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  مهر کنمس یابیمکانراهبردها در  ارزیابی

 رشت و الهیجان(مسکن مهر )مطالعه موردی : 

  
 2طبع ، خدیجه رضا*1سارا عطایی

 @gmail.comiau.atayiریزی شهری دانشگاه آزاد واحد رشت، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی  -1

 rezatab@iau.ic.irتبریز، واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ایگروه جغراف یعلم اتیضو هو ع اریاستاد -2
  

  

 
 چکیده

 این گزینی مكان گردد، لحاظ مهر مسكن هایپروژه راهبردهایارزیابی  درباید  که معیاری ترینمهم از یكی

 چه تا هاپروژه این یابیكانم که دهد پاسخ سؤاالت این به تا است آن بر حاضر پژوهش لذا. ستا هاسكونتگاه

 جذب جهت در مؤثر عاملی عنوان به است توانسته یابیمكان این آیا دارد؟ انطباق شهرسازی فنی اصول با میزان

 هایآسیب به یابیمكان صحیح مطالعات عدم که است ایاندازه به مسئله این ضرورت کند؟ عمل جمعیت

–توصیفی پژوهش، این در استفاده مورد روش .انجامید خواهد( یفرهنگ و اقتصادی اجتماعی،) ناپذیرجبران

 چارچوب تدوین به ایکتابخانه مطالعات از استفاده با تا است شده تالش خصوص، این در. باشدمی تحلیلی

عدد  054پرسشنامه )تعداد  مصاحبه، چون ابزارهایی از استفاده با میدانی هایبرداشت با سپس و پرداخته نظری

 این نتایج .شد اقدام اطالعات آوریجمع به عكس الهیجان( و و رشت شهرهای ارشناسان و ساکنینبین ک

 طراحی پیش اندیشه از مهر کنامس یابیمكان ارزیابی، مورد هایشاخص به توجه با که دهدمی نشان پژوهش

 .است گردیدهن محقق مهر کنامس است و راهبردهای نكرده تبعیت شده

 

 مهر، رشت، الهیجان مسكن یابی،مكان ارزیابی، :كلیدی واژگان

 

 مقدمه  -1
 به اجرایی، هایپروژه مهم مراحل جزء معین، جغرافیایی حوزه در فعالیت یك برای مناسب هایمكان یا مكان یافتن امروزه

-پروژه چنین اجرای از قبل قیود و شرایط همه االمكان حتی باید نهایی هایمكان. رودمی شمار به ملی و کالن سطح در ویژه

 سكونت گیری شكل در نكته مهمترین. داشت خواهد دنبال به فراوانی نامطلوب نتایج صورت این غیر در باشند. داشته را هایی

 استقرار این در گوناگونی عوامل که برد یاد از نباید همچنین و است سكونتگاه یابی مكان و استقرار چگونگی سرزمین، پهنه در

 یابیمكان شد که،بایافتن پاسخی برای این سوال می پژوهش این [. هدف اصلی1شوند ] واقع مدنظر است الزم که ددارن دخالت

است؟ به  میزانی چه به علمی رایج الگوهای و راهبردها از آن تبعیت و انطباق میزان و گرفته شكل چگونه مهر مسكن هایپروژه

 در در آن شهری زندگی الزامات ست که اکثر این درحالی است داده قرار خانه ساخت بر را خود تمرکز پژوهش همین دلیل این

 ترتیب، این به. است شده ساخته شهر به نزدیك نقاط در مهر مسكن از مهمی بخش با توجه به اینكه. است گرفته نشده نظر

 مسكن طرح.  گرفت نظر در مهر مسكن یارزیاب در باید که است پیامدهایی ازجمله پیرامون شهرهای بر اثرات و شهری نیازهای

 و زندگی یك های حداقل بتواند که شود نائل اجتماعی عدالت تحقق ویژه به خود اساسی اهداف به تواند می صورتی در مهر
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 اولیه مطالعات اما سازد، پذیر امكان را انسانی اولیه نیازهای و ضروریات تامین و آورده فراهم ساکنان برای را نیاز مورد دسترسی

 و خدمات. است بوده مسكن تامین به معطوف صرفاً اصلی نگاه و شده توجه مهم این به کمتر مهر مسكن طرح در دهد می نشان

 به را مهر مسكن آینده است ممكن مساله این. است شده موکول آینده به ساکنان، ضروری نیازهای تامین برای الزم تاسیسات

 این به توجه از این رو. باشد داشته همراه به را متعددی اجتماعی های آسیب و منفی پیامدهای خود دنبال به و انداخته مخاطره

 کالن مدیریت برای فراوانی های دشواری ها، سال برای و بوده بزرگ بسیار تواند می ها پیامد این ابعاد که است ضروری نكته

 [.2کند ] فراهم کشور

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 از ایعمده بخش و است فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی ابعاد دارای که است زیستی مهم مقوالت جمله از مسكن تامین

 از یكی مسكن تامین ریزیبرنامه هایسیاست سایر مانند به مهر مسكن راهبرد .دهدمی اختصاص خود به را خانوار درآمد

 مورد مسكن انبوه تامین آن یعمده هدف که است بوده امعهج درآمدکم هایگروه مسكن نیاز به پاسخ هایحلراه و هاسیاست

 بود مهم که آنچه راستا این است در بوده مسكن بازار در تقاضا و عرضه تنظیم دیگر سوی از و جامعه درآمدکم هایگروه نیاز

 گرفت قرار غفلت مورد باًتقری اولیه مراحل که است بوده هازیرساخت تامین باشد مهر مسكن هایپروژه سازمساله توانستمی

ای را در پی داشته است لذا توجه به های اجتماعی و فردی قابل مالحظههای مسكن مهر هزینه[. با توجه به اینكه پروژه3]

سازی های انبوهباشد.مسكن مهر و پروژهیابی آن و انجام اقدامات ترمیمی جهت رفع نواقص احتمالی یك ضرورت میاصول مكان

شود و از درآمد میهای کمشكل تیغ دو لبه است احداث و توسعه آن موجب رفع نیاز مسكن از جمله رفع نیاز گروهمسكن به 

های های نا مطلوب شده و هزینهیابی آن درست نباشد موجب تخریب اراضی کشاورزی و انتخاب محیطسوی دیگر اگر مكان

یابی آن دقت دیدگاه دیگری نیز اهمیت دارد و آن اینكه اگر در مكانانجام شده به هدر خواهد رفت پرداختن به این مهم از 

 جانبه همه و دقیق صحیح، اجرای بیان شده مطالب به توجه با. [0] یابدنشود میزان استقبال از آن در طول زمان کاهش می

 .است برخوردار ضرورت و اهمیت از هاپروژه در یابیمكان

 

 متدولوژی تحقیق -3
باشد. جامعه آماری پژوهشی شامل دو شهر رشت و تحلیلی و از شاخه پیمایشی می –ر این پژوهش، توصیفیروش تحقیق د

الهیجان بوده. پاسخگویان این پژوهش شامل دوگروه بودند یكی گروه کارشناسی شامل ناظران، دست اندرکاران مسكن مهر و 

برداری شد نفر برای مطالعه نمونه 054ا استفاده نمایند. در مجموع برداران یا کسانی که در آینده باید از این واحدهدیگر بهره

 صورت زیر انجام شده است:بهنفر برای الهیجان بود. گردآوری اطالعات نیز  244نفر برای رشت و  254که 

 های مسكن مهرهای اجرای پروژهرشت و الهیجان و مشخص کردن مكان تهیه نقشه شهر 

 گزیده شده و برداشت کامل اطالعات محیطی، خدماتی، شهر، نیروی انسانی مشمول به کار و انبرداشت میدانی از نقاط مك

 فعالین و کارشناسان

 یابی و سنجش راهبردهاهای مكانآوری مؤلفهجمع 

 تدوین پرسشنامه از نوع محقق ساخته و انجام تحلیل و نظر کارشناسی 

 آوری آنا و جمعهای مورد مطالعه و توزیع پرسشنامههانتخاب نمونه 

 استخراج اطالعات و انجام تجزیه و تحلیل آماری 
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 مبانی نظری تحقیق -4

 ارزیابی -

ها و معیارها و ضوابط تعیین ارزیابی عبارت است از بررسی و سنجش یك طرح، یا یك فرایند برنامه در چارچوب ارزش

ها، با توجه به حلها یا راهها یا پروژهتحلیل شماری از برنامه اند: فرایند تجزیه وشده، مفهوم دقیق ارزیابی را چنین تعریف کرده

 [.5باشد ]ها و معیارهای مورد نظر میمحاسن و معایب نسبی آنها، به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان

 یابیمکان -

یابی ر نظر گرفته شود. مكانهای سیاسی، تجاری، طبیعی و امنیتی دگیری یك مكان ممكن است اولویتدر فرایند تصمیم

های موجود بایستی آزمایش شده و در نتیجه گیری با دوره زمانی طوالنی است، زیرا تعداد زیادی از شخصفرایند تصمیم

پذیرد که یك ارزیابی دقیق، همگون و سریع از جذابیت یابی مناسب وقتی صورت میمكانتصمیمات ممكن ارزیابی گردند. 

یابی، فعالیتی است که استقرارهای فضایی و غیر کلی مكانطور[. به0] رای کاربردی خاص وجود داشته باشدهای مختلف بمكان

 [.6دهد ]فضایی یك سرزمین را جهت انتخاب مكان مناسب برای کاربری خاص مورد ارزیابی و تحلیل قرار می

 راهبرد مسکن مهر -

 این اجرای اولیه مقدمات و شد مصوب مسكن عرضه برای مهر مسكن برنامه دولت پیشنهاد با 13۸6 سال بودجه قانون در

 مجلس تصویب به دولت پیشنهاد با مسكن عرضه و تولید از حمایت ساماندهی قانون 13۸٧ سال در سپس و شد آغاز برنامه

 [.٧رسید ] اسالمی شورای

 

 محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی تحقیق -5
ان مطالعه یكی رشت و دیگری الهیجان بوده است که وسعت اراضی مسكن مهر در رشت که بیان گردید محدوده مكچنان

باشد، که در ثبت اراضی مذکور در داخل محدوده شهر رشت و در هكتار می 0هكتار و اراضی الهیجان حدود  ٧4حدود 

که از اوایل مهر  نی مطالعهمورد در داخل محدوده شهر و یك مورد خارج از محدوده شهر واقع است. مقطع زما 3الهیجان 

سایت مسكن مهر رشت و الهیجان  گرددماهه را شامل می 5ادامه داشته است و یك دوره زمانی  13٣3ریزی شده تا بهمن پایه

 .نمایش داده شده است 2و  1در تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سایت مسکن مهر رشت1تصویر 
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 : سایت مسکن مهر الهیجان2تصویر 

 

 یابی كاربری مسکونیی مکانالگوها -6

 با تعادل در و همراه باید مسكونی مناطق انتخاب که است این مسكونی کاربری یابی مكان الگوی در توجه شایان نكته

 و سرپناه به که حال عین در خانواده هر که چرا گیرد، انجام غیره و ترابری شبكه کار، محل جمله از ها فعالیت دیگر استقرار

 کسب برای چون و دارد نیاز نیز آنها برآوردن برای الزم درآمد به دارد، نیاز بهداشت و پوشاک خوراک، از اعم دگیزن مایحتاج

 در آنها بر مترتب هزینه و دو آن میان کالبدی فاصله و یابند می پیوند هم به سكونت و کار محل بنابراین کرد، کار باید درآمد

 مطلوب طبیعی های  منظره و دید سبز، و باز فضای جوار در مسكونی کاربری رد. تمرکزدا ای ه ویژ اهمیت سكونت فضای گزینش

 مراکز و گورستان ها،  بزرگراه اصلی، های  راه سروصدا، پر های  فعالیت جوار در نباید مسكونی های واحد دیگر، طرفی از. باشد می

 [.۸] یابند تمرکز غیربهداشتی

  ماتریس سازگاری -

 ی ارائاه  در نبایاد  منطقاه،  یاك  در یافتاه  اساتقرار  هاای  کااربری  کل فعالیت که است دیدگاه این از متأثر یسازگار ماتریس

 توجاه  با است، شده تعریف کاربری هر همجواری برای که معیارهایی براساس ماتریس این. باشند یكدیگر مانع و مزاحم خدمات

 خواهاد  تصور قابل هاحالت این از یكی نهایتاً و پردازدمی موضوع ینا ارزیابی به کاربری، همان هایهمجواری موجود وضعیت به

. اناد تفااوت بی و یا ناسازگارند، نسبتاً ناسازگارند، کامالً سازگارند، نسبتاً سازگارند، کامالً یكدیگر با مطالعه مورد هایکاربری:  بود

 فعالیات  دادن انجاام  برای را یك هر مختلف نیازهای و مشخصات باید کاربری دو بین ناسازگاری و سازگاری میزان تعیین برای

 ایان  در بررسای  قابال  هاای زمینه. کرد مشخص را توافق عدم و توافق موارد مشخصات، این مقایسه با سپس و تعیین آن عادی

 کیفیت هوا، کیفیت وابسته، هایکاربری تجهیزات، و تأسیسات ارتباطی، شبكه زمین، شیب زمین، ابعاد و اندازه: از عبارتند مورد

 ساپس  و تعیاین  موجاود  کیفای  و کمی استانداردهای براساس را کاربری هر نیازهای همچنین. منظر و دید بو، نور، میزان صدا،

 ایان  غیار  در و سازگارند باشد هم به نزدیك یا مساوی یكدیگر با آمده بدست مشخصات چنانچه و کنندمی مقایسه هم با را آنها

و  ارزیابی ماتریس سازگاری مسكن مهار رشات   2و  1جدول در  [.٣]باشند  ناسازگار کامالً یا ناسازگار تاًنسب است ممكن صورت

 آورده شده است.الهیجان 
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 ارزیابی ماتریس سازگاری مسکن مهر رشت : 1جدول 

های همجوار با کاربری مورد   کاربری

 مطالعه در وضع موجود

 ینوع دسترس ورزشی فضای سبز آموزشی مسكونی

های باز  و  زمین دانشگاه تراکم کم

 بایر

 سواره سریع مجموعه ورزشی

 کامالً سازگار بی تفاوت کامالً سازگار سازگار نسبتاً سازگار وضعیت کاربری 

 

 ارزیابی ماتریس سازگاری مسکن مهر الهیجان: 2جدول 

های همجوار با کاربری مورد   کاربری

 مطالعه در وضع موجود

 نوع دسترسی تأسیسات و تجهیزات فضای سبز افیتوپوگر مسكونی

 2سواره درجه  خطوط انتقال برق بایر و  باز های زمین مسطح تراکم کم

 کامالً سازگار کامالً ناسازگار کامالً سازگار سازگار سازگار وضعیت کاربری

 ماتریس مطلوبیت -

 طباق  کااربری  هار  کاه  گفات  توان می اساس این بر و شود می ارزیابی آن استقرار محل و کاربری بین سازگاری ماتریس این در

 بایاد  مااتریس  تهیاه  بارای . طلبد می را خود خاص کاربری نیز محلی هر و است مناسب خاصی محل برای آن خاص های  ویژگی

 نایا  اسات  ممكان  اساتقرار  محال  خصوصایات . شود داده تطبیق استقرار محل های ویژگی با کاربری هر های نیاز و خصوصیات

 و تاسیساات  دسترسای،  ،(غیره و توپوگرافی خاک، جنس) فیزیكی خصوصیات شیب، موقعیت، زمین، ابعاد و اندازه: باشد عوامل

 ن آورده شده استمطلوبیت مسكن مهر رشت و الهیجاارزیابی ماتریس  3[. جدول ٣]همجوار  های کاربری و بو و هوا تجهیزات،

 ارزیابی ماتریس مطلوبیت مسکن مهر رشت و الهیجان: 1 جدول

 شرح
 ابعاد 

 زمین
 شیب زمین

خصوصیات 

 فیزیكی زمین

شعاع 

 دسترسی

تأسیسات و 

 تجهیزات
 ها  آلودگی

های   کاربری

 همجوار

        مسكن مهر رشت

        مسكن مهر الهیجان

                                                                کامالً نامطلوب              نسبتاً نامطلوب           سبتاً مطلوب ن          کامالً مطلوب       :راهنمای جدول

 ماتریس وابستگی -

ود ها است؛ برای مثال یك محله بادون وجا    های دیگر کاربری  گاهی اوقات فعالیت یك کاربری، وابسته به فعالیت یا فعالیت

های شهری مرتبط و باه    خدمات آموزشی، درمانی و تجاری ناقص است و مراکز دیگر شهری نیز هر یك به نحوی با سایر فعالیت

شاود. بافات    ها به یكادیگر و لازوم همجاواری آنهاا بررسای مای        وابستگی کاربری اند. بنابراین در این ماتریس میزان آنها وابسته

های زیر اجتناب کرده و فاصاله الزم را بارای کااهش تاأثیرات آن       باید از همجواری با کاربری مسكونی برای ارائه خدمات بهینه

 رعایت کنند:

 ها و...( های هوا )صنایع، ترمینال  آالینده -

 ها، راه آهن، مراکز تجاری پر رفت و آمد و ...( ها، فرودگاه های صوتی )بزرگراه  آالینده -

 ها و ...(  ها، بیمارستان  ها، گورستان  ها، دامداری  ها، کشتارگاه  های محیطی )فاضالب  آالینده -

 های پرترافیك  ها و شبكه  ها، میدان های اصلی، چهار راه  ها، جاده ارتباط مستقیم با ورودی و خروجی خیابان -
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نمایاد.   یجاد مزاحمات مای  ها با یكدیگر ناسازگار بوده و همجواری آنها ا ماتریس وابستگی برخالف مواردی است که کاربری

شود و هر کدام بارای   شود. این امر به خصوص در صنایع دیده می ها می گاهی اوقات فعالیت یك کاربری وابسته به دیگر فعالیت

های شهری تاا   های در مورد اغلب فعالیت انجام کامل فعالیت خود به فعالیت ماقبل و بعدی دیگری وابسته است. چنین مشخص

ها با هم، محل استقرار آنها و ظرفیات سااختار شاهری     ست. در حالیكه سه عامل اول، یعنی عدم انطباق کاربریحدودی صادق ا

ها به یكادیگر و لازوم    های ناسازگار، نامطلوب و نامناسب دارد، این عامل میزان وابستگی کاربری سعی در مشخص کردن کاربری

ها نیز اشاره شود. بدیهی اسات   م است به وضعیت دیگری از رابطه بین کاربریدهد. در اینجا الز همجواری آنها را مدنظر قرار می

ها با یكدیگر تاداخل نداشاته باشاد و در غیار ایان       گذارد که حوزه عمل این فعالیت هنگامی یك فعالیت بر فعالیت دیگر اثر می

زه عملكارد کلای عماالً فعالیات دیگاری را      صورت هرجند فعالیت مورد نظر دارای آثار نامطلوبی باشد، به دلیل دور بودن از حو

به این موارد اشااره   0در جدول  [.14] تحت تأثیر قرار نخواهد داد. در اینصورت دو فعالیت نسبت به همدیگر بی تفاوت هستند

 شده است.

.Error! No text of specified style in document جدول كن مهر رشت و الهیجانارزیابی ماتریس وابستگی مسا:    

 شرح

 گُزین کاربری غیر وابسته و دوری کاربری وابسته

 تجاری ورزشی فرهنگی آموزشی
های  راه

 ارتباطی

آالینده 

 هوایی

آالینده 

 صوتی

آالینده 

 محیطی

صنایع 

 مزاحم

          مسكن مهر رشت

          مسكن مهر الهیجان

 کامالً نامناسب نسبتاً نامناسب نسبتاً مناسب مناسبکامالً  راهنمای جدول

 

 های تحقیقیافته -7

 یدیگر و مهر مسكن اندرکاراندست ناظران، شامل که کارشناسی گروه یكی بودند دوگروه شامل پژوهش این پاسخگویان

 که شد برداری نمونه مطالعه برای نفر 054 مجموع در. نمایند استفاده واحدها این از باید آینده در که کسانی یا بردارانبهره

 حدود توپوگرافی و شیب الهیجان و رشت در های میدانی نشان داد کهیافته. بود الهیجان برای نفر 244 و رشت برای نفر 254

 این نالهیجا شهر در مقابل در از متوسط و باالتر ها در شهر رشت% از زمین63 معادلکه از این میزان  باشدمی مطلوب 54%

 .باشدمی الهیجان شهر از بیش رشت شهر در زمین مرغوبیت که است این بیانگر حاصله نتایج که باشد% می52 میزان

 پاسخ در گرددمی محسوب یابیمكان مهم معیارهای از اساسی هایزیرساخت از یكی عنوان به شهری معابر شبكه به دسترسی

 کل نظراتنقطه براساس ،باشندمی چگونه شهری معابر به دسترسی و شبكه لحاظ به مطالعه مورد هایمحدوده اینكه به

 است این بیانگر رشت شهر در نتایج بررسی .اندنموده ارزیابی متوسط از باالتر سطح در را آن مندانبهره %5۸/52 پاسخگویان

اند. نموده ارزیابی متوسط از مترک% در شهر الهیجان ۸2 متوسط از باالتر را مهر مسكن مكان% در رشت 5۸ به تفكیك که

 مكانی مطلوبیت از رشت شهر در مهر مسكن مكان شهری، هایشبكه به دسترسی لحاظ از دهدمی نشان حاصله نتایج کهچنان

 درها نشان داد، نقل عمومی نیز بررسیوبه شبكه حملاز لحاظ دسترسی  .است بوده برخوردار الهیجان با مقایسه در بیشتری

 هایمكان% 20 که است این بیانگر نیز کارشناسان ارزیابی. باشد% می25 حدود الهیجان در% و 05 حدود ین میزانا رشت

 رشت شهر در نیز مندانبهرهنظر  از قرار دارند. متوسط از باالتر عمومی نقل و حمل به دسترسی لحاظ به را مطالعه مورد
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 نقلوحمل شبكه نارسایی فوق نتایج اند.تر از حد متوسط ارزیابی نمودهپایین %۸6 الهیجان شهر در و متوسط از ترپایین% ٧2/6

 .است الهیجان از بهتر نسبی طور به رشت وضعیت که دارد می بیان و دهدمی توضیح را عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت دسترسی، مسکن مهر الهیجان :3تصویر 

 و کم را موضوع % این25 حدود الهیجان در % و04 حدود رشت در سهولت در دسترسی به آب شرب شهری با ارتباط در

 %35 حدود الهیجان در و کم% خیلی04 حدود رشت شهری در برق به با سهولت در دسترسی ارتباط دانند. درمی مناسب نا

ق به مدت طوالنی باشد چون در اکثر مواقع روز با قطع برمی نامناسب پاسخگویان عقیده به نتیجه در و اندکم بیان نمودهخیلی

 % این موضوع را34 حدود الهیجان در % و04 حدود رشت روبرو هستند. در ارتباط با سهولت در دسترسی به گاز شهری نیز در

های شهری با مشكل و هزینه باال با توجه به قرارگیری هر دو محدوده در خارج شهر رساندن زیرساخت .انددانسته نامناسب

باشد. از لحاظ دسترسی به خدمات آموزشی های مذکور این مورد از کیفیت بسیار پائینی برخوردار میروبرو بوده که در مكان

اند. کم ارزیابی نموده% این میزان دسترسی را خیلی24% و در الهیجان حدود 64های مورد مطالعه نیز در رشت در محدوده

دانند. در رابطه با % در الهیجان نامناسب می25حدود  دهندگان دسترسی به خدمات تجاری در رشت و% از پاسخ04حدود 

برداران، در از نظر بهره اند.دهندگان هر دو محدوده در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتهدسترسی به خدمات درمانی نیز از نظر پاسخ

یب واقع شدند. در % برای ساخت مسكن مهر مورد تخر25% از اراضی کشاورزی و در شهر الهیجان حدود ۸4شهر رشت حدود 

 % اعتقاد۸4 دهدمی نشان کشاورزی اراضی تخریب در مهر مسكن یابیمكان تأثیر خصوص در کارشناسان نظرات نقطه مقابل

 در را فوق % میزان مؤلفه3/٧5 دهدمی نشان بررسی. است شده کشاورزی اراضی زیاد خیلی موجب تخریب یابیمكان که دارند

 زمین دهدمی نشان حاصله نتایج که باشد.% می5۸ میزان الهیجان این شهر نموده و در شت ارزیابیدر ر زیاد و زیاد خیلی حد

 باشد.بیانگر این مورد می 0التری در این زمینه برخوردار است که تصویر مطلوبیت با الهیجان از مهر مسكن

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه های مورددر محدوده مونیاپیراراضی  و دسترسی وضعیت :4تصویر 
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 از بخشی هامؤلفه از یك هر کهمؤلفه صورت پذیرفته است.  16ارزیابی مسكن مهر برطبق راهبردهای مسكن مهر براساس 

 به گانه16 هایمؤلفه خصوص در کارشناسان و مندانبهره نظراتنقطه بررسی و دهدمی قرار بررسی موردرا  راهبردها ویژگیهای

 باشد.می زیر شرح

 شده مسکن قیمت تمام -

و موافق  موافقخیلی گزینه مندان% بهره5٧/۸6 ؟است یافته افزایش اولیه شده اعالم قیمت به نسبت مهر مسكن قیمت آیا

 در کارشناسان ارزیابی. کندمی تأیید را اولیه قیمت به نسبت باال قیمت افزایش مفهوم به نهایی ارزیابی که اندداشته ابراز را

 نظر اینكه نتیجهاند. بوده موافق و موافقخیلی% ۸2 که است این بیانگر نیز اولیه قیمت به نسبت یمتق افزایش میزان خصوص

-می تأیید و است یافته افزایش اولیه قیمت به نسبت مهر مسكن قیمت اینكه بر مبنی مذکور گزینه مندانبهره و کارشناسان

 .نمایند

 مردم آورده افزایش -

 بوده ریال 444/244/3 مترمربع قیمت به مهر مسكن ساختن بنابر پایه قراردادهای و موجود مدارک و اسناد به توجه با

-می پرداخت پیمانكاری شرکت حساب به مهر مسكن برای آورده عنوان به تومانی میلیون 14 الی ٧ انحصاریه حدوداً که است

 مؤلفه این تحقق میزان اینكه به پاسخ در است بوده قیمت ارزان مسكن تأمین نیز دولت اهداف از یكی دیگر سوی از و گردند

 گزینه بامندان % از بهره٧2/۸5 معادلشد که  پرداخته کارشناسان و مندان بهره ارزیابی بررسی به است بوده میزانی چه به

 خیلی سطح در% 3/۸6 دهدمی نشان رشت شهر دربه تفكیك  نتایج بررسیاند. را اعالم نموده موافق و موافق خیلی مذکور

-می الهیجان با مقایسه در رشت شهر در هاقیمت یافتن افزایش بیانگر که است بوده% ٧۸ ترتیب به الهیجان شهر و در موافق

 نتایج به توجه با .اندبوده موافق و موافقخیلی سطح در هاقیمت افزایش یا% ۸1 که دهدمی نشاننیز  کارشناسان ارزیابی .باشد

 .است داشته افزایش جنبه قیمت ارزان مسكن تأمین و پایه قیمت به نسبت در مهر مسكن قیمت رفتپذی توانمی حاصله

 پرداختی منبع بودن نامشخص -

 در اینكه بر مبنی. است بوده مردم طرف از هاپرداختی میزان شدن قطعی قیمت ارزان مسكن سنجش هایمؤلفه دیگر از

 دهدمی نشان منداناز بهره حاصله نتایج .است شده قطعی پرداختی منبع اینكه یا و دنماین واریز جدیدی مبالغ یه با نیز آینده

که این  .باشدمی نهایی منبع بودن متغیر بیانگر که کنند پرداخت باید مبلغی چه کار پایان تا آگاهی ندارند %00/۸1 معادل که

 نتایج که است بوده %٧0 ترتیب به الهیجان شهر در و درصد %٧3 موافق و موافق خیلی سطح در ارزیابی رشت شهر درمیزان 

 معادل این سوال به پاسخ درکارشناسان نیز  .است الهیجان با مقیاس در رشت شهر در قیمت بیشتر تثبیت عدم بیانگر فوق

 مسكن در مردم آورده منبع قطعیت یا افزایش برای مشخصی دسترسی این بیانگر کلی نتایج .اطالعی بودند% موافق این بی۸۸

 .نیست مقصود آن بر مشخص یریگتصمیم کانون و ندارد وجود مهر

 مهر مسکن شدن بندیزمان -

 افزایش گرفتار تا باشدمی مقرر زمان در هاپروژه تحقق و زمان مدیریت راهبردها و اهداف تحقق و سنجش ابزارهای از یكی

 که است این بیانگر از این وضعیت مندانبهره ارزیابی .برسد هکنندمصرف و برداربهره دست به مقرر موعد در و نشوند قیمت

ارزیابی شده است.  الهیجان شهر در% ٧0و  رشت شهر در% 6/۸4اند، که از این میزان موافق این مسئله بوده % ٧2/۸1 معادل

 مندانبهره الهیجان و شتر مقایسه در که است مطالعه مورد محدوده در مهر مسكن پروژه بودن برزمان بیانگر حاصله نتایج

 به نسبت تریمتفاوت ارزیابی حدوداً نیز کارشناسان .نمایندمی ارزیابی باالتری سطح در الهیجان با مقایسه در را آن رشتی

 روژهپ ریبزمان فوق نتایج به توجه با .اندبوده موافق و موافقخیلی پروژه ریبزمان با اندداشته ابراز% ۸۸ و دارند مندانبهره

 .باشدمی تأیید مورد زیاد و زیادخیلی سطح در کارشناسان و مندانبهره دیدگاه از مهر مسكن
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 شلوغ و متراكم ساختمان های بلوك -

 مندانبهره کل ازد، ندارن همخوانی سكونت و زیست باسنت و هستند شلوغ و متراکم ساختمان هایبلوک اینكه به پاسخ در

 بوده% 6۸ الهیجان شهر در% و ٧/٧4 ترتیب به رشت شهر در حاصله نتایجکه  اندبوده موافق و افقموخیلی % با این گزینه٧2

 که است این بیانگر حاصله نتایج .موافق بودند و موافقخیلی سطح در% ۸4 دهد کهنشان می نیز کارشناسان نظرات نقطه .است

 هماهنگی سكونت و زیست سنت با و بوده شلوغ و تراکم مهر مسكن شده ساخته هایبلوک مندانبهره و کارشناسان دیدگاه از

 نشان داده شده است. 6و  5ها در تصویر وضعیت بلوک .ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 الهیجان های پروژه: وضعیت بلوك6تصویر    های پروژه رشت             : وضعیت بلوك5تصویر  

 نزدیك آینده مهردر مسکن تحویل امکان -

 تحویل از انتظارات، کندمی تكمیل نیز را تبع هایمؤلفه که موقع به و ارزان مهر مسكن تحویل سنجشی ایهمؤلفه از یكی

 متحمل نزدیك آینده در سطح در را مهر مسكن تحویل امید بهمندان % از بهره۸5/٧2 .باشدمی نزدیك آینده در مهر مسكن

 امیدواری عدم بیانگر حاصله نتایج. است بوده% 60 الهیجان شهرر % و د3/٧4 به میزان رشت شهر درکه پاسخگویان  دانند،می

 نظرات نقطه .باشدمی الهیجان از بیش رشت در میزان این که است نزدیك آینده در مهر مسكن گرفتن تحویل به مردم

 دانند.نمی میسر نزدیك آینده در را مهر مسكن تحویل آنها %۸۸ که دهدمی نشان نیز کارشناسان

 اولیه اهداف با و مهر مسکن مدیریت هماهنگی عدم -

 در و شده یاد مسكن کمبود تأمین استراتژی عنوان به آن از که بود همراه زیادی صداهای و سر با مهر مسكن پروژه

 مسكن مدیریت بین هماهنگی عدم% 41/٧2 معادل دهدمی نشان نتایج بررسی .است داشته زیادی انعكاس هامجله هارسانه

 ارزیابی .است بوده% ٧6 الهیجان شهر در% و  ٧/6٣ رشت شهر درکه این میزان  نمایندرا تایید می اولیه اهداف با مهر

 دیدگاه از حاصله نتایج کل دربود.  هماهنگی عدم این موافق و موافقخیلی سطح در  %۸6 که است این بیانگر نیز کارشناسان

 مسكن سریع تحویل بر مبنی آن اولیه اهداف و مهر مسكن طرح مدیریت بین هماهنگی عدم بیانگر کارشناسان و مندانبهره

 .است بوده

 های مسکن مهرتطبیق زمانبندی با اجرای پروژه -

بدست آمده از  کلی نتایج .هاستهزینه کاهش و هاپروژه موفقیت دالیل از یكی آن موقع به اجرای و بندیزمان برنامه

که  ،اندبندی بودهتطبیق زمان و ریزیبرنامه با عدم موافق و موافقخیلی سطح در% ۸5/60 که ستا این بیانگرمندان نظرات بهره

 مختلف سطوح در کارشناسان نظرات نقطه% بوده است. ٧2ترتیب به الهیجان شهر % و در 3/63 میزاناین  رشت شهر در
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 توجه عدم و ریزیبرنامه فقدان اینكه نهایی نتیجه. اندبوده موافق و موافقخیلی سطح در %٧0 که دهدمی نشان نیز ارزیابی

 .باشدمی مندانبهره و کارشناسان دیدگاه از مهر مسكن اساسی معضالت از یكی موجود هایبرنامه به جدی

 متقاضیان به گوییپاسخ -

مندان ها از بهرهابی. ارزیاست میزانی چه به متقاضیان به مهر مسكن اندرکاراندست پاسخگویی میزان اینكه به پاسخ در

 نتایجد که ندار وجود مهر مسكن متقاضیان به پاسخگویی که اندداشته ابراز موافق و موافقخیلی سطح% در 3/٧4دهد نشان می

 به پاسخگویی عدمنیز  کارشناسان .است بوده% ۸4الهیجان شهر در% و 6/٧5 که است این بیانگر رشت شهر در حاصله

 به پاسخگویی عدم مندانبهره و کارشناسان از حاصله نتایج .اندنمودهارزیابی  موافق و موافقخیلی حسط در% ۸2 را متقاضیان

 .نمایندمی تأیید را متقاضیان

 كیفیت بی مصالح از استفاده -

 یزیربرنامه از بعد صنعتی هایسازه از گیریبهره و ایرانی یك درجه نوع از مصالح نوع مهر مسكن قراردادهای کلیه در

% ۸6/٧2 شودمی استفاده کیفیتبی مصالح و مواد در مهر مسكن احداث در اینكه به پاسخ در مندانبهره ارزیابی. است شده

 با% 64 نیز کارشناسان .است بوده%  62 الهیجان شهر در% و ٧5 رشت شهر در میزان این اند که ازبوده موافق و موافقخیلی

 فرایند در کیفیتبی مصالح و مواد از گیریبهره حاصله نتایج به توجه .بودند موافق و موافقلیخی کیفیتبی مصالح از گیریبهره

 .باشدمی تأیید مورد مندانبهره و کارشناسان دیدگاه از مهر مسكن تولید

 زیرساختی مشکل -

 از دریافت مهر مسكن یراهبردها در اهداف از یكی و گرفت قرار بررسی مورد یابیمكان در هازیرساخت وضعیت بررسی

 در مندانبهره ارزیابینمایش دهده شده است.  ۸و  ٧که در تصویر  است بوده هامحوطه و زیرساخت تأمین منظور به اعضاء

-خیلی% 5٧/٧2 معادل پاسخگویان کل از کنند حل را آن بتوانند است بعید و دارد وجود هازیرساخت مشكل اینكه به پاسخ

صورت  ارزیابی .است بوده %۸6 الهیجان شهر در و% 3/٧2 ترتیب به رشت شهر در هامیزان اینر بوده که از این امموافق و موافق

 و کارشناسان ارزیابی اینكه نهایی نتیجه .اندبوده موافق و موافقخیلی %  با این گزینه٧0نیز نشان داد که  کارشناسانگرفته از 

 .نمایندمی تأیید را آن مشكل حل عدم و محیطی زیست مشكالت وجود مندانبهره

 

 

 

 

 

 

 

 الهیجانهای پروژه زیرساخت : وضعیت8رشت              تصویر  پروژه هایزیرساخت: وضعیت 7تصویر 

 مسکن تقاضای و عرضه در مهر مسکن تأثیر -

این  با مندانبهره از % 2۸/52معادل . است نداشته تأثیر مسكن تقاضای و عرضه در مهر مسكن که سوال این به پاسخ در

با سهم  مقایسه در. است بوده % ۸4 الهیجان شهر در و% 6/53 میزان این رشت شهر درکه  .اندبوده موافق و موافقخیلی گویه
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 جنبه .اندودهب موافق و موافقخیلی % 50 نیز با میزان کارشناسان .است ترمشهود الهیجان در، الهیجان و رشت تاثیرگذاری در

 مورد را مسكن تقاضا و عرضه بر مهر مسكن تأثیرگذاری عدم مندانبهره و کارشناسان نظرات فقط نسبی بطور اینكه نهایی

 .دارد زیادی فاصله مهر مسكن سیاست با حاصله نتایج که دهدمی نشان و دهدمی قرار تأیید

 مهر مسکن از خروجی -

 با% 10/6٧مندانبهره. است افزایش حال در مهر مسكن در رافیانح و خروجی متقاضیان، امیدواری عدم گویه ارزیابی در

% 54.است بوده %62 الهیجان شهر در % و٧4 فوق گویه ارزیابی رشت شهر دراند که بوده موافق و مواقخیلی فوق گویه

 مندانبهره دیدگاه از رمه مسكن از انحرافی و خروجی اینكه نهایی نتیجه .اندبوده موافق و موافقخیلی فوق گویه با کارشناسان

 .گرددمی تأیید% 54 حدود تا کارشناسان دیدگاه از و %54 باالی

 زمین اجاره دریافت -

پاسخ  هستند آن اجاره و مسكن اقساط دریافت فكر به دهند تحویل را مسكن اینكه از قبل این سوال که از حاصله نتایج

% از 22 .باشدمی% 04 الهیجان شهر در% و 50 رشت شهر در بودند که قمواف و موافقخیلی% 02/0٣در این زمینه  مندانبهره

 تأیید مورد چندان فوق گزینه وجود اینكه نهایی نتیجه .اندبوده نظربی% 56 موافق، و موافقخیلی فوق گزینه با نیز کارشناسان

 باشد.% می54 از کمتر آن سهم و باشدنمی مندانبهره و کارشناسان

 خدمات و امکانات از محرومیت -

یا  است محروم اراضی امكانات و خدمات کلیه از مهر مسكناینكه  و است الزامات از یكی سكونی سایت از خدمات تأمین

و  %3/٧0 به ترتیب نشان داد ارزیابی نتایج و الهیجان رشت شهر در بودند که موافق و موافقخیلی مندانبهره% از 5٧/٧2خیر. 

 از مهر مسكن محرومیت اینكه نهایی نتیجهبودند.  موافق و موافقخیلی فوق گویه با نیز کارشناسان % از62 .است بوده% ٧۸

 .باشدمی مندانبهرهو  کارشناسان تأیید مورد% ٧4 باالی خدمات و امكانات

 مهر مسکن كردن واگذار -

 نتاج نمایم واگذار را خود مسكن حاضرم ندبرگردان من به زمانی ارزش به را شده پرداخت مالی منابع اگراینكه  به پاسخ در

% ٧4و  رشت% متعلق به پاسخگویان ٣/62اعالم موافقت نمودند. که از این میزان  مندانبهره از% 2۸/64باشد: بدین شرح می

 پاسخگویان الهیجان بوده است.

  

 گیرینتیجه -8

ن از نظر شیب و توپوگرافی در سایر موارد دهد جز در خصوص نوع کاربری زمین و وضعیت زمینتایج حاصله نشان می

های تخریب اراضی کشاورزی، دسترسی به یابی مسكن مهر براساس شاخصمندان و کارشناسان الگوی مكان% بهره54بیش از 

-نقل عمومی، خدمات زیرساختی )آب، فاضالب، برق، گاز، تلفن( دسترسی و پیشوهای شهری، دسترسی به شبكه حملشبكه

های رفاهی )آموزشی، تجاری، فرهنگی و هنری، اوقات فراغت، دسترسی به محل کار و فعالیت(، هزینه -مات عمومیبینی خد

-محیطی مناطق مطلوب ارزیابی نمیهای زیستساز با ظرفیتوسازی در مقایسه با بافت فرسوده و انطباق الگوی ساختآماده

اندرکاران و مدیران نبوده است. نتایج حاصله ی مسكن مهر مورد توجه دستیابها و معیارها در مكانکنند و هیچ یك از شاخص

های برداری و هزینهباشد. در خصوصی اینكه روند اجرا و بهرهبه تفكیك در شهر رشت و الهیجان نیز بیانگر تأیید این مسئله می

هر انطباق داشته یا خیر، نتایج حاصله نشان های مورد مطالعه با راهبردهای مسكن متأمین مسكن ارزان قیمت و... در محدوده

گانه چون افزایش قیمت نسبت به 16ها و معیارهای مندان و کارشناسان شاخصرسید بهره 54دهد که در کلیه موارد باالیمی
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مسكن مهر در  ها تا پایان کار، عدم امید به تحویلها و هزینهها، فقدان استراتژی روشقیمت اولیه، افزایش بدون برنامه هزینه

کیفیت، تراکم و شلوغی بندی، عدم پاسخگویی به متقاضیان، بكارگیری مصالح بیزمان مشخص، فقدان مدیریت، برنامه زمان

نمایند و اعتقاد بر این است که راهبردهای ها، فقدان خدمات عمومی و رفاهی را تأیید میبیش از حد، عدم توجه به زیرساخت

توان پذیرفت مهر محقق نشده است و متقاضیان مسكن مهر در وضعیت بالتكلیفی قرار دارند. لذا میاز پیش تعیین شده مسكن 

راهبردهای مسكن مهر در رابطه با تأمین مسكن ارزان قیمت، کنترل عرضه و تقاضا، تأمین مسكن در حداقل مدت زمان و... 

باید موارد مختلفی مد نظر قرار بگیرد.  ی مساکن مهر یابمكانهای اعمال شده بر ها و کنترلدر بررسی محقق نشده است.

و افزایش جمعیت آنها نظارت داشته باشند. عواملی که توسعه را تحت تاثیر  مساکنو کیف  مسئولین و ادارات شهری باید بر کم 

یعنی  سیستمی استدهند باید شناسایی و کنترل شوند انجام این امر مستلزم نگریستن به مسائل در قالب یك دید قرار می

های مشكالت شهری را جستجو . )به عبارت دیگر نباید تنها در خود شهرها ریشهباشدمی بررسی عوامل در قالب یك مجموعه

د. پذیر هستناجتماعی حاکم در هر زمان و مكان و )منطقه( تاثیر کرد بلكه این تغییر و تحوالت از جو سیاسی و اقتصادی و

درآمده  های شهری )دولتی و غیر دولتی مانند شوراهای شهراز آن باید تحت کنترل و نظارت سازمانهای شهری و خارج زمین

های بازی و باال رفتن قیمت آن جلوگیری شود. هر چند که این امر تاکنون بندرت صورت پذیرفته و حتی خود طرحو از بورس

بجای حل مشكالت اصولی مسكن در شهرها، با اختصاص  مسئله دیگر اینكه نباید .اندشهرسازی به این مسئله دامن زده

های مناطقی به قشر مرفه در شمال اجتماعی و طبقاتی شهرها پرداخته شود و از طرف دیگر تعداد زیادی از افراد را در مساحت

 یابی راهبردهای مسكن مهر نتایج زیر حاصل گشته است :. در مكانهای نامناسب جای دادکم و در مكان

 تفاده از  پتانسیل های موجود در جهت افزایش کاربری اس -

 افزایش کمی سطوح کاربری های متناسب با فعالیت های مختلف -

 های تجاری شهر جهت مكانیابی مساکن مهر )محورهای جدید تعریف شده جهت گسترش شهر(  گیری از راسته بهره -

 والنی و خارج از برنامه زمانبندی(ساماندهی کالبدی وعملكردی محدوده )اما با صرف زمان ط -

 ترغیب  استقرار کاربری های خدماتی عمده شهری در محدوده مساکن مهر -

  ارتقاء کیفی سطوح شبكه ارتباطی موجود وتقویت نفوذ پذیری در بافت مسكونی مساکن مهر -

 تامین پارکینگ مطلوب درمحدوده مسكن مهر )همخوانی فضا و تجهیزات( -

تجهیز محورهای اصلی شهر جهت روان سازی حرکت )این طرح در آینده با توجه به جهات گسترش شهر تحقق  ساماندهی و -

 پیدا خواهد نمود(

 حداکثر بهره گیری از توان تراکمی موجود در بافت با توجه به مساحت قطعات -

 حداکثر بهره گیری از اراضی ساخته نشده که توان پذیرش تراکم بیشتری را دارند -

 سازگار از بافت مسكونی ونوسازی فضا  های نا حذف تدریجی کاربری -

 تامین خدمات و زیرساختهای الزم برای یك زندگی مطلوب وتقویت مراکز محله ای باتوجه به تمایالت ساکنین  -

 یی شهرتقویت نظام نظارتی بر ساخت های جدید بویژه از نظر سیما ومبتنی بودن طرح بر توانهای مدیریتی و اجرا -

های اصلی وارتقای کیفی سیمای جداره ها )مساکن مهر از الگوی واحد جهت رنگ در نما و نوع مصالح  ارتقاء کیفی گره -

 پیروی می کنند(
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ها های آالینده آنهای صنعتی نبوده و حریمآمده، دو پروژه در معرض آالینده های محیطی بر اساس بدستدر زمینه آالینده

های به عمل آمده، مشخص گردید در بررسی اند.ا برای پروژه مسكن مهر رعایت شدههر ضمن کلیه حریمرعایت شده است. د

اراضی مسكونی و مخاطراتی مانند سیل، زلزله، لغزش و غیره،  منتخب در نزدیكی گسل قرار ندارندهای که هیچ یك از سایت

یابی اند و از این نظر به خوبی مكانمناسب بودهث بنا و خاک سایت منتخب دارای امكان احدا 2هر  کند.مزبور را تهدید نمی

یا با شیب  های مسكن هر دو سایت از اراضی مسطح وبه وضعیت شیب و توپوگرافی پروژه های مربوطبراساس داده اند.شده

امل زیربنایی هستند. پروژه دارای خدمات ک 2اساس اطالعات سازمان مسكن و شهرسازی استان، هر مالیم برخوردار هستند. بر

، پروژه مسكن مهر استان 2نین هنوز به حد مطلوب نرسیده است. از ولی با توجه به عدم تكمیل شدن واحدها و استقرار ساک

از مالكیت اراضی ملی % 144د و الهیجان در محدوده شهر نیست و الزم به ذکر است که رشت در محدوده شهر قرار دارن

 .ها نشان داده شده استبه وضعیت سایت پروژه 14و  ٣ر در تصوی استفاده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 : وضعیت سایت پروژه الهیجان      11تصویر                   رشت                   : وضعیت سایت پروژه9تصویر                    

 

 پیشنهادات -9

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

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

 نوین كنولوژیت ورود عدم و سازوساخت ماندن سنتی بخش، این در فراوان سوداگری تورمی، رونق و رکود های دوره  مسكن، و

 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 کشور در آن معضل حل و مسكن بخش در پایدار رونق جهت در شده پیاده های سیاست ناکارآمدی و

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

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

 های مختلف عبارتند از:لذا پیشنهادات طرح در زمینه.اند  شده خود اقتصادی

باشد. یابی مسكن انبوه برای اقشار مختلف مردم ضروری که محور توجهات به بافت فرسوده و قدیمی شهرها میاندر مك -1

چون بافت فرسوده و قدیمی شهرها هم از نظر زیرساخت و دسترسی به خدمات موقعیت ممتازی دارد و از سوی دیگر مداخله 

تواند عالوه بر احیاء بخشی از شهرها به گردد و میمحسوب میهای فرسوده و قدیمی یك فرصت از نظر اقتصادی در بافت

 های مسكن نیز بیانجامد.کاهش هزینه

-های فرسوده و قدیمی مطالعات جامع و تفصیلی در زمینه مكانیابی در خارج از بافتگردد در صورت مكانپیشنهاد می -2

 جانبه صورت پذیرد. سنجی با نگاهی همههای امكانگزینی فضاهای جدید در قالب طرح
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های چندجانبه است لذا به منظور تحقق زیرساخت که در شرایط فعلی سازی مسكن از جمله فعالیتهای انبوهتحقق پروژه -3

باشد ضروری است واحد بین بخشی از شهرداری، آب و فاضالب، برق و مخابرات، و سایر بزرگترین مشكل مسكن مهر می

های انبوه سازی مسكن ر توسعه مسكن قبل از هر اقدامی تشكیل گردد تا عدم هماهنگی به پروژهها و نهادهای مؤثر دسازمان

 آسیب نرساند.

سازی اراضی برای تولید مسكن صورت ساز اقدامات اجرایی جهت آمادهوگردد قبل از هر گونه اقدام به ساختپیشنهاد می -0

 نباشیم. پذیرد تا شاهد ناهماهنگی و عدم پاسخگویی زیرساخت

با توجه به سنت زیست و گرایشات مردم ضروری است تا حد معقول از تراکم بیش از حد واحدهای مسكونی به بهانه تأمین  -5

 مسكن با هر شرایطی پرهیز شود.

های برداری ضروری است که خدمات مورد نیاز مسكن در سایتسازی و احداث بناها و قبل از رسیدن به بهرههمگام با آماده -6

 ها( فراهم گردد.مورد نظر )توسعه زیرساخت
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