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 چکیده

ر ار سایهای کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنیکی از چالش

به  است. های کم درآمدمسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه

رو این  این ای ایران یک چالش مهم است. ازتبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهره

سی شنایبها و عملکردهای برنامه توسعه کشور جهت آسها، نگرشپژوهش به دنبال بررسی سیاست

در  ست کههای کم درآمد است. نتایج پژوهش گویای آن اآن در بخش مسکن و به ویژه مسکن گروه

 ستیم. درری هاز عرضه محوری به تقاضا محو برنامه پنجم توسعه با تغییر دولت شاهد تغییر سیاست

رده کست خوترین رویکرد اجرایی به مسکن کم درآمدها پروژه شهای ابتدای این برنامه مهمسال

درآمد  ی کمهامسکن مهر بود که با تغییر دولت به دلیل مشکالت این پروژه در تامین مسکن گروه

ط گردید فقنرائه اهای کم درآمد تباط با مسکن گروهکنار گذاشته شد. اما هیج برنامه جایگزین در ار

مانی زازه ببه بازنگری طرح جامع مسکن بسنده شده و پنج برنامه جدید به آن اضافه گردید. طی 

 ررویکردهای د برنامه پنجم توسعه، تورم مسکن افزیش و درنهایت بازار مسکن با رکود روبه رو شد.

 ری کمکهای کم درآمد شهنتوانست به تامین مالی گروهپیش گرفته شده در بازار مسکن عمال 

حور ر چهار مدامه نماید. برنامه ششم توسعه نیز با اهداف بیشتر از برنامه پنجم نگارش شد. این برن

فته یش گرهای کم درآمد پرداخت که در آن میان سیاست و راهبردهای در پبه موضوع مسکن گروه

 شود. ی فرسوده شهری مطلوب ارزیابی میهاشده جهت نوسازی و بهسازی بافت

 های کم درآمد شهریتوسعه، مسکن، گروه هایبرنامهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

را  1باشد. تی اچ مارشال حقوق شهروندیحق مسکن جزء حق جدای ناپذیری از حقوق بشر می

l Marshal) کندتقسیم می 4و حقوق اجتماعی 3، حقوق سیاسی2به سه دوره حقوق مدنی

( که حق مسکن در ذیل حقوق اجتماعی مطرح باشد. عالوه بر آن در بسیاری از 1997,291-319

های جهانی و معاهدات بین المللی بر حق مسکن تاکید شده است. از جمله اعالمیه حقوق پیمان

(، پیمان رفع تبعض علیه 1989-1948) های متعدد سازمان بین المللی کار(، پیمان1948) بشر

( و اسکان بشر و دستور کارهای کنفرانس 2000-1988(، استراتژی جهانی سرپناه )1979) زنان

قانون اساسی به مسکن  643و  531اصل  نین براساس قانون اساسی ایران درهمچ 1966هبیتات تا 

های (. از سوی دیگر بخش مسکن و سیاست6-7: 1385)طرح جامع مسکن،  و تامین آن تاکید دارد

ارتباط تنگاتنگی با مسائل کالن اقتصادی کشورها دارد. به عبارتی صرف سرمایه در  آن به طور کلی

درصد از سرمایه ناخالص ثابت را  30تا  10و  GDPدرصد از  8تا  2بخش مسکن، سهمی بین 

 شودرا شامل می GNPدرصد  10تا  5دهد. خدمات مسکن به طور معمول تشکیل می

(UNCHS,2001 .) 

باشد به طوری که در سهم بخش مسکن در نظام اقتصادی متفاوت می در کشورهای مختلف

را تشکیل داده است.  GDPدرصد از  20تا  15کشورهای امریکای التین این سهم در حدود 

های مسکن در جهان را شامل گذاریدرصد از کل سرمایه 35 ات 15گذاری در این بخش سرمایه

 ,D. Köhn) از اشتغال جهانی را تشکیل داده استدرصد  9شود. همچنین اشتغال این بخش می

2011J.D. von Pischke, در جهان مربوط به  7های اقتصادی(. از سوی دیگر ریشه عمده بحران

 مسکن های غلط به کارگرفته شده در ارتباط با بخش مسکن بوده است. عالوه بر آن داراییسیاست

و بیشتر از این میزان در کشورهای در  یافته توسعه کشورهای در خانوارها ثروت نصف به نزدیک

های همچون خاصیت توان گفت که مسکن با ویژگیحال توسعه تشکیل داده است. از این رو می

                                           
1 Citizen Ship Rights. 

شامل حقوق مالکیت، امنیت، آزادی، اندیشه و بیان، برابری در مقابل قانون و غیره که به طور نمادین با انقالب فرانسه  2

 دارای رسمیت یافت. 
 که در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی در اروپا رایج شد.شامل حق رای همگانی، تشکیل احزاب و غیره  3
شامل حق آموزش، بیمه بیکاری و تامین مسکن و غیره که با برپایی نظامات تامین اجتماعی در ابتدای قرن بیستم  4

 میالدی در اروپا به رسمیت شناخته شد.
 داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است.  5
ین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل تام 6

 خانواده برای همه.
 .1997و بحران جنوب شرقی آسیا  (آمریکا - سیاه دوشنبه – 1987 اکتبر) مالی های بحران 7
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 4و وجود تقاضای تضمین شده در بازار 3، توان باالی اشتغال2، توان جذب نقدینگی باال1پیش رانگی

درصد از  40تا  30ین بخش با داشتن سهمی بین باشد. ادارای اهمیت زیادی در اقتصاد ایران می

درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور را تشکیل داده است. از این رو  20گذاری ملی و سرمایه

ی موجود در بخش مسکن دارای ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم با اقتصاد ها و نماگرهاحجم فعالیت

ها، نرخ بهره، تحوالت بازار سرمایه و .... تراز پرداخت ملی، حجم پول، شبه پول در گردش، مازاد

 (. 11: 1389)مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  است
ت ستطاعبا توجه مطالب مذکور دسترسی به مسکن درخور و مناسب و به عبارتی مسکن قابل ا

ر دنه میباشد. به طوری که مباحث در این زبرای خانوار به عنوان یک چالشی جهانی مطرح می

 هایماییرگردهدجهانی، سازمان ملل و کمیسون اسکان بشر و ... قرار گرفته است و دستور کار بانک

ی کم هاهجهانی هر سال راهبرد و یا سیاست و شعاری برای بهبود وضعیت آن به ویژه برای گرو

 خته وهای خود انگیشود. مباحث همچون فقر، فقر شهری، فقر مسکن، سکونتگادرآمد مطرح می

ساس ه براهای ادبیات جهانی در این زمینه است. چرا کمحالت فرودست شهری از جمله کلیدواژه

( Slum) شهری فرودست نواحی در جهان شهری جمعیت نفر سه هر از نفر یک"آمار بانک جهانی 

(. از 1393)صرافی، ."باشندمی توسعه حال در جوامع در آنها درصد 90 از بیش که هستند ساکن

نقالب و اانی قبل عمر ین رو کشور ایران ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و در قالب پنجه برنامها

 آمدیهای کم درشش برنامه توسعه بعد از انقالب به دنبال رفع مسئله مسکن به ویژه گروه

 رمد دهای کم درآهای پیش رو در زمینه مسکن و تامین مسکن گروهبرخواسته است. لذا چالش

 و به رشدند رایران شامل، ناپایداری در بازار مسکن، عدم تطابق الگوی تقاضا و تولید مسکن، رو

 تامین های ناکارآمد و مقطعی و پروژه محور بودن سیاستهای خودانگیخته، سیاستسکونتگاه

 لید درهای فرسوده، ناکارآمدی نظام توهای کم درآمدی، وجود سطح گسترده بافتمسکن گروه

خیر از ای اهعت ساختمان، نابرابری و عدم توازن جغرافیای در تولید و توزیع مسکن و طی سالصن

 (. 8: 1394)طرح جامع مسکن،  تغییر وضعیت داده است "بد مسکنی"به  "بی مسکنی"الگوی 

های اخیر توان تامین مالی مسکن را برای همچنین تحوالت بازار زمین و مسکن طی سال

های پایین جامعه در وضعیت نامناسبی قرار داده است. به طوری رها به ویژه دهکبسیاری از خانوا

نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی نوساز به متوسط درآمد ساالنه خانوار در  1394که در سال 

سال است. از سوی دیگر  5سال رسیده است، در حالی که رقم مناسب برای این شاخص  11حدود 

                                           
 حدود با مستقیم ارتباط و خدماتی و نعتیص های بخش سایر با بخش این پیشین و پسین ارتباط ضریب بودن باال 1

 شغل. 100
 دارد. اختصاص بخش این به کشور در موجود نقدینگی از درصد 25 متوسط طور به 2
 مستقیم. صورت به سال یک در شغل یک ، مربع متر 52 هر ساخت ازای به 3
 ست.ا نیاز مورد مسکونی واحد میلیون 4/1 متوسط طور به ساالنه آینده سال 10 طی 4
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و پایان ببرنامه  1394سبد خانوار نیز افزایش یافته است که میزان ان در سال سهم هزینه مسکن در 

درصد نیز رسیده  40های پایین جامعه به درصد بوده است. این امر برای دهک 34پنجم در حدود 

(. 60-63: 1393 ، ساالری،37 -40: 1393)یزدانی،  باشددرصد می 25است که متعارف جهانی آن 

های اول تا درصد در دهک 47میان کل خانوارهای فاقد مسکن ملکی در ایران حدود عالوه بر آن در 

(. از این رو بهبود 14: 1394)طرح جامع مسکن،  تا قرار دارند 5های درصد در دهک 29چهارم و 

 های زیادی روبه رو شده است. ها در شهرهای ایران با دشواریمسکن این دهک

توان میاقتصادی از شرایط مناسب دسترسی به مسکن، را  یک تا چهارهای محرومیت دهک

ناشی از عدم توان پرداخت اقساط تسهیالت بانکی برای خرید مسکن از سوی این خانوارها طی 

های گذشته تاکنون های تامین مسکن در ایران از سالسیاست زیرا باشد.های گذشته ها و سالدهه

مسکن ملکی از طریق پرداخت تسهیالت بانکی به  عمدتا حمایتی و مبتنی بر رویکرد تامین

عمال به دلیل ناتوانی  چهارتا  یکهای متقاضیان خرید ملک بوده است. این در حالی است که دهک

همچنین  .انددر پرداخت اقساط تسهیالت بانکی از حق دسترسی به مسکن مناسب محروم مانده

سال در  8مد خانوار در کشور از حدود شاخص دسترسی به مسکن با احتساب پس انداز کل درآ

درآمد های کمرسیده است، اما این شاخص برای گروه 90سال در سال  12به حدود  84سال 

به تنهایی و بدون  2و  1های سال و به معنای آن است که دست کم دهک 36تا  19اکنون هم

نیاز برای سکونت خود های اجتماعی و مداخله دولت هرگز قادر به تامین مسکن مورد حمایت

حالی است که شاخص متعارف دسترسی به مسکن در کشورهای دنیا در صورت در ایند. نیستن

های مختلفی برای های گذشته در ایران برنامهسال است. هر چند طی سال 8عملکرد مناسب بازار، 

هایی شده و به طرحدرآمدها اجرا شده است؛ اما با شکست یا توفیق حداقلی مواجه تامین مسکن کم

جمعیت  همچنین و بدمسکن خانوار هزار 400و میلیون 2شناسایی  .اندغیرقابل تکرار تبدیل شده

 نشان فرسوده هایبافت در ساکن های خود انگیخته وساکن سکونتگاه نفری میلیون 19 حدود

به صورت  از لحاظ اقتصادی دو و یک های دهک پایین جامعه یعنی دهک دو اکنونهم دهدمی

 خود سکونت برای نیاز مورد مسکن تامین به های سوم و چهارم نیز نسبتا قادرمطلق و دهک

های توسعه های مطرح  شده در برنامهها، راهبردها و سیاستاز سوی دیگر تحلیل برنامه .نیستند

ت که های کم درآمدی به ویژه برنامه پنجم و ششم  گویای آن اسگروه جهت تامین مالی مسکن

در پی این ) 1عدالت رسمی )رسمیت یافتن تامین اجتماعی در اینجا تامین مسکن( به عدالت عینی

است که تعریف استحقاق چیست و با چه سازوکاری باید به آن رسید( در بخش تامین مالی مسکن 

 های پیش رویهای کم درآمد تبدیل نشده است. از این رو این پژوهش با مطرح کردن چالشگروه

                                           
 رجوع شود به:  1

Outhwaite, W. O and Bottomore, T. (Eds) Social Thought. Blackwell, 1993. 
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های پنجم و ششم توسعه در ایران با مسکن در جهان و ایران به دنبال نقد آسیب شناسانه از برنامه

 باشد. تاکید بر مسکن کم درآمدها می
 

 مبانی نظری پژوهش 1-1

های کم درآمد به شکل بررسی ادبیات جهانی در زمینه مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه

باشد که به فراخور ان به ویژه کشورهای جهان سوم مطرح میچالشی برای تمامی کشورهای جه

باشد. اهمیت های اجتماعی و سیستم مالی و اداری در هر کشور متفاوت میشرایط اقتصاد و سیاست

  ها و نهادهای های کم درآمد مورد توجه مجامع جهانی و سازمانتامین مالی مسکن برای گروه

 1ر مشخص کمسیون اسکان بشر و مرکز اجرایی آن با نام هبیتاتالمللی نیز بوده است. به طوبین

های همگی به نوعی با این موضوع در ارتباط و گروه متحد ملل توسعه و پیشرفت بانک جهانی، برنامه

اند. های را در بیشتر شهرهای جهان انجام دادهتحقیقاتی و مطالعاتی زیادی را تشکیل و پروزه

برای توسعه پایدار با شعار دگرگون ساختن جهان ما  2030دستور کار سازمان ملل متحد در سند 

های همه های انسانی به مکاندر هدف شماره یازده خود تبدیل شهرها و سکونتگاه 2015در سال 

شمول، امن، مقاوم و پایدار را در گروه دسترسی همه افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به 

 (.UNDP,2015داند)می 2030های فقیر نشین تا سال از محلهو نوس صرفه و خدمات پایه

 
 های کم درآمدگروه های جهانی در ارتباط با تامین مسکنها و سیاستبرنامه -1جدول 

 هاگزارش هاراهبردها و سیاست ها و مفاهیمطرح دیدگاه 
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نگرش به مسکن به عنوان 

 های اجتماعیهزینه

های انبوه و ساخت و ساز مجموعهتولید 

 مسکونی،

 تاکید بر ساخت و سازهای مستقیم دولت

، ولید انبوه(ت -های آپارتمانی)مجموعه

های بخشی و سیاست تاکید بر سیاست

 های غیررسمیپاکسازی سکونتگاه
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ارتقاء و بهبود وضعیت 

ها و کمک به سکونتگاه

پایداری آنان از لحاظ 

محیطی و تحقق اجتماعی، 

راهبرد سرپناه مناسب برای 

 همه

راهبردهای به رسمیت شناختن بخش 

غیررسمی، ارتقا و بهبود اسکان 

های تامین زمین غیررسمی، طرح

 وخدمات و پرداخت یارانه زمین و مسکن

بیانیه ونکور، دومین 

کنفرنس سازمان ملل 

درباره اسکان، سرپناه فقر 

نیازهای پایه بانک جهانی 

ارزیابی بانک  ،1980

های زمین و جهانی از طرح

 ،1981-83خدمات 

                                           
1 - Habitat. 
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اجزای  تاکید بر اتخاذ سیاست

معین، برپایه مشارکت 

اجتماعی در مقابل خالا 

گذاری با نقدی بر سیاست

نظام برنامه ریزی توسعه 

 80و  70ها شهری در دهه

مدیریت شهرها با ، بهبود 2توانمندسازی

تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و 

عمومی، تامین مالی مسکن و ظرفیت 

سازی با تاکید بر دو محور راهبردی. 

نخست؛ تامین سرپناه مناسب برای همه، 

های کم درآمد در دوم؛ قرار دادن گروه

های نژادی، ریزی، رفع تبیضکانون برنامه

قومی، فرهنگی از آنان و توجه به حقوق 

 های تامین مسکننان در برنامهز

 گزارش استانبول

Source: UNCHS: 2001 

 

های مختلف به کار های کم درآمد طی سالرویکردهای مختلفی در زمینه تامین مسکن گروه

اند. گرفته شده است. که هر یک دارای نتایج مثبت و منفی و نقاط ضعف و قوت خاص خود بوده

رویکردها بود. این سیاست در ایران در قالب مسکن از جملهاین  3سیاست ساخت مسکن

اجتماعی طی برنامه دوم توسعه مطرح گردید. در سیاست مسکن اجتماعی سیاست دولت حول 

موضوع عرضه متمرکز است. همچنین تامین زمین، سرمایه و تعیین نوع تکنولوژی و مصالح بر عهده 

س دو مشخصه اصلی نخست؛ تامین حداقل (. این نوع سکونت بر اسا1381)صرافی،  ها استدولت

 تر از استانداردهای الگوی مصرف مسکن استامکانات قابل قبول و دوم قرار گرفتن در سطحی پایین

های تامین مالی مسکن است. این سیاست در (. دومین مورد سیاست8: 1394پور، )احمدی، قلی

رآمد شهری را وارد تقاضای موثر بازار تالش بود تا از طریق افزایش توان مالی، خانوارهای کم د

نماید. سومین سیاست، سیاست زمین و خدمات بود. در این رویکرد روش تامین مسکن دولت به 

های زیستی، یعنی های الزم برای مجموعهگذاری در ساخت و ساز، زیرساختسرمایه       جای 

راهبرد توانمند سازی به همراه  1980از نیمه دوم دهه  نماید.زمین و تاسیسات شهری را فرآهم می

(. این رویکرد نقش 1390)خدایی و میره،  های موجود در پیش گرفته شدارتقای یا بهسازی محیط

گذارد و وظیفه دولت را فعال نمودن بخش دولت را به صورت مستقیم در تامین مسکن کنار می

داند. به عبارتی این رویکرد می های مردم نهاد و جوامع محلی جهت تامین مسکنخصوصی، سازمان

(. در Majale,2006نماید)دولت را از تولید کننده مسکن به تسهیل کننده در تولید مسکن تبدیل می

کند. دوره اول از اوایل های بخش مسکن را اینگونه دسته بندی میتقسیم بندی دیگر روند سیاست

                                           
1 Global Shelter Strategy to the year 2000. 

ایجاد کننده تسهیالت و فضای مناسب  "به  "مداخله مستقیم"ها از در چارجوب رویکرد توانمندسازی، نقش دولت 2

ها، از طریق بسیج و تجهیز تمامی منابع و تمامی عوامل در امر تولید مسکن و فرآیند ارتقای کیفیت سکونتگاهبرای 

 ها.ظرفیت
3 House Building Policy.  



 53................. ..........های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در شناسی برنامهآسیب

 

 

 

بود. دوره دوم با ابتکار و  1مومیتاکید بر ساخت مسکن و یا به عبارتی مسکن ع 1970دهه 

در  1980(. در دهه ,1976Grimes) آغاز شد 2خدمات  -های مکان پیشگامی بانک جهانی پروژه

های قبلی، مانند ساخت مسکن و مشارکت مستقیم در ساخت با شکست رو به رو حالی که سیاست

ی و مشارکت بخش مسکن رویکرد توانمندسازی مطرح گردید که به توانمندساز 1933شد در سال 

)وزرات راه وشهرسازی،  های فقیر، تاکید داشتهای حامی گروهدر توسعه کالن اقتصادی و سیاست

توان گفت که تا اوایل (. در جمع بندی کلی می127-129: 1388و جهان بین و پورمحمدی،  1391

ز نوسازی شهری، های رایج مسکن در کشورهای در حال توسعه عبارت بودند اسیاست 1970دهه 

(. اما در 36: 1391)پور محمدی و همکاران،  های ارزان قسمت و اعطای وام خانه سازیایجاد خانه

کنند به های عمومی که ساختار جدید را تحریک میحال حاضر در کشورهای توسعه یافته از یارنه

شود، ی خاص را شامل میطرف سیاستی که بیشتر خانوارهای با درآمد پایین و خانوارهایی با نیازها

 (.Nordvik,2006: 279-280) تغییر یافته است

های کم درآمد با گروه در ایران رویکرد در پیش گرفته شده در زمینه تامین مالی مسکن

محوریت دولت و دخالت مستقیم ان در قالب رویکرد عرضه محور بوده است. نتیجه چنین روندی 

ی های کم درآمد بوده است. براساس تجربهمسکن گروه ها در ارتباط باسبب شکست برنامه

در تامین مسکن )دخالت طرف  3کشورهای به ویژه کشورهای کمونیستی دخالت مستقیم دولت

بها( با شکست روبه رو بوده است. اعالمیه ای و کنترل اجارهعرضه مانند عرضه مستقیم مسکن یارانه

ها به این تمام حکومت "ن موضع اشاره دارد که نیز به ای 1976کمیسیون اسکان بشر در سال 

اند که سیاست تولید مستقیم مسکن توسط دولت از ابعاد کمی و نیز میزان حقیقت تلخ رسیده

دالیل این  (.UNHABITA, 1976)"پذیرفته شدن و تناسب با نیازهای دارای محدودیت جدی است.

گذاری برای ایجاد ولت به جای سرمایهد . نخست؛توان در موارد زیر جستجو نمودشکست را می

دهد به ساخت آن روی دار شدن را میاشتغال که درآمد حاصل از آن به کم درآمدها امکان خانه

های سنگین، تعداد مسکن ساخته شده به هیچ وجه پاسخگوی نیازها با وجود هزینه دوم؛آورد. می

ای شود، برای عدهدها واگذار میمسکن محدود که به بخشی محدودی از کم درآم سوم؛نیست. 

(. از این رو با شکست سایر رویکردها 41: 1383کند)اطهاری، درآمد محسوب شده، ایجاد رانت می

                                           
این رویکرد، به نوعی از مدل توسعه یافته توسط کشور انگلیس بر گرفته شده بود. مشکل این رویکرد در ان زمان  1

 گرفت. در صورت تامین شدن منابع، ساخت مسکن تنها برای کارمندان دولت و نظامیان  صورت می کمبود منایع بود و
های بایست، قطعاتی از یمن شهری را همراه با طرحای بود، به این شکل که: دولت میمکان خدمات، مفهوم ساده 2

اجازه ساخت مسکن خود را در قالب این های فقیر نمود و سپس به گروهتقسیمی و خدمات پشتیبانی اولیه، فرآهم می

 دادند. ها میطرح
 بازار، عملکرد بهبود شامل اصلی مداخله نوع چهار در توانمی را مسکن بخش در دولت مداخله انواع که طوریبه  3

 کرد. خالصه مستقیم تخصیص و تولید و سوبسید و مالیات ها،کنترل و استانداردها تعیین
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های کم درآمد؛پ، رویکرد توانمندسازی به عنوان رویکردی موفق از در زمینه تامین مسکن گروه

 باشد.  لحاظ ادبیات و تجربه جهانی در این زمینه مطرح می

مسکن  های توانمندسازی جهت تامیندر این راستا کشورهای زیادی به منظور تحقق سیاست

 جتماعیاهایی رهنی، مسکن های کم درآمد، اقداماتی همچون اجاره به شرط تملیک، شرکتگروه

یی ناسامده را شعننده کاند. در این راستا بانک جهانی هفت ابزار توانمند ... در دستور کار قرار دادهو

ین ت تامتوانند سبب توانمند سازی جامعه جهکرده است که به عنوان ابزاری در دست دولت می

 وسکن مهای مسکن گردند. سه ابزار طرف تقاضا شامل بسط حقوق مالکیت، بسط تامین مالی وام

 هایینهای توسعه زمها است. سه ابزار طرف عرضه شامل تدارک زیرساختسهمیه بندی یارانه

بزارها ین اباشند. ای، قانونگذاری توسعه زمین و مسکن و سازماندهی صنعت ساخت و ساز میمسکون

برای اداره بخش مسکن مورد بسط یک چارچوب مناسب نهادی باید با ابزار هفتم یعنی 

ب تحقق (. ترکیب این هفت ابزار سب11: 1393)طرح پژوهشی مسکن مهر،  پشتیبانی قرار گیرند

 ای ایرانشهره گردد. با توجه به آنچه مطرح گردید رویکردهای مختلفی درزی میرویکرد توانمند سا

ین اهای کم درآمد مطرح گردید که در جدول زیر یک دسته بندی از گروهجهت تامین مسکن

 گردد. ها در کنار نقاط قوت و ضعف هر روش ارائه میروش

 
 های کم درآمد شهریههای تامین مسکن گرووشبررسی نقاط ضعف و قوت ر -2جدول 

 ضعف قوت 

ی 
ارتقا

ی
ت زندگ

کیفی
 

  حفظ و نگهداری و بهبود بخشیدن به وضع
 واحدهای مسکونی موجود؛

 به رسیمت شناختن حق مالکیت؛ 

 کاهش تراکم؛ 

 کاهش هزینه استفاده از خدمات عمومی 

  عدم افزایش مسکن بر واحد مسکونی
 موجود؛

 هزینه مالی زیاد؛ 

 ذی نفع و رانت جو های سوء استفاده گروه
 جهت تصاحب زمین؛

ت
ن و خدما

ن زمی
تامی

 

  منظم و قانونمند ساختن توان مالی خانوارهای
کمک درآمد جهت فرآهم آوردن مسکن ارزان 

 قیمت؛

 افزایش مسکن بر واحد مسکونی موجود؛ 

 عرضه قطعاتی زمین همراه با خدمات شهری؛ 

 گذاری مستقیم خانوار بر ملک شخصی سرمایه
 خود؛

 بود منابع؛کم 

 های خاص همچون ایجاد مسکن برای گروه
 کارمندان؛

 های کم درآمد جهت عدم توانایی مالی گروه
 پرداخت اجاره بهای آن؛

  نقش مستقیم دولت و عدم توجه به سایر
 نهادها مرم نهاد، حکومت محلی؛

 های کم درآمد؛پر هزینه بودن برای گروه 

 برنامه ریزی مسکن با نگرش بر عرضه؛ 

اع
ک

ی کم
طا

ی
ی مال

ها
 

 مشارکت مستقیم مردم در ساخت؛ 

  فقدان تضمین دسترسی اقشار نیازمند به
 تسهیالت بازار وام و اعتبارات؛

 تشکیل حساب پس انداز و سپرده گذاری؛ 

  گذاری مبنای دریافت وام؛وثیقه 

  افزایش مصنوعی تقاضای مسکن و در نتیجه
 افزایش قیمت آن؛

  نگرش بر سیاست برنامه ریزی مسکن با
 عرضه؛
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 های کم درآمد شهریهای تامین مسکن گروهقوت روش بررسی نقاط ضعف و -2جدول ادامه 
 ضعف قوت 

ی
توانمند ساز

 
  سیاست برنامه ریزی مسکن با نگرش بر تقاضا

 موثر؛

 فعال شدن بازار مسکن و افزایش عرضه؛ 

  تاکید بر تعامل بخش عمومی و خصوصی در
 تامین مسکن؛

 اط کامل بین بخش مسکن و برقراری ارتب
 های کالن اقتصادی؛برنامه

  توجه ویژه به فقرا، محیط زیست و بهداشت در
 های مسکن به وسیله دولت؛ برنامه

 های زیربنایی و اعطای فرآهم آوردن شبکه
 حقوق مالکیت در مسمن غیر رسمی موجود؛

 افزایش مشارکت هرچه بیشتر مردم در برنامه-

 های مسکن؛

- 

ث 
احدا

شه
ی جدید

رها
 

  جلوگیری از حاشیه نشینی بیشتر در شهرهای
 بزرگ با جذب سرریز جمعیتی کم درآمدها؛

 سیاست تبعیض در واگذاری زمین؛ 

 های سیاست زمین و مسکن برای دهک
 های پایین؛میانی و عدم توجه به دهک

  جمعیت پذیری پایین و عدم تحقق اهداف
 آن؛

 منبع: مطالعات نگارنده

 

 روش پژوهش -2

ست و جباشد. روش اسنادی مستلزم وهش حاضر، یک پژوهش اسنادی با رویکرد تفسیری میپژ

 دراکجویی توصیفی و تفسیری است. در روش اسنادی پژوهش به دنبال واکاوی مقاصد ذهنی وا

ندان ی را چتوان توسعه تکنیکی روش اسنادهای پنهان یک متن نیست. به همین دلیل، نمیانگیزه

ناد ای اسهکند فهم مقاصد و انگیزهک متصل کرد. در این روش پژوهشگر سعی میبه سنت هرمنوتی

تمان و گف های تاویلی یک متن را خارج نماید و آن را به عنوان زبان مکتوبو متون یا تحلیل

 ش اسنادیر رودنوشتاری بپذیرد و مورد استناد قرار دهد. بنابراین بستر معرفت شناختی و تکنیکی 

ست داخته سهای اجتماعی رادایم تفسیری نزدیک است. در پارادایم تفسیری، واقعیتبیشتر به پا

وهشی ی پژهاانسان هستند. لذا توجه به معانی کنشگران اهمیت دارد. در روش اسنادی از تکنیک

طبقه  وذاری های کیفی، تحلیل محتوا، تحلیل آمارهای مجدد، تحلیل ثانویه، کدگهمچون فراتحلیل

ای خانهآوری اطالعات نیز بر مبنای مطالعات کتابشود. در این پژوهش روش جمعده میبندی استفا

تامین  های توسعه کشور در زمینهشناسی برنامهل آسیبباشد. از این رو این پژوهش به دنبامی

 باشد. های کم درآمد شهری میمسکن گروه
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 ری در ایران های کم درآمد شههای مسکن برای گروهآسیب شناسی سیاست

های کم درآمد باید در چارچوب معینی تعریف گردد. چرا که عدم های مسکن بری گروهسیاست

گردد. به تجربه ثابت شده است که دخالت مستقیم ها میتوجه به این موارد سبب شکست سیاست

کشورها  های زیادی از تجربه شکست خورده درشود و نمونهدولت در این زمینه مثبت ارزیابی نمی

های هدف توان گفت نگاه از باال به پایین و عدم توجه مشارکت گروهشود. به عبارتی میمشاهد می

در زمین تامین مسکن سبب شکل گیری مسکن حمایتی به جای مسکن استجاری شده است. دولت 

ازی در سیاست مسکن کم درآمدها نقش عرضه کننده داشته است. بنابراین فقدان رویکرد توانمندس

های کم درآمدی آشکار است. نکته دیگر بحث عدالت اجتماعی های مرتبط با مسکن گروهدر برنامه

دصد از درآمد خانوار صرف مسکن  40در حدود  1394است. در ایران در دهک اول جامعه در سال 

درصد درآمد خانوارهای کم درامد صرف  50شود این در حالی است که در شهر تهران بیش از می

رسد. چنین موضوعی بیانگر عدم درصد می 28شود. این موضوع در دهک دهم جامعه مسکن می

تحقق عدالت اجتماعی و افزایش ضریب جینی در جامعه است. در ادامه چنین روندی بخشی از 

گیرند. به عبارتی افزایش شاخص جامعه از لحاظ شاخص دسترسی به مسکن در شرایط بدی قرار می

ن بیانگر کاهش توان مالی خانوار و به عبارتی فقر است. در چنین شرایط عرضه و دسترسی به مسک

باشد. به عبارت دیگر مسئله در دسترسی عینی به مسکن نیست بلکه در مسکن مطرح نمی 1تقاضا

 کشورهای ناتوانی در دسترسی مالی و تبدیل تقاضای بالقوه خانوار به تقاضای موثر است. تجربه

 کشوری هیچ در اجتماعی مسکن دهدمی نشان جهان فقیر و توسعه حال در فته،یاتوسعه مختلف

 تامین هایسیاست اجرای زمینه در موفق کشورهای عمده در. است نبوده روش یک به متکی

 درآمدها،کم برای بهااجاره یارانه تامین با توام ایاجاره مسکن بازار تقویت درآمدها،کم مسکن

 حداکثری مشارکت با البته برنامه این. است داشته هابرنامه سایر با مقایسه رد را کاربرد بیشترین

 مسئولیت هیچ تقریباً هاشهرداری ایران، در. است کرده پیدا تحقق دولت، عالیه نظارت و هاشهرداری

 .ندارند مسکن بازار در پایداری و روشن

 

 

 

 

 

 

 

                                           
تقاضا وجود دارد. نیاز یک احتیاج ضروری است که فارغ از توانمندی اراضای آن وجود دارد در حالی  بین مفاهیم نیاز و 1

 شود که توانایی برآورده کردن آن در ازای پرداخت قیمتی معین وجود دارد. که تقاضا، تنها ان نیازی را شامل می
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 ا مسکن اجتماعیب ها و راهبردها در ارتباطالزامات، چالش -2شکل 

 منبع: مطالعات نگارندگان

 

 عرضه برای کارآمد چندان نه ابزار یک دو سال اخر برنامه پنجم های اخیر دولتهر چند در سال

 50 نوسازی وام پرداخت شکل به حاضر حال در که ابزار این. کرد بازار وارد قیمتارزان  مسکن

 شهرهای و استان مراکز در میلیونی 30 و 40 و تهران فرسوده بافت در تومانیمیلیون 

به  نخست؛ .(http://tejaratefarda.comدارد) اساسی ضعف نقطه دو است، فعالیت حال در کوچک

کم  به شدهساخته واحدهای عرضه در دلیل به دلیل واگذاری تسهیالت به بخش خصوصی تضمینی

عالوه بر آن  .نیست ترجیحی هایخنر با بلندمدت اجاره شکل به هم آن اول دهک چهار درآمدهای

میلیون ساکن اسکان غیر رسمی نیست. چرا که  9چنین راهبردی هیچ گونه کمکی به حدود 

اول جامعه قرار دارند از نظر توان باز پرداخت وام و  ها که عمدتا در دهکساکنان این سکونتگاه

طی بانکی برای تضمین باز شرایط وثیقه جهت دریافت آن برخودار نیستند. از سوی دیگر شرای

پرداخت اقساط بانک، همچون معرفی از سوی نهادهای معتبر و یا ضمانت باز پرداخت توسط 

های کم باشد. بنابراین بیشتر گروهشاغلین بخش رسمی فقط توسط بخشی از خانوارها قابل اجرا می

و رکود موجود در بازار  شوند. همچنین با توجه به تورمدرآمد هیچ گاه موفق به دریافت وام نمی

مسکن، متوسط هزینه یک متر مربع بنای مسکونی طی برنامه پنجم روندی رو به رشد داشته است. 

 1394میلیون ریال با دو برابر افزایش در سال  3.172.558این میزان  1390به طوری که در سال 

سترسی به مسکن را در که روند د(. 1396ال رسیده است )بانک مرکزی،میلیون ری 7.051.050به 

دهد. وجود تورم در هر سیستم اقتصادی سبب افزایش فاصله های پایین جامعه افزایش میدهک
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 اعتبار نبود دوم؛گردد. طبقاتی و به عبارتی فقیرتر شدن فقیران و ثروتمند شدن ثروتمندان می

 اعتبار و پول ورایش 93 سال مصوبه طبق. شودمی مربوط تسهیالت این سود یارانه پرداخت برای

 بافت در مسکن عرضه برای سال پنج مدت به نرخیتک  نوسازی وام فقره هزار 300 ساالنه بود قرار

 نرخ پوشش برای مسکن بخش عامل بانک به یافته اختصاص موجود یارانه اما شود پرداخت فرسوده

 است. سال در فقره هزار 50 حد در فعالً تسهیالت، سود

 

آمد های کم درای توسعه کشور بعد از انقالب در زمینه تامین مسکن گروههبررسی برنامه

 شهری

 ور شرایطفراخ بعد از انقالب تا کنون در مجموع ششه برنامه توسعه در کشور تهیه گردید که به

به  1373 -1383سیاسی و اهداف عملکردی در بخش مسکن به هر کدام نقدی وارد است. سالهای 

به  راکمذاری در بحث زمین و مسکن نام گرفت. در این دوره رواج فروش تدوره آشفتگی و رهاگ

د ا شاهها از دولت و سیاست رهاگذاری در مورد زمین ردلیل قانون استقالل بودجه شهرداری

ضع وهستیم. از سوی دیگر به دلیل شتابزدگی در سیاست تعدیل باعث بدهی سنگین خارجی و 

 و انکیب سیستم انتظار مورد سود از بخشی تأمین به اتکاء با دوم وخیم مسکن گردید. برنامه

 طور به دولت توسط درآمدکم هایگروه مسکن ساخت نیاز مورد سرمایه از بخشی تأمین همچنین

پردازد. در این برنامه مسکن اجتماعی مطرح می هدف گروههای شناسایی و تعریف به دقیق و روشن

رای بت مردم ریزی از باال و بدون مشارکها برنامهن سیاستگردد. عمده مشکل عدم موفقیت ایمی

 ه درآمدبها حل مساله مسکن توسط دولت بود. در دوره برنامه سوم بود که به دلیل نیاز شهرداری

 تک"و د از این رخود دانستن مورد نیاز مالی منابع تراکم راهکار این موضوع را تامین فروش از حاصل

 (.1385)اطهاری، "کردند نفت محصول تک گزینجای را ساختمان محصول

ها ادامه یافت با این تفاوت که در این برنامه وزرات مسکن و برنامه سوم نیز با تدوام آشفتگی

ی خود را به قیمت روز به فروش برساند. های شهری تملک شدهشهرسازی اجازه یافت که زمین

گیری تیجاری صرف نماید. همین امر سبب شکلالبته به این شرط که درآمد حاصله را در مسکن اس

درصد رشد  70دولت رانتی و به تبع آن افزایش قیمت زمین شهری به طور متوسط در هر سال 

سازی تامین داشته باشد. از این رو وظیفه تعیین شده در قانون اساسی برای دولت جهت زمینه

کم درآمد در برنامه سوم محقق نگشت. به  هایمسکن مناسب برای فرد و خانوار ایرانی به ویژه گروه

عبارتی عدالت رسمی به عدالت عینی تبدیل نشد. بنابراین با توجه موارد مذکور بر اساس بند ج  

قانون برنامه چهارم وزرات مسکن مکلف شد که طرح جامع مسکن را با رویکرد توسعه  30ماده 

های تولید دها تهیه کند و در آن تقویت تعاونیدرآمپایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم

مسکن، مدیریت یکپارچه زمین و بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تشکیل بازار ثانویه رهن را مد 

های مسکن (. در این برنامه دو اتفاق مهم در زمینه سیاست48-50: 1385نظر قرار دهد)اطهاری، 
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عملیاتی و  برنامه 55 و محور 9 قالب در مسکن عجام طرح تدوین در ایران صورت گرفت. نخست؛

 حق واگذاری عنوان تحت مسکن جامع طرح اجرایی راهکارهای از یکی گسترده دوم؛ اجرای

 ناکام با مهر مسکن بود. طرح (مهر مسکن) ساله 99 مدت بلند اجاره صورت به زمین از برداریبهره

موفقیت این طرح گردید. دو هدف اصلی  خود عمال سبب عدم اصلی هدف دو ماندن در رسیدن به

 هدف. مسکن قیمت افزایش از جلوگیری و درآمد کم اقشار کردن دار خانه: از طرح عبارت بودند

 که بود هدف هایگروه شناخت عدم امر این علت شد، مواجه شکست با مواقع از بسیاری در اول

 دیگر از. نبودند جامعه اول دهک جزو که شد افرادی از بسیاری به مهر مسکن وام تخصیص به منجر

 رشد درصد 459 تهران در مسکن 1390تا پایان سال  85 سال از آمارها به عنوان مثال طبق سو

 توازن عدم مهر مسکن دیگر نیست. مشکل سازگار واقعیت با هم دوم هدف تحقق پس داشته، قیمت

 با هاپروژه این از بسیاری در است، مسکونی واحدهای ساخت با همراه ساختی زیر امکانات تامین در

 و مذهبی و آموزشی مراکز مسئله حل برای تالشی مسکونی، واحدهای ساخت در سرعت وجود

 و برق کیفیت آب گاز، کمبود انشعاب مشکل با هاسایت این از بسیاری همچنین نشد. بهداشتی

نهایت به دنبال افزایش نقدینگی  هویتی و ... روبه رو شد. که در بی مکانیابی نامناسب، ساخت، پایین

از دیگر نقاط ضعف مسکن . (1394و تورم مشکالت این مساکن دوچندان گردید)مسجدی و نژادی، 

های کم درآمد در کنار هم سبب افزایش مهر بحث مسائل اجتماعی است. گردهم آوردن گروه

وندان فقیر در یک های اخیر به دلیل گردهم آمدن شهرگردد. در سالهای اجتماعی میآسیب

به عنوان یکی از  بهداشتیگیری شرایط نامناسب محیطی از نظر محدوده جغرافیایی سبب شکل

 های کم درآمد شده است. الزامات در ساخت مسکن برای گروه
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 برای موات و غیرتولیدی اراضی بکارگیری 

 مسکونی؛ استفاده

 مربع ترم 110 -70 حدود زیربنای بکارگیری 

 کارمندی؛ و کارگری مسکونی هایمجموعه در

 روستائیان، مسکن به اعتباری های کمک 

 به کمک انبوه، مسکن تولیدکنندگان از حمایت

 ها؛تعاونی و استیجاری مسکن تولید

 کارگری مسکونی هایمجموعه ایجاد-

 کارمندی؛

  قانون تهیه مسکن برای

 افراد کم درآمد؛
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 گروههای برای اجتماعی مسکن تعریف 

 درآمد،کم

 درآمد میان گروههای برای حمایتی مسکن 

 باال؛ درآمدی گروهای برای آزاد مسکن 

  ایجاد تسهیالت الزم جهت

تامین مسکن ارزان برای جوانان 

 (؛60)بند ی تبصره  متاهل

  احداث و عرضه قانون تشویق

واحدهای مسکونی استیجاری و 

 آیین نامه اجرایی آن؛
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 سازی،انبوه و سازیکوچک از حمایت 

 شرایط تسهیل و یپول هایتاکید بر سیاست 

 وام، اعطای

 فروش و خرید امکان و رهن ثانویه بازار ایجاد 

 بخش مشارکت و سرمایه بازار در ثانویه رهن اوراق

 بورس، بازار در مسکن

 برای بانکی تسهیالت اقساط کردن پلکانی 

 بانکی تسهیالت پرداخت و وام کنندگان دریافت

 های گروه مسکن ایمرحله ساخت برای تدریجی

 درآمد. مک

  حمایت از متقاضیان مسکن

در راستای تقویت توان مالی آنها 

و ساده سازی استفاده از 

تسهیالت بانکی برای خرید یا 

 (؛139احداث مسکن)ماده 



 61................. ..........های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در شناسی برنامهآسیب

 

 

 

 رآمد طی برنامه اول تا چهارم توسعههای کم دها و قوانین مرتبط با مسکن گروهبرنامه -4جدول ادامه 

 1395منبع: وزرات راه و شهرسازی، 

 

های مسکن باید گفت که در دهه در نهایت ارزیابی کل از دولت نهم و دهم در زمینه سیاست

مدهای نفتی به جامعه سبب پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد گردید. به دلیل تزریق درآ 80

گیری بنابراین یکی از پیامدهای آن پیدایش حباب قیمت در بخش مستغالت شهری و زمینه شکل

ها به فروش تراکم و تغییر کاربری، نیز مزید بر علت شد بورژوازی مستغالت گردید. اتکای شهرداری

هایی که هنوز عمر مفید اقتصادی سازان، ساختمانکالنشهرها و انبوه هایو با همدستی شهرداری

های بلند مرتبه مسکونی آنها به سر نیامده بود تخریب و برای ایجاد مراکز تجاری، اداری و مجتمع

مورد استفاده قرار گرفتند. تب ساخت وساز در کالنشهرها چنان گرم بود که دامن موسسات بانکی و 

ها همراه با مسکن مهر منجر به فزونی عرضه بر گذاریلتی را نیز گرفت. این سرمایهنهادهای شبه دو

های اداری، تجاری، مسکونی لوکس و مسکونی ارزان قیمت با مکانیابی تقاضا در مورد ساختمان

نامناسب شد. چنین شرایط که نزدیک به یک دهه بر اقتصاد ایران حاکم بود سبب پیدایش حباب 

های ن و مسکن و رکود بخش مسکن گردید. نهایتا تمامی این موارد به ضرر دهکقیمتی در زمی

های کم درآمد منجر به های به کار برده شده در تامین مالی گروهپایین جامعه شد. چرا که سیاست

ها نگردید. تحلیل اقتصاد رانتی و دولت رانتی نیز گویای بهبود وضعیت اقتصادی و مسکونی این گروه
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 مسکن از برخورداری در تعادل ایجاد برنامه 

 کشور؛ مختلف مناطق و هاگروه بین در مناسب

 دارای خانوارهای و جوانان مسکن تأمین 

 زن، سرپرست

 و ساخت کردن صنعتی ساخت، فناوری ارتقاء 

 ساختمانی؛ مصالح کردن استاندارد ساز،

  گیری بهرهحمایت از ایجاد و

ها و ها، انجمناز مشارکت تشکل

های خیر مسکن ساز برای گروه

پذیر )بند د ماده اقشار آسیب

 (؛30

  دادن یارانه کارمزد تسهیالت

های مسکن به سازندگان بخش

)خصوصی، تعاونی و عمومی( 

واحدهای مسکونی ارزان قیمت و 

 (؛30استیجاری)بند د ماده 

  آیین نامه اعطای تسهیالت

د مسکن کوچک به کارگران خری

 و کارمندان کم درامد؛

  آیین نامه نحوه پرداخت

تسهیالت قرض الحسنه به 

 مستاجران کم درامد؛

 طرح مسکن مهر؛ 
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 و بحران دچار نیز اقتصادی ثبات دولت، دست در ثروت و قدرت قبضه به توجه طلب است. باهمین م

 کاالیی عنوان به که مسکن و زمین به سمت جریان سرمایه رو این از. گرددمی بینیپیش قابل غیر

 پرنفوذ گروهای گیریشکل سبب نخست وحله در فرآیند چنین کند.گرایش پیدا می مطمئن و ثابت

 فضای تولید و زمین سوداگری گیریشکل سبب دوم وحله در و سایه در هایقدرت عبارتی به و

چنین تولید فضایی  .(30-33: 1394 اکبری، )علی گرددمی همگانی نه و فردی منافع اساس بر شهر

های های پایین جامعه تنگ و موجب عدم موفقیت سیاستدر شهرها عمال عرصه را بر زندگی دهک

 شود.  فته شده میبه کار گر

 

 1390-1394 کشور توسعه پنجم بخش مسکن در برنامه

 طرح به ویژه و نظام کلی هایسیاست و 1404 اندازچشم سند از الهام با کشور پنجم برنامه

 مد،درآ کم اقشار مسکن تأمین مسکن جامع طرح کالن هدف که نحوی به شد، تهیه مسکن جامع

 هایسیاست و مسکن هایسیاست بین هماهنگی ایجاد بازار، متنظی بادوام، و امن مسکن احداث

 عنوان ه بهکاست  مناسب مسکن از برخورداری در ایمنطقه نابرابریهای کاهش و توسعه و آمایشی

ا و هرنامهبشود. بنابراین قبل از شروع بحث الزم است برنامه پنجم نیز محسوب می اهداف اصلی

  . های کم درآمد ارائه گرددمسکن و تامین مسکن گروههای برنامه پنجم در بخش سیاست

 
 ه در بخش مسکنهای اجرایی برنامه پنجم توسعها و اهداف سیاستبرنامه -5جدول 

 هابرنامه هااهداف سیاست 

جم توسعه
برنامه پن

 

 خانوارها مالی استطاعت در و سالم امن، مسکن تأمین 

 درآمد؛ کم هایگروه مسکن بر تأکید با

 مناطق در مسکن عرضه و تولید کیفی و کمی قاءارت 

 روستایی؛ و شهری

 گسترش و ساماندهی طریق از مسکن بازار تنظیم 

 بخش در اطالعاتی نظام ارتقاء و پولی و مالی ابزارهای

 مسکن؛

 و گیریتصمیم و سازیتصمیم نظام ساختار اصالح 

 هایسیاست با مسکن هایبرنامه بین هماهنگی ایجاد

 توسعه؛ و آمایشی

 مسکن از برخوداری در ایمنطقه نابرابری کاهش 

  ؛ مناسب

  درصد از منابع، اعتبارات و  50اختصاص حداقل

های تسهیالت اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح

 مسکن مهر، مسکن جوانان و ... در محدوده بافت فرسوده

 شهری؛

 شهری؛ فرسوه هایبافت نوسازی و بهسازی 

 از تحمای منظور به هایارانه منابع بهینه توزیع 

 هدف؛ هایگروه

 مناسب مسکن تأمین در خانوارها توانمندسازی 

 روستایی؛ و شهری

 تجه در مالی و پولی بازارهای از بهینه استفاده 

 مسکن؛ بازار بخشی تعادل و تنظیم

 ساختمان؛ صنعت کیفی ارتقاء 

 مسکن؛ تولید افزایش 

 ن؛جوا هایزوج درآمد کم اقشار از حمایت 

 منبع: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
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 باشد:در نهایت آنچه در بازه زمانی برنامه پنجم رخ داده است شامل موارد ذیل می

 کاهش بعد خانوار در طول برنامه پنجم؛ 

  هزار واحد مسکونی نیمه تمام در کشور؛ 360وجود یک میلیون 

 کمبود یک میلیون واحد مسکونی در برابر خانوارهای موجود؛ 

 ی زمان دسترسی به مسکن؛کاهش چهار ماهه 

  ؛ 1394در سال  340924به  1390در سال  765024کاهش تولید مسکن از 

 342459های مسکونی شهری از رقم گذاری بخش خصوصی در ساختمانکاهش سرمایه 

ن در سال )اقتصاد ایرا1394میلیارد ریال در سال  224192به رقم  1390میلیارد ریال در سال 

 (.126-131، بخش مسکن 1395

دوسال  ازدهمبرنامه پنجم به دلیل اینکه دو سال اول آن در دولت دهم و رویکرد جدید دولت ی

سکن ی مهای دیگری دنبال شد. دولت یازدهم به جای ورود مستقیم در سمت عرضآخر آن به گونه

ر نقشه دنگری های بزرگ، به سیاست گذاری در این حوزه پرداخت. دولت یازدهم با بازو اجرای طرح

 طرح جامع مسکن پنح برنامه اصلی شامل: 

  ،صندوق زمین و ساختمان 

  ،مسکن اجتماعی 

 ،صندوق سپرده گذاری مسکن 

  ها؛ لیزینگ 

 (1394، یانهخاورم را در دستور کار قرار داد)گروه تحقیقات اقتصادی بانک بازار رهن ثانویه  . 

 رتباط باامع در شود که پنج برنامه افزوده شده به طرح جادر ارزیابی این پنج محور مالحظه می

ذاری گرمایهاست. شرایط استفاده از صندوق س های کم درآمد هیچ کمکی نداشتهتامین مسکن گروه

یل تشک ر آنوه بنداشته است. عال الزم رابه دلیل عدم وجود وثیقه و توان باز پرداخت عمال کارایی 

اثیر گذار تتواند نمی جامعه پایین هایدهک انداز پس صندوق زمین و ساختمان نیز به دلیل عدم

ی بر مبن باشد. تنها در بخش بهسازی و نوسازی بافت فرسوده دولت یازدهم دارای دستاوردهایی

زدهم مورد عملکرد دولت یا 6ماره های کم داشته است. که در جدول شتوجه به تامین مسکن گروه

 بررسی قرار گرفته است. 
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 های کم درآمدارتباط با تامین مسکن گروه ها و عملکرد دولت یازدهم دروضعیت برنامه -6جدول 

 1396منبع: بررسی عملکرد وزرات راه رو شهرسازی در دولت یازدهم، 

 

جم های کم درآمد شهری در برنامه پنها تامین مسکن گروهها و سیاستارزیابی برنامه

 (1390-1394) توسعه

های کم های در ارتباط با تامین مسکن گروهدر برنامه پنجم توسعه اهداف، راهبرد و سیاست

 در و سالم امن، مسکن تأمینها درآمد شهری مطرح شده است. در بند یک اهداف سیاست

 ایی )مسکندرآمد از طریق مسکن استیجاره کم هایگروه مسکن بر تأکید با خانوارها مالی استطاعت

اجتماعی( تاکید شده است. اما شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به دلیل وجود تورم مسکن و باالتر 

 مسکن تامین سمت به اقتصادی از نظر تقاضا گیری بودن آن نسبت به تورم عمومی موجب جهت

 فرض که عمال تحقق این سیاست را با چالش روبه رو کرده است. از سوی دیگر با .شده است ملکی

 عمومی تورم نیز و قیمت کنترل امکان عدم دلیل به دولت، حمایت با استیجاری مسکن تولید نامکا

 عملکرد هابرنامه
وضعیت عملکرد در 

ارتباط با تامین مسکن 
 های کم درآمدگروه

-های سرمایهتشکیل صندوق

ر سازماندهی گذاری به منظو
طرف تقاضا در بخش مسکن 

 و عمران شهری

سقف تسهیالت این صندوق برای تهران، 
شهرهای بزرگ و دیگر نقاط شهری به ترتیب 

میلیون تومان و برای زوجین به  40و  80، 60
باشد. همچنین میلیون تومان می 80، 120، 160

درصد و در  8نرخ سود تسهیالت بافت فرسوده 
 درصد است. 5/9ی سایر مناطق شهر

هزار  35/7تعداد تسهیالت اعطایی این صندوق 
 میلیارد ریال است. 3.4فقره و مبلغ 

 نا مطلوب

های زمین و تشکیل صندوق
ساختمان به منظور 

سازماندهی طرف عرضه در 
 بخش مسکن و عمران شهری

گذاری زمین و ساختمان صندوق سرمایه 4تعداد 
و شهر ریبا در شهرهای تهران، اراک، تبریز 

 اندازی شده است.واحد مسکونی راه 595ظرفیت 
 نا مطلوب

های گرفتار فقر بهسازی پهنه
های شهری و نوسازی بافت

فرسوده و جلوگیری از 
سوداگری اراضی واقع در این 

 محدوده

 495های هدف در شناسایی محدوده و محله
شهر  234شهر و تهیه بهسازی و نوسازی برای 

 کشور؛
ح ساماندهی و توانمندی سکونتگاه غیر تهیه طر

 شهر؛ 91رسمی برای 
پروزه نوسازی مسکن با مشارکت  45ارجای 

 بخش خصوصی؛
 واحد فرسوده؛ 28881نوسازی 

تصویب سیصد هزار فقره تسهیالت ارزان قیمت 
 هزار فقره 40ساخت بافت فرسوده و پرداخت 

 مطلوب

 بازار رهن ثانویه
اقتصادی کشور عدم استقبال به دلیل شرایط 

 سود اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخراه
 آن از کارایی الزم برخودار نبوده است.

 نا مطلوب
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 خانوار اقتصادی توان رفتن دست از به منجر ساالنه و شده عرضه بازار قیمت با واحدها این کشور،

 متقاضی خانوارهای برای نیاز با متناسب مسکن تامین برای شرایط دلیل همین به که شود می

های پایین جامعه به دلیل فقدان توان این موضوع در دهک .شد نخواهد فراهم استیجاری کنمس

های تامین مسکن باشد. جهت نقد و ارزیابی سیاستمالی خانوار با مشکالت دوچندانی روبه می

 های کم درآمد شهری در برنامه پنجم توسعه از سه شاخص زیر استفاده شده است.  گروه

 ؛خانوار هزینه سبد در کنمس شاخص هزینه  

 ؛1مسکن به دسترسی هزینه شاخص  

 مسکونی؛ واحد در خانوار تراکم شاخص 

 
 امه پنجمهای موثر در سنجش وضعیت مسکن کم درآمدها شهری در برنشاخص -7جدول 

 (، محاسبات نگارنده1396منبع: مرکز آمار ایران، بانک مرکزی )

 

هزینه مسکن در سبد خانوار کل مناطق شهری به شکل صعوی و نزولی بوده در بررسی شاخص 

مچنین تحت تاثیر نرخ با افزایش روبه رو بوده است. این شاخص ه 94است که در نهایت در سال 

باشد. بررسی وضعیت هزینه مسکن در سبد خانوار در چهار دهک پایین تورم در بازار مسکن نیز می

به دوره  رح مسکن مهر روندی کاهشی را نسبتبه دلیل اجرای ط 1388-1392جامعه طی دوره 

البته به  روندی رو به افزایش داشته است. 94و  93های قبل طی کرده است. اما این میزان در سال

رسد افزایش و کاهش قیمت زمین به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در این زمینه باشد نه نظر می

                                           
 خانوار ساالنه درآمد به مسکن قیمت متوسط نسبت 1

 1394 1393 1392 1391 1390 هاشاخص
خانوار  هزینه سبد در مسکن هزینه

 شهری)کل(
4/33 6/33 33 33 34 

خانوار کم  هزینه سبد در مسکن زینهه
 درآمدها)دهک اول تا چهارم(

34/38 29/36 14/36 19/36 6/34 

 55/40 50/43 39/42 93/47 72/45 دهک اول
 12/34 42/35 17/36 18/34 88/37 دهک دوم
 86/32 52/33 52/33 12/32 01/35 دهک سوم

 88/30 34/32 49/32 94/30 76/34 دهک چهارم
-نه یک متر بنا در ساختمانمتوسط هزی

 های مسکونی)هزار ریال (
3172 3887 5192 6168 7051 

متوسط ارزش یک متر زمین مسکونی 
 در مناطق شهری )هزار ریال (

6182 10071 18954 18413 19966 

 3/10 8/11 2/12 1/12 1/11 مسکن به دسترسی هزینه شاخص
 31 35 37 36 33 دوره انتظار مسکن )سال( شاخص
 04/1 05/1 05/1 05/1 06/1 مسکونی واحد در خانوار تراکم
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اجرای مسکن مهر. آنچه مشخص است با کاهش متوسط ارزش یک متر زمین مسکونی در سال 

      از این رو  .تری را پیموده استب مالیمروند افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار شی 1393

ترین دلیلی که سبب افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار گردید افزایش قیمت زمین بود که با مهم

دولت سبب کاهش بازده وام و  سوی از زمین هایسیاست کردن رها و هاشهرداری فروشیتراکم

امر افزایش شاخص هزینه مسکن در سبد خانوار افزایش هزینه تمام شده مسکن گردید. نتیجه این 

 های کم درآمدی است. گروه

تفکیک  ی متفاوتی طی شده است. درهای پایین جامعه به گونههزینه مسکن به تفکیک دهک

مربوط به  90-94های های درآمدی بیشترین کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار طی سالدهک

و سال ش بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و ددرصد کاه 5دهک اول جامعه با حدود 

نه م هزیدر بخش مسکن مشخص گردید که سه های به کار گرفته شدهپایانی برنامه پنجم، سیاست

ان تویز میسکن نهای کم درآمد در بازار کاهش یافته است. البته شرایط رکود در بازار ممسکن گروه

 یکی از دالیل آن باشد. 

 برای انتظار زمان است حاکی رسمی آمارهای ،مسکن به دسترسی هزینه اخصدر بررسی ش

 قیمت ثبات تاثیرتحت  کهطوری به یافته؛ کاهش 92 سال به نسبت کشور در شدن خانهصاحب

 سال 8/11 به سال 2/12 از مسکن به دسترسی شاخص ،93 و 92 هایسال در آپارتمان اسمی

 نسبی ثبات و 93 سال در مسکن قیمت حباب توان تخلیهرا می دلیل این موضوع .است یافته کاهش

 تقویت خرید، وام سقف افزایش تاثیر تحت خانوارها اقتصادی توان دانست. این سال در اسمی قیمت

شده است و نتیجه آن کاهش چهار ماهه در زمینه هزینه دسترسی به مسکن بوده است. این امر در 

و شده است. به تبع این روند شاخص دوره انتظار نیز روندی ماه روبه ر 5با کاشه  1394سال 

 به خانوار دسترسی شاخص متوسط 1384 توان گفت در سالکاهشی داشته است. در نهایت می

 در این .است رسیده 3/10 به 1394 است؛ که این میزان در سال بوده سال 8 کشور، کل در مسکن

 .است 1سال پنج متوسط طوربه آلایده جهانی منر یک در مسکن به دسترسی شاخص که است حالی

 31اگر فرد یک سوم درآمد خود را پس انداز کند بعد از  1394بنابراین به طور طبیعی در سال 

اول  دهک تواند انتظار خرید مسکن را داشته باشد. اما این امر در  گروه کم درآمدها )چهارسال می

 که حالتی در دسترسی شاخص های کم درآمدیدر گروه ای دیگر است. از این روجامعه( به گونه

 یک اندازپس) معمولی حالت در شاخص این که است سال 32 کند، اندازپس را خود درآمد تمام فرد

 چهار مسکن برای به دسترسی ، شاخص1393در سال  .است انتظار دوره سال 96( درآمد سوم

 .است بحرانی این شاخص وضعیتبوده است. که این امر بیانگر  سال 96 اول، دهک

                                           
 .گویندمی بحرانی وضعیت را سال12 تا 10 از بیش و نامطلوب وضعیت را سال 10 تا پنج بین 1
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 دواح در خانوار تراکم شاخص دیگر مورد بررسی جهت سنجش برنامه پنجم توسعه شاخص 

 از دهد،می ننشا را کشور در آپارتمان کمبود که مسکونی واحد در خانوار تراکم نرخ .مسکونی است

 به. بود 1 /06 معادل 90 سال در شاخص این. است رسیده 94 سال در 1 /04 به 92 سال در 1 /05

سوی دیگر  از .است کرده پیدا کاهش درصد 4 خانوارها، مقابل در مسکونی واحد کسری ترتیب، این

شان ند را های مختلف سرشماری روند رو به بهبوشاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز طی دوره

کاهش  3/0با  1395ال بوده است که در س 8/3تراکم نفر در واحد مسکونی  1390دهد. در سال می

جمعیت  رسیده است. البته کاهش این شاخص با توجه به کاهش بعد خانوار و کاهش رشد 5/3به 

 باشد. مورد انتظار می

 

 بررسی شاخص فقر و فقر مسکن در برنامه پنجم توسعه

 فقر شهری

باشد. که در مبحث دیگر در بحث مسکن کم درآمدها شاخص سنجش فقر و فقر مسکن می

لیل برای سنجش فقر طی دوره برنامه پنجم استفاده شده است. در تح ضریب جینینجا از ای

ش فزایشود بیانگر اضریب جینی باید گفت که هنگامی میزان این ضریب به عدد صفر نزدیک می

این  1386های باالی درآمدی است. در سال های پایین درآمدی بیش از از دهکدرآمد در دهک

ریب ضدر نظر گرفته شود  94تا  86ی زمانی است. اگر این شاخص در بازهبوده  41/0شاخص 

 90-94های جینی کاهش یافت است اما چون هدف پژوهش برنامه پنجم است بنابراین طی سال

در  37/0، به عدد 1390در سال  36/0ضریب جینی افزایش یافته است. به طوری ضریب جینی از 

وان تین میباشد. بنابرالی آن رکود اقتصادی و تورم باال میرسیده است. که دلیل اص 1394سال 

 جهت شاخص اتکینسون. از سوی دیگر رشد حامی فقرا نبوده استگفت که در برنامه پنجم 

ر باز کیدی باین شاخص تا  ها و فاکتورهای اقتصادی است.سنجش نابرابری درآمدی متاثر از سیاست

ده است بو 40/0ضریب این شاخص  1386ه دارد. در سال های مختلف جامعتوزیع درآمد بین دهک

ینسون با رسیده است. اما طی برنامه پنجم، ضریب اتک 1394در سال  32/0به  08/0که با کاهش 

ری در ابرابهای اقتصادی در کاهش نکاهش روبه رو بوده است. این امر بیانگر موثر بودن سیاست

 های جامعه بوده است.میان دهک

خانوارها و سهم درصدی  ناخالص سرانه جهت سنجش فقر در مناطق شهری هزینه شاخص دیگر

های مصرفی خانوار نسبت به درآمد با توجه به های جامعه است. سنجش اطالعات هزینهدهک

شود. تری از رفاه خانوارها محسوب میحساسیت پاسخگویان در ابراز درآمد خود معیار مناسب

ای از رفاه و درآمد خانوارها در نظر گرفته لص خانوارها به عنوان نمایندهبنابراین هزینه سرانه ناخا

  های عمده توزیع درآمد در اقتصاد ایران، ثبات در سهم مخارج مربوط به شده است. از ویژگی

های مختلف در طول برنامه پنجم توسعه است.  طی این برنامه سهم دهک نخست از کل دهک
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درصد به  02/0رو به رشد داشته است به طوری که سهم این دهک از  روندی 1386مخارج از سال 

درصد کاهش یافته است.  30/0درصد به  32/0رسیده است. سهم درصدی دهک دهم نیز از  03/0

باشد که در روند کلی رو به کاهش و ها در جامعه بیانگر شکاف درآمدی میروندی کلی سهم دهک

 جمله از .افزایش داشته است 1394کاهش ولی در سال  1393ل طی دوره زمانی برنامه پنجم تا سا

 به خانوارها ثروتمندترین درصد 10 درآمدی سهم نسبت درآمد، توزیع گیریاندازه مهم هایشاخص

 دو این بین درآمدی شکاف باشد، بیشتر نسبت این چه هر. است خانوارها فقیرترین درصد 10 سهم

سهم ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین . شودمی بیشتر نیز درآمد توزیع در نابرابری و بیشتر گروه

درصد در سال  59/10روندی رو به کاهش داشته است به طوری که  1386درصد در سال  12/15از 

 رسیده است. اما طی برنامه پنجم توسعه روند رو به رشد داشته است.  1394
 

 های فقر در مناطق شهری ایرانسنجش شاخص -8جدول 
 1394 1393 1392 1391 1390 شاخص سنجش فقر در مناطق شهر ایران

 37/0 36/0 35/0 35/0 36/0 ضریب جینی مناطق شهری
 32/0 32/0 30/0 32/0 33/0 اتکینسون مناطق شهری

هم
س

 
نه

زی
ه

 
ص

خال
نا

 
نه

را
س

 
ر 

 د
وار

خان
ی

هر
ش

ق 
اط

من
 

 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 دهک اول
 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0 دهک دوم
 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 دهک سوم

 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 دهک چهارم
 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 دهک پنجم
 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 دهک ششم
 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 دهک هفتم
 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 دهک هشتم

 16/0 16/0 15/0 15/0 16/0 دهک نهم
 30/0 29/0 28/0 28/0 28/0 دهک دهم

 درصد ده به ثروتمندترین درصد ده سهم
 (درصد) شهری مناطق - جمعیت فقیرترین

17/10 84/9 51/9 37/10 59/10 

 بیست به ثروتمندترین درصد بیست سهم
 شهری مناطق - جمعیت فقیرترین درصد

 (درصد)
32/6 19/6 6 39/6 54/6 

 1396ادی و دارایی، منبع: وزرات امور اقتص

 

 فقر مسکن

هزینه اجاره یک واحد مسکونی براساس شاخص فقر مسکن در طرح بازنگری جامع مسکن؛ 

مربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و... با مصالح با دوام یا  متر 60استاندارد با حداقل زیربنای 

 کمتر آنها مسکن وضعیت که ادیافر . درنتیجهعدم فقر مسکن قرار گرفت یا رنیمه بادوام، معیار فق

 متوسط 84 سال در دیگر، سوی از .اندشده واقع مسکن فقر خط زیر است، شده ذکر معیار از
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 هزار 480 به عدد این 91 سال در که بود تومان هزار 107 ماهانه واحدی چنین بهایاجاره کشوری

 ،84 سال در خانوارها درآمد متوسط به توجه با یافته است. افزایش برابر 4 حدودا یعنی رسید؛ تومان

 خانوارهای درصد 33 معادل 91سال؛. نداشتند را حداقلی مسکن شرایط خانوارها درصد 24 معادل

 نشیناجاره خانوارهای جزو درصد 33 این همه البته که هستند مسکن فقرخط زیر کشور کل

 آنها مسکن شرایط اما ارند،د ملکی مسکن که هستند کسانی آنها از بخشی بلکه شوند،نمی محسوب

 استاندارد امکانات با ترمناسب محلی در ممکن، زمان کمترین در دارند نیاز که است شکلی به

جهت بررسی بیشتر شاخص هزینه مسکن و درآمد ساالنه خانوار به تفکیک  .شوند ساکن حداقلی،

ساز، افزایش قیمت زمین شود. برخالف افزایش هزینه ساخت و های پایین جامعه پرداخته میدهک

ای، متوسط هزینه ناخالص مسکن خانوار ای مسکن اجارهدر ساختمان مسکونی و افزایش نرخ کرایه

شهری نسبت به متوسط درآمد ساالنه روندی رو به کاهش داشته است. این امر بیانگر بزرگ شدن 

به طور متوسط در  1390دهک اول جامعه در سال های پایین جامعه است. سفره اقتصادی دهک

با کاهش رو  1394درصد از درآمد خود را صرف مسکن کرده است که این میزان در سال  45حدود 

 38حدود  90درصد رسیده است. دهک دوم جامعه نیز در سال  40به رو بوده و میزان آن در حدود 

شته است. درصد کاهش دا 3در حدود  94درصد درامد خود را صرف مسکن نموده است که در سال 

درصد از درآمد ساالنه را صرف مسکن کرده است که در  37حدود  1390دهک سوم جامعه در سال 

درصد از  34حدود  1390درصد رسیده است. دهک چهارم در سال  34این میزان به  1394سال 

درصد رسیده است. به  30این میزان به  1394درآمد ساالنه را صرف مسکن کرده است که در سال 

رکی کلی از ابتدا تا انتهای برنامه پنجم هزینه ناخالص مسکن برای دهک اول، تا چهارم به ترتیب طو

 درصد کاهش داشته است.  4و  3، 3، 5

 مسکن با توجه مطالب ذکر شده در بخش تامین مسکن؛ مشکل مسکن در شهرهای ایران کمبود

 اییژهودرآمد دارای حساسیت  های کماست. که این موضوع در بحث گروه بد مسکنینیست بلکه 

 یش سطحهای مورد بررسی در برنامه پنجم توسعه مشخص گردید که روند افزاباشد. طی سالمی

رصد از د 40های کم درآمد روندی رو به بهبود داشته است. حدود زیربنای مسکونی برای گروه

ما این امر ااند دگی کردهمتر و کمتر زن 50در مسکنی با زیر بنای  1390دهک اول جامعه در سال 

یده است. درصد رس 28درصد به به  12روندی رو به بهبودی داشته است و با کاهش  1394در سال 

یربنای درصد از خانوار در مسکنی با مساحت ز 24در حدود  1390دهک دوم جامعه نیز در سال 

ه است و این بهبود داشت با کاهش آن روندی رو به1394اند که در سال متر و کمتر زندگی کرده 50

سطح  های سوم و چهارم نیز روند بهبود دردرصد رسیده است. همچنین در دهک 17میزان به 

نت در سکو زیربنای مسکونی اتفاق افتاده است که بیانگر بهبود وضعیت مسکن از نظر کیفیت محل

 های پایین جامعه است. دهک

 

 



 1397پاییز شانزدهم،  ی ، شمارهپنجم.. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال ....................70

 

 های پایین جامعهد خانوار به تفکیک دهکینه ناخالص مسکن و کل درآمشاخص هز -9جدول 

 ، مرکز آمار ایران. 90-94های منبع: نتایج آمار گیری از هزینه درآمد خانوار شهری طی سال

 

 

 

 

 

 

  1390 1391 1392 1393 1394 

ول
ک ا

ده
 

مسکن یک  متوسط هزینه ناخالص
 خانوار شهری )هزار ریال(

15383 21601 24340 28452 30368 

متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 
 شهری )هزار ریال(

33644 45059 57406 65402 74883 

وم
 د

ک
ده

 

مسکن یک  خالصمتوسط هزینه نا
 خانوار شهری )هزار ریال(

22775 26607 34975 39751 43897 

متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 
 شهری )هزار ریال(

60111 77836 96681 
11222

5 
12863

0 

وم
 س

ک
ده

 

مسکن یک  متوسط هزینه ناخالص
 خانوار شهری )هزار ریال(

26646 31343 40039 46878 52646 

ه یک خانوار متوسط درآمد ساالن
 شهری )هزار ریال(

76104 97571 
11943

4 
13983

7 
16018

8 

ک 
ده

رم
ها

چ
 

مسکن یک متوسط هزینه ناخالص 
 خانوار شهری )هزار ریال(

31491 35277 45318 52923 58244 

متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 
 شهری )هزار ریال(

90576 
11401

0 
13945

4 
16363

0 
18859

5 

ل
ک

 

 شهری )هزار ریال(کل هزینه خانوار 
13271

6 
16428

0 
20597

2 
23486

5 
26239

7 
هزینه مسکن خانوار شهری  )هزار 

 ریال(
44383 55141 68399 78467 88310 

ای کلیه مناطق شاخص کرایه مسکن اجاره
 شهری )بدون واحد(

100 6/112 136 2/157 8/176 

 های هزینه ساالنهیک از دهکمحل سکونت خانوار در هرصد خانوار شهری  بر حسب زیربنای در
دهک 

 اول
 26/16 77/17 32/18 63/19 07/23 متر و کمتر 40

 33/12 68/12 39/11 55/14 89/17 متر 50تا  41
دهک 

 دوم
 7/8 44/8 86/9 44/11 47/11 متر و کمتر 40

 32/9 46/8 58/9 19/10 66/13 متر 50تا  41
دهک 
 سوم

 30/5 06/6 97/5 14/9 81/8 متر و کمتر 40
 96/7 98/7 32/9 14/9 58/8 متر 50تا  41

دهک 
 چهارم

 80/3 48/4 08/4 37/6 61/5 متر و کمتر 40
 70/6 32/7 75/7 01/7 34/7 متر 50تا  41
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ست یر به دزهای بخش مسکن در برنامه پنجم نتایج ها و سیاستدر نهایت با توجه به برنامه

 آمده است:

 های پایین جامعه کاهشهزینه مسکن در سبد خانوار کل جامعه افزایش اما در دهک 

 داشته است.

 های پایین شاخص هزینه دسترسی به مسکن در کل جامعه کاهش اما برای دهک

 جامعه افزایش داشته است.

 واحد مسکونی کاهش یافته است. تراکم خانوار در 

 .ضریب جینی افزایش اما ضریب اتکینسون کاهش داشته است 

 درصد جمعیت و سهم بیست فقیرترین درصد ده به ثروتمندترین درصد ده سهم 

 جمعیت روندی افزایشی داشته است. فقیرترین درصد بیست به ثروتمندترین

  های نت خانوار در دهکمحل سکومساحت درصد خانوار شهری بر حسب زیربنای

 پایین جامعه روندی رو به بهبود داشته است. 

 ی مسکونی؛ افزایش سهم زمین و اجاره 

  افزایش هزینه ساخت و ساز؛ 

 کاهش رشد شاخص قیمت مسکن؛ 

ور به نجم کشترین نقاط ضعف و قوت برنامه پدر نهایت پس ارزیابی و تحلیل برنامه پنجم مهم

 باشد: شرح ذیل می
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 ارزیابی برنامه پنجم توسعه )نقاط قوت و ضعف( – 10جدول 

 

 (1396-1400) بخش مسکن در برنامه ششم توسعه کشور

شوار و آن د به دلیل گذشت کمتر از یکسال از برنامه ششم توسعه کشور ارزیابی و نقد عملکرد

از  یکرد دولترونامه باشد. در این برها قابل نقد و ارزیابی میباشد. اما رویکرد برنامهبی حاصل می

. تغییر یافته است ت عرضه محور در دولت قبلی )دولت دهم( به سیاست تقاضا محورسیاس

 ه است: داد به عبارتی دولت طی برنامه ششم در بحث مسکن، اولویت را در چهار محور تقاضا قرار

 های فرسوده؛ساکنان بافت 

 های خودانگیخته؛ساکنان سکونتگاه 

 ها؛خانه اولی 

 های کم درآمد؛ گروه 

 ضعف نقاط قوت
 های فرسوده؛بهسازی و نوسازی بافت 

  فعالیت نهادهای حمایتی همچون سازمان
 بهزیستی، بنیاد مسکن، کمیته امداد و انجمن خیرین

مسکن ساز در زمینه بهسازی، مقاومسازی، تعمیر و 
 و احداث مسکن؛نوسازی، کمک به خرید 

 مسکن  گیری به سمت مسکن استیجاریجهت(
 اجتماعی(؛

 کاهش شاخص دسترسی به مسکن 

 از طریق کاهش مهر مسکن به بخشیسامان 
 هاینقش افزایش و دولت گریتصدی هاینقش

 آن؛ گرانهتنظیم

 دو در درآمدکم هایگروه برای مسکن تامین 
 اجتماعی؛ مسکن و حمایتی مسکن قالب

 در طرح جامع مسکن با اضافه کردن  بازنگری
 پنج محور؛

 های کم کاهش هزینه مسکن در سبد گروه
 درآمد )دهک یک تا چهارم(؛

 های بهبود سطح زیربنای واحد مسکونی در گروه
 کم درآمد؛

 تغییر رویکرد به مسکن مهر با آزاد سازی خرید 
 و فروش آن؛

  عدم وجود برنامه کالن بلند مدت جهت کمک به
 ها؛ سکن این گروهتامین م

 ود نابرابری در برخوداری از امکانات و تسهیالت موج 
 های پایین جامعه؛برای دهک

  دخالت دولت در قالب ساخت مسکن ملکی به جای
 مسکن استیجاری؛

  کنار گذاشن مسکن مهر و عدم ارائه و یا اصالح
های کم های جدید در زمینه تامین مسکن گروهبرنامه

 درآمد؛

 راکنده و مقطعی توسط نهادهای درگیر بهاقدامات پ 
 شکل پرداخت تسهیالت و پرداخت کمک هزینه؛

 غلبه روش مسکن حمایتی به جای مسکن اجتماعی؛ 

 ناکارآمدی سیستم تامین مالی مسکن؛ 

 های کالن اقتصادی و سیاستضعف ارتباط سیاست-

 های بخش مسکن؛

 ها و غلبه عدم وجود سیستم ارتباطی بین سیاست
ت های کوتاه مدت و میان مداولویت دادن به طرحسیاست 

 در بخش مسکن؛ 

 رکود مسکن؛ 

  عدم دستیابی به هدف کمی مسکن)تولید پنج
 هزار( 60میلیون و 

 مسکن در گروه به دسترسی هزینه افزایش شاخص-

 های کم درامد؛

 های تامین عدم برنامه مشخص در زمینه سیاست
 های کم درآمد؛مسکن گروه

 تعادل بین عرضه و تقاضا؛ عدم برقراری 
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. از است بازآفرینی شهری در مقیاس محلیدولت به ساکنان بافت فرسوده رویکرد  رویکرد

 بازآفرینی اد ستادفرسوده و ایج هایبافت ساکنان به درصد 8 سود با بانکی تسهیالت این رو اعطای

ولت به مسکن در دستور کار قرار گرفته است. رویکر د هاشهرستان و هااستان مراکز پایتخت، در

 از دوق بیشبراساس آمار این صن 1396باشد. در سال می یکم انداز پس صندوق ها طرحلیخانه او

که این صندوق  کردند. اما سوال اساسی این است انداز پس و استفاده طرح این از خانوار هزار 220

ر ق بیشتهای پایین جامعه شود. این صندوتوان سبب بهبود وضعیت مسکن دهکتا چه اندازه می

 هیالتتواند تسای میانی جامعه را هدف گرفته است که در نهایت به قشر کارمندان میهدهک

 مناسب ارائه داد.

 
 (ریال میلیون هب مبالغ)  انتظار مدت و یکم اندازپس صندوق حساب محل از تسهیالتی سقف -11جدول 

 http://bank-maskan.ir/6056/index.aspx -منبع: بانک مسکن

 

 ست. دراهای کم درآمدی سیاست اشتباه دوره گذشته را تکرار کرده د گروههمچنین در مور

    ی زمین برا و قیمت ارزان تسهیالت و مالی منابع تامینقانون برنامه ششم:  – 73ماده 

رهای بزرگ به و اوایل دهه هفتاد در شه 60، آنچه از تجربه واگذاری زمین در های کم درآمدگروه

     ه شد، نتایجی جزء افزایش مشکالت مسکن و حل نشدن تامین مسکنویژه کالنشهرها تجرب

 ولت وهای کم درآمد نداشت. از سوی دیگر این رویکرد بر خالف رویکرد تقاضا محور دگروه

کرار تاره بازآفرینی شهری در مقیاس محلی است. از این رو تجربه شکست خورده زمین نباید دوب

ای هدهک )رویکرد توانمندسازی( در برخورد با د موفق جهانیشود. چنین رویکرد برخالف رویکر

 پایین جامعه است. 

پذیر قانون برنامه ششم: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب -78در ماده 

بر ایجاد مسکن برای نیازمندان )مسکن اجتماعی و حمایتی( تاکید شده است. هدف کمی این بند 

باید به  1400هزار واحد بوده است که در سال افق یعنی  77000در حدود  1395در پایان سال 

هزار واحد برسد. با توجه به عدم سیاست مشخص دولت داوزدهم در این زمینه  96000میزان 

مشخص نیست که طرح مسکن اجتماعی و حمایتی بتواند به اهداف کمی خود برسد. دولت دوازدهم 

   دلیل مسائل اجتماعی همچون کاال فرض کردن انسان و ساختن  با مخالفت با مسکن مهر به

 شهرها
حداقل 

مبلغ جهت 
 افتتاح

حداقل مدت 
انتظار اولیه 

 )ماه(

سقف 
 تسهیالت

اکثر حد
مدت 

 بازپرداخت

نرخ سود 
 ساالنه

 روش
 بازپرداخت

 تهران

67000000 12 

800 

 5/9 ماه 144

 و ساده روش
 پلکانی
 و ساالنه
 ایدوره

 200شهرهای باالی 
 هزار نفر جمعیت

600 

 400 سایر مناطق شهری
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ها و مسائل اقتصادی طرح جدید مسکن امید را برای های شبیه به انبار جهت نگهداری انسانخانه

قشر کارگر برخودار از بیمه تامین اجتماعی مطرح کرده است. هر چند تاکنون برنامه واضح و روشی 

 های هدف طرح مسکن امید مطرح نگردیده است. ط و ضوابط و گروهروشن درباره چارچوب، شرای

در  ا است.ههای برنامه ششم توسعه بحث تامین مالی برنامهنکته بعدی در مورد یکی از ضعف

ز سایر ایشتر بها و راهبردهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه واقع باید گفت که اهداف، سیاست

راهبرد  11، هدف کلی 5ها د. به طوری که در بخش مسکن و سکونتگاهباشهای تهیه شده میبرنامه

ن لی ایسیاست تعیین شده است. اما در شرایط اقتصادی کشوری یکی از معضالت تامین ما 15و 

مل است شا هاترین مشکالتی که سبب چالش جدی تامین مالی این برنامهباشد. مهمها میبرنامه

ری گذامایهی سرضعف بازار اولیه سرمایه به منظور تجهیز منابع مال پایین بودن درآمد نفتی کشور،

داری، نگاهها در امور بتوسط بخش خصوصی و عمومی، عدم کفایت سرمایه و درگیر بودن اغلب بانک

ر ل ذکرکود اقتصادی، رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای کل در بازار داخلی است. مجموع عوام

ین دستیابی این برنامه به اهداف کمی خود شده است. همچن شده سبب چالش بزرگ در مسیر

است.  رفتهتصویب طرحی باال دستی به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی در راستای این برنامه شکل گ

 ها سبب موازی کاری در سیاست و اجرا گردد. این موضوع ممکن است در بعضی از جنبه
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 برنامه ششم توسعه در بخش مسکن های اجراییاف سیاستها و اهدبرنامه -12جدول 

 منبع: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. 

 هابرنامه هااهداف سیاست 

شم توسعه
برنامه ش

 

  احیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و بازآفرینی

 ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات

مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب 

یر های غتاریخی، سکونتگاههای مختلف )ناکارآمد، گونه

ای( و ارتقای دسترسی به خدمات و رسمی و حاشیه

 ها با رویکرد محله محور؛بهبود زیرساخت

  بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد

مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با 

 کارمزد پنج درصد؛

  زمین تامین منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و

قل مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حدا

صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در 

 (؛شهرها )با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت

 تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث 

 واحدهای جدید با تشخیص وزرات راه و شهرسازی؛

 های ت ملی ساختمان در پروانهالزام رعایت مقررا

 ساختمانی؛

 ی هااجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش

 مقاوم سازی ساختمان؛

  حمایت از اقدمات بخش غیر دولتی برای احیای

 های فرسوده و نامناسب روستایی؛بافت

 های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعمال سیاست

ه حیا و بهسازی دای نسبت به ااعطای تسهیالت یارانه

 های فرسوده شهری؛درصد از بافت

 ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت،برنامه 

جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه 

 نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی

مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان 

 ساالنه ده درصد؛

 مناطق حاشیه نشین و توانمندسازی  سامان بخشی

های شهری با ها واقع در داخل محدودهساکنان بافت

مشارکت آنها، در چارچوب سند ملی توانمند سازی و 

های های غیرمجاز و ایجاد شهرکساماندهی سکونتگاه

 اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر؛

 ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

 ها و اصالح الگوی مصرف مانمقاوم سازی ساخت

 به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن؛

 احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در 

های واقع در های فرسوده و دسته بندی طرحبافت

 این مناطق؛

  ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان

نشین و برخوداری آنها از مزایای مناطق حاشین

نگری و پیشگیری از ایجاد شینی و پیششهرن

 های غیر مجاز؛  سکونتگاه
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 اقتصاد مقاومتی در زمینه مسکن: برنامه

ز توجه داشته های اقتصادی مقاومتی نیبرنامه ششم توسعه عالوه بر چارچوب آن باید به برنامه

ها با هدف باشد و به طور کلی نباید با آن در تضاد باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی بعد از جریان تحریم

برنامه اصلی اقتصاد مقاومتی به صورت  8برنامه تدوین گردید. در  12رونق و ثبات اقتصادی در قالب 

محور سوم به رونق مسکن  35د مستقیم و غیر مستقیم به برنامه مسکن پرداخته شده است. در بن

باشد اما به مهم بودن بخش مکسن اشاره دارد. هر چند چنین محوری به خودی خود بسیار کلی می

در اقتصاد اشاره دارد. مسکن به دلیل ارتباط تنگاتنگ با متغیرهای کالن اقتصادی با رونق گرفتن 

محور چهارم، به طور  9و  8، 5، 4ی گیرد. در بندهاهای اقتصادی نیز رونق میاین بخش سایر بخش

های های کم درآمد از نظر فقر و فقر مسکن پرداخته است. چالشی که طی برنامهمشخص به گروه

های جامع مسکن هنوز به قوت خود باقی مانده است به طوری که هم اکنون در حدود توسعه و طرح

اند. تمامی این رسمی اسکان یافتهو اسکان غیر  1های فرسودهدرصد از جمعیت کشور در بافت 30

های موارد در برنامه ششم نیز مطرح شده است. اما در هر دو برنامه به چگونگی فرآیند کار و سیاست

 در پیش گرفته شده به شکل روشن پرداخته نشده است. 

ه است. محور پنجم به افزایش سهم صندوق ذخیره ارزی از درآمد نفت اشاره شد 13بند در 

 سکن ومستقیم درآمدهای نفتی سبب پیدایش بیماری هلندی و به تبع آن کاالیی شدن متزریق 

ایش و افز های جامعه راافزایش نرخ تورم و نقدینگی است. چنین شرایطی شکاف طبقاتی میان دهک

فتم به همحور  1گردد. بند های کم درآمد میموجب افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار گروه

ر دولت آن د باشد که نمونهزی اقتصاد و به عبارتی کوچک سازی دولت در ارتباط میمباحث آزادسا

ه ر آن دوردشده  های بکار گرفتهسازندگی و مقارن برنامه اول توسعه رخ داد. البته به دلیل سیاست

سبب چالشی بزرگ در بحث مسکن گردید. اما هدف در اینجا مشارکت اقتصادی مردم جهت 

بند  59اده محور هشتم مطابق با م 2باشد. بند گیری دولت رانتی میهدم شکل پاسخگویی دولت و

هری و مران شهای توسعه و عباشد. این بند تاکید بر تحقق پذیری طرحقانون برنامه ششم می "ت"

در  31ند ب و حفظ حقوق شهروندان تاکید دارد.روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری 

های ه بحث تعاونیبدر بند دوم اشاره  11باشد. محور قانون برنامه ششم می 60با ماده برابر  9محور 

وبی مسکن در کشور دارد که این طرح به دلیل مشکالت نهادی در زمینه مسکن دستاورد مطل

-جربهتهمین محور توجه به مشارکت بخش عمومی و خصوصی دارد که در  8نداشته است. در بند 

ن نقش تواتماعی در کشورهای ذکر شده اشاره دارد. به درستی از این بند میهای موفق مسکن اج

 حکومت محلی به عنوان پایه توسعه استنباط کرد. 

 

                                           
 یا مسکونی واحد میلیون 6/2 در خانوار میلیون8/2 که کنندمی زندگی فرسوده بافت در نفر میلیون10 حاضر حال در 1

 .هستند ساکن غیررسمی هایسکونتگاه
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 محورها و بندهای برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن -12جدول 
 بندها محورهای اصلی

 - وریبرنامه ملی ارتقای بهره .1
صاد )توسعه گرایی اقتبرنامه ملی پیشبرد برون .2

 صادرات غیر نفتی(
- 

زایی برنامه ملی ارتقای توان تولیدملی )درون .3
 اقتصاد(

 ها؛بنگاه سرمایه تامین در سرمایه بازار نقش . تقویت23
 مسکن بخش . رونق35
 هایپروژه مالی تامین در سرمایه بازار نقش . تقویت40

 بازار ایمنطقه دفاتر محوریت و گیریشکل با استانی
 سرمایه

 توسعه و اقتصاد کردن بنیان عدالت ملی برنامه .4
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 نتیجه گیری -3

ها حاکی از آن است که در بینیدرصد گذشته است و پیش 50جمعیت ساکن در شهرها از مرز 

درصد برسد.  90ی نزدیک جمعیت ساکن در شهرهای کشورهای در حال توسعه به مرز آینده

های خودانگیخته، های زیادی ازجمله فقر شهری، گسترش سکونتگاهشهرهای با چالشبنابراین 

شوند. مسکن به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی و به طور مشخص مشکل مسکن روبه رو می

گیرد. داشتن سرپناه و خانه عنوان یکی از حقوق اجتماعی است که در ذیل حقوق شهروندی قرار می

باشد. مسکن از مکانی امن پوشاک به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح می در کنار غذا و

های زندگی بشری مرکز توجه قرار دارد. این ها تا کارکردها و ارتباط آن با سایر بخشبرای انسان
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بخش نقشی موثر در اقتصاد، اجتماع و در کل نهاد بشریت دارد. هم اکنون مسئله تامین مسکن به 

باشد. در این میان چالش مسکن به کلیدی ترین مسئله در شهرهای جهان سوم مطرح می عنوان

ویژه مسکن کم درآمدها به عنوان یک مسئله و چالش جهانی مطرح است که در کشورهای در حال 

المللی توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است. بر این اساس مجامع و نهادهای جهانی و بین

اند. مرور ادبیات جهانی در کم درآمد گذاشته ای رفع مشکل مسکن به ویژه در گروههمت خود را بر

موضوع است. های کم درآمد، بیانگر رویکردهای مختلف درباره حل این زمینه تامین مسکن گروه

عمومی، رویکرد خدمات مبنا و ... همگی جهت پاسخ گویی به این  رویکردهای همچون مسکن

اند. در میان رویکردهای مطرح در ادبیات جهانی توانمند سازی به پرداختهچالش مهم در شهرها 

شود. به عبارتی این رویکرد با پایان دادن نقش مستقیم و سیاست عنوان رویکری موفق مطرح می

گر آن در کنار مشارکت عمومی و عرضه مستقیم مسکن توسط دولت به نقش مکمل و تسهیل

. به عبارتی این رویکرد بر حلقه گمشده در توسعه، اجتماع محلی فعالیت بخش خصوصی تاکید دارد

و حکومت محلی تاکید دارد. بنابراین تمامی کشورها جهان به نوعی به دنبال حل چالش مسکن 

براساس شرایط اقتصادی و سیاست اجتماعی مربوط به کشور خود هستند. کشورهای موفق در این 

ری( به عنوان راهبردی جهت پاسخگویی به این مشکل بر زمینه به بحث مسکن اجتماعی )استیجا

رسد سیاست موفقی بوده باشد. به تبع چنین شرایطی در ایران نیز توجه به اند که به نظر میآمده

های کم درآمدها نیز مطرح بوده است. پنج برنامه قبل از انقالب و شش بحث تامین مسکن گروه

 هایی ارائه و اجرا ن تامین مسکن برنامه، راهبرد و سیاستبرنامه پس از انقالب به نوعی در زمی

اند. در برنامه اول توسعه تا چهارم راهبردهای همچون زمین و مسکن رایگان، مسکن اجتماعی کرده

هایی جهت پاسخ گویی به و حمایتی و  در برنامه چهارم مسکن مهر به عنوان راهبردها و طرح

ها استنباط شده است شکست وده است. اما آنچه از این برنامههای کم درآمدی بچالش مسکن گروه

های پنجم و شناسی برنامهسیاست در این زمینه بوده است. با توجه موضوع این پژوهش که آسیب

توان گفت که شود. به طور کلی میششم است به طور مشخص به این دو برنامه پرداخته می

هم ندارند. تفاوت آنها در زمینه اجرایی است که این موضوع  محتوای برنامه چهارم و پنجم تفاوتی با

-گردد. یکی از عوامل عدم تحقق اهداف برنامهها در ارتباط با مسئله مسکن بر میبه رویکرد دولت

ها با طول دوره دولت منتخب بوده است. در ابتدای برنامه های توسعه عدم تقارن زمانی این برنامه

ت دهم سیاست عرضه محوری بود که در دولت یازدهم به سیاست تقاضا پنجم توسعه رویکرد دول

    های مرتبط با تامین مسکن ها جهت سنجش سیاستمحوری تغییر یافت. بسیاری از شاخص

( رو به بهبود یافته است. اما از ابتدا تا انتهای 1386-96سال ) 10های کم درآمد در بازه زمانی گروه

های مقطعی و پروژه روندی نزولی طی کرده است. بکارگیری سیاست( 1390-94برنامه پنجم )

های کم درآمد یکی محور و نبود سیاست یکپارچه و هماهنگ کننده نهادهای مرتبط با مسکن گروه

باشند. با استقرار دولت در میان برنامه ترین موانع جهت پاسخگویی به این چالش مطرح میاز مهم
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های متناسب با مورد بازنگری انجام گرفت اما راهبردها و سیاست پنجم توسعه طرح جامع مسکن

های کم درآمد در این برنامه توسط دولت یازدهم پیگیری نشد. در نهایت برنامه پنجم مسکن گروه

های گذشته موفقیتی نسبت به گذشته حاصل نکرد. در ادامه سیاست برنامه نیز همانند برنامه

ها برنامه ششم توسعه با نگاهی به سند چشم انداز و برنامه تمحوری و نگارش اهداف و سیاس

باشد. این برنامه نقاط مشترکی با برنامه اقتصادی مقاومتی دارد. اقتصادی مقاومتی در حال اجرا می

تنها تفاوت آن در بروکراسی کمتر اهداف و راهبردهای برنامه اقتصادی مقاومتی است. برنامه ششم با 

ی بیشتری به مقوله مسکن و به ویژه مسکن کم درآمدها پرداخته است. اما هااهداف و سیاست

 نتیجه آن جز در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نتیجه مطلوبی نبوده است. 
 

 پیشنهادات:

 د؛های کم درآمگیری از تجربیات موفق کشورها در زمین تامین مالی مسکن گروهبهره 

 هایانگر و قانون گذار با مشارکت سازمیش نقش تسهیلکاهش دخالت مستقیم دولت و افزا 

 مردم نهاد، شهرداری و بخش خصوصی؛ 

 های کم درآمد؛اتخاذ رویکرد توانمندسازی در زمینه تامین مسکن گروه 

 های طرح جامع؛توجه به چارچوب و راهبردها و سیاست 

 های اقتصاد مقاومتی در زمینه مسکن؛پیگیری برنامه 

 های هدف؛های متناسب با گروهارائه برنامه 

 های کم درآمد؛سیاست تقاضا محوری با تاکید بر گروه 

 های تامین مسکن کم درآمدها در شهرها؛محلی کردن برنامه 

 استفاده از ظرفیت خیره و وقف جهت تامین مسکن کم درآمدها؛ 
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