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 : چكیده

 درآمد کم اقشار مسكن نیاز به گویى پاسخ. است مهر مسكن طرح مسكونی های مجتمع کالبدی عوامل کیفیت بررسی درصدد مقاله این

. باشد مى توجه قابل اولیه نیاز این رفع درگذشته   دولت عزم.است بوده توجه مورد مختلف هاى سیاست قالب در توسعه هاى برنامه در

 در قطعا که است اقدامی است داشته توجه مورد را ساختمان شده تمام هزینه از زمین قیمت حذف که زمین از برداری بهره حق سیاست

 مبرا نقصان از بحث مورد طرح لیكن.کرد خواهد ایفا زمین بازار تعدیل و مسكن بخش در را مثبتی نتایج آن ابعاد تمامی به توجه صورت

 ساکنین سوی از متعددی عوامل شده انجام های بررسی طی در. است گرفته انجام توصیفی نوع از و پیمایشی روش به حاضر مقاله. نیست

 می ساکنین توسط شده اعالم و شده بررسی نارضایتی عوامل جمله از که گردید مطرح نارضایتی بعنوان مهر طرح مسكونی های مجتمع

 شرایط به توجه عدم مهر، مسكن پروژه یابی مكان مسكن، تقاضای و مسكن تولید ظرفیت بین ناهماهنگی:کرد اشاره ذیل موارد به توان

 مهر، مسكن پروژه اجرای برای مسكن های تعاونی ناکارایی ساخت، های هزینه به توجه عدم طرح، احداث مكان فرهنگی و اقلیمی

 کنترل و کافی نظارت عدم نتیجه در و زدگی شتاب مهر، مسكن متقاضیان متفاوت شرایط به توجه عدم و مهر مسكن الگوی یكنواختی

 مهر مسكن پروره کالبدی تحلیل در فوق عوامل تأثیر چگونگی زمینه این در مطرح سؤال.ساخت تكنولوژی به توجه لزوم نهایت در و کیفی

 های طرح کابدی موفقیت به توان می پس شوند برطرف آتی های پروژه در مهر مسكن شده اجرا های طراح در موجود مشكالت است؟اگر

 .بود امیدوار اش کالبدی مقوله در هرچند آتی

 بوکان,نارضایتی عوامل مهر، مسكن کالبدی، تحلیل :كلیدي كلمات

 

 

 



 

 (  "مهر مسكن طرح)  : مقدمه

 

 تاکید درآمد کم اقشار خصوص به ملت آحاد برای مناسب مسكن تامین بر کشور کل 1336 سال بودجه 6 تبصره ذیل( د) بند

 حق چاچوب در زمین مدت بلند اجاره جمله من متعددی های راهكار شده تعیین اهداف به نیل جهت و داشته جدی

 مسكونی واحد شده تمام قیمت از زمین قیمت حذف و مسكونی های واحد منظورکاهش به دولتی های زمین از بهرهبردار

 جهت سازیدر شهر و مسكن  وزارت توسط 36سال بودجه قانون 6 تبصره بند اجرای آیین اجرایی العمل دستور.نمود پیشنهاد

 تبصره طی که گردید ابالغ سازی شهر و مسكن محترم وزیر  توسط 13/4/36در تاریخ  و تهیه مذکور طرح اهداف شدن اجرایی

 تهیه از اعم نفر 12111زیر های شهر در مهر مسكن طرح اجرای خصوص در مذکور وزارت وظایف کلیه آن( ب) بند ذیل4

 ونظارت تسهیالت اخذ جهت عامل های بانک متقاضیان معرفی تعاون وزارت از شده پاالیش متقاضیان لیست دریافت, زمین

 نامه شیوی.گردید واگذار اسالمی اقالب بنیادمسكن به واحدها ساخت سازی آماده وعملیات تفكیكی آماده طرحهای برتهیه

 اقالب مسكن بنیاد مهربه مسكن امور کلیه مسولیت واگذاری مبنای با نفرجمعیت20111 زیر درشهرهای مذکور طرح اجرایی

 مهمترین آن پیوست اجرایی فرمهاودستورالعملهای همراه به که گردید ابالغ مسكن محترم وزیر ازسوی7/2/33تاریخ در اسالمی

 .میباشد جمعیت نفر20111 زیر شهرهای در مذکور طرح ومرجع منبع

 

 : مقرراتي اقدامات

 از استفاده با مذکور طرح اهراف تحقیق راستای در پیگیرومجدانه صورت مذکوربه نامه شیوه تصویب از پس مسكن بنیاد

 تعامل ودر کاربسته به را خود تالش تمام کشور شهرهای شهرستان سطح در وشعبات ادارات گسترده شبكه خود باالی پتانسیل

 گرفته پیش در ای گسترده همكاری میباشد مسكن بخش تسهیالت کننده پرداخت عامل بانک عنوان به که مسكن فراگیربانک

 اضافه آن به طرح وپیشبرد تسریع جهت در متعددی های واصالحیه ها تبصره مسكن بنیاد باپیشنهاد موارد از بسیاری انجا تا

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان آنها مهمترین از که شده

 : ذیل روشهای به مدت بلند اجاره اراضی تامین برای مختلف ی کارها راه بینی پیش-

  وغیره طبیعی منابع مانند وشهرسازی مسكن وزارت از غیر دولتی سازمانهای دراختیار ملی زمینهای از استفاده -1

  وحقوقی حقیقی مالكین با توافق بصورت توافقی زمینهای-2

  دولتی غیر عمومی نهاد بعنوان مسكن بنیاد اختیار در اراضی -3

 .واعیان برعرصه اشخاص مالكیت باحفظ " ملكی زمین داری متقاضیان به وام پرداخت -4



 اجرای با همزمان " مسكونی واحد ساخت امكان که زمینهای در ابتدا از ریالی میلیون101 تسهیالت جهت متقاضیان معرفی-0

 .دارد وجود سازی آماده عملیات

 فرسوده مسكونی واحد تخریب ویا بنا استحكام دارای مسكونی واحد روی بر اشكوب اضافه بصورت واحد دو تا یک ساخت -6

 فاقد ملكی زمینهای به تسهیالت پرداخت جهت کار راه ارایه طرح شده تعریف شرایط تحت مسكونی واحد سه وساخت موجو

 . میباشد موجود موانع از وعبور طرح پیشبرد جهت در وبزرگ موثر گامی که سند

 : سرفصلهای با وشهرسازی مسكن محترم وزارت مصوب " مهر مسكن های یارنه پرداخت -7

 درهرمترمربع ریال111111 حدااکثر به آن نمودن محدود و ساختمانی پروانه صدور هزینه کاهش – الف

  ماه 36اقساط صورت به باقیمانده %01و ساختمانی پروانه صدور هزینه %01 تخفیف -ب

  مربع متر هر در ریال31111حداکثر به آن نمودن ومحدود مهندسی های هزینه کاهش -ج

  ساله 99 اجاره زمین هكتار هر برای ریال میلیون11111 مبلغ به سازی آماده طرح تهیه هزینه کمک -د

  ملكی و ساله 99 مسكونی واحد هر برای ریال2111111 مبلغ به وسازه معماری طرح هزینه کمک -ه

  احداثی واحد برداری بهره زمان از وگاز وبرق آب انشعابات دریافت هزینه ساله 2 تقسیط -و

 سكونت قابل کاری سفت مرحله شهرداریهادر ازسوی ساختمانی عملیات کار پایان صدور-ی

 

 : نظري مباني

 رونق باعث گاه که هایی سیاست. است داشته همراه به را زیادی های نشیب و فراز گذاری سیاست دهه چهار طی مسكن بخش

 و زمین قیمت تصاعدی افزایش. اند کرده مواجه سنگین رکودی با را بخش این گاه و اند شده ساز و ساخت رشد با همراه باال

 نوین تكنولوژی ورود عدم و وساز ساخت ماندن سنتی بخش، این در فراوان سوداگری رمی، تو رونق و رکود های ،دوره مسكن

 بخش این به نسبت کالن دید وجود عدم از نشان همه و همه...  و مناسب شهرسازی و شهری طراحی فقدان مسكن، بخش به

 است حالی در این.  دارد درکشور آن معضل حل و مسكن بخش در پایدار رونق جهت در شده پیاده های سیاست ناکارآمدی و

 و مده آ فائق بخش این فراروی مشكالت بر اند توانسته راحتی به گذشته های سال طی ایران مشابه وضعیت با کشورهایی که

 رشد افزایش باعث گرفته عنوان به را مسكن بخش هایی سیاست«  محرك موتور»  نظر در کشورشان اقتصاد اجرای با حتی

 .اند شده خود اقتصادی

 « : صفر زمین»  دنبال



 با و شده«  مسكن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی»  نظیربه هایی سیاست با که مسكن بخش در نهم دولت رویكرد 

 گذاری سیاست طرح همانند اجرایی کارهای راه«  مهر مسكن»  فرآیند تغییر نوید است، انجامیده الیحة همچون قوانینی

 در گذاری سیاست از متمادی سالیان گذشت از بعد توان می گرفته صورت اقدامات با. میدهد را اخیر دهة چهار طی مسكن

 که آنطور ها سیاست اجرای در گاه اما کاالی«  ای سرمایه»  به«  مصرفی. » داشت انتظار یک از را مسكن تبدیل بخش، این

 می سوال زیر را مربوطه سیاست اصل که است اکارآمد ن ای گونه به ها سیاست سازی پیاده نحوة بعضا   و نشده نظر دقت باید

 خوبی قوت نقاط از آنكه بر عالوه اجراست، طرح«  مهر مسكن»  حال در کشور در مسكن عرضة و ساخت هدف با که.برد

 بود به جهت در راهكارهایی ارائه بر مبنی جمهور محترم رییس فراخوان به توجه با که است ضعفی نقاط دارای است، برخوردار

 تا است شده آن بر ایران، صنعت « مهر مسكن »، گروه«  مسكن سیاستگذاری»  و علم دانشگاه تكنولوژی مطالعات مرکز طرح

 .دهد ارائه زمینه این در خودرا پیشنهادی راهكارهای طرح، این کارشناسی نقد با

 شورای کشور، ر د مسكونیمیلیون واحد  0/1 ساالنه ساخت بر مبنی جمهور محترم رییس دستور از پس/  واحد میلیون یک-1

 مقدمات و شد تشكیل زمینه این در مسؤول نهادهای از مرکب قانوناساسی 127 اصل اساس بر ویژه نمایندگان هیأت و مسكن

 شورای مجلس در مسكنه عرض و تولید از حمایت ساماندهی ی الیحه تصویب همچون دستور این شدن اجرایی جهت الزم

 . شد فراهم...  و ساختمسكن جهت لتی دو های زمین ة هزین شدن صفر اسالمی،

 :است ذیل بهشرح خصوص این در ماه 11 از پس گرفته صورت اقدامات اهم -2

 211 اسامی شدن مشخص و مسكونی واحد هزار 311 حدود برای زمین، تأمین( الف

 (مسكونی واحد ساخت جهت نام، با افراد، به زمین تخصیص) آنها از نفر هزار

 تأمین جهت عامل های بانک با تومان میلیارد هزار 11 ارزش به نامه تفاهم امضای( ب

 هزار 011 ساخت برای تومانی میلیون 14 وامهای)  مسكونی واحدهای ساخت مالی

 مسكونی واحد هزار 311 ساخت جهت تومانی میلیون 7 های وام شهری، مسكونی واحد

 (ایثارگران مسكونی واحدهای و زمین سازی آماده جهت تومان میلیارد هزار تخصیص و روستایی

 مسكونی واحد هزار 71 ساخت برای زمین سازی آماده شروع( ج

 های راهكار مسكونی واحد میلیونیک  پایین آن فیزیكی پیشرفت اما شده شروع طرح این میدهد نشان خوبی به فوق آمارهای

 شون گرفته نظر در مدیریتی کارآمد و جدید ساخت های پروژه در تسریع جهت باید و است/ 

 :مسكن عرضة و تولید افزایش رویكرد طرح قوت نقاط- 3

 تأکید مسكن بازار در تقاضا طرف های- سیاست روی بر صرفا  که کشور مسكن بخش گذشته های سیاست برخالف طرح این

 از را خود رویكرد مستقیم طور به داشتند، را سازان انبوه توسط ن مسک افزایشعرضة به امید تقاضا فشار و تحریک با و داشته

 14 های وام با ساخت وام به خرید وام تبدیل همچون آن مالحظات گرفتن درنظر با و داده قرار عرضه طرف ابتداسیاست همان



 را بخش این در موجود رونق و رکود های دوره و مسكن بخش در کشور سالة 41 ناکارآمد رویكرد مسكن، ساخت میلیونی

 .است نموده اصالح

 :سیاست اتخاذ "«  صفر زمین »

 مسكن شده تمام قیمت از زمین هزینة حذف جهت تالش خصوص، این در دولت اقدامات ترین برجسته و بزرگترین از یكی

 اقدام این.  است انجام حال در دولتی های زمین سالة 99 اجارة طرح و جمهوری محترم ریاست مجدانة پیگیری با که است

 شود می باعث و داده کاهش رابهشدت نیازمندان برای مسكن شده تمام هزینة کشورها از بسیاری مانند ایران در بار اولین برای

 .تولیدشود صرف بالفاصله متقاضیان اولیه نقدینگی

 : بودن ناكارآمد و«  مديريتي سامانه»  مهر مسكن طرح ضعف نقاط

 الزم تخصص از اند شده ساماندهی مهر های تعاونی قالب در که افرادی زیرا است نامناسب طرح این در پروژه مدیریت وضعیت

 طرح این پیشرفت تواند می امر این و نیستند برخوردار پیمانكاران بر الزم ونظارت قرارداد امضای و طرح در شدن کارفرما برای

 دیگر و بود خواهند روبرو آن با کوچک های تعاونی قالب در خانوار میلیون یک از بیش که مشكالتی کند؛ روبرو بامشكل را

 .نمود حل تاحدودی آنرا خانوار، کم تعداد دلیل به بتوان که نیست مطرح خانوار 4111 با ارکیده پروژه مشكل همچون

 :  مسكن معضل گرفتن ناديده« كالنشهرها »

 دنبال جهت این در را سیاستی و کند- نمی حل را تهران همچون شهرهایی کالن در ویژه به کشور، مسكن مشكل طرح، این

 در تواند نمی خاصی اقدام و ندارد ساله 99 اجاره صورت به واگذاری جهت زمینی دولت شهرها، کالن در که چرا کند نمی

 برای شهرها کالن جدیداطراف شهرهای در هرچند ؛ دهد انجام طرح این اساس بر مسكن قیمت اهش ك و تثبیت راستای

 .کرد طراحی را جداگانهای سیاستی بسته شهرهاباید این برای اما است شده ریزی برنامه طرح این اجرای

  بوكان:  موردي مطالعه

 تشكیل است جمع عالمت که( آن)و عروس معنی به(  بوك) کلمه ازدو بوکان: بوکان شهرستان وسعت و حدود "موقعیت

 که عروسی هنگام روستائیان واغلب قرارداشته چندراه درمسیر بوکان. دهد می را وعروسها عروسان ومعنی است گردیده

 رقص به دارد قرار شهر مرکز امروزدر که آب ودرجواراستخر عبور روستا ازاین "اند برده می دیگر ناحیه یک از را عروسشان

  پادگان وساسانیان اشكانیان درزمان بوکان که داده نشان1301درسال باستانشناسان های کاوش طی. پرداختند می وپایكوبی

 خود رابه استان درصدازسطح 6/01حدود "کیلومترمربع2041/316باوسعت بوکان. آمده نیزبدست زیادی اشیائ که, است بوده

 محاسبه درصد3آن وزنی متوسط وشیب باشد می دریا ازسطح 1371تا1311درارتفاعی شهرستان این.دهد می اختصاص

 سیالبی" دشتی ارضی را بقیه  درصد39/96و ها درصدتپه29/72 کوهستانی درصداراضی31/31شهرستان ازسطح.است گردیده

 گردیده واقع شرقی دقیقه13و درجه46و شمالی عرض دقیقه32و درصد36در جغرافیای مختصات ازنظر. دهند می تشكیل..و

 حدود. است گرفته قرار میاندوآب شهرستان ودرجنوب غربی آذربایجان استان شرقی جنوب کیلومتری 226در بوکان. است



 آن دژوحدودغربی شاهین شهرستان آن رودوحدودشرقی بشمارمی کردستان استان با ازمرزمشترك قسمتی آن جنوبی

 .دهستان7و است وسیمینه مرکزی نامهای به بخش دو دارای بوکان.دهد می مهابادتشكیل راشهرستان

 بگی اهلل فیض وبهی گورك ایل"ایلتیمور"آختاچی های دهستان:مرکزی بخش-1

 میشود راشامی دهبكری وبهی محلی آختاچی" شرقی آختاچی های دهستان: سیمینه بخش-2

 

 مسكن مهر دربوكان : 

 رونق باعث گاه که هایی سیاست. است داشته همراه به را زیادی های نشیب و فراز گذاری سیاست دهه چهار طی مسكن بخش

 و زمین قیمت تصاعدی افزایش. اند کرده مواجه سنگین رکودی با را بخش این گاه و اند شده ساز و ساخت رشد با همراه باال

 نوین تكنولوژی ورود عدم و وساز ساخت ماندن سنتی بخش، این در فراوان سوداگری رمی، تو رونق و رکود های ،دوره مسكن

 بخش این به نسبت کالن دید وجود عدم از نشان همه و همه...  و مناسب شهرسازی و شهری طراحی فقدان مسكن، بخش به

 است حالی در این.  دارد درکشور آن معضل حل و مسكن بخش در پایدار رونق جهت در شده پیاده های سیاست ناکارآمدی و

 و مده آ فائق بخش این فراروی مشكالت بر اند توانسته راحتی به گذشته های سال طی ایران مشابه وضعیت با کشورهایی که

 رشد افزایش باعث گرفته عنوان به را مسكن بخش هایی سیاست«  محرك موتور»  نظر در کشورشان قتصادا اجرای با حتی

براساس مبانی ذکر شده درقالب تشكیل تعاونیهای محلی توسط اداره تعاون به  36این طرح در سال  .اند شده خود اقتصادی

هكتار بر روی تپه ای به نام ارکان )نام ارکان  3تقاضای اشخاص شروع بكار نموده در قسمت شرقی شهربا مساحتی بالغ بر 

رمیگردد که  یكی از فرماندهانی که منطقه بوکان را در از تجاوزترکان عثمانی به کشورمان در جنگ جهانی اول ب"برگرفته 

آنجا را برای اوردوی ارتش ترك انتخاب نموده وبسیاری از بزرگان وقت شهر بوکان را به محل اوردوی خویش در تصرف داشت 

محمد مله سردارز جابه شهادت رساندن  ا دولت ایران وروسیه آنجا فرا خوانده  وچندتن از آنان را نیز به بهانه ی همكاری ب

ونی با مدیر عاملین اواحد تع 19که داری تپه مذکور دارای جنس آهكی ومشرف به شهر میباشد (   " مكری و... حسین خان

شرکت  19از  "کارمندی دو و... میباشد  "کارمندی یک  "باران  "وهیئت مدیر خاص به هر تعاونی تحت نامهای متفاوت 

مترمربعی )سه خواب ( رابه 91 -2 مترمربعی ) دوخوابه ( 70واحدهای -1تعاونی با شرایط زیر  شرکت 17تعاونی موجود تقریبا 

 1311)اعضائ کل تعاونیها  "اعضائ خویش تحویل داده ومتاسفانه  بقیه نیمه کار وتحویل نداده یا در حال ساخت میباشند

 عوض میباشد (.

 اشخاص بنیاد گرفته تشكیل تعاونیها ی محلی توسط اداره تعاون به تقاضای  -1

 تسهیالت پرداختی توسط مسكن وشهرسازی صورت گرفته  -2

 نظارت اجرایی توسط مسكن وشهرسازی   صورت گرفته  -3

 مدیریت تعاونیها توسط اداری تعاون   -4

 حسابرسی مالی توسط اداری تعاون  -0

 ساله99واگذاری زمین به اجاری  -6

 است چون سایر موارد صورت گرفتهبرنامه های مربوط به تعاونیه نیز توسط اداری تعاون  -7



 تسهیالت در نظر گرفته شده :

 بانک های عامل ) بانک ملی مرکزی و بانک مسكن ( بیشتر تسهیالت توسط بانک مسكن  -1

 میلیون تغییر پیدا نمود 20تا 11به مبلغ 91میلیون وپس از سال 0آوردی اعضا ئ در ابتدا  -2

میلییون افزایش پیدا 31تا  20به مبلغ 91شد برای هر واحدبعداز سال ن درنظر گرفته ومیلی10تسهیالت اعتای ابتدا  -3

 کرد

 پس از یک سال از تحویل پرداخت میگردد.ئ ساله توسط اعضا 10تسهیالت به شیوی اقساطی وماهیانه  -4

 

 نتیجه گیري :

 تأکید مسكن بازار در تقاضا طرف های سیاست روی بر صرفا  که کشور مسكن بخش گذشته های سیاست برخالف طرح این

 از را خود رویكرد مستقیم طور به داشتند، را سازان انبوه توسطن مسك عرضة افزایش به امید تقاضا فشار و تحریک با و داشته

 14 های وام با ساخت وام به خرید وام تبدیل همچون آن مالحظات گرفتن درنظر با و داده قرار عرضه طرف ابتداسیاست همان

 را بخش این در موجود رونق و رکود های دوره و مسكن بخش در کشور سالة 41 ناکارآمد رویكرد مسكن، ساخت میلیونی

 قیمت از زمین هزینة حذف جهت تالش خصوص، این در دولت اقدامات ترین برجسته و بزرگترین از یكی .است نموده اصالح

 انجام حال در دولتی های زمین سالة 99 اجارة طرح و جمهوری محترم ریاست مجدانة پیگیری با که است مسكن شده تمام

 کاهش شدت رابه نیازمندان برای مسكن شده تمام هزینة کشورها از بسیاری مانند ایران در بار اولین برای اقدام این.  است

 زیرا است نامناسب طرح این در پروژه مدیریت وضعیت.تولیدشود صرف بالفاصله متقاضیان اولیه نقدینگی شود می باعث و داده

 ونظارت قرارداد امضای و طرح در شدن کارفرما برای الزم تخصص از اند شده ساماندهی مهر های تعاونی قالب در که افرادی

 یک از بیش که مشكالتی کند؛ روبرو بامشكل را طرح این پیشرفت تواند ی م امر این و نیستند برخوردار پیمانكاران بر الزم

 مطرح خانوار 4111 با ارکیده پروژه مشكل همچون دیگر و بود خواهند روبرو آن با کوچک های تعاونی قالب در خانوار میلیون

البته امید میرود که در دولت تدبیر وامید به ساخت  .نمود حل تاحدودی آنرا خانوار، کم تعداد بهدلیل بتوان که نیست

کارگران وکارمندان ( با لحاظ  "سر پرستان خانوار  "واحدهای مسكونی در جهت خانه دار شدن افراد کم درآمد ) جوانان 

زی برای خانه سا "کار کارشناسی وبومی  "طرح مسكن مهر در دولت  کنونی و آتیه ی بلند مدت تر  نمودن نقاط قوت وضعف

 هر فرد ایرانی طبق فرهنگ ایرانی اسالمی در دستور کار قرار وعملی گردد.انشاهلل 
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