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  چکیده
 هادولت و کشورها اساسی هایچالش از یکی عنوانبه درآمد،کم اقشار برای ویژهبه مسکن، تأمین حاضر مشکل در حال
 این تناسببه که است کرده روبرو چالش با را مسکن تأمین گوناگونی عوامل نیز ایران کشور در. شودمی محسوب

 گیریپی اجرایی هایدستگاه توسط شهری، درآمدکم اقشار مسکن تأمین برای مختلفی هایبرنامه و هاسیاست ها،چالش
 - توصیفی آن تحقیق روش و کاربردی نوع از مقاله این .اندکرده دنبال را متفاوتی مشیخط کدام هر اند کهشده اجرا و

 ای کشورتوسعه هایبرنامه در شهری درآمدکم هایگروه مسکن تأمین هاسیاست تحلیل مقاله این هدف باشد.می تحلیلی
در  قوت و ضعف اقدامات و شناخت نقاط و هاها، سیاستبرنامه بررسی است. اهمیت این موضوع به این جهت است که

 باشد. آینده مفید ریزی برایسازی و برنامهتصمیم در تواندمی این زمینه

 

 ایرانشهری، توسعه مسکن،  درآمدکم هایمسکن، گروه تأمین کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 یهادسترسی به امکانات و خدمات مسکن در بین طبقه .[1]دیآیم شمار به انسان اصلی نیازهای از یکیعنوان به مسکن

و افزایش توان استفاده از  یمندای بهرهتوانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد رفاه اقتصادی و اجتماعی بر یهانهیدرآمدی از زم

 هاییتشدید فقر، نبود دارا یهادر جهت رشد سرمایه انسانی است. یکی از علت هانی، بهداشتی و مانند ایآموزش یهافرصت

ازجمله مسکن و خدمات آن است که موجب عدم برخورداری از مواهب اجتماعی و اقتصادی دیگر مانند آموزش، بهداشت و 

دسترسی  یهانهیفراهم کردن و تسهیل زمو  اجتماعی درآمدکمی هاگروه نیازهایبر این اساس  .[2]ت مناسب استمهار

ها دولت همین راستا در.[3]است دولتمردان بوده توجه مورد همواره در بخش مسکن،خانوارهای فقیر به مسکن و خدمات آن 

 این مالی مناسب استطاعت عدم به توجه بااند. نموده اجرا و تهیه مختلف مردم اقشار مسکن نیتأم برای متنوعی یهاطرح

 .[1]است در آمده اجرا به اقشار این برای کوچک اندازه در مسکن یگذارواو  تهیه برای ییهاطرح مسکن، نیتأم برایها گروه

بررسی  که تریمهم مسأله میان این در. است شده تأکید بارها مسکن مسئله بر قانون اساسی در که است حالی در وضعیت این

 این در. است مسکن تأمین هایبرنامه در درآمدکم اقشار توجهی بهکم کند،می بااهمیت را های تأمین مسکنوضعیت برنامه

 بیشتری تنگناهای دچار اند،شده فراموش محلی و های ملیبرنامه اغلب در که جهت آن از ویژهبه درآمدکم خانوارهای میان

 هایسیاست مطالعه نظیر های مختلفیبررسی نیازمند شهری، درآمدکم هایگروه مسکن تأمین هایسیاست وند. بررسیشمی

 در اهمیت مسکن است، توجه قابل و مهم بسیار آنچه. است های فقرزداییبرنامه و زمین قوانین و هاسیاست مسکن، تأمین

 .است درآمدار کمویژه برای اقشبه کشور ملی هایبرنامه و قوانین
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 درآمدشاناین است که اگر بین ارزش بالقوه سکونتگاه و  درآمدکم هایگروهیکی از مشکالت تأمین مسکن از طرف دیگر، 

 .[4] گردندبرمیباالتر فروخته و خود مجدداً به مساکن قبلی  درآمدی هایگروهتناسبی وجود نداشته باشد سکونتگاه خود را به 

مسکن  تأمین برای الزم تدابیر یا که شودمشخص می واقعیت این توسعه حال در کشورهای در کنمس بررسی مشکلبا 

اقشار  فرهنگی و اقتصادی ساختار با متناسب شدهاعمال هایسیاست اینکه یا و نشده اندیشیده شهری درآمدکم هایگروه

مسکن  تأمین در کشور ایتوسعه هایها و برنامهسیاست عملکرد مسأله این است کهدر همین راستا .است نبوده جامعه ضعیف

 ها توجه شده است.و تا چه حد به مسکن این گروه بوده است چگونه درآمد شهری تاکنونهای کمگروه

 

 روش تحقیق -2
 هایبرنامهاز  گیریبهرهمطالعه عالوه بر این . در باشدمیتحلیلی  -از نوع کاربردی است و روش آن توصیفی  مطالعهاین 

موجود، استفاده  الکترونیکی ای و منابعکتابخانه -اسنادیو اطالعات  هاآمارنامهتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از 

  .شده است
 

 ها و مبانی نظریدیدگاه -3
 تعاریف مسکن

 در که شودیم هو یا فرآیند گفت دستاورد یک است و به پناهگاه یکعنوان به «Housing» التین کلمه معادل مسکن

زوال  به رو سپس و کنندیم رشد و زندگی آن در هاکه خانواده است هاساختمان از بیرون و درون فیزیکی فضای رندهیبرگ

 شامل را مسکونی محیط کل نیست، بلکه مسکونی واحد یک مسکن عام مفهوم و تعریف واقع در .[6و  5]روندیم

بهتر زندگی برای  و ضروریتسهیالت عمومی  همه ه صرفاً فیزیکی است و شاملمسکن چیزی بیش از یک سرپنا.[7]شودیم

 ینهیزم از مختلفی یهاجنبه با است و سرپناه اولیه اشکال توسعه حاصل و فرآیند یک مسکن، .[8]شودیانسان م کردن

 مشترك عوامل از کالبدی توصیفی ،هاسکونتگاه و مسکن راپاپورت نظر از .[11و  9] است مرتبط و فرهنگی اقتصادی اجتماعی،

 اندازپس صورتبهیکی از ملزومات زندگی یعنی سرپناه است  عنوانبه کهنیاهمچنین مسکن عالوه بر  .[11]هستند اجتماعی

 شامل سکونتخانواده هم یهاواژه .است قرار و آرام مفهوم به سکن ریشه از کلمه سکونت هم .[12]شودیمتبدیل به سرمایه 

 استقرار) سکونت ،(است گرفته آرام و قرار ییدرجا که کسی) ساکن ،(کردن آرام و دادن دلداری) تسکین ،بخش()آرام مسکّن

 مسکون ،(شدن مستقر مستقر کردن،) اسکان ،(شهر و روستا محله، فضایی حد مفهوم در و است مسکن از فراتر که مکانی در

 و آرام که کسی مؤنث، اسم) سکینه ،(ساکن هستند افرادی یاخانواده  آن در که مکانی) مسکونی ،مستقرشده( شده، ساکن)

در  مسکن مترادف یهاواژه نیتر. مهمباشندی( مساکن هستند خانواری و گروه آن در که مکانی اسم) مسکَن و( دارد قرار

 دار، خانه سرا، بنا، باب، ،سراچه کلبه، آالچیق، خیمه، چادر، بیت، اطاق، منزل، سرا، خانه، سرپناه، شامل ایران ادبیات

 نتیجه توانیم شده گرفته نظر در معادل مسکن که خانه و سرپناه واژه دو مفهوم بررسی از.[13]است خانه و( دهکده)کده

به  که است ابزاری نیازمند مرتبه این در و دارد و خانه سرپناه از فراتر معنایی که است محیطی مفهومی مسکن دارای گرفت

 .شود منجر محیط و خانواده زندگی، بین پیوند

 

 درآمداقشار کم

گران، کارگران، مزدبگیران را شامل بعضی از صنعت 1درآمد شهریهای کمدر کتاب شهرنشینی در خاورمیانه، گروه کاستللو

زان باالی دهند و مشکالتی از قبیل میها، اکثریت جمعیت را تشکیل میاعضای این گروه به طوری که ؛ددانو بیکاران می

                                                 
1. Urban low-income groups 
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متوسط درآمد و  است وهای اجتماعی و بار تکفل اقتصادی بیشتر در میان آنان مشترك ومیر، باروری باالتر از سایر گروهمرگ

ها، هنوز پایین است. اکثراً منشأ روستایی دارند و نسل اول یا دوم مهاجران روستایی هستند. این گروه شان هممیزان سواد

درآمد تحت اقشار کم .[14]گونه که چنین آگاهی در شهر ماقبل صنعتی نیز وجود نداشتدارند، همانآگاهی طبقاتی چندانی ن

ها و معیارهای مختلفی برای تعیین این گردند، مالكپذیر و اقشار ضعیف تعریف میعناوینی همچون اقشار فقیر، اقشار آسیب

ای خاص به موضوع دریچه ها ازشود که هر کدام از آنکار برده می نظران بهها، مراکز تحقیقاتی و صاحباقشار، از سوی سازمان

 از آن دسته معنای به درآمدکم هایگروه در واقع .[15]ها بر مبنای خط فقر قرار داردبندینگرند. اساس تمام این تقسیممی

 و رنج با گاه آن از بیش کمی یا فقر خط یشده اعالم مساوی مبلغ فقر، خط از کمتر درآمدی یا ماه هر در که است جمعیت

 .آورندمی دست به جانکاه تحقیری

  

 درآمدمسکن اقشار کم

 یعنی مسکونی ساختار و مسکن الگوهای نظری بین از شهری دستانتهی یا درآمدکممسکن اقشار  دقیق تحلیل برای

 تریکل نظریه بر که نو است یا کالسیک تواراس انسانی یشناسبوم تریکل نظریه یهیپا بر که مسکن یشناختبومی هادگاهید

 محور مسکن تضادِ و گراییمدیریت یی،نهادگرا کلیِ قالب سه در که 1وبری یهادگاهید است و گردیده ارائه نو کالسیک اقتصاد

 در همآن کار، نیروی دیبازتول و کاال همچون مسکن به نگریستن پایه بر است قادر سیاسی اقتصاد دیدگاه تنها ،اندگرفته شکل

 یزیربرنامه موفقیت کلیطور به  .[16] کشورهای در حال توسعه بپردازد شرایط تحلیل به نشدن گذاشته کنار برای ستیز قالب

 چیز دو از جامعیت این و یزیربرنامه جامعیت این نخست،. است عمده ویژگی دو به منوط ،درآمدکماقشار  مسکن نیتأم برای

 :دیآیم دست به

 ؛توسعه گرید یهابرنامه با سیستماتیک یامند نظام سوییهم .1

 ی مسکنزیربرنامه سازگاری دوم،. خاص گروهی برای فقط آن نه تدوین و برنامه در ذینفع یهاگروه تمام نظرگیری در .2

 کشور تمام برای د راواح یانسخه توانینم که اینجاست در مهم نکته. اقلیمی منطقه و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، شرایط با

 مسکن به مربوط های(، به دیدگاه1جدول).[1و  17]داشت خواهد همراه بهها برنامهبرای  را معضالتی کار این زیرا کرد، اعمال

 درآمد اشاره دارد.کم هایگروه

 درآمدکم هایگروه مسکن مسئله با برخورد با رابطه در موجود هایدیدگاه: 1 جدول

                                                 
1.Weber's Perspectives 

 درآمدکم هایگروه مسکن به طمربو هایدیدگاه 

 منفعل و خنثی دیدگاه 

 و لیبرالی نگرشی با که رهیافت این. انگارندمی نادیده را سوم جهان در فقرا مسکن پدیده شهری مدیران و مسئوالن نگرش، این در

 از و کندمی تلقی میرنده و گذرا ایهپدید را فقیران مسکن نابسامانی مسأله یافته،توسعه جوامع ایتوسعه مراحل با تاریخی سازیتشابه

 وجود دیگر معضل، این توسعه، به یافتن دست و زمان گذر با که دارد انتظار و است بازار کارهای و ساز به آن رهاسازی خواهان رواین

 .باشد نداشته

 قهرآمیز برخورد و تخریب دیدگاه 

 جغرافیایی جابجایی به و کرده پاك را مسأله صورت واقع در رهیافت نای. دارد فقرا مسکن مسأله کردن کنریشه در سعی دیدگاه این

 ویژهبه) شهری درآمدکم هایگروه مسکن یپدیده با برخورد در دیگری یشیوه هر از بیش شیوه این ندارد، توجه ماندهباقی مسائل

 .است شده گذاشته اجرا به جهان سطح در( هازاغه

 بنیادگرا دیدگاه 

 وضعیت بهبود درگیر واقع در و نیستند اصالح قابل خرد هاینظام نشود اصالح کالن نظام تا که است این بر تصور رهیافت این در
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 [18] منبع:

 

 تأمین مسکن در مناطق شهری یهااستیس

خوبی وضعیتازمساکنکهیطوربهاستاقشارهمهبرایمسکننیتأمسوکیازمسکنیهااستیساصلیهدف      

 [.21و  19]باشدصرفهبهمقرون وتیفیباککهمسکنیارائهدیگرسویازباشد؛ مناسبنیزهاآناندازهوباشندبرخوردار
ی هاارانهی که ییها. برنامه1: داردیم بیان شرح بدین را شودیم درآمد ارائهکم افراد اسکان جهت در که عمده برنامه سه ،1میلز

 مالیاتی که اعتبارات ختنسا فراهم. 2 ،آورندیم فراهم ی مسکونیهامجتمع یا منفرد یهامسکن برای را یااجاره مستقیم

با  طبقات برای مسکن ساخت به مربوط حمایتی یها. برنامه3 است، پایین اجاره با مسکونی واحدهای ایجاد آن ماحصل

 اشاره شده است. در جهان شهری درآمدکم یهاتأمین مسکن گروه یهااستیس(، به 2در جدول) [.21و  1]پایین استطاعت

 در جهان درآمدکم هایگروهمسکن  موجود هایسیاست: 2 جدول

                                                 
1.Mills 

 هم باز رواین از و کندمی تکیه سیاسی هایجنبش برای اجتماعی دهیسازمان به و نشده فقیرنشین هایسکونتگاه در ساکن اجتماعات

 .شوند نابود جامعه یناعادالنه و فقرزا کارهای و ساز که زمانی تا کرده رها خود حال به را هاآن اول، رهیافت مانند

 طلباصالح دیدگاه 

 هایمهاجرت کاهش و همگانی مسکن تأمین برای) را ایمنطقه هایتعادل و اجتماعی عدالت برقراری ضرورتبه چند هر رهیافت این

 موجود هایتوان به پرداختن در آن واقعیت قبول طریق از مشکل حل به مدتمیان و مدتکوتاه برای اما دارد باور( مناطق فقر از ناشی

 بنابراین داند؛می سازچاره را خرد سطح در تدریجی تحول کالن، سطح در ناگهانی تغییری بر اصرار از بیش و کندمی کوشش آن در

 .شود تمام اجتماعات این در موجود فقر و رنج از غفلت قیمت به ساختاری، هایحلراه به پرداختن نباید رهیافت این طبق

 خدمات و زمین سیاست  
 تأسیسات و زمین یعنی زیستی، هایمجموعه برای الزم هایزیرساخت وساز،ساخت در گذاریسرمایه جایبه دولت روش این در

 بارهیک به مسکن روش این در. نمایندمی مسکونی واحد تکمیل و ساخت به اقدام تدریجبه خانوار افراد و نمایدمی فراهم را شهری

 هایگروه از بنابراین نیست، مسکن کنندهتأمین و سازنده دولت. گیردمی شکل محیط و مسکن تدریجبه بلکه شود،نمی ساخته

 .نماید حمایت تواندمی بیشتری

 توانمندسازی 

 راهبرد. شد گرفته پیش در موجود هایمحیط بهسازی یا ارتقاء همراه به توانمندسازی راهبرد میالدی 1981 دهه دوم نیمه از

 تأکید فقیر جوامع زندگی شرایط در بهبودی و مسکن ایجاد برای عوامل تمامی و منابع و بالقوه امکانات تمامی بسیج بر توانمندسازی

 .بخشند هبودب نیازهایشان و هااولویت به توجه با را خود زندگی محل و خانه شرایط که دهدمی را فرصت این مردم به و دارد

 مالی هایکمک اعطای  
 هایمؤلفه از اعتبار، و وام تأمین زمینه در گذاریسیاست. است مالی هایکمک اعطای مسکن، تأمین دولتی هایسیاست ترینرایج

 امکانات آوردن مفراه و ارائه برای مناسب بستری ایجاد جهت در معموالً هادولت و آیدمی شمار به سرپناه تأمین برنامه در استراتژیک

 .دهندمی سازمان را هاییتالش( مالی منابع) هاآن به دسترسی

 مسکن مالی تأمین به معطوف هایسیاست  

 این در. نمایند بازار مؤثر تقاضای وارد را شهری درآمدکم خانوارهای ،مالی توان افزایش طریق از تا هستند تالش در هاسیاست این

 قرار شهری درآمدکم هایگروه اختیار در وام صورتبه عمدتاً را آن که است مسکن برای الزم سرمایه کنندهتأمین تنها دولت روش

 .گردندمی تعیین هاسیاست هدف هایگروه به توجه با کنندگاناستفاده شرایط و وام بازپرداخت نحوه. دهدمی

 سکونت کیفیت ارتقاء  

 وضعیت ارتقای شد، برگزار ریودوژانیرو شهر در ملل سازمان توسط 1992 بهار در که توسعه و زیستمحیط جهانی اجالس در
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 یبحث و بررس -4
 روی بخش مسکن کشور شیپ یهاچالش

و  یارگذاستیدر س تیرو به ارتقاء موجودی مسکن است، اما فقدان جامع تیهرچند روندهای گذشته، نشانگر وضع      

 نی(، به ا3بخش قرار داده است که در جدول) نیمتعددی را فرا روی ا یهاچالش ،یگذاراستیمند نبودن الگوهای سنظام

 ها اشاره شده است.چالش

 های فرآروی بخش مسکن: چالش3 جدول

 قیمتی شدید هاینوسان و مسکن بازار در ناپایداری 

 شهرها در زمین توسعه ناکارآمد هایسیاست و زمین گرانی 

 متوسط و کم درآمد با هایگروه برای مسکن تأمین دشواری 

 مسکن به نیاز: آن تقاضای با مسکن تولید الگوی نداشتن تطابق 

 قیمتگران مسکن تولید مازاد مقابل در درآمدکم خانوارهای

 مسکن مالی تأمین نظام محدودیت و ناکارآمدی 

 رسمی غیر اسکان تزاید به رو روند 

 هایبرنامه تکافوی عدم و فرسوده هایبافت گسترده سطح وجود 

 نوسازی و بهسازی

 شهرها، برای پایدار درآمدهای فقدان: شهری مدیریت نظام ناکارآمدی 

 شهری توسعه هایطرح ناکارآمدی

 ناکارآمدی نظام تولید در صنعت ساختمان 

 [22]منبع: 

 

 هدف یهامسکن گروه نیها به تأمآن کردیمسکن و رو یزیربرنامه یهاهویش یبررس

امروز آن نبود، بلکه اقدامات  یاول انجام گرفت در چارچوب برنامه به معنا یآنچه در دوران حکومت پهلو نهیزم نیدر ا

 نیمع یاو برنامه یاجتماع ستایروبرو بود و س ی( و سازمانی)قانون یکه با ضعف نهاد شدیمحسوب م ساالرانهوانید یدولت

گسترش و  یآن وجود داشت و نه دولت در پ ینه سازمان و نهاد الزم برا رایز شت،هدف وجود ندا یهامسکن گروه نیتأم یبرا

طور عنوان یک مسألة خاص مطرح نبود و فقط به، مسکن به1331تا اوایل دهة  .[23]بود یجانبه حقوق شهروندهمه قیتعم

روند چرخش اقتصاد در جهت استقرار صنایع مونتاژ بر  1331. اوایل دهة شدیخاص مسأله ساز م یهاتیموقعمقطعی و در 

تهران و شهرهای بزرگ مسائل و مشکالت جدی  ژهیوروستائیان به شهرها بهارکان اقتصادی آغاز گردید. در این زمان مهاجرت 

. گرفت قرار تأکید مورد شهری مسکن کمبود برای مناسب و عملی حلراه یک عنوانبه شهری هایزاغه و غیرمتعارف هایسکونتگاه

 نداشته وجود تناسبی درآمدشان و سکونتگاه یبالقوه ارزش بین اگر که است این درآمدکم هایگروه مسکن تأمین مشکالت از یکی

 کیفیت ارتقاء روش اجرای. گردندمی باز قبلی مساکن به مجدداً خود و فروخته باالتر درآمدی هایگروه به را خود سکونتگاه باشد

 .کندمی حل را مشکل این سکونت

 مسکن ساخت سیاست  

 همراه دولت توسط مسکن تولید با که درآمدکم هایگروه برای اهسرپن تهیه به اجتماعی مسکن همان یا مسکن ساخت هایسیاست

 تکنولوژی نوع تعیین و سرمایه زمین، تأمین وظیفه. است متمرکز عرضه موضوع حول دولت هایسیاست روش این در .پردازد، میاست

 این از کنندگاناستفاده برای خاصی راتمقر و قوانین حکومتی، ساختار به توجه با مختلف کشورهای در. هاستدولت عهده بر مصالح و

 .است مقررات و قوانین این مطابق نیز هادولت سرمایه برگشت. دارد وجود مساکن
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 یهادر محله ژهیوتراکم جمعیت به زایششهرها، اف هیها در درون و حاشها و زاغهونکدر بخش مسکن پدید آورد. گسترش آل

ناسالم و پر از بزهکاری در  یهاطیفقیرنشین، سکونت در واحدهای مسکونی غیر بهداشتی با حداقل امکانات و فضا، مح

 یزیردر برنامه کردهایوو ر هاوهیپس ش نیاز ا .[24]مسائل و مشکالت بودند نیتردرآمد، از جمله مهمکم یهاو محله هاهیحاش

 :(4نمود)جدول  میبه چند دوره تقس توانیمسکن را م

 

 های هدفها به تأمین مسکن گروهو رویکرد آن کشور ریزی مسکنبرنامه یهاوهیش: 4جدول 

 [23]منبع: 

 بعد از انقالب یهادر برنامه یدرآمد شهرکم یهاگروه یمسکن برا یهااستیس

توجه به مقوله مسکن باعث شد که در  ی، قانون اساس43و  31از جمله اصول  ،یکشور در مواد مختلف یدر قانون اساس      

با کمک مردم  ییو روستا یمحرومان شهر یبرا یسازگرد تا به امر خانه لیتشک یمسکن انقالب اسالم ادیبن 1358سال 

به وجود آمد و  یانداز با بانک رهنمؤسسات وام و پس بیشدند و بانک مسکن از ترک یمل هاانکب 1358در سال . [23]بپردازد

 1362-66دوره  یبرنامه توسعه برا کی نیدوت 1361دهه  یشد. در ابتدا انیبه متقاض متیقسرعت مأمور پرداخت وام ارزانبه

نگشت.  لیو به قانون تبد دیمجلس نرس بیبود، به تصو ولتعمل د یهر چند راهنما ه،یدر دستور کار قرار گرفت اما پس از ته

مان ارزان از طرف ساز نیزم یبر واگذار یاصل استیبود و س تیاولو نیشتریب یمسکن دارا یهایتعاون قیبرنامه تشو نیدر ا

 ن،یزم یواگذار منیبه  1368تا سال  بیترت نیها متمرکز بود. بدساخت(، به آن نهیدرصد هز 85و وام ارزان )تا  یشهر نیزم

درصد در مناطق  2/3و  یدرصد در مناطق شهر 7درصد در سال رشد نمود ) 4/7مسکن ساالنه  دیوام و مصالح ارزان تول

درصد در سال بالغ  3/7رو بود و رشد ساالنه خانوارها به روبه تیجمع یرعادیا رشد غب رانیبود که ا یدر حال نی( و اییروستا

 یتنها تراکم خانوار در واحد مسکوننه جهی(، در نتییدرصد در مناطق روستا 1/8و  یمناطق شهر ردرصد د 5/4گشته بود )

درصد کاهش  1/9به  یدرصد موجود 2/5ز متعارف )کپر و زاغه( ا ریغ یمسکون یبلکه نسبت واحدها افت،ی ریگبهبود چشم

 عمومی معیشت و حوائج تأمین ،(132۱-41)نخست دوره -
 عمومی رفاه و معیشت چیزهمه از بیش شود،می( 1334-39) دوم و( 1327 -34) اول تمامنیمه نیعمرا برنامه دو شامل که دوره این

 و آن از ناشی هاینابسامانی و جهانی دوم جنگ پی در که شد آغاز 1327 سال در هنگامی ایران در ریزیبرنامه زیرا بود؛ کار دستور در

 وجود به قحطی حتی و گشته حاکم اقتصاد بر بسیار آشفتگی ،1321 سال در اول پهلوی تبعید از پس ایران در سیاسی تحوالت نیز

 .بود آمده

 اجتماعی سیاست تکوین و اقتصادی رشد ،(1342-7۱)دوم دوره -
 در اجتماعی و اقتصادی هایسیاست و ایران ریزیبرنامه نظام و اهداف در کیفی تغییر دوم دوره ابتدای از خارجی و داخلی فشار با

 هایگروه به مسکن عرضه و تولید بدیهی طوربه و اجتماعی - اقتصادی ساختار در اساسی تغییرات به که گرفت قرار کار دستور

 .انجامید اجتماعی و اقتصادی

 مسکن تأمین در دولت وظایف تعیین ،(137۱-۸۶) سوم دوره -
 را اسالمی انقالب مسکن بنیاد تشکیل فرمان( ره) ینیخم امام 1358 ماهفروردین 21 در که شد باعث مسکن مقوله اهمیت به توجه

 .بپردازد مردم کمک با روستایی و شهری محرومان برای سازیخانه امر به تا کند صادر

 مسکن بازار ماندن رها ،(13۸۶-۱۶) چهارم دوره -
 مسکن بازار تنظیم و مدیریت در را تدریجی آشفتگی و ماندن رها ها،آن مرور که درآمد اجرا به و تدوین مسکن برنامه دو دوره این در

 .کندمی آشکار هدف هایگروه به پاسخگویی برای

 جامع برنامه به دستیابی برای تالش ،(13۱۱-۶۸) پنجم دوره -
 تأکید مسکن بازار سازیآزاد و درآمدهاکم مسکن مشکل حل بر قبلی هایبرنامه مانند و بود شده رکود وارد مسکن بخش دوره این در

 .است شده
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 انیپس از پا جهیکه در بلندمدت قابل تداوم نبود، در نت رفتیانجام پذ یاقدامات امسکن ب ازیبه ن ییپاسخگو نی؛ اما ا[23]افتی

 و هاوهیشد از ش دهیبرنامه توسعه بعد از انقالب که به اجرا درآمد، کوش نیاول نیو تدو 1367در سال  یلیجنگ تحم

 استفاده شود. یدیجد یکردهایرو

 

 (13۸۶-۱2برنامه اول توسعه)

 متیقارزان یکشاورز ریغ تأمین زمین کشور، مسکن معضل رفع توسعه اول برنامه در مسکن بخش اساسی راهبردهای

 بخش در یتیحما یهااستیس اعمال و یارانه پرداخت تولید، عوامل ی بالقوههاتیظرف از بهینه یریگبهره مسکن، ساخت برای

 آن اعطای و آزاد بازار در بهای مسکن بر اثرگذاری برای متیقارزان یهاخانه ساخت و متیقارزان مصالح عرضه به شکل مسکن

 سطح میانگین بردن باال مسکونی، واحدهایشده تمام بهای زمین در سهم باالبودن دلیل به که بوددرآمد کم متقاضیان به

مشکالت  .[25] کند پیدا دست خود اهداف به نتوانست کشور کالن سطح در مسکن بخش بر ناظر قوانین پیچیدگی و زیربنا

. نگردید ارائه آن ساماندهیدر جهت  مقرراتی و ضوابط و شد گرفته نادیده برنامه این در نیز شهری فرسوده یهابافت به مربوط

در  ساختمانی تراکم افزایش به برنامه توجه عدم همچنین و یاجتماع مسکن وسازان انبوه از حمایت قوانین فقدان به عنایت با

در  .[26]مسکن  سازنده مواد و مصالح قیمت تا بود متأثر زمین سهم بیشتر از مسکن قیمت نابراینب نگردید یتوجه برنامه نیا

مدیریت و تنظیم بازار ها، رها ماندن و آشفتگی تدریجی را در این دوره دو برنامه مسکن تدوین و به اجرا درآمد که مرور آن

 بخش در توسعه اول برنامه یهااستیس توانیم خالصه طوربه. [23] کندیشکار مآهدف  یهامسکن برای پاسخگویی به گروه

 :بیان کرد نیچننیا را مسکن

 وسیع ابعاد در جدید شهرهای و احداث یسازآماده یهابرنامه سیاست، این قالب در: شهری زمین تأمین یهااستیس .1

 شد. اجرا

 مسکن سازندگان و روستائیان و و تعاونی خصوصی سازندگان خریداران، به بلندمدت وام اعطای: اعتباری یهااستیس .2

 .بود این سیاست راستای در اقدامات جمله از ییروستا

 کارگری کارمندی، مسکونی ساخت واحدهای سیاست این راستای در: مسکن ساخت در مشارکت یا مستقیم ساخت .3

 .[25]شده بود ینیبشیپ مشارکتی یا و مستقیمصورت به

 (13۱3-۱۱برنامه دوم توسعه)

در بخش مسکن با اهداف خاص خود برنامه دوم  .[23]تعمیق راهبردی برنامه اول دانست توانیبرنامه دوم توسعه را م

دیدگان از سوانح و آسیب ریپذبیبه اقشار آسفرسوده و تجمیع قطعات در مناطق شهری کشور و کمک  یهامانند نوسازی بافت

در راستای کمک به اقشار  متیقتوجه به مسکن ارزان ،حل مشکل اسناد مسکن روستایی، زدهبازسازی مناطق جنگ ،طبیعی

همچنین دولت از طریق پرداخت بخشی از سود تسهیالت اعتباری تالش کرد توان خرید . [27]تدوین شد غیرهو درآمد کم

 از یکیعنوان به، 3حمایتی و مسکن 2آزاد کنار مسکن در 1اجتماعی با طرح مسکن. [32]درآمد را افزایش دهدکم اقشار

                                                 
برداران از . بهرهشودیقابل قبول تولید م یهااساس حداقلاین نوع مسکن عمدتاً مرتبط بر اهداف اجتماعی احداث شده و بر  :(Social housing)مسکن اجتماعی .1

مختلف رفاه اجتماعی تأمین  یهاهستند. سرمایه تولید این نوع مسکن با مشارکت دولت، نظام بانکی و سازمان غیرهدرآمد، جوان و این نوع مسکن، خانوارهای کم

 .[23]شده است ینیبشیهزار واحد مسکونی پ 251درصد و رقم آن  16. سهم این نوع مسکن در بازار مناطق شهری ردیگیبرداران قرار مبهره. شودیم

و دولت از آن حمایتی به  شودین نوع مسکن با استانداردها و تجهیزاتی متفاوت از استانداردهای الگوی مصرف مسکن احداث م: ای(Free Housing)مسکن آزاد .2

 58درصد و در نقاط روستایی  53. سهم این نوع مسکن در بازار نقاط شهری گرددیو قیمت آن در تعادل بازار و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین م آوردیعمل نم

  درصد بوده است.

منظور تشویق سازندگان و حمایت از شده و دولت به وع مسکن بر اساس استانداردهای الگوی مصرف احداثن این: (Supportive Housing)ہشدمسکن حمایت .3

 .کندیواحدها حمایت م گونهنیبرداران از احداث ابهره
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عمالً  [29و  28] ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، دوم توسعهساله پنج برنامه ذیل در مطرح یهابرنامه

 .هدف تبیین و تعریف شدند یهاگروه

 جامعه درآمدهای کمبیشتر به گروه توجه در اجتماعی و شدهحمایت مسکن دادن قرار اصل با دوم، برنامه بخش مسکن در

: از بودند عبارت این هدف به رسیدن برای نظر مورد راهکارهای .[31]داشت مسکن تولید برای هاگروه نآ خود مشارکت با

 ارزیابی راستای در یارانه و پرداخت استیجاری مسکن تولید تشویق و تأمین حمایتی، مسکن تشویق و اجتماعی تأمین مسکن

 برای متیقارزان و شده یسازآماده زمین تأمین چون اییباید گفت راهکاره. مسکن بخش در نظر مورد برنامه یهااستیس

 مسئولین کار دستور در سازان( کهانبوهی)سازانبوه گونه به مسکن تولیدکنندگان از پشتیبانی ودرآمد کم مسکن اقشار ساخت

 نبود ،هاپروژه انجام رد هایشهردار ژهیوبه مسکن با بخش مرتبط یهادستگاه ناکافی مشارکت دلیل به ،[25]داشت قرار کشور

نبود  متقاضیان، اقتصادی امکانات و نیازها با مسکن ساخت الگوهای ناهمخوانی بخش مسکن، در گذارهیسرما نهادهای

 مسکن بخش در یگذارهیسرما به بخش خصوصی گذارانهیسرما نداشتن گرایش و مسکن انبوه تولید برای تشویقی هایمکانیزم

 .کند پیدا دست قیتوفی به نتوانست بازهم
 

 (13۱۱-۶3برنامه سوم توسعه)

 .[31]زیادی داشت یهاگفت به روال برنامه اول تدوین شد و با برنامه دوم تفاوت توانیبرنامه سوم در بخش مسکن را م

 و الیاتیم هایمعافیت طریق از زمین تجمیع به شهری فرسوده هایاراضی بافت مالکان تشویق و سازیانبوه هایطرح از حمایت

تالش برای دستیابی به برنامه جامع برنامه . [31]بود سوم برنامه در مسکن حوزۀ در دولت هایاز سیاست تشویقی تراکم اعطای

قبلی بر حل مشکل مسکن  یهاسوم در زمانی تهیه گردید که بخش مسکن وارد رکود شده بود، در این برنامه نیز مانند برنامه

مورد تأکید  یهااستیاز س یسازو انبوه یسازازار مسکن تأکید شده است. همچنین حمایت از کوچکب یدرآمدها و آزادسازکم

پولی و تسهیل شرایط اعطای وام مسکن تأکید زیادی شده است. بر اساس  یهااستیبرنامه است. در این برنامه بر نقش س

مات الزم را در رابطه با ایجاد بازار ثانویه رهن، امکان که اقدا بودقانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده 

اوراق مشارکت بخش مسکن در بازار بورس به عمل آورد. پلکانی کردن اقساط بازپرداخت تسهیالت بانکی برای  دوفروشیخر

 یهااستیم سدرآمد از اهکم یهامسکن گروه یاوام و پرداخت تسهیالت بانکی تدریجی برای ساخت مرحله کنندگانافتیدر

تأمین  راستای در محلی مؤسسات و صنفی هایتشکل ایجاد از پشتیبانی زمانی مقطع این در .[23]برنامه استاین پیشنهادی 

 شهری مسئولین کار دستور در سازیو انبوه سازیکوچک هدف با شهری هایزمین از بهینه گیریبهره و درآمدکم اقشار مسکن

 .[32]داشت قرار

 برنامه مهم یهامشیخط

 درآمد؛کم هایگروه مسکن ایساخت مرحله برای بانکی تسهیالت تدریجی . پرداخت1

 بورس؛ بازار در مسکن بخش اوراق مشارکت فروش و خرید امکان و ثانویه بازار ایجاد. 2

 مسکن؛ مصرف الگوی ترویج جهت در بخش مسکن یارانة پرداخت به مربوط مقررات اصالح. 3

 نهادهای خصوصی و بخش حضور افزایش و دولت دخالت کاهش تدریجی جهت در استیجاری مسکن ونقان اصالح. 4

 محلی؛

 .[26و  24]سازانبوه و سازی مجتمع بر تأکید با مسکونی کوچک واحدهای کنندگان تولید از حمایت. 5

غیر  یهای معضل سکونتگاهفرسوده شهر و حل یهامهم در برنامه سوم توجه به احیای بافت یهااستییکی دیگر از س

 یهای، تعاونهایبرنامه در راستای تغییر ساختار تعاوناین غیر رسمی بود.  یهارسمی با طرحی همچون توانمندسازی سکونتگاه

در دستور کار خود قرار داد، اما در  را انداز مسکنپس یهایانداز را از یکدیگر تفکیک کرده است و تشویق تعاونتولید و پس

برابر درآمد  12تا  11( که در حدود 1379-81) یهابا توجه به رشد بهای مسکن در سال .[23]حاصل نشداین اتفاق  عمل

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

, Architecture EngineeringCivil International Congress on .th5 

 and Urban Development 

26-28 December 2017, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 

 

 

 

 9 

 یهامند نشدن خانوارها از مسکن به طور اصولی گردید، بلکه گروهتنها موجب بهرهساالنه خانوارهای شهری بوده است، نه

در .اند و در نهایت رکود بر بخش مسکن حاکم گشتغیررسمی رانده شده مسکن نامناسب و یا مسکن یسودرآمدی بیشتری به

درآمدها مانند طرح مسکن استیجاری و غیره برای بهبود شرایط مسکن کم مسکن کم یهااستیبرنامه سوم پیرو بخشی از س

بر ابعاد اسکان غیررسمی  ها حتی تنزل پیدا نموده وصورت پذیرفته بود؛ اما در عمل وضعیت مسکن آن ییهاتیدرامدها فعال

شده در  بکار گرفته یهااستیمسکن تغییری بنیادی نماید، چرا که س یزیرالزم بود که ساختار برنامه رونیافزوده شده بود. از ا

 دلیل به دولتی وسازهایساخت .[23]شده در قانون اساسی را محقق نساخته بوددهه دوم پس از انقالب، اهداف منعکس

 آزاد بازار نهایت در نداشت، هم چندانی عملکرد که آنجا از و رسید حداقل این برنامه به در آن بودن گران و زمان شدن طوالنی

ن شد که در چارچوب برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شود آهای اساسی باعث . این کاستیکرد پیدا غلبه مسکن بخش بر

 که طرح جامع مسکن را تهیه نماید.

 (13۶4-۶۶توسعه)برنامه چهارم 

سوداگری را در پیش گرفت که در  ن، دو سیاست افزایش عرضه و کنترلدر برنامه چهارم، دولت برای ساماندهی بازار مسک

شکل  سونیآغاز شد و بخش زیادی از تقاضای بازار به ا 1386چارچوب سیاست عرضه بیشتر، طرح مسکن مهر از سال 

 اولین برای و شود کار به دست مسکن قیمت رشد به رو روند مهار بحران جهت دش مصمم دولت 1386 در سال .[23]گرفت

 سال بودجه قانون 3 تبصره اساس بر. داد اختصاص آن ساماندهی و مسکن موضوع به ویژه ایتبصره سنواتی هایبودجه در بار

 قرار حمایت مورد مهر، مسکن ساله 5 یداراجاره و ساله 99 برداریبهره حق طرح قالب در جامعه، درآمدکم اقشار 1386

 تمام قیمت از زمین قیمت حذف ای،اجاره ساله 99 زمین طرح ویژگی ترینمهم. شوند خانهصاحب طریق این از تا گیرندمی

 توانایی مسکن قیمت عمده بخش کاهش با تا است در صدد شودمی شناخته« صفر زمین» عنوان با که سیاست این. است شده

 .[26]کند ایجاد جامعه درآمداقشار کم برای ار خرید

 :کندیم دنبال را راهبردی و اصلی هدف پنج همه، برای مسکن تأمین نهایی هدف با مسکن، جامع طرح

 همه؛ برای تبعیض، بدون خانوار، مالی استطاعت در و سالم و امن مسکن تأمین .1

 مسکن؛ بازار به بخشی تعادل و مسکن عرضه و تولید کیفی و کمی ارتقاء .2

 ملی؛ اسالمی و هویت و فرهنگ حفظ جوامع، همه سکونتی شرایط بهبود زیست، کیفیت ارتقاء .3

 روستایی؛ و شهری ی توسعههابرنامه و مسکن یهابرنامه بین هماهنگی ایجاد مسکن، بخش مدیریت بهبود .4

 و هااستیس و مسکن یهابرنامهبین  هماهنگی ایجاد و مناسب مسکن از برخورداری در یامنطقه یهایابرنابر کاهش .5

دارد که  و جلوگیری از گسترش آن اختصاص ینینشهیرنامه ساماندهی حاشباین طرح به  8محور  .[33]آمایشی یهابرنامه

 :[34]کندیسکان غیر رسمی دنبال مازیر را در مناطق  یهااستیس

 ؛نانکی بر مشارکت و توانمندسازی سابتنفرودست م یهاو سکونتگاه هانینشهیساماندهی حاشو مدیریت  -

 ؛ننشینادرآمد و حاشیهکم یهاتلفیق نظام حمایت اجتماعی با نظام تأمین مسکن گروه - 

 درآمد؛خانوارهای کم یتماماصالح ساختار نظام بیمه و گسترش آن به -

 درآمد؛شهری برای انطباق با نیازهای خانوارهای کم یهایزیرتوسعه شهری و برنامه یهابازنگری در طرح -

 درآمد؛توانمندسازی خانوارهای کم - 

 .تا ستاد توانمندسازی محلی، استانی و ملی یامحله اریخود یهایو مشارکت از طریق تعاون ینهادساز - 

 (13۱1-۱4برنامه پنجم توسعه)

 منابع تأمین منظوربه است مکلف( مسکن و زمین ملی سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت ده است کهآمدر این برنامه 

 ویژهبه مسکن هایطرح اجرای موردنیاز اراضی خرید و غیر موات و موات از اعم مالکانه نصاب معوض پرداخت جهت الزم مالی
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 را حاصل وجوه و رسانده فروش به مزایده صورتبه را خود اختیار در شهری اراضی درآمد،کم اقشار و جوان هایزوج مسکن

 به مذکور موارد تحقق برای سنواتی بودجه قالب در تا نماید واریز اختصاصی درآمد عنوانبه کشور کل داریخزانه حساببه

 کوچک مسکونی هایواحد عرضه و تولید از حمایت برای باید دولت: است آمده پنجم برنامه الیحه 149 ماده برسد. در مصرف

 مسکن، احداث منابع از مناسبی سهم تخصیص با درآمد،کم هایگروه و جوان هایزوج به اجاره برای غیردولتی بخش توسط

 و بناها واگذاری از حاصل منابع یا اجرایی هایدستگاه به متعلق ناتمام بناهای واگذاری رایگان، یا قیمتارزان زمین شامل

 ملی، توسعه صندوق منابع و بالعوض کمک و اییارانه و شده اداره وجوه اعتبارات بانکی، هیالتتس مذکور، هایزمین

 التیاز منابع، اعتبارات و تسه درصدپنجاهدولت موظف است حداقل : 171در تبصره ماده  .دهد انجام را الزم هایریزیبرنامه

مذکور در  هایطرحو مانند آن را به اجرای  ازمندانیان و نمسکن مهر، مسکن جوان هایطرحاز  اعم برای بخش مسکن یاعطائ

و  هااستیس ،برنامه پنجم در بخش مسکن، اهداف در تدوین رویکردهای .[35]شهری اختصاص دهد فرسوده هایمحدوده بافت

حمایت از  ،رد اولرویکت. ساساسی و مهم تدوین شده ا دو رویکردها بر ویی به این موضوعگشده برای پاسخراهبردهای ارائه

ویژه بر عرضه واحدهای مسکونی متناسب با توان مالی  دیدرآمد جامعه با تأکمسکن اقشار جوان و کم نیتأم یهابرنامه

نیز حمایت از  ،یکرد دومور .[36]تولید مسکن منطبق با تعداد این خانوارها است شیمنظور افزاخانوارهای جوان به

 .نوین است یهایفاده از فناورستوسازها با امصرف و افزایش کیفیت ساخت ویاصالح الگ ،هاساختمان یسازمقاوم

واسطه درآمد بهکم راقشا کردندار خانه هدف مهر با ایجاد مسکن سیاست بر تمرکز دوره یک از پس که است حالی در این

 اوایل دهه از مجدداً اجتماعی مسکن تاکنون، 1386 زمانی بازه در مسکن شده تمام قیمت در زمین سهم کاهش یا حذف

 نیترنییپا با یهاگروه که درآمدکم اقشار مسکن نیتأمنام  با توسعه، ششم برنامه آستانه در و پنجم برنامه خالل در ،1391

 چنین شودمی تحلیل توسعه پنجم برنامه اهداف از که آنچه. [28]است شده مطرح ،دهدیم قرار هدف مورد را درآمدی سطح

 بدان اعتباراتی و و تسهیالت نیامده عمل به مالی و قانونی هایحمایت قیمتارزان مسکونی واحدهای از سازندگان که نمایدمی

 قیمتارزان مسکونی واحدهای سازندگان درآمد،کم هایمسکن گروه نتأمی جهت در که حالی در است نشده داده اختصاص

  .دراند مهمی بسیار نقش

 (13۱7-۱۱) توسعه ششم برنامهنگاهی به 

 و ساله 21 اندازچشم سند تحقق اهداف راستای در برنامه سومین کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه

 بر مبتنی رقابتی تولید رشد مضمون با که است؛ کشور مقاومتی اقتصاد هایسیاست و نظری انیمب به ابتناء با برنامه اولین

 ردید.گ تدوین 1399 تا 1395 هایسال برای جهان با تعامل سازنده و ایرانی - اسالمی فرهنگ چارچوب در وریبهره و دانش

 تعادل و سرزمین بحث آمایش اصلی وجوه از یکی اوالً که گفت توانمی سعه،ششم تو برنامه در مسکن حوزه ریزیبرنامه برای

 باید در مهم این که است صرفهبه مقرون و مناسب مسکن از های محرومگروه خصوصبه اقشار، همه مندیای: بهرهمنطقه

 از طرف دولت، دیگر سوی از. ششم باشد برنامه روستایی و شهری عمران و شهرسازی و مسکن ریزیبرنامه کار شورای دستور

صورت جدی پیگیری نشده این اقدام به که گویا تاکنون شد؛ مطرح هدف، هایگروه خصوص برایاجتماعی به بحث مسکن

اشاره  پذیرآسیب اقشار توانمندسازی و درآمدی هایدهک کاهش فاصله به ششم برنامه کلی اهداف در اینکه به توجه است. با

 محروم هایگروه اصلی دغدغه و درآمدی شکاف گسترش این عوامل تریناساسی از یکی نیز مسکن مقوله و است شده

 به رسیدن منظوربه. کنند دنبال جدی اهتمام با را موضوع ششم، این برنامه در گذارانسیاست که بایستمی لذا اجتماعی است؛

تواند می استطاعت، قابل مسکن تأمین در تعاونی و یهای خصوصبخش هایظرفیت به توجه توسعه ششم، برنامه در این هدف

 این در که است درآمدکم هایبرای گروه خصوصبه مناسب، هایمسکن احداث زمینه در ویژه و همچنین توجه باشد؛ راهگشا

 واگذار که ایگونهبه است؛( اجتماعی مسکن طرح همانند) مسکن تأمین در دولت دخالت ضروری، لزوم نیازهای از یکی رابطه
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 مسکن به درآمدخانوارهای کم دسترسی و بردمی باال شدتبه را آن بهای بخش خصوصی، به فقط مسکن مشکالت حل کردن

 .کندمی محدود بسیار را مناسب

 یریگجهینت -7
 کـه شودمی تدوین کشور اجتماعی و اقتصـادی توسـعه یسالهپنج هایبرنامه قالب در ایـران در مسکن کلی هایسیاست

 ایران در ریزیبرنامه گذشت چند دهه از نظام است. با شده اجرا برنامـه آن نیز پنج از پس و پنج برنامه اسالمی انقـالب از قبـل

 رغمبه و بوده است توجه مورد انقالب از بعد ایتوسعه هایبرنامه و انقالب از قبل عمرانی هایدر برنامه مسکن همواره بخش

 داشته ایویژه جایگاه درآمدکم اقشار مسکن تأمین همواره کشور، اجتماعی و اقتصادی سیاسی، شرایط در هعمد هایتفاوت

رویکردهای  ،هااستیس، هادهه اخیر و بررسی مسائل بنیادی، ضرورت چندهای اجرا شده در ها و سیاستمروری بر برنامهاست. 

روشن  ییهاتواند در بردارنده تجربهدرآمد، میهای کمشکل مسکن گروههای اجرایی استفاده شده برای حل محل مسأله و روش

. در این زمینه، های جدید باشدسنجی سیاستامکان و های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابیاز آثار و پیامدهای سیاست

یازمندان بیش از پیش ضروری به مسکن ن تأمین ای کشور برایهای توسعهدر برنامهمسکن  یتوسعه هایسیاستدر  بازنگری

 رسد.مینظر 
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