)سهیالتت(سیستم بانکی   44.8%  420,977 7,434 10,686 17,205 25,439 39,006 

%26.4 مردم  247,693 4,374 6,288 10,123 14,968 22,950 
 
 
 
 



١٩  

 ارقام به میلیون ریال
 

 جمع سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم محل تامین منابع مالی نوع هزینه

  0 0 0 0 0 0 

ازي هزینه هاي نوسازي و مقاوم س
 واحدهاي مسکونی

 693,134 150,706 121,688 97,676 84,936 73,857 کل

)یارانه(دولت   9,011 10,362 11,916 14,846 18,386 84,562 

بخشودگی و تخفیف در (شهرداري 
)عوارض  3,693 4,247 4,884 6,084 7,535 34,657 

)تسهیالت(سیستم بانکی   44,314 50,961 58,606 73,013 90,423 415,880 

 242,597 52,747 42,591 34,187 29,727 25,850 مردم

 جمع کل هزینه ها در طول برنامه

 938,641 208,142 166,754 132,844 114,682 99,031 کل

 20,097 4,876 3,773 2,902 2,419 2,016 دولت

)یارانه(دولت   9,121 10,489 12,062 15,028 18,611 85,599 

 164,275 39,268 30,560 23,651 19,837 16,644 شهرداري

)تسهیالت(سیستم بانکی   44,857 51,586 59,324 73,908 91,532 420,977 

 247,693 53,855 43,486 34,905 30,352 26,393 مردم



٢٠  

ساخت وساز در بافتها يبرا ییاعطا التیتسه ارانهی عیجدول توز  
)الیر ونیلیارقام به م(   

 

 تسهیالت
 

 جمع سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 415,880 90,423 73,013 58,606 50,961 44,314 38,534 25,131 16,997 10,557 7,344 یارانه

 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 سال اول

 716 0 0 0 0 0 0 0 0 422 294 سال دوم

 1,396 0 0 0 0 0 0 0 680 422 294 سال سوم

 2,401 0 0 0 0 0 0 1,005 680 422 294 سال چهارم

 3,943 0 0 0 0 0 1,541 1,005 680 422 294 سال پنجم

 5,421 0 0 0 0 1,773 1,541 1,005 680 422  سال ششم

 7,037 0 0 0 2,038 1,773 1,541 1,005 680   سال هفتم

 8,702 0 0 2,344 2,038 1,773 1,541 1,005    سال هشتم

 10,617 0 2,921 2,344 2,038 1,773 1,541     سال نهم

 12,693 3,617 2,921 2,344 2,038 1,773      سال دهم

 10,920 3,617 2,921 2,344 2,038       سال یازدهم

 8,882 3,617 2,921 2,344        سال دوازدهم

 6,537 3,617 2,921         سال سیزدهم

ال چهاردهمس           3,617 3,617 

 83,176 18,085 14,603 11,721 10,192 8,863 7,707 5,026 3,399 2,111 1,469 جمع
 
 



٢١  

 
 

  

نرخ پوشش 
%4 سود سال 5درصد سود تسهیالت براي 50با فرض پوشش         

 جمع سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 
یارانه پرداختی 

 84562 18386 14846 11916 10362 9011 7835 5110 3456 2146 1493 در هر سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٢  

با ارزش هیمرمت ابن يبرا ییاعطا التیتسه ارانهی عیجدول توز  
 
 

 

 تسهیالت
 

شتمسال ه سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  جمع سال دهم سال نهم 

 5,097 1,108 895 718 625 543 472 308 208 129 90 یارانه

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 سال اول

 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 سال دوم

 21 0 0 0 0 0 0 0 10 6 5 سال سوم

 37 0 0 0 0 0 0 15 10 6 5 سال چهارم

 60 0 0 0 0 0 24 15 10 6 5 سال پنجم

 83 0 0 0 0 27 24 15 10 6  سال ششم

 108 0 0 0 31 27 24 15 10   سال هفتم

 133 0 0 36 31 27 24 15    سال هشتم

 163 0 45 36 31 27 24     سال نهم

 194 55 45 36 31 27      سال دهم

 167 55 45 36 31       سال یازدهم

 136 55 45 36        سال دوازدهم

 100 55 45         سال سیزدهم

 55 55          سال چهاردهم

 1,274 277 224 180 156 136 118 77 52 32 23 جمع
 



٢٣  

 

  

نرخ پوشش 
%5 سود سال 5درصد سود تسهیالت براي 50با فرض پوشش         

 جمع سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 
 یارانه پرداختی

 1036 225 182 146 127 110 96 63 42 26 18.3 درهر سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٤  

 


