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  چکیده

هاي ها بین بخش، بهم پیوستن فعالیتهاي کم درآمد شهريمسکن گروه تأمینهدف ترین روش براي رسیدن به مهم

باشد که هر کدام به دنبال اهداف و منافع خود هستند این پیوستگی و هماهنگی بویژه در بخش عمومی و خصوصی در جامعه می

هاي و تولید مسکن گروه تأمینا هدف مسکن ب ریزيدستیابی به چارچوبی براي برنامه.باشدریزي می، نیازمند تدابیر برنامهمسکن

 .باشدموضوع اصلی این مقاله می درآمدکم

هاي مربوط به ها و مطالعه متون و برنامههاي ارزیابی و تحلیل سیاستگیري از شیوهکار این مقاله آن است که با بهرهروش 

هایی مناسب دستیابی به این هدف که برنامه محتوايریزي و  امکان دستیابی به روندکار برنامه ،بخش مسکن در سطوح مختلف

عالوه بر . کند، فراهم می، بررسی و تحلیل نمودتولید مسکن را تعیین /تأمینگیري و میزان دخالت بخش عمومی در تصمیم بتوان

ریزي مسکن برنامهیستم المللی استفاده نمود و شرایط موجود سآورد تا بتوان از تجربیات بیناي فراهم می ، چارچوب مقایسهاین

دهد که   ، به این سؤال پاسخ میو در نهایت. داد ءشهر تهران را با تجربیات سایر کشورها مقایسه و ارزیابی کرده و بتوان ارتقا

 ،گذاري در این بخشریزي و سیاستاند و برنامهدر شهر تهران کدام درآمد شهري هاي کم مسکن گروهگذاري براي  عوامل سیاست

  .ید باشدچگونه با

ریزي مهدرآمد و نیز ارائه چارچوب برناهاي کمریزي شهري و برنامه مسکن گروهریزي براي ادغام برنامهارائه چارچوب برنامه

هاي و بررسی یکپارچه و هماهنگ انگاشتشهري  ریزيبراي افزایش تأمین و تولید مسکن بخش عمومی، از طریق سازوکار برنامه

ترین دستاوردهاي مقاله  ، مهمدرآمد شهري هاي کم مسکن گروهزار غیر رسمی زمین و مسکن شهري و ریزي مسکن، با برنامه

  .باشند می
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 بیان مساله

 "شهروندي حقوق"از یکی عنوانه ب یافته توسعه بیشتر کشورهاي در بیستم قرن ابتداي از جامعه، براي مسکن تأمین حق

در حال  کشورهاي در ،با اینحال .است هگشت تبدیل جوامع آن هاي دولت وظایف از یکی به تدریج به و شده شناخته رسمیت به

 قادر شهري خانوارهاي از توجهی قابل درصد بنیادین، حقی و اي پایه نیازي بعنوان مسکن براهمیت دایمی کیدتأ علیرغم ،توسعه

  . گرددمی بحرانی بیشتري و بیشتر خانوارهاي شرایط و شده تر پیچیده روز به روز شده یاد مشکل ،رو این از .نیستند آن تأمین به

 و اهداف بین نزدیک رابطه ایجاد ،منابع تخصیص و مدیریت و توسعه هايبرنامه در مسکن مناسب جایگاه تعیین منظور به 

 .است ضروري شهري هايبرنامه در اقتصادي و اجتماعی توسعه عمومی و کلی هايسیاست و هاهدف و مسکن هايسیاست

 ،شهري هايبرنامه و مسکن گذاريسیاست بین پیونديهم و ارتباط ایجاد و شهري هايبرنامه در مسکن جایگاه شناخت و بررسی

 در .باشدمی شهري فضاي به دهندهشکل کالبدي عنصر ثرترینمؤ عنوانه ب مسکن به مربوط اهداف به دستیابی ابزار ترینمهم

 دیگر به دستیابی براي ايوسیله مثابه به مسکن براي خود توسعه هايبرنامه در ،اندشده امر این متوجه که کشورهایی ،حقیقت

 مسکن تأمین هايستاسی پیونديهم و هماهنگی ،زمینه این در .اندشده قائل ايویژه نقش توسعه اقتصادي و اجتماعی هايهدف

 کیفی و کمی اهداف تحقق براي. دارد بسزایی اهمیت) فضایی ریزيبرنامه( شهري ریزيبرنامه و 1اجتماعی مسکن جمله آن از و

 که کنندمی اتخاذ مسکن زمینه در را هاییسیاست مختلف کشورهاي در هادولت مسکن تأمین و مدیریت ریزي،برنامه به مربوط

 آن بالفصل محصول و گذاريسیاست فرایند و ریزيبرنامه. کندمی تعیین را هابرنامه اصلی جوهر زیرا، است خاصی اهمیت داراي

 منابع توزیع و عام منافع تأمین امر در هادولت بازوي عنوانهب ،شهري هايبرنامه بویژه و مختلف سطوح در توسعه هايبرنامه یعنی

   .)Guy, 2002(د دار عهده بر را مهمی نقش جامعه سطح در

در حال  کشورهاي متوسط و بزرگ شهرهاي اکثر در مسکن شرایط ،مسکن امر در گذاريسیاست اهمیت به توجه با

 سطح در دیگري و) اهداف تعیین و گذاريسیاست( ساختاري یا کالن سطح در یکی ،مهم عامل دو از ناشی - ایران شامل –توسعه

 کندمی ایجاب پایین به باال از و متمرکز ریزيبرنامه نظام ،کشورها این در. باشدمی) مدیریتی و اجرایی( سازمانی و نهادي یا میانه

 دارند وظیفه 2محلی یا ايمنطقه هايحکومت و شوند هماهنگ یا تنظیم ،مرکزي هايحکومت بوسیله مسکن هايسیاست که

 ضعیف ارتباط ).Adams, 2005( دآورن در اجرا به ،اندشده طراحی ملی سطح در که را مسکن به وطبمر هايبرنامه و هاسیاست

 در بخش این نامشخص جایگاه و فرودست و فرادست سطوح در مسکن به مربوط هايبرنامه اهداف و هاسیاست بین

  .رودمی بشمار ریزيبرنامه تفکر از نوع این عمده مشکل دو ،شهري توسعه هايگذاري سیاست

ه ب آن هايسرفصل ترینمهم که باشدمی ملتأ و بررسی قابل مختلف ابعاد از - تهران شهر شامل –ایران در مسکن مشکل

  :است شده خالصه زیر صورت

 و دولتی هايسیاست ضعف پیامدهاي ترینمهم از مسکن و زمین 4رسمی غیر بازار و 3درآمدکم هايگروه مسکن مشکل

  .آیدمی حساب به ساختاري عوامل زمره در که است شهري هايسیاست باالخص

 صنعتی رشد و جمعت افزایش جمله از کشور اقتصادي و اجتماعی شرایط به مربوط و ساختاري تغییرات ،دیگر سوي از

 با را خانوارها براي مناسب مسکن تأمین... و خانوار بعد کاهش و شهري جمعیت افزایش و شهرها سوي به مهاجرت کشور،

 شهري، مناطق در مسکن و زمین قیمت شدید افزایش صورته ب مسکن بحران ایران در .است کرده مواجه ايعدیده مشکالت

 ،دیگر سوي از، )1378داتشپور، (.است آورده فراهم را مسکن رسمی غیر بازار به شهري درآمدکم هايگروه بیشتر رانش زمینه

 داراي جوامع نتیجه در. است اقتصادي دیگر هايبخش از ترگسترده5 "بازار شکست"، مسکن بخش در که اندداده نشان تحقیقات

                                                   
1 Social housing 
2 Local government/authorities 
3 Low-income groups 
4 Informal market 
5 Market Failure 



 عنوان این ،اما .گرفت خود به را1"عمومی مسکن" عام عنوان و گشت معمول مسکن بازار در هادولت مستقیم ،مداخله بازار اقتصاد

-شکل نوع بنابر ،بلکه است نبوده مسکن بازار در یافته توسعه کشورهاي در هادولت مداخله نحوه یکسانی نشانه وجه هیچ به عام

 به ،ایران در .یافت را خود خاص شکل عمومی مسکن نظام کشورها، این در دولت اقتصادي و سیاسی جایگاه و بازار روابط گیري

 شگستر و سو یک از بخش این در رکود به امر این و شده غفلت اقتصادي ساختار و مسکن هايسیاست انطباق از مختلف دالیل

 باال شدت به راآن قیمت ،خصوصی بخش به اولیه احتیاج این تأمین کردن واگذار. است انجامیده دیگر سوي از رسمی غیر اسکان

 درآمد فقدان دلیل به ،اجتماع درآمدکم طبقات زیرا، کندمی محدود ضروري نیاز این به را درآمدکم خانوارهاي دسترسی و بردمی

 رکن ترینمهم( دولت مستقیم گذاريسرمایه ،بنابراین .نیستند بانکی تسهیالت و اعتبارات از استفاده به قادر حتی انداز پس و

 راه از یکی تواندمی سهل شرایط با درآمدکم خانوارهاي به آن واگذاري و مسکن تولید/تأمین و گیريتصمیم امر در) عمومی بخش

  .باشد آنان مشکل حل

 شدید رشد شرایط در مسکن بخش در هدف هايگروه از حمایت منظور به ریزيبرنامه نظام ضعف و درآمد رابربنا توزیع

 هاي گروه مناسب مسکن تأمین و است کرده مواجه چالش با را رسمی غیر اسکان از پیشگیري هايسیاست مسکن، و زمین قیمت

 نواحی پیدایش و رسمی غیر محالت توسعه و رشد صورته ب شهرها در امر این کالبدي تجسم .است ساخته مشکل را درآمد کم

 و شهري توسعه و تحوالت روند با نیازمند همسویی موجود، وضع ساماندهی. است کرده ظهور شهرها حاشیه در جدید مسکونی

  .)1368، یعیرف( است شهري فضاي با نوسنامأ و ناهنجار سازهاي و ساخت پیدایش و بروز از پیشگیري

 یکسان درآمدي مختلف هاي گروه در نیاز نوع و میزان مسکن، به نیاز وسیع ابعاد دارد، وجود که شدیدي کمبود علیرغم

 تسهیالت از بیشتر برخورداري و آن کیفیت بهبود براي غالباً مسکن مؤثر تقاضاي پردرآمد، هاي گروه در طوریکه به. نیست

 واحدهاي کمبود مشکل وقتی ترتیب بدین و دارد وجود مسکنی بی مشکل درآمد کم هاي گروه در که حالی در است، مسکونی

  .نیست یکسان درآمدي مختلف هاي گروه در مسکن براي تقاضا که کرد توجه باید شود، می مطرح مسکونی

ه ب که بوده اي گونه به خانوارها درآمد با مسکن بهاي بین شکاف معمول طوره ب ،ایران چون اي در حال توسعه کشورهاي در

 هاي سیاست ناکارآمدي نشانه ،واقعیت این.است داشته فزاینده روندي رفاه عدم یا رسمی غیر اسکان پدیده ،معکوس طور

 کارامد رفاه تأمین سازوکارهاي و نهادها ،سو یک از .است مسکن بخش در جمله آن از و کلمه خاص و عام معناي به اجتماعی

عمومی براي کاهش  مسکن براي ریزي برنامه ،رو این از .اند نداشته را الزم انطباق اقتصادي رشد قواعد بر دیگر سوي از و اند نبوده

 شهرهاي در مسکن کارامد الگوي یک به دستیابی راه تواند می درآمد شهري هاي کم ت مربوط به دسترسی به مسکن گروهمشکال

   .آورد فراهم را ایران

 روش تحقیق

فراملی و درآمد شهري در سطح  مکهاي  ریزي مسکن گروه اي بین ساختار برنامه بررسی مقایسه، روش تحقیق در این مقاله

قی براي گسترش دانش و یعنی  مقایسه تطبی ؛باشد ت براي ارائه چارچوب پیشنهادي مینتایج حاصل از این مطالعا بکارگیري

توسط نتایج حاصل از مطالعات  برنامه ریزي مسکن شهري و بسط آن هاي جدید حاصل از ارزیابی تجربیات فراملی توسعه ایده

هاي  ریزي مسکن گروه ، روشن نمودن زوایاي مختلف برنامهعالوه بر این. شرایط نمونه موردي تحلیلی و در نهایت تعمیم آن به

با هایی که  ها و پرسشنامه احبهن به بهترین صورت از خالل مصتوا وي آن را میهاي فرار درآمد شهري و نیز مشکالت و چالش کم

مسکن شهر تهران با هدف شناخت  ریزي برنامهتصمیم سازان و اساتید و صاحب نظران در حوزه  ،گیرندگان تصمیمسه گروه مهم 

با  ،در نهایت .بدست آورددرآمد شهري صورت گرفته  هاي کم مسکونی بوِیژه در رابطه با گروه مشکالت و تحلیل تحوالت سیستم

ریزي مسکن شهر تهران ارائه شده  هاي مختلف سیستم برنامه ریزي در زمینه اهداف و راهبردهاي برنامه ،به دو منبع مذکور ءاتکا

  .است

  

  

                                                   
1
 Public housing 



 و بررسی مطالعات تجربی پیشینه پژوهش

لی المل هاي بین س فراملی در سه سطح کلی مربوط به نهادها و سازمانقیامتوان در  پیشینه موضوع مورد بررسی را می

درآمد شهري و نیز تجارب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بررسی  هاي کم ریزي مسکن گروه تأثیرگذار و دخیل در برنامه

  .نمود

  المللی نهادها و سازمان هاي بین

ترین  مهم ه عنوانملل متحد ب سازمان ،باشد جهانی میسرپناه مناسب براي همه از اهداف  تأمینتوسعه پایدار و از آنجاییکه 

ملل هاي تابعه سازمان  سازمانیکی از  ،هبیتات .کند سطح جهانی در این عرصه فعالیت میالمللی و مورد وفاق کشورها در  نهاد بین

از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، با هدف ارائه سرپناه مناسب براي همه  ریزي براي اسکان بشر است که در امر برنامهمتحد 

  . پایدار است یشهرهایبراي ایجاد اجتماعی و زیست محیطی داف اه موظف به ترویج

شهري و پیدا براي مبارزه با مشکالت  ،گذاران و جوامع محلی سازمان ملل متحد براي کمک به سیاستاسکان هاي  برنامه

، بیانیه ونکوور تاکنون چندین بیانیه و دستورکار مهم از جمله .تدوین و ارائه می شوند ءقابل اجراهاي پایدار و  راه حلکردن 

و تحلیل اطالعات موجود در  برپایه تجزیهاسناد این . هاي این سازمان بوده استحاصل فعالیت ،دستورکار اسکان بشر استانبول

جهان در مختلف توسط کشورهاي  ها و الزمه دستیابی به آن اند ، بدست آمدهاجرا شده زمینه منابع مالی و تجربیات شهري

 Global Report On) ١. مالی براي مسکن و توسعه شهري است تأمینسازي و  ها ، ظرفیت نظارت و تحقیق، توسعه سیاست

Human Settlements, 1996.(  

 21 کار دستور ،ثیر قرار دادهریزي را تحت تأ هاي برنامه تمامی گرایشالمللی که از اواخر قرن بیستم  ترین سند بین مهم

 ابعاد تمامی در پایدار توسعه به دستیابی جهت 21 کار دستور کلی اصول .باشد می )ریودوژانیرو اجالس و پایدار توسعه(

 با 21 کار دستور اجراي در .نماید می توصیه را هستند ءاجرا قابل درازمدت در که پایدار تفکرهاي طرز و ها حل راه و باشد می

 که است شده تفویض محلی مقاماتها و  حکومت به اي ویژه نقش 2،دولتی غیر هاي تشکلو  مردمی نیروهاي بر کیدتأ به توجه

 از ،خانمانی بی جمله از آن مظاهر و فقر با مبارزه. دهند انجام را الزم هاي حمایت پایدار توسعه اهداف راستاي درمی بایست 

 (Global Report On Human Settlements,2001) پایداراست  توسعه به دستیابی جهت سند این اصلی شروط دیگر

 ساکنان فعالیت و زندگی کیفیت و اقتصادي و اجتماعی شرایط بهبود انسانی، هاي گاه سکونت توسعۀ هاي برنامه کلی هدف

 مختلف هاي گروه مشارکت جلب فنی، هاي همکاري بر متکی انسانی هاي گاه کونتس در زیست شرایط بهبود و توسعه. است ها آن

 عنوان  به باید رویکرد این. است انسانی هاي گاهسکونت در گیري تصمیم مختلف سطوح در اي توسعه هاي طرح در محلی، مردم

  :اندرا در موارد زیر قرار داده ف خوداهدا ها، برنامه این. شود گرفته درنظر انسانی هاي گاهسکونت توسعۀ راهبرد اصلی

 همه براي مناسب سرپناه تأمین - 

 انسانی هاي گاهسکونت مدیریت بهبود - 

 اراضی کاربري پایدار مدیریت و ریزي برنامه توسعۀ - 

 انسانی هاي گاهسکونت توسعۀ براي سازي ظرفیت و انسانی منابع توسعۀ - 

 )2008سازمان ملل در مورد سکونتگاه هاي انسانی، گزارش ( شهري فقیر مردم فقر با مبارزه - 

                                                   
1

  :ها عبارتند ازترین آناند که مهمالمللی شکل گرفتههاي سازمان ملل متحد جهت بهبود شرایط سکونت در جهان چندین کنفرانس بینبرپایه تالش 

  ).1976 ، ونکوور جهانی کنفرانس(  - 

  )1996 ، هبیتات دوم( استانبول بیانیه -

  ).1992 ، ریو جهانی کنفرانس(  ریو اعالمیه و" 21 کار دستور -

  
2 NGOs 



  کشورهاي توسعه یافته

-فرانسه و آمریکا می ریزي مسکن در کشورهاي توسعه یافته مربوط به بریتانیا،و برنامه تأمینترین تجربیات در رابطه با مهم

اند که یدار شهري در این مسیر حرکت کردهکشورهاي عضو اتحادیه اروپا نیز در راستاي دستیابی به توسعه پا ،از سوي دیگر .باشد

  .گذاري در زمینه مسکن شهري مورد بررسی قرار گرفته استریزي و سیاستدر زمینه برنامه هاآنتجربیات  ،در این قسمت

اکارآمد و از حالت تعادل ن ،ثیر عوامل زیربازارهاي مسکن تحت تأدهد که ضو اتحادیه اروپا نشان میتجربه کشورهاي ع

ریزي مسکن در کشورهاي ها از جمله اهداف برنامهریزي براي رویارویی و کنترل آناجتناب از این عوامل و برنامه .شوند خارج می

  :باشدمذبور می

 موجب مسکونی واحدهاي نوسازي و تولید از پشتیبانی جهت محلی هايدولت به نسبت مرکزي دولت هايکمک کاهش - 

 است شده هاقیمت افزایش و عرضه کاهش

 مسکونی واحدهاي کم عرضه و درآمدکم هايگروه از حمایت وعدم پایین خرید قدرت - 

 دسترس در سوخت، و ساختمانی مصالح قبیل از عمومی هاي هزینه افزایش دلیل به تولید هايهزینه مستمر افزایش - 

 کار نیروي نبودن

 و رغبت عدم دلیل به اجاره کنترل به مربوط اقدامات منفی ثیرتأ مسکن، تولید از حمایت در دولت هايوکاستی ضعف - 

  اياجاره واحدهاي تولید به نسبت خصوصی بخشی دخالت

  درآمدکم هايگروه خرید تقاضاي از پشتیبانی عدم - 

 باال تقاضاي با نواحی در خدمات توسعه براي زمین کمبود مسکن، تولید در فنی دانش ضعف و کمبود باال، تورم - 

 موجود تقاضاي به پاسخگویی براي کافی اياجاره مسکن مینتأ عدم - 

 مسکونی به نسبت غیرمسکونی نواحی ساز و ساخت و توسعه افزایش قانونی، مالی، سیستم نقص و ضعف - 

  است شده مسکن بخش در گذاريسرمایه به تمایل کاهش موجب اقتصادي، رکود - 

  ساز و ساخت با ارتباطات در حد از بیش بورکراسی زمین، کمبود زمین، باالي قیمت - 

  شهر مناطق در زمین ناکافی عرضه ، هاآن واردات بر باال هايتعرفه وضع و انحصار از ناشی ساختمان مصالح باالي هزینه - 

  شهري مناطق در بویژه زمین ناکافی عرضه مسکن، تولید براي مالی منابع مینتأ به مربوط مشکالت - 

 شهرها در ناکافی زمین - 

زیر براي ایجاد تعادل و  هايهاي عضو اتحادیه اروپا از سیاست، دولتشوندی که بازارها با مشکل روبه رو میدر شرایط

  :کنندکنترل تأثیرات منفی مشکالت آن استفاده می

  هاي مالی اتحادیه اروپا براي تولید مسکن اجتماعی و برنامه هاي نوسازي اعطاي کمک - 

  هاي ملی اقدام علیه فقر و محرومیت برنامه - 

  هاي مسکن تأمین مالی برنامه - 

  بازنگري در قوانین  - 

 ل توسعه هاي در حاارزش افزوده زمین تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصالح ساختمانی و افزایش مالیات بر - 

   



 هاي مسکن در کشورهاي عضو اتحادیه اروپاهاي توسعه دهنده و مجریان سیاستها ، سازمانجمع بندي اهداف ، سیاست):1(جدول

ک

  شور

سازمان توسعه دهنده   و سیاست هاي مسکن  ریزي برنامهاهداف 

  سیاست ها

هل

  ند

براي بدست : باشدیها ممسکن بویژه در شهرستان ت وتولیدسرعت بخشیدن به بازسازي محال

 ،گیري از توسعه آنها، افزایش ماکتجلو ،امنهاي نااز توسعه پایدار، مقابله با محلهآوردن وحفاظت 

  ها، تولید مسکن ارزان قیمتافزایش جذابیت زندگی در شهرستان

  حکومت مرکزي

پر

  تغال

که همه کند هایی را اتخاذ استتا سیبراساس قانون اساسی این کشور دولت موظف است 

ارائه  ،هاي مسکن دراین کشورهدف سیاست. سی به مسکن مناسب را داشته باشندشهروندان امکان دستر

  .منابع و ابزار الزم جهت تحقق این قانون است

  حکومت مرکزي

رو

  مانی

هاي مسکن بر پایه ترویج توسعه پایدار شهري و حفاظت از محیط زیست مطابق با سیاست

  :اندزندگی دراتحادیه اروپا تعریف شدهاستانداردهاي کیفیت 

  همکاري بین مقامات مرکزي و محلی -

  هاي شهريتوسعه زیرساخت -

  ایجاد و ارتقاء توازن و تعادل بین قیمت واحد مسکونی و درآمد خانوار -

  درآمداجتماعی براي خانوارهاي جوان وکمهاي ائه حمایتار -

  گذاري و تسهیل تولید مسکنسرمایه -

  گزینی اجتماعیممانعت از ایجاد جدایی -

وزارت حمل ونقل 

  ساختمان و گردشگري

اس

  لواکی

هاي ؛ به این معنی که کمکصالح میزان پشتیبانی وحمایت از توسعه مسکن استا هدف تغییر و

  .هاي مختلف درآمد در جامعه یکسان نباشداین تولید مسکن گروهدولت بر 

  حکومت مرکزي

اس

  لوونی

مین تمام نیازهاي مسکن در کشور از سکن براي یک دوره ده ساله براي تأتدوین برنامه ملی م

  جمله نیاز به مسکن اجتماعی

  حکومت مرکزي

اس

  پانیا

حکومت مرکزي و   اي در ذخیره مسکن کشور اسپانیامسکن اجارهمسکن براي افزایش سهم مین منابع مالی تولید تأ

  محلی

سو

  ئد

قیمت شکل استانداردهاي باال و مسکن ارزان ین کشور براي دستیابی بها هاي مسکن درسیاست

  اندگرفته

دولت مرکزي و 

  محلی

تر

  کیه

مین ظف به تأهاي تولید مسکن، دولت موسالم و پایدار، حمایت از برنامه توجه به محیط زیست

  .نیاز شهروندان است

  ریزيسازمان برنامه

اداره توسعه مسکن و 

  وزارت امور عمومی ومسکن

   Norris, 2007 :ماخذ

ها و فشارهاي اقتصادي و تمایل دولت در سایه تغییرات جمعیتی درآمدهاي کممسکن گروه تأمیندر این کشورها توجه به 

هاي مختلفی از هاي مالی متفاوت، گونهرژیم .صورت گرفته است ،افزایش نیاز به مسکنمنظور کاهش مشکالت و مبارزه با ه ب

ه منظور هاي محلی بدهند که اغلب توسط حکومتارئه می کشورهااین را در ...) مسکن عمومی و ( درآمدهاي کمگروهمسکن 

سعی بر این است Larry Bennett, 2006 ) (گیرد میهاي دولتی صورت هاي عمومی و با استفاده از زمیناستفاده بهتر از دارایی

گذاري اجتماعی با سرمایه تأمینهاي ؛ بدین معنا که صندوقهاي بخش خصوصی ترکیب شوندهاي عمومی با داراییکه قابلیت

 اندشده...) مسکن عمومی و ( درآمدهاي کمو تولید مسکن گروه تأمینترین عامل دخیل در ، تبدیل به مهمبخش خصوصی

)Blackman, 2003.(  

ریزي مسکن کشورهاي عضو  مهدر سیستم برنا درآمد شهريهاي کممسکن گروهو مدیریت  ءبررسی نحوه اجرا

  اتحادیه اروپا

در . باشدهاي محلی میبا حکومت...) مسکن عمومی و ( درآمدهاي کمتولید و اداره مسکن گروه /تأمیندر این کشورها، 

-مسکن گروه تأمینیف وسیعی از بازیگران درگیر در ها و افزایش طکلی به سمت کاهش دخالت شهرداريد رون ،هاي اخیرسال

 دولت مرکزي معموالً ) (Ball, 2002تبویژه مشارکت بخش دولتی و خصوصی بوده اس...) مسکن عمومی و ( درآمد مهاي ک



هاي کند و دولترا تعیین می...) مسکن عمومی و ( درآمدهاي کمیط و الزامات زندگی در مسکن گروهقوانین عمومی در مورد شرا

  )(Birchall , 1992 .ها را بر عهده دارندمحلی نیز بررسی شرایط متقاضیان و اختصاص مسکن مناسب به آن

، سطوح سال گذشته در تعدادي از کشورها 20گیري براي مسکن عمومی ملی هستند و در طول نهادهاي مؤثر در تصمیم

اتخاذ  رابطه با افزایش مشارکت و ین اتفاق به علت تصویب قوانین درا .ري از ملی به محلی انتقال پیدا کرده استگی تصمیم

  .تر در شهرها روي داده است هاي دموکراتیک رویه

ریزي  در سیستم برنامه درآمد شهري هاي کم مسکن گروههاي هدف و شیوه واگذاري  نحوه تعیین گروه

 اتحادیه اروپامسکن کشورهاي عضو 

ها که با رداخت یارانهاجتماعی و بویژه سیستم پ تأمینه طور جدایی ناپذیري به سیستم ب، درآمد هاي کم مسکن گروه تأمین

جران چه در بخش ، مستأدر تمام کشورهاي اروپایی به جزء ایرلند .شود ز جمله کمک هزینه اجاره مربوط میعناوین مختلفی ا

  .کنند استفاده می 1ها ماعی از یارانهی و چه در بخش اجتخصوص

 .محدودیت درآمد وجود دارد...) مسکن عمومی و ( درآمد هاي کم براي زندگی در واحدهاي مسکن گروهدر اغلب کشورها 

 برخورداري از حداقلی از درآمد ،بر اساس قوانین این کشورها .شودشورهاي اتریش و فرانسه مشاهده میدر ک ،نمونه بارز این امر

اگر درآمد  ،در کشورهاي با معیار درآمد .عمومی پذیرفته شده است ط بودن براي سکونت در واحدهايماهیانه مالك واجد شرای

ه هزینه اجاره ب. بطور کلی دیگر واجد شرایط براي دریافت کمک هزینه مسکن نیستند ،خانوار بیش از سقف تعیین شده باشد

ملک و تاریخ بازسازي آن تعیین میزان اجاره بها بر اساس نوع  .شوندها اخذ مییزان یارانهمخارج مالی و تخفیف در م تأمینمنظور 

ور هاي ملی مثل کشاي نوسازي و اجاره فراتر از توان مالی ساکنین باشد، صندوقهزینهه ،دالیلیه در مواقعی که ب .شوند می

هزینه اجاره در مواقع تعمیر و  ،طور کلیه ب .این هزینه هستندمجبور به پرداخت قسمتی از  ،هادانمارك با استفاده از یارانه

  )(MANNHEIM, 2004 .یابند یش میمنظور ایجاد انگیزه براي انجام بازسازي در مقیاس شهر افزاه نگهداري و ب

 .شودمیقیم در رابطه با میزان درآمد مستأجر تعیین طور مسته میزان اجاره ب ،هلند و انگلستان در کشورهاي ایرلند،

طریق مذاکره بین صاحبخانه و مستأجر ممکن  و یا از )انگلستان،فرانسه،مجارستان(افزایش میزان آن نیز از طریق قوانین دولتی 

   .)سوئد(شود می

 - قوانین مربوط به عرضه .شوندو اجتماعی توسط قوانین کنترل می هاي خصوصی، اجارهدر بسیاري از کشورهاي اروپایی

موجب شده تا تفاوت بین اجاره بخش خصوصی و اجتماعی بسیار  ،نظارتی بر آن هايین میزان اجاره بها و چارچوبتعی و 2تقاضا

  .(Tsenkova, 2008)درصد باشد 50- 20چشمگیر و در حدود 

ریزي مسکن در سیستم برنامه درآمد شهريهاي کممسکن گروههاي  بررسی  نحوه گسترش سیاست

 اروپاکشورهاي عضو اتحادیه 

هاي سازمانهاي مسکن و ، انجمنمسکن در مناطق محروم تأمینه منظور دولتی بهاي صریح و روشن با استفاده از سیاست

شناسایی  .هاي آسیب پذیر استر افزایش مشارکت جوامع و خانوادهکید بأسیاست اصلی ت .کنندنقش اصلی را بازي می خیریه

و  تأمینبه مسکن ارزان قیمت از تعهد به گذاري براي مقابله با نیاز هاي سرمایهکه جریاندید براي اطمینان از اینمنابع مالی ج

  .(KING, 2006 ).ت می گیردنشأو دولتی  در شعارهاي سیاسی ...)مسکن عمومی و ( درآمدهاي کمتولید مسکن گروه

درآمد فرد مدنظر  ،نسبتی از هزینه مسکن معموالً .هاي جدي وجود داردعیین مدت سکونت واجدین شرایط بحثدر موردت

 درآمدهاي کم، مقدم بر ارائه مسکن گروههاي دولتیشغل و اعطاي کمک تأمیندر برخی کشورها، مالکیت مشترك، .گیردقرار می

هاي گزینهکار بازار براي پیدا کردن  و به خانوارها است و چنانچه تحت این شرایط نتوانند از طریق ساز...) مسکن عمومی و (

  .(Kemeny,2002) شونددرآمد میهاي کمواجد شرایط مسکن گروه ،مقرون به صرفه اقدام کنند

                                                   
1 subsidy 
2 Supply-demand 



ر بسیار فقیر و د ، طبقاتدر برخی موارد .گستره درآمد ساکنین این واحدها در کشورهاي اروپایی بسیار متفاوت است

 ویژگی ،با این حال .شهري و این نوع از سکونت دارند شود که سازگاري بیشتري با محیطمواردي طبقات متوسط را شامل می

دلیل فقر و عدم دسترسی به سایر الگوهاي ه ب .سن باال و فقر است جران واحدهاي مسکونی اجتماعی تک نفره،اصلی مستأ

ملی هاي ، ریشه در سیاستکنند که در برخی مواردر واحدهاي مسکومی عمومی زندگی میهاي قومی داقلیتاغلب  ،مسکن

  .(KING, 2006) . برخی کشورها دارد

هاي عمومی در دستور کار کشورهاي ه مسکن عمومی با استفاده از زمیندلیل افزایش نیاز به مسکن، افزایش عرضه ب

 کار رسیدن به این هدف و ساز .هاي کنونی اروپا دسترسی بهتر به خدمات و مشاغل را در نظر گرفته اندسیاست .اروپایی قرار دارد

نیاز به ارائه  .هاي مالی در نظر گرفته شده استدر ارائه کمک تغییر ساختار استفاده از زمین براي افزایش ارزش آن و تغییر ،نیز

ر بسیاري از کشورها در عنوان مشکالت در اولویت ده اي به طور فزایندهپذیر بهاي آسیبر ارتباط با افراد سالمند و گروهخدمات د

  .ندا نظر گرفته شده

  در حال توسعهدرکشورهاي  ریزي سیستم مسکونی ور تجارب فراملی در زمینه برنامهمر

مالکیت  ،در این کشورها. ارزش مالکیت مسکن در کشورهاي درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهاي توسعه یافته است

مندي  ، معناي بهرهواقع مالکیت بدست و درتر ا درمانی مهم –مسکن حتی از امور مربوط به آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی

حال در درآمد متوسطهاي کماي از گروهاین در حالی است که قسمت عمده(G.Willis, 2003)  . از یک سرپناه ارزشمند است

  : ش مسکن در این کشورها عبارتند ازمشکالت مرتبط با بخ. امکان خرید و مالکیت مسکن مناسب را ندارند ،این جوامع

  مشکالت مربوط به مالکیت زمین  - 

  ضعف قوانین و مقررات  - 

  هاي دولتی ه از کمکنوع و شیوه استفاد - 

  توسعه سریع شهر نشینی  - 

  گرانی مصالح ساختمانی و هزینه باالي تولید مسکن - 

  هاي اساسی مورد نیاز سکونت کمبود خدمات زیرساخت - 

  افزایش قیمت زمین و تورم در اقتصاد شهري  - 

  ) ضعف صفت ساختمان ( ضعف تکنولوژي ساخت و تولید  - 

  نه محلی  هاي مرکزي وهاي توسعه توسط حکومتریزي و ارائه چار چوببرنامه - 

  علت وجود موانع قانونی ه سطح پایین مشارکت مردم ب - 

  ه سازي هاي وسیع در حاشیه شهرها جهت خاناز خانوارهاي شهري به تصرف زمین ايروي آوردن بخش عمده - 

  مین و تولید مسکن هاي عمومی وخصوصی در تأهاي مربوط به مشارکت بخشضعف در فرایند و سیاست - 

 مسکن و سایر اعتبارات مالی                بلندمدتهاي به وامهاي اندکی از جامعه دسترسی گروه - 

بع این کشورها، مربوط به منا درآمد درهاي کممسکن گروه تأمین، بزرگترین مشکل بر اساس مطالعات صورت گرفته

  ).(Gordon, 2002 باشد گذاري میمالی و سرمایه

 در حال توسعهدر کشورهاي مسکن  تأمینهاي رسی سیاستبر

ها اما عمده تالش آن ؛اند تا بر موانع و مشکالت بخش مسکن غلبه کنندها سعی کرده، دولتدر حال توسعهدر کشورهاي 

. اند به اهداف خود دست یابندهاي مسکن به ندرت توانسته، برنامهدر نتیجه .هاثیرات مشکل بوده تا علل آنتأبیشتر درجهت رفع 

عدم وجود و مشارکت بخش  ، خألهاي بالعوض و تولید انبوه مسکناند تا با استفاده از کمکها سعی کرده، دولتاین کشورها در

ثرترین رویکرد نسبت به حل مشکل مسکن باید دهد که مؤاین کشورها نشان میتجربه ،)1375اهري، (. خصوصی را جبران کنند

خدمات ها وهاي دولتی، زمین، حقوق و قوانین مالکیت، تأمین زیرساخت، کمک) گذاريسرمایه(عتبارات مالی شامل شش عنصر ا

 )(Holmes, 2006. باشدقانونی و اصالحات سازمانی می/ پشتیبان سکونت، نظام حقوقی



  

 در حال توسعهریزي در کشورهاي هاي مسکن و مداخالت برنامهسیاست): 2( جدول

عرصه 

  گذاري سیاست
  ریزيمداخالت برنامه  گذاريمداخالت سرمایه

قوانین 

  مالکیت زمین

هاي ها و کمکقوانین مالکیت توسط یارانه

 دولت اقدام به. شوندمستقیم دولت حمایت می

  .کندخرید زمین و نقل و انتقال آن می

  :هاي ثبت حقوقی زمین توسعه سیستم

هاي شهرداري قضائیه و افزایش فعالیتآموزش قوه 

  دراین زمینه

هاي مرتبط به سیستم کادامتر به واگذاري فعالیت

  هاي تخصصیشرکت

- سرمایه

گذاري در بخش 

  مسکن

  هاي کالنگذاريسرمایه: بازارهاي ثانویه

  )وام هاي کم(اوراق قرضه با قیمت پایین 

گذاري و کاهش ریسک تضمین سرمایه

  هاي مسکنمؤسسات مالی براي بیمه وام ایجاد

قوانین پرداخت  استاندارد سازي فرایند، ضوابط و

  هاي کالنوام

جدیدي از پرداخت وام و تقویت هاي معرفی شیوه

  هاي نیستی و قدیمیروش

ها کمک

هاي وحمایت

  دولتی

هاي دولتی هدایت جریان تقاضاي کمک

خانوارها با امکان برگشت یا بدون  –واگذاري

  برگشت

هاي تقاضا محور افزایش اعطاي کمک

  قدرت خرید

سازي ناتوانی و ضعف در خصوصی

  واحدهاي مسکونی عمومی

اتخاذ رویکرد سیستماتیک جهت انتخاب بهره 

  هاي دولتیبرداران از کمک

  رفع موانع مربوط به عرضه ارزیابی بازار و

 هاي دولتی درنواحی ویژه مثالًاستفاده از کمک

  )هاهدایت جریان کمک(و فقیر نشین  فرسوده

واگذاري تعدادي از واحدهاي مسکونی عمومی به 

بخش حقوقی و تصویب قوانین مرتبط با آن بویژه در زمینه 

  مالکیت مشترك

تأمین 

هاي زیرساخت

  سکونت

  هاي شهري در برنامهبرنامهء جایگاه ارتقا

  هاگذاري در زیرساختارتقاء منابع سرمایه

اط با ها در ارتبتوسعه قوانین و بهبود آن

  هاي اجتماعیسایر قوانین و بویژه ویژگی

هاي واگذاري زمین براي توسعه فعالیت

  هاغیر انتفاعی و توسعه زیرساخت

  ریزي اجتماعات محلیتوسعه برنامه

-طراحی و اجراي برنامه مردم درافزایش مشارکت 

  هاهاي مربوط به تأمین زیرساخت

ت مربوط به کاربرد ثیرات محیطی پیشنهاداتأ ارزیابی

  هاي توسعه حمل ونقلزمین و برنامه

هاي نظام

  حقوقی و قانونی

  اصالحات در نظام بانکی

  کنترل اجاره

  هاي مربوط به انتقال مالکیتکاهش و حذف مالیات

  هاي تولید مسکن شهريت در زیر سیستمانجام اصالحا

اصالحات 

  نهادي/ سازمانی

  نظارت بر بخش مسکن ایجاد نهادهاي توسعه و

  هاي دولتیریزي کمکهاي کنترل و برنامهتوسعه سازمان

  هادي براي جمع آوري اطالعات و دادهایجاد نها

  مین منابع مالییستم در ساخت و ساز به نظارت و تأها ازدخالت ستغییر رویکرد دولت

  )(MANNHEIM, 2004 :ماخذ

  

  

  

  



  آمددرهاي کمو تولید مسکن گروه تأمینریزي ر زمینه برنامهمرور تجارب ملی د

برنامه این از  ؛باشدها برنامه عمرانی سوم مینقطه عطف آنپنج برنامه عمرانی در سطح ملی تهیه شده که  ،قبل از انقالب

طرح "ر به ضرورت تهیه دراین برنامه براي نخستین با .گردیده استهاي عمران شهري مطرح زمین در برنامه تأمینسوم موضوع 

تنظیم و ارائه اولین طرح جامع شهري در  ،بینی توسعه زیربناي شهر اشاره شد که نتیجه آننظیم و پیشبا هدف ت "جامع شهري

هاي تعیین جهات توسعه و تعیین محدوده، منطقه بندي، کاربري اراضیها براي تعیین گرایشی که دراین طرح. بود 1345ل سا

زیرا  .شهري فراهم آیدت نوعی دخالت دولت در بازار زمین، براي گسترش شهر بوجود آمد، موجب گردید که مقدماساله25

ها، هفاظتی براي محدودهاي حها و اجراي طرح، شبکه راه و دسترسیساختی همچون آب، برق ، تلفن، شبکه فاضالبخدمات زیر

به معناي تجهیز و آماده سازي اراضی جدید و پیوستن آن به شهر و نوعی مداخله در عرضه  ،که همه این موارد گردید؛جدید می

  .زمین و بازار آن بود

ري عالی اي مربوطه، شواهاد وحدت رویه در تهیه مقررات شهرسازي و تنظیم ضوابط و آئین نامهبراي ایج ،در برنامه سوم

را از  دولت حضور خود ،و به این ترتیب از برنامه سوم شهرسازي با شرکت وزراي چندین وزارتخانه مرتبط بدین امور تشکیل شد

 )1374افراخته، ( .مدت و بلندمدت تبدیل کرده استریز کالن بازار زمین در میانمهبه یک برنا کننده خردیک عرضه

هاي کالن هستند که سیاست ریزي برنامهسطح  تریناقتصادي کشور کالن -توسعه اجتماعیهاي برنامه ،نیزبعد از انقالب 

-، مهماقتصادي کشور - برنامه دوم توسعه اجتماعیها که از میان آن .کنندش اقتصادي و اجتماعی را تعیین میحاکم بر هر بخ

هاي این - گیريترین جهتعمده. داشته است درآمد شهريهاي کممسکن گروه تأمینگذاري براي ترین  نقش را در سیاست

مسکن براي  تأمینراهبرد دوم استفاده بهینه از توان تولید مسکن بود و  ،شکل گرفت که راهبرد اول ،ي دو راهبردبرنامه بر پایه

  .ذیرپهاي نیازمند و آسیبگروه

هاي تنظیم بازار مانند محدود، سیاستهاي زمین هاي اعتباري، سیاستهایی نظیر سیاستراهبرد اول از طریق سیاست

هاي وابسته به دولت برد دوم از طریق مشارکت فعال بخشسازي مسکن دنبال گردید و راهسازي و کوچکانبوه -اندازتشویق پس

ي اه، راهبرد اول بر سیاستاز سوي دیگر. شد ءها و با حمایت و پوشش دولت در قالب مسکن حمایت و استیجاري اجرا و تعاونی

  .کید داردزمین تأ تأمینهاي اعتباري و راهبرد دوم بر سیاست

 100(هایی که الگوي مصرف را در تهران و شهرهاي بزرگ مت و پرداخت یارانه به وامقیسیاست اعتباري در قالب وام ارزان

هاي سازي و نوسازي نواحیادهزمین در قالب آم تأمینهاي رعایت کنند و سیاست) براي تهران متر 75متر براي شهرهاي بزرگ و 

   .فرسوده و قدیم شهر و توسعه شهرهاي جدید اعمال گردید

هاي مسکن گروه تأمیني مختلف نسبت به هابا استفاده از ابزارها و برنامه تالش نموده است کههاي اخیر نیز دولت در سال

مسکن براي  تأمینمینه ي هاي حمایتی در ز، بر سیاستهادر این برنامه. درآمد اقدام کندختلف اجتماعی و به خصوص اقشار کمم

اعی، احداث مسکن اجتم ،در برنامه .کید شده استهاي نامناسب شهري تأاهگهاي فرسوده و سکونتدرآمد و نواحیاقشار کم

  . ه استبینی شدقیمت پیشگذاري ساخت و تسهیالت ارزانکمک سرمایه% 20اي، پرداخت واگذاري زمین به صورت اجاره

  هاطرح مسأله و تحلیل یافته

باشد که در آن انواع اي از توسعه نامتوازن شهري میعرصه پیچیده ،شهر ایرانترین کالنه عنوان بزرگترین و متراکمتهران ب

مربوط خی از مشکالت مسکن بر .خورد، به وفور به چشم میو فرسوده ، از جمله سکونت در نواحی غیررسمیمسکنیهاي بد گونه

  :شهر عبارتند ازاین درآمد در هاي کمبه گروه

که تعداد زیادي نیز از این حق محروم ها امکان انتخاب قابل توجهی در بازار مسکن دارند در حالیبرخی از خانواده - 

 .هستند

 .هاي جوان کمتر قادر به خرید مسکن هستندخانواده - 

 .کم است عرضه مسکن در استطاعت در بازار مسکن بسیار - 

  .هاي محدودي براي مالکیت دارندسالمندان و معلولین گزینه - 



دهد و این مشکل خود مشکالت و پیامدهاي دیگري به ا کاهش میدرآمد پایین و خانوارها به شدت امنیت در سکونت ر - 

  .دنبال دارد

رسمی زمین و عداد زیادي از آنها به بازار غیرموجب روانه شدن ت ،هاي متقاضیزون به مسکن و ناتوانی مالی گروهنیاز روز اف

هاي و به زیر ساخت و ساز رفتن زمینها و شهرهاي اطراف تهران برنامه شهركشده که دستاورد اصلی آن توسعه بیمسکن 

 .باشدپیراشهري می

  گذار بر سیستم مسکونی شهر تهران تأثیر و قیود مشکالتتحلیل 

هاي مهارنشدنی و ناشناخته نیز مواجه شهري تهران با دو دسته از متغیر سیستم مسکن ،عالوه بر مشکالت متعدد درونی

-دهند میقرار می ثیرزي مسکونی را در شهر تهران تحت تأریکه فعالیت برنامه 1)متغیرهاي مهار نشدنی( در زمینه قیودي. است

وجود اراضی  ،این بدین معناست که از یک طرف. شاره نمودا ود منابع و قوانین و مقررات الزمتوان به عوامل طبیعی، انسانی، کمب

ا به سمت نا مرغوب در حاشیه جنوبی شهر تهران و ارتفاعات در شمال توسعه این شهر را محدود کرده است و گسترش آن ر

مت جنوبی هاي بزرگ صنعتی نیز در حاشیه شهر بویژه قسها و محدودهوجود کارخانهجنوب غربی جهت داده و از طرف دیگر 

ان توزیع جمعیت در سطح استان تهر ،از طرف دیگر .ثیرگذار بوده استتأگاه هاي پیراشهري تهران گیري سکونتشکلبر روند  ،آن

  .صورت گرفته است ،هاي اشتغاله جهت برخورداري از فرصتهاي صنعتی بنیز در راستاي نزدیکی به پهنه

سو و از سوي دیگر هاي ساکن در شهرها از یکتوان مالی گروه: باشدمیع مالی ه مناب، مربوط بزمینه عامل مهم دیگر در این

 .هاي دولتی و بودجه کمبودهاي اساسی وجود دارددر میزان کمک

هاي فراوانی در زمینه کاستیسیستم مسکونی در کشور ایران با ریزي شهري و به تبع آن زیرسیستم برنامه ،عالوه بر این

از یک سو ریشه در نظام برنامه اداره  ،این مشکالت .است  ها رو به روتصویب و اجراي برنامه پشتیبان تهیه،قوانین و مقررات 

موضوع مسکن که  ،در این میان .درستی مشخص نیسته شهري بریزي ، تعرف جایگاه برنامهمتمرکز کشور دارند و از سوي دیگر

-هاي کمو تولید مسکن براي گروه تأمیناست و نحوه مدیریت و نظام  ردارهاي بیشتري برخود، از پیچیدگیماهیت بخشی دار

  .و جایگاه آن مشخص نیسته درستی تعریف نشده درآمد شهري ب

 
 قیود تاثیر گذار بر سیستم مسکونی شهر تهران): 3 (جدول

  تاثیرات  قیود

  وضعیت طبیعی و شرایط اقلیمی  قیود طبیعی

  ارتفاعات

  مرغوب جهت توسعه مسکونیاراضی نا

  محدودیت رشد شهر

ه صورت هاي فقیر در این نواحی باستقرار گروه

  رسمیغیر

  هاخدمات و زیرساخت تأمینمشکالت 

هاي بزرگ ها و محدودهوجود کارخانه  هاي انسانفعالیت

  صنعتی نیز در حاشیه شهر

هاي پیراشهري گاهگیري سکونتتأثیر بر روند شکل

  تهران

  درآمد و مهاجرینهاي کمتوان مالی پایین گروه  منابع مالی  کمبود منابع

  هاي دولتیکمبود منابع مالی و کمک

نبودن قوانین و 

  مقررات الزم

هاي فراوانی در زمینه قوانین و کاستی

  ها تصویب و اجراي برنامه مقررات پشتیبان تهیه،

و تولید مسکن  تأمینساختار مدیریت نامشخص براي 

  درآمدهاي کمگروه

  نگارنده: ماخذ

  

هاي  وجود دورهبه توان مینیز  ریزي مسکونی در محیط پیرامون شهر تهران را متغیرهاي ناشناخته و تأثیرگذار برنامه

تداوم اراده سیاسی ، )روند کاهنده رشد جمعیت(خانوار  ، دگرگونی در ساختار و رشد جمعیت واقتصادي متناوب رونق و رکود

                                                   
1
 constraint 



اقتصادي کالن حاکم  -در نظر گرفت که بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی... و درآمد هاي کمبراي بهبود وضعیت مسکن گروه

 .ها کار بسیار دشواري استینی آنبرند و پیشدر حال تغیی ،بر کشور

عنصر اصلی ساختار سه  تهران را بهر ریزي مسکونی شهیستم برنامهسوان ت، نیر می)درون شهري( در مقیاس خرد

اي از آن ت هر یک را بررسی نمود که خالصهتقسیم و مشکالقانونی  –گیري و ساختار حقوقیساختار تصمیم ،فعالیتی-کالبدي

  .ارائه شده است 5ولبه شرح جد

 

 تهران شهر یمسکون ریزي برنامه ستمیس مشکالت: 4 جدول

  ساختار حقوقی و قانونی  ساختار تصمیم گیري و مدیریت  فعالیتی -فضاییساختار 
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  گیرندگان تصمیمریزي مسکونی شهر تهران  منتج از نظر تصمیم سازان و مشکالت سسیستم برنامه

هاي  طرح صورت تجربی در فرایند تهیهه ریزانی هستند که ب، کارشناسان و برنامه مسکنریزي  تصمیم سازان در حوزه برنامه

ترین  هاي ارائه شده، مهم و عملیاتی کردن پیشنهادات برنامه ءضعف در اجرا ،از نظر این گروه .ها شرکت دارند مسکن براي استان

  .باشد درآمد بویژه در شهرهاي بزرگ می هاي کم ز مشکالت آتی در حوزه سکونت گروهمشکل بوده و زمینه سا

درآمد در  هاي کم ریزي مسکن گروه و برنامه تأمینهاي مربوط به  که کارشناسان و مسئولین بخشاست این  ،آید آنچه از این بررسی بدست می

محرومیت از مسکن در شهر تهران ثیرگذار در نابسامانی و ترین عامل تأ ند که مشکل کمبود منابع مالی مهمعقیده دار ،ه در ادارات مرتبطیژشهر تهران بو

  .باشد می

 ها مسکن شهر تهران منتج از پرسشنامهترین مشکالت  مهم: 4جدول
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 غیررسمی در شهرها در مهار بازار یمسکن بخش عموم يهااستیگسترش س يبرا يزیربرنامه"این اطالعات برگرفته از پایان نامه نگارنده با موضوع ) 1

  .به اتمام رسیده است1389پور در بهمن ماه دکتر دانش مراهنمایی خانبه  "شهرتهران ينمونه مورد ،مسکن



  درآمد شهري در تهران هاي کم ریزي مسکن گروه ساز و کار پیشنهادي برنامه

پیشنهاد  ،ریزي سیستم مسکونی شهر تهران یز چاره جویی براي مشکالت برنامهبه نتایج مطالعات تطبیقی و ن نادبا است

امه بدان پرداخته خواهد درآمد شهري که در ادهاي کمگذاري مسکن گروهریزي و سیاستهاي نیازمند برنامه عزصه شود در می

تمرکز بیشتري صورت بگیرد و اقدامات اجرایی پیشنهاد شده در اولویت قرار  ،اندشد که تاکنون به نوعی مورد غفلت واقع شده

  .بگیرند

  گذاريسیاستریزي و برنامه هاي نیازمندعرصه

الت مورد بحث قرار گرفتند که ها و مشک، قیود، نامعلومیریزي مسکن شهر تهرانقسمت تحلیل تحوالت سیستم برنامه در

نیاز به تدوین چارچوب قابل  ،در این راستا .ریزي کنترل شوندبایستی با تدابیر برنامهت به بیانیه مشکالت ختم شد که مینهایدر

نگاه به با   بایستگیرد که میدر اولویت قرار می در شهر تهراندرآمد هاي کمگروههاي مسکن سیاستگیري جهت گسترش بکار

  :یابندریزي گسترش هاي برنامههاي زیر، سیاستریزي شهري قرار بگیرد و در عرصهسکن در درون نظام یکپارچه برنامهم

  بر روند کار سیستم مسکونی  ثیر گذارتأ )هاقیود و نامعلومی( مشکالت ریزي جهت رویارویی با هاي برنامهسیاست - 

 گیري تصمیمریزي جهت اصالح ساختار مدیریت و هاي برنامهسیاست - 

 ریزي جهت اصالح ساختار حقوقی و قانونی هاي برنامهسیاست - 

 رویارویی با مشکالت موجود ساختار کالبدي ریزي جهت هاي برنامهسیاست - 

 هاي هدف از مسکن مناسب مندي گروهریزي جهت تعیین و بهرههاي برنامهسیاست - 

 و تولید مسکن  تأمینهاي ریزي جهت اجراي برنامههاي برنامهسیاست - 

 ریزي شهري مسکن با برنامه تأمینهاي ریزي جهت ادغام و ترکیب برنامههاي برنامهسیاست - 

  ریزي مسکونیبرنامه ریزي جهت اصالح فرایندهاي برنامهسیاست - 

  و پیشنهادات اجرایی تعیین اهداف و ارائه راهبردها

هاي سیستم مسکونی رویارویی با  قیود و نامعلومیبراي تعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی 

  شهر تهران

ء و اجرا ریزي،روند برنامه بر تأثیرگذارهاي کاهش تأثیرات  قیود و نامعلومی ،هدف راهبردهاي ارائه شده در این بخش

د توانخاذ راهبردهاي زیر میات ،در این راستا .باشددرآمد در شهر تهران میهاي کمو تولید مسکن گروه تأمینهاي مدیریت برنامه

  :گشا باشدکار

 ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیهاي کالن توسعهتوجه به بخش مسکن در قالب برنامه - 

  هاي مناسب سکونتیي جامع مسکن مبتنی بر سیاستبرنامهو اجراي تهیه  - 

  ریزيبینی شده در هر سطح برنامههاي پیشها و برنامهتخصیص بودجه و اعتبار الزم براي اجراي طرح - 

هاي حاد کمبود مسکن هم به منظور تولید و هم فعال کردن بخش مسکن بویژه در دوران تأمیندخالت در مدیریت  - 

  صیخصو

 تأمین، تولید و ي توزیعدخالت در نحوهو نیز بویژه زمین و اعتبارات ساختمانی ،و تولید مسکن تأمیندخالت در چگونگی  - 

  درآمددسترسی به مسکن براي خانوارهاي کم

 مید مسکن و تداوم اراده سیاسی حاکو تول تأمینهاي حمایت قوي دولت از اجراي برنامه - 

  ریزي در زمینه محتوا و فرایند برنامهتعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی  -

 توانایی افزایش ،سیستم مسکونی شهر تهرانریزي محتوا و فرایند برنامهرویارویی با مشکالت ریزي براي اهداف برنامه

 و امکانات ادراك مبناي بر پیشنهادي توسعه هاي هگزین در اجرایی هايسیاست بانتخا با ارتباط در مهم شکالتم حل و ارزیابی

و تولید مسکن قابل استطاعت مالی در نواحی شهري و ایجاد مسکن  تأمینتسهیل و نیز  ي انسانینیازها و محیطی هايمحدودیت

 :باشدزیر مورد تأکید می ، اتخاذ راهبردهايدر این زمینه. می باشدلحاظ اقتصادي ه تر بو بخش ضعیف درآمدترفی براي قشر کمکا



هاي مشخص و قابل ه از اصول و ضوابط مدون و چارچوبتشخیص نیازهاي حقیقی با استفادها بر مبناي تعیین اولویت - 

 ءااجر

هاي عملی متناسب با درآمد، ء از طریق توجه به سیاستهاي قابل اجرادها و سیاستآل گرایی و ارائه راهبرپرهیز از ایده - 

 منابع انسانی موجود اشتغال و

  نه تولید و توسعه نواحی جدید مسکونی ،ارتقاء مسکن موجود اولویت دهی به تسهیل و - 

قیمت براي تولید ب و ارزانبراي ایجاد فضاهاي مسکونی مناسمنابع عمومی موجود در شهر تهران استفاده بهینه از  - 

 آمددرگیران و کارکنان کم، حقوق بدرآمد جهت اسکان دادن کارگرانهاي کم مسکن گروه

 قیمتتولید مسکن ارزاندرآمد از طریق هاي کمخصوصی براي گروه تیکلافزایش ما - 

 چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی ،جرانهاي مالی دولت براي مستأگسترش کمک - 

 و شوراها تشکیل از حمایت :هاي تولید مسکن شهري با دولتسعه دهندگان بخش خصوصی در برنامهمشارکت تو - 

  تمشکال و مسائل با براي رویارویی مردمی مشارکت کردن هدفمند و گسترش هدف با محلی هايانجمن

 ریزي امههاي برنگیريهاي توسعه و تصمیمدر تدوین سیاست ،توجه به نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت - 

  توسعه مسکن بر پایه این شناخت پیشنهاداتهاي هدف و ارائه به بضاعت اقتصادي و اجتماعی گروهتوجه  - 

 گراییگرایی و استانداردمانپرهیز از آر - 

  مدتنامنسجم و کوتاه هاي پراکنده،اهش فقر شهري و اجتناب از فعالیترویکرد جامع نسبت به ک - 

  بت به مسکن با توجه به نیاز فزاینده و موجود  نس "طاعتتمسکن در اس "ویا" مسکن ارزان تأمیناتخاذ سیاست  - 

  :فضایی –یارویی با  مشکالت ساختار کالبديبراي روتعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی 

 و ارزیابی توانایی افزایش ،فضایی سیستم مسکونی شهر تهران –رویارویی با مشکالت ساختار کالبدي ریزي برايهدف از برنامه

 هايمحدودیت و امکانات ادراك مبناي بر ،پیشنهادي توسعه هايگزینه در بهینه اجرایی هايسیاست انتخاب و مشکالت حل

و تولید مسکن قابل استطاعت مالی در نواحی شهري و  تأمینتسهیل . باشدموجود در این شهر می نیازهاي انسانی و محیطی

در رابطه با عوامل  نیاز آتی به مسکنبررسی ، ه لحاظ اقتصاديتر ببخش ضعیفو  درآمدترافی براي قشر کمایجاد مسکن ک

کار  و سازاتخاذ و نیز ) مد، اشتغال، روند موجود در بازاردرآ( ، عوامل اقتصادي)رشد وتغییرات جمعیت( جمعیت شناختی

، تعیین مرزهاي رشد هاي توسعه مناسب در داخل شهرفرصت از جمله شناسایی ،ریزي براي تولید زمین در دسترسبرنامه

ثر از ها وحصول اطمینان از استفاده مؤبراي هماهنگ کردن، مدیریت و تأمین زیرساخت) هایجاد موانع رسمی توسع(شهري 

  :سایر اقدامات اجرایی در این زمینه عبارتند از .از سایر اهداف و رویکردهاي مهم در این حوزه هستند ،مناطق داخلی شهر

  ) حمل ونقل راحت(یا داراي موقعیت دسترسی مناسب  کی نواحی کار و، در نزدیلید واحدهاي مسکونی، کوچک، متنوعتو - 

  هافقیرنشین به جاي حذف و پاکسازي آنهاي گاهارتقاء شرایط کمی و کیفی سکونت - 

  مد از این منابعدرآاي کمهمندي گروهیجاد تسهیالتی جهت دریافت و بهرهمنابع مالی الزم و ا تأمین - 

 زمین شهري همگام باایجاد بانک اطالعاتی  - 

 وضع قوانین کنترل توسعه براي مناطق مختلف شهر - 

 هاي توسعه یکپارچه شهرسکونی همگام با راهبردها و سیاستریزي جهت تولید مسکن و توسعه نواحی مبرنامه - 

 ي مسکنبا همکاري مردم و تعاونی ها ،نشین و زیر استانداردهاي الزم شهريبهبود وضعیت مسکن در نواحی فقیر - 

 تولید مسکن براي فقرا هاي فقیرنشین، تجهیز مجدد ودستیابی به شهري بدون مناطق فقیرنشین از طریق نوسازي محله - 

 هاي شهر تهرانها در برنامهدرآمد و مشخص نمودن جایگاه آنهاي کممکانی واحدهاي مسکونی براي گروه تنوع و توزیع - 

 مناسب با در نظر گرفتن نیاز تمامی اقشار جامعه مسکن  تأمینگذاري در زمینه سیاست - 

 هاي جامعههاي روشن و سنتی بر واقعیتارائه سیاست - 

 گردند دم ارضاي تقاضاي بالقوه جامعه میع ،نتیجهملی که باعث کاهش عرضه مسکن و درحذف و کنترل عوا - 



  هاي مسکندرآمد و حمایت از برنامهاي ایجاد مسکن جهت ا قشار کمهاي زمین شهري برکنترل توسعه کاربرد- 

 :ریزيهاي هدف برنامهبراي تعیین گروهتعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی 

ریزي مسکونی شهر هاي هدف سیستم برنامهمشکالت وضع موجود تعیین گروهریزي براي رویارویی با اهداف برنامه

  :عبارتند ازتهران 

 هاي نیازمند به منابع عمومی جامعه گروه ایجاد فرصت و تسهیل - 

 هاي صرف شدهریزي و منابع و هزینههاي برنامهاستفاده بهینه و هدفمند از تالش حداکثر - 

مسکن مورد نیاز خود  ،رسمی و قانونی ،دهد تا به صورت کاملدرآمد اجازه میهاي کم فراهم کردن محیطی که به گروه - 

  را فراهم کنند

 و کار بازار پیامدهاي منفی ناشی از عدم دسترسی به مسکن مناسب از طریق سازکاهش  - 

 -اهش اختالفات میان اقشار اجتماعیمحیط زندگی جهت ارتقاء محیط زندگی و ک تأمینفراهم کردن امکان سکونت و  - 

 اقتصادي 

-هاي کمگروه ، تعییناي انجام شدههگذاريمایههاي هدف و هدایت سرت به اهمیت ویژه نحوه تعیین گروهبا اطالع نسب

 :موارد زیر صورت بگیرد هاي اقتصادي از قبیلتواند با استفاده از شاخصمی درآمد

 استفاده از معیار نسبت هزینه مسکن به درآمد - 

 معیار برخورداري از حداقلی از درآمد ماهیانه  - 

 .....و  کمیته امداد و بهزیستی: هاي ویژهسازمانحت حمایت هاي تمسکن گروه تأمینتعیین منابع مالی الزم براي  - 

  ....)زنان، معلولین و ( پذیردر اولویت قرار دادن اقشار آسیب  - 

 براي اصالح ساختار حقوقی و قانونی  تعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی 

ریزي مسکونی شهر حقوقی و قانونی سیستم برنامه مشکالت وضع موجود ساختارریزي براي رویارویی با اهداف برنامه

  :عبارتند ازتهران 

درآمد به مسکن و سرپناه هاي کمتفاده از زمین براي توسعه دسترسی گروههاي رسمی در تسهیل اساستفاده از کنترل - 

 .مناسب

 شهريمسکن  تأمینهاي قانونی موجود در رابطه با اجراء و توسعه برنامه رفع و کاهش نواقص - 

قدامات بشرح ذیل را مدنظر اي از اتوان مجموعه، میریزي مسکونیتار حقوقی و قانونی سیستم برنامهمنظور تقویت ساخه ب

 :قرار داد

 واگذاري زمین و مسکن در بخش عمومی ء واجرا تنظیم قوانین مرتبط با نحوه تولید، - 

-مسکن گروهگذاري در توسعه، حفظ و سرمایهعمومی جهت  -نیاز براي حمایت از مشارکت خصوصیتدوین قوانین مورد - 

  )ساختتر و حمایت از زیرهاي پاییناعطاي زمین دولتی در نرخ( درآمد شهريهاي کم

تبدیل حذف ویا تعدیل قوانین و مقررات شهري براي رفع موانع عمل توسعه دهندگان مسکن عمومی براي ایجاد و  - 

 .هاي با درآمد کم و متوسطواحدهاي مسکونی الزم براي گروه

 شهر از طریق اجراي قوانین مصوب در سازهاي مورد نیاز نواحی مسکونی و برساخت کنترل و نظارت تقویت قدرت - 

 دهندگان غیرقانونی زمینبازان و توسعهها جهت کنترل بورسوضع قوانین و التزام عملی به آن - 

  امنیت سکونت از طریق به رسمیت شناختن حق مالکیت جهت ارتقاء اندوخته مسکن موجود تأمین - 

 تدوین ضوابط و مقررات قانونی جهت جلوگیري از تولید واحدهاي مسکونی زیر استاندارد بویژه در نواحی پیراشهري - 

 درآمد به منابع مالی و زمین هاي کممقررات و ضوابط جهت دسترسی گروه تسهیل - 

و تدوین الزامات اجرایی و چارچوب قانونی آن توسط دولت  درآمد شهريهاي کممسکن گروههاي کالن تنظیم سیاست - 

 مرکزي 



  درآمد شهريهاي کممسکن گروهگذاري در م جهت هدایت میزان و نحوه سرمایهقوانین الز تدوین - 

 تسهیل مقررات مالکیت زمین - 

 دهندگان بخش مسکندولت و توسعهانعقاد قرارداد بین ارائه سیستم  - 

 نظارتی بر آن  هايتعیین میزان اجاره بها و چارچوب تقاضا و تدوین قوانین مربوط به عرضه، - 

 جهت هدایت منابع مالی در دسترس براي تولید مسکن عمومی تصویب قانون - 

هاي  هران با تأکید بر گروههاي مسکن شهر تبراي اجراي برنامهتعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات 

  درآمد کم

هاي فراهم نمودن زمینهو مسکن عمومی  تأمینهاي تولید و  براي اجراي برنامههاي الزم  ایجاد زمینه و حمایت ،هدف

ها با آنهاي توسعه شهري و امکان تطبیق پذیري برنامهدرآمد جهت انعطافهاي کمهاي حمایت از مسکن گروهاجرایی برنامه

  :توان از راهبردهاي زیر بهره گرفت، میدر این راستا .تغییر و تحوالت سریع شهرتهران است

هاي شهري براي  تولید مسکن براي نواحی محلی و شهري بویژه براي قشرهاي فقیر از لحاظ تعهد دولت و سازمان - 

 .اجتماعی و اقتصادي

 سسات تعاونی براي تولید مسکن قدرت بخشیدن به مؤ - 

  هاي مختلفمداخله در نحوه تعیین قیمت زمین و منافع حاصل از آن به روش - 

   هاي شهريستفاده ماندن زمینجلوگیري از بدون ا - 

  )..مالیات، عوارض و (باز پس گرفتن بخشی از سودهاي حاصل از افزایش طبیعی قیمت زمین  - 

 .هاي تولید مسکنو اصول مدیریت مالی براي برنامه وري اطالعاتبه کار بردن فنا - 

 درآمدهاي کمهاي الزم براي توسعه مسکن گروهتوسعه زیرساخت - 

 درآمدهاي کمبانکی با شرایط ویژه و درخور گروهاعطاي تسهیالت  - 

 درآمدمواجهه با نیازهاي خانوارهاي کم ایجاد مسکن و پشتیبانی مالی براي عرضه زمین براي - 

 هاایش مشارکت مردم در اجراي برنامهبراي ایجاد اعتماد و افز) محلیدفاتر ( گريوجود نهادهاي تسهیل - 

  مصرف آن در جهت منافع عمومیبر تصمیمات بخش خصوصی و  ثیرگذاردریافت مالیات و عوارض تأ - 

 تملک زمین به وسیله نهادهاي عمومی - 

رسمی یا (در حال توسعه  اکم وگذاري خصوصی در نواحی مترمالکیت مسکن و برانگیختن سرمایه تسهیل کردن - 

 )رسمیغیر

 هاء و واگذاري برنامهیش میزان نظارت شهرداري در اجرالید مسکن توسط مقامات محلی و افزاها براي توتشخیص اولویت - 

بنیاد  بهزیستی،کمیته امداد،(درآمد  هاي کم گروهمسکن  تأمینهاي موجود در زمینه حمایت و تقویت  نهادها و سازمان - 

  ....) مسکن و

  تجزیه و تحلیل دقیق نیاز و تقاضاي مسکونی  - 

  ها نههاي مسکن از طریق کاهش هزیبه حداکثر رساندن سودمندي برنامه - 

  . باشند ، باید قابل توسعه وارزیابی مجدددرآمدهاي کمریزي مسکن گروهضوابط برنامه - 

  دیده ماهر و آموزشدرآمد توسط نیروهاي هاي کمریزي و اجراي مسکن گروهبرنامه - 

 هاي ارزان قیمت با مشارکت مردم ریزي ساخت خانهطراحی و برنامه - 

  قیمت مسکن ارزان تأمینگذاري براي تولید و سرمایه تأمینشناسایی منابع مالی جدید براي  - 

 عمومی  یسیاستصمیمات و تقاضاي محلی با  متقاضیانهاي اجرایی جهت انعکاس تنوع شرایط تطبیق سرمایه و روش - 

  متقاضیان مسکن  نیازبه  یپاسخگوی در جهت عمومی مسکن تولیدهاي مرتبط با سازمان اتاختیارافزایش  - 



کید بر مسکن مسکن با تأ هاي برنامهبراي مدیریت و تصویب تعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی 

  :درآمد هاي کم گروه

  :عبارتند از ،درآمد هاي کم گروهتباط با سب مدیریت مسکن شهري بویژه در ارساختار مناریزي براي ارائه اهداف برنامه

  شهري درآمد هاي کم گروهمسکن  ریزي برنامهنظارت بر و  سازمان، تشکیالت و ساختار مدیریت ایجاد - 

  مسکناجرائی  هاي برنامهها و درتمند در ارتباط با اجراي سیاستتدارك و بسترسازي مدیریت یکپارچه و ق - 

 سیستم مسکونی ریزي برنامهثر در هاي مؤو همکاري و هماهنگی بین نهادها و سازمانگسترش ارتباطات بین سازمانی  - 

  :شودبه مسکن، اقدامات زیر پیشنهاد میجهت تحقق و ایجاد ساختار مدیریت مناسب و پاسخگو به نیاز فزاینده 

ارائه و ایجاد ساختار سازمانی  :ء ساختار تشکیالتی و در قالب مدیریت واحد شهريم با ارتقاافزایش اختیارات شهرداري توأ - 

 درآمد هاي کم گروهمسکن هماهنگی بین سازمانی، رفع موانع تولید  لدر پیکره شهرداري متناسب با نیازهاي موجود جهت تسهی

 ....و  شهري

 شهريگسترش کالبدي نواحی پیرا ظارت برمدیریت و تقویت  ن ،هاي نوین اطالعات برقراري سیستم - 

 هاي خصوصی و دولتی و مردمی سازي مشارکت در تولید و ارتقاء اندوخته مسکن موجود با مشارکت بخش زمینه - 

 با عملکرد غالب نظارتی تأمین و تولید مسکن هاي برنامهدر  شارکت فعال شهرداريم - 

 مسکن تأمین هاي رنامهبو مشخص براي  گذاري و اجراي واحدایجاد مراجع سیاست - 

ها در ارتباط با تولید و گیريدرآمد جهت تمرکز تصمیمهاي کممسکن گروه تأمینریزي متمرکز براي مدیریت و برنامه - 

   درآمد هاي کم گروهمسکن  تأمین

 زمین و مقابله با کمبود شدید مسکن  تأمینهاي متولی امور شهري براي تشویق و الزام نهادها و سازمان - 

مسکن  هاي برنامهمدیریت و نظارت بر  ،تولید ،تأمینبراي  اجرائی اقدامات و هاپروژه با متناسب خاص هايسازمان تعریف - 

  درآمد هاي کم گروه

   درآمد هاي کم گروهو تولید مسکن  تأمین با مرتبط هايسازمان و نهادها ارتباط گسترش - 

   تولید مسکن مورد نیاز خود در مشارکت جهت مردم مختلف اقشار توانمندسازي - 

 نیاز تناسب به مردمی و خصوصی بخش گرتوسعه نهادهاي گیريشکل تشویق و ترغیب - 

 هاي کار واي متعادل در دسترسی به فرصتنظور ایجاد جامعهمدریت یکپارچه جهت تسهیل دسترسی به مسکن به م - 

 سکونت در شهرها

 )و تولید ءانحراف در مسیر اجرا( و نه متوسط درآمد هاي کم گروهمسکن به سمت  هاي برنامهاهتمام در جهت هدایت  - 

  گذاري و اجراي ایجاد مسکن، بین دولت مرکزي و محلی گیري در رابطه با سیاستقدرت تصمیمتقسیم وظایف و  - 

مسکن با فرایند  هاي برنامهبراي ادغام و ترکیب تعیین اهداف و ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی 

  شهري تهران ریزي برنامه

  :و پیشنهادات اجرایی در این زمینه عبارتند از ریزي برنامهاهداف راهبردهاي 

  اي متعادل و متوازن در شهر تهرانبی به توسعهبه حداقل رسانیدن مشکالت زمین و مسکن در توسعه شهري و دستیا - 

 سیستم مسکونی ریزي برنامهشهري با  ریزي برنامهو ادغام  افزایش کاراییپارچه شهر از طریق توسعه هماهنگ و یک - 

 مسکن در وضع موجود  تأمینهاي مناسب براي ایجاد فرصت - 

 شهري درآمد هاي کم گروهمسکن بویژه  درآمد هاي کم گروهمسکن  هاي برنامههاي الزم براي اجراي ایجاد زمینه و حمایت - 

 شهري ریزي برنامهدر 

 هاي برنامههاي انجام شده جهت فائق آمدن بر مشکل جدایی و اهداف فوق و با تکیه بر تحلیل ظر قرار دادن اصولبا مدن

 :توان از اقدامات زیر بهره گرفتشهري می ریزي برنامهمسکن از فرایند کلی 



شهري و با درك و  هاي برنامههاي توسعه اسناد فرادست و مسکن شهري براساس سیاست تأمینهاي تدوین سیاست - 

  شناخت صحیح از نیازهاي جامعه شهري 

  درآمد هاي کم گروهمسکن  تأمین هاي برنامههاي داخل شهر براي اجراي مدیریت زمین و واگذاري زمین - 

 هدفمند کردن و نظارت برتوسعه نواحی مسکونی همگام با رشد یکپارچه شهر و حفاظت از انسجام سازمان فضایی  - 

در شهر  شهرينواحی فرسوده  نواحی فقیرنشین و بازسازياستفاده از مسکن عمومی جهت کاهش مشکالت مسکن  - 

 تهران

 شهري ریزي برنامهدر فرایند  شهري درآمد هاي کم گروهمناسب توسعه مسکن براي اتخاذ زمینه هاي  - 

 شهري هاي برنامهبه عنوان یک عنصر اساسی در موفقیت و کارایی  کننگاه به مس - 

 ءاها و نه اجراري در مدیریت و نظارت بر برنامهثر شهردتوجه به نقش و حضور مؤ - 

 ها ت و برخوردار از خدمات و زیرساختشهري با در نظر گرفتن عنصر ضروري مسکن باکیفی ریزي برنامهافزایش کارایی  - 

نوع خدمات عمومی و تجهیزات حمل و نقل  میزان و ،در رابطه با سطح و توان اقتصادي گذاري براي بخش مسکنسیاست - 

 موجود در سطح محلی 

 گیرينهایی و نتیجهبندي جمع

 تأمیناي بر دستیابی به توسعه پایدار شهري، تأکید ویژه المللی برايمسکن در سطح بین تأمینها و راهبردهاي سیاست

هاي غیررسمی گاهبویژه گسترش سکونت ،شهري و جلوگیري از پیامدهاي منفی عدم توجه به آن درآمد هاي کم گروهمسکن 

مسکن یکی از مشکالت  تأمینطوریکه ه ب ؛یافته و در حال توسعه متفاوت استاهیت مشکل مسکن در کشورهاي توسعهم .دارند

ریزي ¬افی، ضعف مدیریت اقتصادي، نداشتن برنامهفقدان منابع ک .، بویژه کشورهاي کمتر توسعه یافته استاساسی در شهرها

بعدي  مسکن را در این کشورها به شکلی پیچیده و چند تأمین ،)مخصوصاً جمعیت شهري(جامع ملی و افزایش شتابان جمعیت 

پایتخت آن می ه شهر تهران که مشکل مسکن در کشور ایران و بویژ .کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در آورده است

عمران ملی در دو دوره قبل و بعد از  هاي برنامه ،به همین منظور .همواره از دهه چهل شمسی به بعد مطرح بوده است ،باشد

  :به دنبال داشته استرا سطح ملی مشکالت زیر ، اقدامات صورت گرفته در طور کلیه ب .اندنقالب به موضوع مسکن نیز پرداختها

  .انداکنده و نامنسجممسکن پر تأمینهاي سیاستها و برنامه - 

،  نه بر اساس نیاز و اندسیاسی و حاکم بر کشور تغییر کردهمسکن بر اساس گرایشات غالب  تأمینهاي ها و سیاستبرنامه - 

  .هاي حاکم بر جامعهواقعیت

 تأمینبلکه در تمام موارد  ؛ویژه را شامل نشده اند درآمد هاي کم گروهگاه مسکن هیچ تأمینهاي ها و سیاستبرنامه - 

 .را هدف قرار داده اندهاي متوسط درآمدي  مسکن، گروه

-می درآمد هاي کم گروهجهت ساماندهی مسکن ریزان شهري وان گفت برنامه، می با توجه به تجارب جهانی در این زمینه

  :به اصول زیر پایبند باشند بایست

 مسکن هاي برنامهها و خدمات شهري براي اجراي زیرساخت تأمینتوسعه و  - 

 شهري ریزي برنامهدر فرایند  شهري درآمد هاي کم گروههاي مناسب توسعه مسکن براي اتخاذ زمین - 

در شهر  شهري نواحی فرسوده نواحی فقیرنشین و بازسازياستفاده از مسکن عمومی جهت کاهش مشکالت مسکن  - 

 تهران

شهري و با درك و  هاي برنامهاسناد فرادست و  ،هاي توسعهمسکن شهري باید براساس سیاست تأمینهاي سیاست - 

  شناخت صحیح از نیازهاي جامعه شهري تدوین گردند

  درآمد هاي کم گروهمسکن  تأمین هاي برنامههاي داخل شهر براي اجراي مدیریت زمین و واگذاري زمین - 

 آمد از سوي شهرداريدرهاي کممسکن گروه هاي برنامهي و نظارت بر اجرا پشتیبانی فنی - 



نامه ملی مسکن براي شهري نشان از طریق تدوین بر درآمد هاي کم گروهمسکن  تأمینمشکالت مربوط به  رویارویی با

هاي  گروهاز جمله نیاز به مسکن  ،مین تمام نیازهاي مسکن در کشورتأبراي  ریزي برنامهو ) ده ساله( مدتیک دوره بلند

، الزم است از سوي دیگر .است درآمد هاي کم گروههاي حمایت از تولید مسکن ترین گام، ضروري و از اولین و اساسیدرآمد کم

 .هاي مختلف درآمد در جامعه یکسان نباشدهاي دولت بر اي تولید مسکن گروه تا کمک
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Abstract 

 
the most important method to fulfill the purpose of supplying the housing of urban low-income 

groups in partnership between private and public sectors in the society ,which otherwise every on 
pursues its own benefits. this connection and harmony especially in housing sector needs planning 
controls. accessing framework for housing planning of public sector  with the purpose of providing and 
producing the housing of the low-income groups is the main subject of this paper . method of 
investigation this paper is exploiting the evaluation methods and analyzing the policies related to 
housing sector in the assessing various levels provide accessing the planning process and the contents of 
the appropriate programs for achieving the goals of investigation and analyzing the rate of interference 
of the public sector in decision-making and providing producing housing. besides  this study provides 
experiences and activities in the international levels  and also to compare the existing conditions of the 
housing planning system of Tehran with the experiences of the other countries  and to advance these 
conditions ;finally this paper this question that what  the policy-making agents for housing in public 
sector in tehran are and what should policy –making and planning in the city be. presenting planning 
framework to merge urban planning and housing planning of low-income groups as well as presenting 
planning framework for increasing housing providing and producing of public sector trough urban 
planning mechanism and the harmonic and united investigation of the housing planning concepts, the 
Informal land market, urban housing and public sector housing are the most important achievements of 
this paper . 
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