بنیاد مسکن انقالب اسالمی
با نظارت مرکزآمار ایران برگزار میکند:
واحدهای مسکونی کشور به واحدهای مسکونی استفادهکننده از
تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است به
گونهای که در نتایج ،امکان مقایسه این واحدها با سایر واحدهای
مسکونی روستایی فراهم گردد.

اهدافکلیطرح
گرد آوری آمار و اطالعات از وضعیت آبادیها و خصوصیات کمی
و کیفی مسکن روستایی کشور به منظور:
شناخت برخی از ويژگيهاي مرتبط با مسکن در آباديهای
کشور و هر یک از استانها
شــناخت ويژگيهاي كمــي و كيفي واحدهاي مســكوني
روستایی در کل كشور ،به تفکیک استان و شهرستان
شناخت ويژگيهاي كمي و كيفي واحدهاي مسكوني تحت
پوشش طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سطح
استانهای کشور

جامعهیآمارگیری
تمام آبادیهای دارای سکنه (دائمی یا موسمی) دارای  20واحد
مسکونی یا بیشــتر و واحدهای مســکونی این آبادیها در سال
 1397جامعهی آمارگیری این طرح را تشکیل میدهند .از میان
این آبادیها 8539 ،آبادی ،به عنوان نمونه طرح انتخاب شــده
است.

زمانآمارگيري
زمان آمارگيري اين طرح از تاريخ  1397/07/21تا 1397/08/21
است.
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روشجمعآورياطالعات
در اين آمارگيري ،اطالعات واحد مسکونی از طريق مصاحبهي
مستقيم با خانوار ســاكن در واحد مسكوني و تکمیل پرسشنامه
طرح و اطالعــات آبادی از طریق صحبت بــا مطلعين محلي در
آبادي و تکمیل پرسشنامه آبادی جمعآوري ميشود.

سطحارائهبرآورد
اطالعات جمعآوري شــده در اين طرح برای آبادیها ،در سطح
استان و کشور؛ برای کل واحدهای مسکونی ،در سطح شهرستان،
استان و کل کشور و برای واحدهای مسکونی تحت پوشش طرح
ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ،در سطح استان و کشور
قابل ارائه است.

برخیتحلیلهایامکانپذیرازاینطرح
شناخت واقعیتهای موجود مســکن و روند تحوالت آن در
طی زمان
توسعه سیستم جامع اطالعاتی مسکن روستایی با ایجاد پایگاه
اطالعاتی و تخصصی مسکن روستایی
تهیه و تدوین شاخصهای مسکن روستایی
ارائه تحلیلهایی از وضعیت واحدهای مســکونی روســتایی
کشور به تفکیک واحدهای طرح ویژه بهسازی و نوسازی و سایر
واحدها
ارزیابی تغییرات هزینه احداث مسکن روستایی و نقش وامهای
طرح ویژه و تغییرات آن در تأمین این هزینه
شــناخت و تحلیل وضعیت آبادیهای کشــور از نظر بافت
مسکونی ،نحوه گسترش و الگوی اســتفاده از مصالح ،امکانات و
تسهیالت مرتبط با سکونت.
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معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
دفترمطالعاتوتحقیقاتمسکنروستایی

چهارمینطـرح

آمـــــارگیریاز
ویژگیهــایمسکن
یکشــــــور
روستای 

 21مهـر تا 21آبــان
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آشنایی با طرح آمارگیری از
ویژگی های مسکن روستایی
مقدمــــه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،به منظور برنامهریزی امور
مربوط به مســکن روســتایی ،نیازمند آمار و اطالعات
دقیق ،جامع و بهنگام در رابطه با ویژگیهای خاص مسکن
روستایی و برخي ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط
با سکونت آبادیهای کشور است .با توجه به فقدان آمار
تخصصی و رسمی در حوزه مسکن روستایی در کشور،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال  1382اقدام به تعریف
و اجرای طرحی با عنوان «طرح آمارگیری از ویژگیهای
مسکن روستایی» نمود که با هدف بروزرسانی ،تکرار آن را
در فواصل زمانی  5ساله در دستور کار خود قرار داده است.

آمارگیری ،کلیه آبادیهای کشور بر اساس سرشماری نفوس و
مسکن سال  1375بوده و نتایج آن در قالب یک جلد نشریه کل
کشور به تفکیک استانها منتشر شده است.
طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال1387
طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن
روستایی برای دومین بار درسال 1387
و به فاصله  5سال از آن ،درسطح 8257
آبــادی و  165140واحد مســکونی
نمونه به اجرا در آمد و نتایج آن در قالب
 30جلد «نشریه اســتانی به تفکیک
شهرســتان» و یک جلد «نشریه کل
کشور به تفکیک استان» منتشر شد.

طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال 1397
این طرح نیز مشابه سالهای گذشته
چهارمینطرح
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با
آمـــارگیریاز
همکاری دفتر فنی دانشکده معماری
ویژگیهایمسکن
روستاییکشــــور
و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و
مشاور بخش خصوصی اجرا می شود
و از میان مجموعه آبادیهای دارای
1397
 20واحد مســکونی و بیشتر در 429
شهرستان از  31استان کشور بر اساس
چهارچوب سرشــماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1395به
 8539آبادی نمونه و  229328واحد مسکونی نمونه مراجعه و
آمارگیری انجام میشود.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
با نظارت مرکز آمار ایران برگزار میکند:

21مهــــــر
تا21آبــــان

طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال1382
بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای اولین بار در سال  1382اقدام
به تهیه و اجرای طرح نمونهگیری از واحدهای مسکونی روستایی
کشور نمود و آن را به تصویب شورای عالی آمار رسانید .این طرح
درســطح  2118آبادی و تعداد  46413واحد مســکونی نمونه
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با همکاری مرکز آمار ایران و
دفتر فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و
مشاور بخش خصوصی اجرا شد .چهارچوب مورد استفاده در این

طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال1392
این طرح برای ســومین بار در مهرماه
ســال  1392بصــورت نمونهگیــری
توسط بنیاد مســکن انقالب اسالمی و
با همکاری دفتر فنی دانشکده معماری
و شهرسازی دانشــکده شهید بهشتی
و مشاور بخش خصوصی اجرا شد .در
این آمارگیری به  8446آبادی نمونه و
 209044واحد مسکونی نمونه مراجعه و آمارگیری به عمل آمد.
چارچوب مورد اســتفاده در این آمارگیری آبادیهای باالی 20
واحد مسکونی کشور بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال
 1390و با لحاظ تغییرات تعداد اســتانها و تعداد شهرستانها
بوده است .نتایج این طرح در سطح کل کشور ،استان و شهرستان
ارائه گردید.

وجه تمایز طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی
سال 1397نسبت به دورههای پیشین
بنیاد مسکن با جمعبندی تجارب گذشته در خصوص بهسازی
مسکن روستایی ،طرحی را تحت عنوان «طرح ویژهی بهسازی و
نوسازی مسکن روستایی» با هدف مقاومسازی  2میلیون واحد
مسکونی روستایی تهیه کرد و به تصویب رسانید .این طرح از سال
 1384به اجرا درآمده که تاکنون منجر به مقاومســازی بیش از
یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی روستایی شده است و
بر اساس هدفگذاری در طرح جامع مسکن روستایی کشور2 ،
میلیون واحد مسکونی دیگر در دستور کار این طرح قرار گرفته
است .با توجه به اهمیت طرح ویژه و سهم باالی واحدهای تحت
پوشــش این طرح از کل واحدهای مسکونی روستایی کشور ،در
طرح آمارگیری اخیر ،ارائه نتایجی از وضعیت این دسته واحدها
مورد توجه ویژه واقع شده اســت .در واقع ،وجه تمایز آمارگیری
سال  1397با سنوات پیشین ،اختصاص  30درصد از نمونههای
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سابقهطرح

