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مقدمه 
در سطح جهانی ،واحدهای مسکونی کمدرآمد شهری بارها و بارها فاقد امکانات اولیه و اغلب در مکانهای نامناسب
توصیف شدهاند ) .(Bramley et al., 2010: 14آنها در محالت بیش از حد شلوغ با امکانات نامناسب و
ساختمانهای بیکیفیت محیطی سکنی گزیدهاند ) .(Addo, 2013: 543با این حال ،مسکن بهعنوان یک نیاز اساسی
در هر جامعه و بهعنوان یک ثروت فردی برای خانوارهای کمدرآمد درنظر گرفته شده است (Osumanu et al.,

) .2016: 139پس تهیة مسکن برای اقشار کمدرآمد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشکلی اساسی است که
زمینة گسترش زاغهنشینی یک میلیارد نفر در مناطق فقیرنشین در شهرهای جهان را بهوجود آورده است (Average,
).2019: 927

از قرن بیستم حق مسکن برای جامعه در بیشتر کشورهای توسعهیافته بهعنوان یکی از حقوق شهروندان بهرسمیت
شناخته شده و بهتدریج به وظیفه دولت های آن جوامع تبدیل شده است .اما با این حال ،در کشورهای در حال توسعه،
بهرغم تأکید بر اهمیت مسکن بهعنوان نیازی پایهای و حقی بنیادین ،درصد قابلتوجهی از خانوارهای شهری قادر به
تأمین آن نیستند .از این رو ،داشتن مسکن روزبهروز پیچیدهتر شده و شرایط خانوارها بحرانیتر میشود (Short, 2007:
.199

در خصوص سیاستهای مسکن کمدرآمد ،ایجاد سرپناه اهمیت زیادی دارد و مکانهای مسکنگزینی تحت تأثیر
سیاست های دولتی قرار دارند .عالوه بر این ،مسکن یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای چین ،استرالیا ،انگلستان،
و ایاالت متحدة امریکا و ایران بهشمار میآید .با این نگاه ،در برنامهها و سیاستهای ملی ،الزم است برخوردی متفاوت و
متناسب با مسکن کمدرآمد شهری صورت پذیرد و برای این امر ضرورت دارد ظرفیتها و پتانسیلهای درآمدی هر
منطقه بررسی و تحلیل شود تا تصمیمگیری علمی ،نظاممند ،و منطقی در ارتباط با توان توسعة مسکن انجام پذیرد و
تعیین شود که هر منطقه در فرایند توسعه در چه جایگاهی قرار دارد و متناسب با آن جایگاه چه امکانات و تسهیالتی نیاز
دارد (یگانگی دستگردی.)64 :1389 ،
در کشورهای درحال توسعه ،مانند ایران ،بهطور معمول شکاف بین بهای مسکن با درآمد خانوارها به گونهای بوده که
باعث رواج پدیدة اسکان غیررسمی یا حاشیهنشینی در کشور شده است و این واقعیت نشان از ناکارآمدی سیاستهای
اجتماعی در بخش مسکن دارد؛ یعنی نهادها و راهکارهای تأمین رفاه کارآمد نبودهاند یا با قواعد رشد اقتصادی انطباق
الزم را نداشتهاند .سیاستهای تأمین مسکن پس از انقالب اسالمی با تصویب قانون زمین شهری و تثبیت قیمت زمین
اراضی شهری را تملک کرد تا زمین و مصالح ارزان را در اختیار مصرفکنندة نهایی قرار دهد تا برای خود مسکن بسازد.
بنابراین ،با توجه به مطالعات انجامگرفته در داخل کشور و مقایسة این موضوع ،میتوان اظهار کرد که موضوع
سیاستهای مسکن کمدرآمد یکی از موضوعات مهم بین رشتهای و میانرشتهای و تلفیقی از علوم جغرافیا ،اقتصاد ،و
جامعهشناسی ،برنامهریزی شهری ،حقوق و علم سیاست و مدیریت است که نقاط اشتراک و همپوشانیهای زیادی در این
رشتهها وجود دارد .با عنایت به ضرورت این امر و منافع اقتصادی حاصل از آن ،توسعة برنامههای کشور باید با نگرش
تأمین مسکن کمدرآمد و با رویکرد یکپارچه انجام پذیرد .پس میتوان از آن بهعنوان راهبردی بهمنظور کاستن از عدم
توازنهای منطقهای و سرزمینی در جهت تعدیل نابرابری میان افراد کمدرآمد و پُردرآمد از حیث فرصتها ،منابع ،و منافع
استفاده کرد .بر این اساس ،هدف اصلی این نوشتار تحلیلی تطبیقی است از کم و کیف تدوین سیاستهای مسکن
کمدرآمد در کشورهایی مانند چ ین ،استرالیا ،انگلستان ،و ایاالت متحدة امریکا و مقایسة آن با کشور ایران ،تا با شناخت
تفاوتها و تشابهات ،چالشها و نقاط ضعف و قوت ،فرصت و تهدید سیاستهای مسکن کمدرآمد در کشور مشخص
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شود .بنابراین ،به دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی است :ساختار سیاستگذاری مسکن در کشور ایران چه تفاوت و
شباهت هایی با کشورهای چین ،استرالیا ،انگلستان ،و ایاالت متحدة امریکا دارد؟

مبانینظری 

1

در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای غیر عضو سازمان اتحادیة اروپا ،بیش از  28میلیون
واحدهای مسکونی اجارهای ثبت و گزارش شده است که بهطور متوسط حدود  6درصد از کل مساکن را به خود اختصاص
دادهاند .با اینکه هنوز هم تفاوتهای قابلتوجهی در تعریف ،اندازه ،دامنه ،جمعیت هدف ،و نوع ارائهدهندة مساکن
اجتماعی وجود دارد ،مسکن اجتماعی بهعنوان محل اقامت اجارهای مسکونی با قیمتهای زیر بازار ارائه میشود و بر
اساس قوانین خاص مانند نیازهای مشخصشده یا لیستهای انتظار تخصیص داده شدهاند (Salvi del Pero et al.,

) .2016: 5نمونهای از مسکن اجتماعی با ارائة یارانهای در کشورهایی مانند استرالیا ،کانادا ،آلمان ،و انگلستان ،مسکن
عمومی در کشورهای دانمارک ،استرالیا ،و ایاالت متحده ،و مسکن شورایی در انگلستان رواج پیدا کرده است
) .(Steinhardt and Manley, 2016: 129در برخی دیگر از کشورها ،مانند اتریش و لتونی ،مسکن اجتماعی در
کنار مسکن شهری ارائه میشود .عالوه بر این ،در لیتوانی ،شهرداریها عالقهمندند که مسکن را در بازار خصوصی اجاره
کنند و آن را به خانوارهای لیست انتظار اجاره دهند ) .(Hegedüs, 2012: 15در کشور انگلستان ،مسکن شورایی با
مسکن اجتماعی همزیستی دارد ) .(Abastante et al., 2018: 751در ایاالت متحده ،مسکن عمومی توسط مقامات
مسکن محلی همراه با برنامههای خاص برای افراد مسن و افراد معلول اختصاص داده شده است .همچنین ،در این کشور
خانههای اجارهای با نرخهای زیر بازار توسط شرکت خصوصی و غیرخصوصی در دسترس است و ارائه میشود (Yung

) .and Chan, 2020: 45در ایرلند ،مسکن اجتماعی توسط صاحبان خصوصی اجاره و به دریافتکنندگان هزینة
مسکن اختصاص داده میشود) . (Norris and Byrne, 2017: 19-28در سوئد ،جایی که هیچ بخش رسمی
مسکن اجتماعی وجود ندارد ،انجمنهای شهری مسکن و امالک را تهیه میکنند که بهطور فزایندهای به خانههای
کمدرآمد شهری کمک میکنند .در آلمان ،تعهدات مسکن اجتماعی در مورد واجد شرایط بودن و سطح اجاره فقط در
طول دورة یارانههای مالی حمایت میشوند (Buckley and Kalarickal, 2005: 235; Dohnke et al.,

) 2015: 843; Robinson et al., 2016: 60در فرانسه ،مشوّقهای مالیاتی به افزایش فعالیت توسعهدهندگان
خصوصی در مسکن ارزانقیمت منجر شده است ) .(Hoekstra, 2013بنابراین ،مسکن اجتماعی ،که متمایزاز «مسکن
ارزانقیمت»« ،خانههای اجارهای» ،و «مالکانه» است ،از طریق طیف وسیعی از حمایتهای طرف عرضه و تقاضا (از
جمله کمکهزینة مسکن یا کوپن ،یارانهها) ،برای خانوارها مقرونبهصرفهتراست..
در کنار این اصالحات ،که در برخی از این کشورها رایج شده است ،مفاهیم مسکن دچار تغییرات اساسی شده و با
رویکردهای سیاستگذاری در بازار همراه شده است؛ بهطوریکه امروزه ،در بسیاری از کشورها ،مسکن اجتماعی برای
خانوارهایی درنظر گرفته شده است که نمیتوانند مسکنی با نرخ بازار تهیه کنند ).(Pearce and Vine, 2014: 659

سیستمهای مسکن اجتماعی درجهان به دو صورتـ مدلهای جهانگرایانه و مدلهای هدفمندـ طبقهبندی کردهاند.
مدلهای جهانگرایانه ،از لحاظ تئوری ،برای سطح گستردهای از مردم با درآمدهای باال در بازار تدارک دیده شدهاند ،اما
مدلهای هدفمند مسکن اجتماعی بهطور انحصاری برای افراد کمدرآمد و کارگران بهکار گرفته شدهاند .بنابراین ،به دلیل
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چالشهای قابل توجه در دسترسی به مسکن اجتماعی ،در عمل ،تمایزات بین سیستمهای جهانی و هدفمند همیشه
مشخص نبوده است و بسیاری از سیستمهای مسکن اجتماعی ،که با عنوان جهانیگرایی شروع بهکار کردند ،بهتدریج
مورد هدف قرار گرفتند ) .(Watts and Fitzpatrick, 2018در هلند ،به دنبال تصمیم کمیسیون اروپا درمورد
کمکهای دولتی ،که مستلزم تخصیص دقیق مسکن اجتماعی بود ،انتقال به یک رویکرد هدفمندتر را در برنامههای خود
قرار داده و اهداف مسکن خانوارهای کمدرآمد را در کمیسیون تصویب کردهاند .با وجود این ،بیش از نیمی از جمعیت
هلند تحت سقف درآمد جدید واجد شرایط مسکن اجتماعیاند

;(Johnston and Regan, 2017: 329

).Cantillon, 2011: 436

گذاریمسکنکمدرآمددرکشورچین 


سیاست
کشور چین با وجود سابقة طوالنیمدت در تأمین مسکن یارانهای مفهوم جدیدی را وارد ادبیات تامین مسکن کم
درآمدهای خودنموده است؛ بهطوریکه ،با استفاده از این اصالحات جدید ،باعث تغییر اساسی در تولید و تامین مسکن
شده است و افزایش نرخ رشد  20به  70درصد را تجربه کرده است .سیاست مسکن با درآمد کم در این کشور یک هدف
متحرک است .زیرا دولت بهطور مداوم سیاست خود را تغییر میدهد .اما پس از تالش شدید برای خصوصیسازی مسکن
تقریباً دو دهه و پس از آنکه چندین دوره از مقررات نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند ،دولت مرکزی تغییر روش داد و
سیستم جدیدی از مسکن کمدرآمد را در سال  2007ایجاد کرد و برنامههای بلندپروازانهای را برای مساکن کمدرآمد
طراحی کرد ) .(Ministry of Land and Resources, 2011در حال حاضر ،دو نوع اصلی از مسکن کمدرآمد در
چین وجود دارد .1 :مسکن ارزان اجارهای و  .2مسکن اقتصادی و راحت .پس یارانههای مسکن در بخشهای اجارهای به
خانوارهای کمدرآمد به اشکال مختلف در ذیل ارائه شده است« .1 :تأمین مسکن با رانت کنترلشده» ،یعنی مسکن
عمومی که توسط دولت یا واحدهای کاری با اجارههای تحت کنترل دولت تهیه میشود؛ « .2یارانة اجاره» ،یعنی
یارانههای پولی به خانوارهای کمدرآمد که در بازار مسکن خصوصی اجاره میکنند؛ « .3کاهش اجاره» ،یعنی کاهش
اجاره برای خانوارهایی که قبالً در خانههای اجارهای عمومی زندگی میکنند .از سال « ،2007کاهش اجاره» با «یارانة
اجاره» ترکیب شد؛  .4مسکن اقتصادی و راحت از دیگر سیاستهای این کشور بود .در جدول  1به انواع سیاستگذاری
مسکن در کشور چین اشاره شده است.
مسکنکمدرآمددرکشورچین 

سیاستگذاری

جدول.1انواع
نوعمسکن 
مالکیت
تصدی مسکن
ارائهدهندگان

یارانهها

هدف

زاناجارهای

مسکنار
دولتی یا خصوصی
اجارهای
دولتهای شهر ،واحدهای کاری،
توسعهدهندگان و خانوارها
 .1تهیة مسکن با رانت
کنترلشده
 .2یارانة اجاره
 .3کاهش اجاره
خانوادة کمدرآمد که مشکل
مسکن دارند

مسکناقتصادیوراحت
خصوصی
عمدتاً متعلق به آن ،سهم بسیار کمی از آن اجاره است

اجارۀمسکنعمومی
دولتی با خصوصی
اجارهای

توسعهدهندگان

دولت شهری ،واحدهای کاری ،توسعهدهندگان

زمین رایگان ارائهشده توسط دولت شهرداری ،قیمت
کنترلشده توسط دولت با  3درصد حاشیة سود

زمین ممکن است رایگان باشد ،رانتهای
تنظیمشده هزینه /کاهش مالیات

خانوارهای کمدرآمد و متوسط (قبل از سال )2007
خانوارهای کمدرآمد با مشکل مسکن (بعد از سال )2007

خانوارهایی با درآمد متوسط پایین ،کارمندان
جدید و واجد شرایط مهاجران با مشکل اسکان

منبعBBHURD, 2010; Beijing Municipal Government, 2011 :
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گذاریمسکنکمدرآمددرکشوراسترالیا 


سیاست
داشتن مالکیت خانه آرزویی بزرگ در کشور استرالیا است که امنیت مالک و مزایای طوالنیمدت اجتماعی و اقتصادی را
برای صاحبان خانه فراهم میکند؛ اگرچه آنها در معرض برخی خطرهای مالی قرار میگیرند ) ،(AIHW, 2013روند
مالکیت خانه در این کشور طی بیست سال گذشته  4درصد کاهش یافته است (از  71درصد در سالهای  1995-1994به
 67درصد در سال  .)2014-2013در حالی که نسبت خانوارهای دارای وام مسکن همچنان در حال افزایش است (36
درصد نسبت به  30درصد در سال  .)1995-1994بنابراین ،نسبت اجارة خانوارها نیز طی بیست سال گذشته افزایش
یافته است (از  26درصد در سالهای  1995-1994به  31درصد در سالهای .(ABS, 2015) )2014-2013

بودجة مشترکالمنافع برنامههای مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه در استرالیا از طریق پرداخت ویژة مسکن
ارزانقیمت و توافقنامههای ملی مرتبط بین دولت مشترکالمنافع و دولتهای ایالت و سرزمین تأمین میشود .در
سالهای  2016-2015بودجه تحت قرارداد ملی مسکن ارزانقیمت چارچوبی گسترده برای دولتهای محلی ،ایالت ،و
سرزمین ارائه کرد که نتایج آن بهبود مسکن در انواع تصدیها و همچنین کاهش بیخانمانی بود (Hodkinson and

) .Robbins, 2013همچنین ،در این توافقنامه بر افزایش ساختهای بیشتر و اطمینان از بهبود نتایج مسکن،
اختصاص بودجه برای بیخانمانی ،و اطمینان بیشتر به ارائهدهندگان خدمات به افراد کمدرآمد تأکید شد .بنابراین،
موافقتنامههای ملی چارچوبهایی برای همة سطوح دولت فراهم کرد که در آینده برای مقرونبهصرفهبودن مسکن و
اثرهای آن برای بیخانمانهای کمدرآمد و متوسط بیان شده است .در سالهای  ،2016-2015دولت استرالیا  1.8میلیارد
دالر به دولتهای ایالتی و سرزمینی برای پشتیبانی از تحویل مسکن و بیخانمانی از طریق موافقتنامههای مشارکت
ملی و  4.4میلیارد دالر کمکهزینة اجارة مشترکالمنافع اختصاص داد ) .(Wiesel et al., 2015همچنین ،دولتها در
حال آزمایش اشکال جدید رویکردهای سرمایهگذاری ،از جمله سرمایهگذاری در تأثیرات اجتماعی ،برای پاسخدادن بهتر
به موضوعات چالشبرانگیز اجتماعی مانند بیخانمانیاند .مشارکت بین بخش خصوصی ،آژانسهای غیردولتی و دولتها
بهعنوان منابع جدیدی از بودجه درنظر گرفته شدهاند و چشماندازهای طوالنیمدت را برای بودجه فراهم کردهاند و زمینة
انعطافپذیری در ارائة خدمات و امکانات مسکونی را ارائه دادهاند ) .(Wiesel et al., 2015بنابراین ،در این کشور
مسکن معموالً از طریق تهیة مسکن اجارهای یارانهای (مسکن اجتماعی) ،پرداختهای مالی ،و سایر حمایتها از
مستأجرهای خصوصی از طریق خدمات تخصصی بیخانمانی ارائه میشود .پس سیاستگذاری این کشور زمینه را برای
اختصاصدادن بودجه توسط دولت و حمایت از افراد اعم از بیخانمان و در معرض خطر بیخانمانی یا نیاز به حمایت برای
تأمین و نگهداری مسکن فراهم کرده است .دولت در سه زمینة اصلی در مساعدت مسکن نقش دارد :خدمات مسکن
اجتماعی ،کمک مالی (مسکن خصوصی) ،و خدمات تخصصی بیخانمانی .سیاستها و برنامهها در هر دو سطح ملی و
ایالتی /قلمرو عمل میکنند .مسکن در استرالیا به اشکال مختلف ارائه شده است (شکل .)1
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شکل.1اشکالاولیةکمکمسکندرکشوراسترالیا 2016-2015،

گذاریمسکنکمدرآمدشهریدرکشورامریکا 


سیاست
کنگره با تصویب قانون اصلی مسکن عمومی در سال  ،1937بیش از آنکه از مسکن کمدرآمد حمایت کند ،به بهبود
ترویج اشتغال در مشاغل ساختمانی عالقهمند بود .تا اواسط دهة  ،1970دولت فدرال تقریباً همة برنامههای مسکن را
طراحی ،تأمین مالی ،و اجرا میکرد .همچنین ،برنامههای طبقهبندیشده حداقل عرض جغرافیایی را برای ایاالت و
مناطق فراهم میکرد .مقامات مسکن عمومی در شهرها و شهرستانها برای توسعه ،مدیریت مسکن عمومی و سپس
برنامة کوپن را اجرا کردند .آنها در پاسخ به حکم دادگاه مبنی بر اینکه دولت فدرال فاقد اختیارات قانون اساسی برای
اعمال اختیارات از حوزههای مسکن است به راهاندازی سایتهای مسکن عمومی اقدام کردند .دولتهای محلی برای
رونق مسکن ،سایتهای مسکن عمومی را رواج دادند و برای تأمین ساختوساز آن از منابع مالی اوراق قرضه استفاده
کردند .بنابراین ،دولت فدرال خدمات بدهی اوراق قرضه را پرداخت و قوانین و مقرراتی را درمورد استانداردهای واجد
شرایط بودن مستأجر ،سطح اجاره ،استانداردهای ساخت و طراحی ،و تقریباً همة جنبههای دیگر مسکن عمومی را صادر
کرد .بنابراین ،از دولتهای محلی در حمایت از مسکن اساساً با نام «بازوی دولت فدرال عمل» یاد میکنند (Guthrie
).and McQuarrie, 2005: 17

از اواسط دهة  1970و زمانی که دولت اولین برنامة اعطای مسکن را ایجاد کرد ،ایاالت و محالت نقش بیشتری در
سیاستهای مسکن ایاالت متحده بازی کردند و در سالهای بعد ،بیشتر برنامههای جدید مسکن دولت این روش را
دنبال کردند .این برنامهها شامل برنامة توسعة مسکن برای توسعة جامعه ،برنامة مشارکت در سرمایهگذاری ،و کمکهای
بالعوض به بومیان امریکا ،بیخانمانان ،و سایر افراد است .عالوه بر این ،اعتبار مالیات مسکن با درآمد کم بزرگترین
برنامة یارانة مسکن اجارهای فعال در این کشور شناخته شده است .بنابراین ،امروز ،دولت فدرال بودجة اکثریت قریب به
اتفاق برنامههای یارانهای کشور را تأمین میکند .اکنون ایالتها و محالت در تصمیمگیری نوع مسکن ،که یارانه پرداخت
میکنند ،مورد توجه ویژهای قرار گرفتهاند .مکان ساخت مسکن ،میزان مشارکت توسعهدهندگان سازمانی یا غیرسازمانی،
و حتی نوع ارائة یارانهها و کوپن را در سرلوحة برنامههای خود قرار دادهاند ).(Collinson et al., 2015: 62
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از نظر بودجهای ،برنامههای مسکونی میراث دولت بیش از یکسوم بودجة کل در  2010را تشکیل داد و  42درصد
دیگر کوپنها است .کمکهای بالعوض دارای حدود  19درصد بود .در بقیة این بخش تأکید ویژهای شد بر چهار نوع
عمدة یارانة مسکن ملی ،شامل مالیات و یارانههای مالی؛ اعتبار مالیات مسکن با درآمد کم؛ کوپنهای مسکن عمومی؛ و
مسکن ).(Oxley, 2015

اگرچه بیشتر مردم سیاست مسکن در ایاالت متحده را با مسکن عمومی مرتبط میکنند ،دولت فدرال یارانة مسکن
بسیار بیشتری برای افراد بیخانمان در قالب مزایای مالیاتی برای مالکیت خانه درنظر گرفت؛ یعنی حدود  7میلیون
مستأجر کمدرآمد از یارانة مسکن فدرال در سال  2008از این مزایا بهرهمند شدند.؛ بیش از  50میلیون صاحبخانه از
مزایای درآمد بدون مالیات از اجارة مسکن در خانههای خود استفاده کردند .بسیاری از آنها همچنین از سود رهن و کسر
مالیات بر دارایی از مالیات بر درآمد فدرال خود بهره بردهاند .هزینة فدرال برای مسکن مستقیم در سال  2008کمتر از
 40.2میلیارد دالر بود .در همان زمان ،کسر سود وام مسکن و سایر مزایای مالیات صاحبخانه به  200میلیارد دالر
میرسید .درواقع ،گزارشها در این کشور نشان میدهد خانوارهایی که درآمدشان بیش از  250،000دالر در سال است
بیش از ده برابر این مبلغ یارانه دریافت کردهاند و خانوارهای که دارای درآمدی بین  40،000تا  75،000دالر هستند،
عالوه بر کسر سود وام مسکن ،از سایر هزینههای مالیات برای مالکیت خانه شامل کسر پرداخت مالیات بر امالک،
کاهش مالیات بر فروش امالک مسکونی ،کمبود مالیات بر درآمد ناشی از مسکن ،و کمترین وامهای رهنی برای
خریداران مسکن را بهرهمند شدهاند .در این کشور ،مسکن یکششم هزینههای مصرفی در ایاالت متحده را تشکیل
میدهد ،که بعد از غذا در ردههای بودجة دوم است .کد مالیاتی ایاالت متحده مهمترین ابزاری است که بر مسکن تأثیر
میگذارد .دولت فدرال با دادن مزایای مالیاتی به مالکان خانه ،اجارة یارانه میدهد و کسر پرداخت سود وام را مجاز
میداند .همچنین ،یارانههای سخاوتمندانهای برای اجارة مسکن از طریق استهالک تسریع شده و سایر مزایای مالیاتی
درنظر گرفته شده است .طرحهای اعتباری با بهرة کم ،مانند ادارة مسکن فدرال و برنامة وام دولت سربازان قدیمی ،به
گروههای خاصی از افراد اجاره میدهد که با نرخ بهره زیر بازار وام بگیرند .بهطور کلی ،کل بخش مسکن در طول تاریخ
از حمایت فدرال از مؤسسات پسانداز و وام و فعالیت آژانسهای فدرال مانند انجمن رهن ملی فدرال ،که عملکرد صحیح
بازار ثانویة رهن را تسهیل میکند ،بهرهمند شده است .سرانجام ،تعدادی از برنامههای محلی و ایالتی به خانوارهای
کمدرآمد در یافتن مسکن کمک میکنند .این موارد شامل کمکهای بالعوض توسعة جامعه ،یارانة ساخت مسکن
کمدرآمد ،و مداخلة مستقیم کارگزار عمومی برای ساخت و بهرهبرداری از مسکن عمومی است (Hernández and
).Bird, 2010: 8

گذاریمسکنکمدرآمددرانگلستان 


سیاست
در کشور انگلستان تهیة مسکن اجتماعی یا عمومی از طریق بازیگران مختلفی مانند آژانسهای عمومی (مقامات ایالتی و
محلی) ،سازمانهای بخش سوم (انجمنها و بنیادهای مسکن) ،و تعاونیها یا سرمایهگذاران خصوصی (با کمکهای
بالعوض دولتی) تأمین شده است .نوع غالب تأمینکننده و تصدی مسکن در این کشور بهصورت (اجاره ،مالکیت ،و
تعاونی) است .ون بورتل و همکاران ( )2019بیان کردند که در دهههای اخیر در این کشور ،اشکال ترکیبی بیشتری از
تأمین کاال ظاهر شده است که در آن مسکن از طریق همکاری بین انواع بازیگران تحویل داده میشود ،از جمله
همکاری فزاینده بین مستأجران و ارائهدهندگان مسکن حرفهای ترکیبی فزاینده از بودجة عمومی و خصوصی را بیان
میکند ) .(Van Bortel et al., 2019: 2گرایش به اشکال ترکیبی بیشتر تأمین مسکن را میتوان با پیشرفتهای
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مختلف در جهت پاسخی به روند نئولیبرال درازمدت یا بخشی از آن و تعدیل دولت در حمایت مستقیم و تأمین مسکن
اجتماعی دانست .بهعنوان مثال ،این امر تأمینکنندگان مسکن بخش سوم را مجبور کرد که هرچه بیشتر به امور مالی
خصوصی اعتماد کنند ) .(Haffner et al., 2009این مورد در عالقهمندی انجمنهای مسکن برای جذب مالی
سرمایهگذاران نهادی از طریق اوراق قابل مشاهده است ) .(Haffner et al., 2015این چیدمانهای مشترک
گروههای شهروندان اغلب توسط بازیگران دولتی ،بخش سوم و /یا خصوصی پشتیبانی میشود )(Czischke, 2017

که بخشی از خدمات جمعی را سازماندهی میکنند .این پیشرفت نهتنها در بخش مسکن ،بلکه در زمینههای مختلف
خدمات دیگر مانند انرژی ،مراقبت از کودکان ،و آموزش اتفاق افتاده است ) .(Tummers, 2015مشارکت بیشتر
شهروندان ،که امور را به دست خودشان میگیرند ،نیز توسط دولتهای ملی پذیرفته شده است و با برنامة بزرگ جامعه و
بومیگرایی و مشارکت انجمنها را بهعنوان نمونههای برجسته از نقش فعال شهروندان در توسعة راهحلهای مشترک
برای چالشهای اجتماعی و ارائة خدمات عمومی غالباً بهعنوان «تولید مشترک» یا «ایجاد مشترک» بهکار گرفتهاند .این
اصطالحات مفهومی است شامل طیف گستردهای از ابتکارات در همکاری مشارکت فعال کاربران و همکاری بین ساکنان
خانه ).(Voorberg et al., 2014

فعاالن بازار بهطور فزایندهای در تهیة مسکن ارزانقیمت اجارهای مشارکت دارند .این فعاالن نقش تهیة مسکن
بهصورت اجارهای پایین از قیمت مسکن کامل در بازار را دارند و بعضی اوقات برای تهیة مسکن پایینتر از رانت بازار به
فعاالن بازار یارانه پرداخت میکنند یا مشوّقهای دیگری ارائه میدهند .بودجة قابلتوجهی که در حال حاضر در اختیار
سرمایهگذاران نهادیهاست زمینهای برای افزایش عالقه در میان سرمایهگذاران بخش خصوصی برای بهبود مسکن
ارزانقیمت شده است ) (Hoekstra, 2013از طرف دیگر ،اوراق مشارکت شکل دیگری از سرمایهگذاری بخش
خصوصی در مسکن ارزانقیمت در این کشور را تشکیل میدهد ،زیرا مالیات اوراق به تعداد بیشتری از انجمنهای مسکن
کمک میکند تا در مسکن ارزانقیمت سرمایهگذاری کنند و فرصتها را متعادل سازند و خطرها در ترکیب اهداف
اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهند ).(Wu et al., 2017

یک مزیت بالقوه از مشارکت بخش خصوصی اهرم مالی است که میتواند با ترکیب مالی دولتی /بخش سوم و
نهادی بهدست آید .دولت انگلستان سعی کرده است مشارکت بین بازیگران دولتی و خصوصی را از طریق حاکمیت
نوآورانه بیان کند .همچنین ،تالش کرده است مشارکت دولتی و خصوصی را تقویت کند (بهعنوان مثال ،ماهیتهای
کوتاهمدت ،انحصاری ،و اغلب «یکبارمصرف» برخی از ابتکارات قدیمی) را کنار گذشته است .عالوه بر این ،این
نوآوریها نهتنها برای گروههای سنتی هدف مسکن اجتماعی و عمومی ،بلکه خانوارهایی با درآمد متوسط پایینتر (که
دارای سطح پایینتر) را ،که در دسترسی به مسکن ارزانقیمت مشکل دارند ،مدنظر خود قرار داده است (جدول .)2
.سیاستگذاریمسکنکمدرآمدشهریدرکشورانگلستان 

جدول2
مشارکتمسکنبامسئولیتمحدود 
قیمت مناسب :گروه هدف
حکمرانی :تخصیص ،تنظیم اجاره ،و ترتیبات مدیریتی
امور مالی :منابع سرمایهگذاری
ترکیبی :مخلوط شریک

خانوارهای کمدرآمد
تخصیص بر اساس لیست انتظار مقامات محلی ،تنظیم اجاره بر اساس
معیارهای درآمد و درآمد ملی زندگی ،مدیریت از طریق مشارکت با مسئولیت
محدود ،تقسیم هزینهها ،خطرها و درآمد
مخلوطی از اعتبارات محلی و انجمن مسکن
مقامات محلی و سرمایهگذار خصوصی غیرانتفاعی مسکن
Wu et al., 2017
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از دیگر سیاستگذاری های کشور انگلستان در تهیة مسکن دسترسی به منابع مالی خصوصی است که از طرق
همکاری بین انجمنهای مسکن و مقامات محلی در این کشور اعمال میشود .دولتهای محلی در این کشور از طریق
مشارکت مسکن شورایی زمینة بهبود حمایت از مساکن کمدرآمد شهری را فراهم کردهاند (Van Bortel et al.:

) .2019عالوه بر این ،دولت ملی تصدیق میکند که مقامات محلی باید بخشی از راهحل برای کمک به رفع «شکست»
بازار مسکن انگلیس باشند و کاهش محدودیتهای نظارتی را آغاز کردهاند تا به مقامات محلی کارآفرین اجازة ابتکار و
کشف مدلهای مختلف تحویل را بدهد .اخیراً عالقة مقامات محلی برای ایجاد مشارکتهای مشترک با انجمنهای
غیرسازمانی مسکن افزایش یافته است ،بهخصوص آنها قادر به دسترسی منابع مالی خصوصی شدهاند که قبالً برای
مقامات محلی در دسترس نبود .مقامات محلی تصمیم گرفتهاند اولین سرمایهگذاری مشترک ابتکاری در نوع خود را با
یک انجمن مسکن تحت عنوان گروه هایدسینگ مسکن تأسیس کنند و تا  1000خانة ارزانقیمت تهیه کنند
) .(Hoekstra, 2017تحوالت مسکن برای خانوارهای کمدرآمد کامالً مقرونبهصرفه خواهد بود ،زیرا اجارة بهای
دستمزد زندگی را تعیین میکند .این مشارکت با مسئولیت محلی بهطور نوآورانه منابع را جمع میکند و هزینهها ،خطرها،
و پاداشهای مالی را تقسیم میکند ).(Meng et al., 2018: 235

دیدگاههادربارهمسکنکمدرآمد 

در این بخش از پژوهش سعی شده است به دیدگاههای موجود در رابطه با مسئلة مسکن گروههای کمدرآمد ،که معمو ً
ال
در قالب اسکان خودرو نمایان میشود ،پرداخته شود .بهطور کلی ،چهار دیدگاه در این رابطه تبیینپذیر است که به شرح
جدول  3بیان شده است.
.دیدگاههایمسکنکمدرآمدشهری 

جدول3
نگرش 
این رهیافت که با نگرشی لیبرالی و تشابهسازی تاریخی با
مراحل توسعهای جوامع توسعه یافته مسئلة نابسامانی مسکن
فقیران را پدیدهای گذارا و میرنده تلقی میکند
این رهیافت درواقع صورت مسئله را پاک میکند و به
جابهجایی جغرافیایی مسائل باقیمانده توجه ندارد .همچنین،
در رابطه با اهمیت حفظ امید برای ساکنان این اجتماعات
این رهیافتهای فراگیر را فشرده و برای گروههای کمدرآمد
شهر (بهویژه زاغه) در سطح جهان به اجرا گذاشته شده است

دیدگاه 

هدف 

دیدگاه خنثی و
منفعل

خواهان رهاسازی مسکن
با سازوکارهای بازار

دیدگاه تخریب و
برخورد قهرآمیز

ریشهکنکردن مسئلة فقرا

دیدگاه بنیاد گرا

در پی چارههای اساسی با
تغییر در ساختارهای جامعه
است

نگرش این دیدگاه این است که تا نظام کالن اصالح نشود
نظامهای خرد اصالحناپذیرند و به سازماندهی اجتماعی
برای جنبشهای سیاسی تکیه میکند

دیدگاه
اصالحطلب

برقراری عدالت اجتماعی و
تعادلهای منطقهای

تالش در راستای تامین عدالت اجتماعی از طریق قبول
واقعیت فقر و بیش از اصرار بر تغییری ناگهانی در سطح
کالن تحولی تدریجی در سطح خرد را چارهسازی کرد.

مأخذ:صرافی1382احدینژادروشتیومرادیمفرد 48-35:1392،


نتیجهگیری 

این رهیافت که به دیدگاه بولدوزر
معروف بود نتوانست مشکالت
مسکن را حل کند
برنامههای زاغهزدایی نهتنها در
بهبود شرایط مسکن ایشان ناکام
بوده ،بلکه مشکل مسکن را هم
وخیمتر کرده است
این دیدگاه نگرشی رادیکال داشت
و مانند رهیافت اول مسکن را به
حال خود رها کرد تا زمانی که
سازوکارهای فقرزا و ناعادالنة جامعه
نابود شوند
این رهیافت به قیمت غفلت از رنج
و فقر موجود در اجتماعات تمام
میشود
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در زمینة مسائل مربوط به سیاست مسکن کمدرآمد شهری ،کشورها اصول زیر را مدنظر قرار میدهند :مشارکت
نهادی و مردمی در سیاستگذاری؛ نقش دولت در ساختار برنامهریزی؛ نظام مدیریت مسکن کمدرآمد؛ و سطوح
برنامهریزی در کشور (جدول  .)4
.شاخصواصولسیاستهایمسکنکمدرآمدشهری 

جدول4
شاخص 
مشارکت نهادی و مردمی در
سیاستگذاری

نقش دولت در ساختار
برنامهریزی

نظام مدیریت مسکن کمدرآمد

سطوح برنامهریزی و در کشور

تشریحاصل 
مشارکت گسـترده و پیچیـدة جوامـع شـهری در توسـعة مسـکن مسـتلزم راهبردهـای سـرمایهگـذاری هدفمنـد از سـوی
تصمیمگیرندگان است .تئوریهای موجود در حوزة نهادگرایی و توسعه برابر شواهد و مطالعههاى تجربی نشئتگرفته از آن
نشان میدهد که نهادها نقش مهم و زیربنایی در توسعة مسکن ایفا میکنند و چـه بسـا ،بـدون وجـود نهادهـای کارآمـد،
توسعه به معنای واقعی انجام نمیگیرد .این امر ،بهویژه در ارتباط بـا توسـعة مسـکن ،اهمیـت بیشـتری دارد و در عرصـة
توسعة ساختوساز بهصورت مشخصترى نمود یافته است (فرجی راد و همکاران.)31 :1390 ،
در بُعد ساختاری ،ویژگیها و شاخصهایی مورد توجه قرار میگیرد که دربرگیرندة پشتوانههـای کـالن حمـایتی و قـانونی
بوده و عمدتاً در چارچوب سیاستهای دولتـی ،سـازمان ،و جامعـه بررسـی مـیشـود (Vestergaard and Scanlon,
) 2014: 78در این گام بـه آن دسته از سیاستها و رویههای تسهیلکننده و تشویقکنندة توسعة مسکن در مناطقی کـه
با ضعفهای مسکن روبهرو هسـتند توجــه مـیشـود و قــوانین ،سیاسـتهـا ،و حمایـتهـای دولتـی را دربـر مـیگیـرد
(پورعبدالعلی)3 :1396 ،
نظام مدیریت مسکن فرایندی مؤثر برای افزایش مشارکت و همکاری مردم و تقویت روابط آنها با هیئتها /سازمانهـای
توسعة اقتصاد منطقهای و دستاندرکاران آموزشی است .نظام مدیریت مسکن یک نظـام مـدیریتی بـهشـمار مـیآیـد کـه
ابزارهایی برای ایجاد توسعة مسکن و رقابتی در یک منطق در اختیار سازمان مسکن قرار میدهد .نظـام مـدیریت مسـکن
حول سرمایهگذاری مسکن معین سازماندهی میشود؛ هر یک از این مناطق دارای پتانسیل توسـعة مسـکن ویژگـیهـای
خاص خود را دارند و از نیازهای توسعه ،بازاریابی ،و مدیریتی منحصربهفردی برخوردارند ).(UN-Habitat, 2012: 18
برابر با متون نظام برنامهریزی در کشورهایی با ساختار متمرکز ،تنظیم و اجرای راهبردها و سیاستهای توسـعه بـهصـورت
متمرکز است .برنامهریزی در سطوح منطقهای و شهری نیز متـأثر از ایـن نظـام متمرکـز اسـت و طـرحهـا و پـروژههـا در
چارچوب برنامة ملی و از باال به پایین و با حداقل مشارکت شهروندان تهیه مـیشـود .امـا الگـوی نظـام برنامـهریـزی در
کشورهایی با ساختار غیرمتمرکز حداقل یک ساختار سهسطحی شامل سطح ملی ،منطقهای ،و محلـی بـرای برنامـهریـزی
مؤثر شهری پیشنهاد میکند .در این نوع نظام ،برنامهریزی در سطح ملی شامل سیاستگذاریهای راهبردی کالن توسعه،
هماهنگی بینبخشی ،بسیج و تجهیز و تخصیص منابع بر اساس اصول سیاستگذاری است.

منبع:نگارندگانبااستفادهازمنابعقابلدسترس 1399:

روشتحقیق 
تحقیق حاضر از لحاظ پژوهش تطبیقی و از نظر ماهیت کیفی و به لحاظ هدف توسعهای است و از لحاظ روششناسی
تحلیل محتوا و از نوع کیفی محسوب میشود .در روش تطبیقی موردی ،چند مورد که میتواند در قالب واحدهای کالن،
میانی ،و خرد قرار گیرد با هم مقایسه میشود .این موارد ممکن است به لحاظ گستره و متغیرهای مربوط به آنها
هویتهای متنوعی اختیار کنند .معموالً ،با بزرگشدن موردها ،که واحدهایی کالن مانند تمدنها را تشکیل میدهند ،از
حجم و تعداد آنها کاسته میشود ،لیکن به تعداد متغیرهای مربوط و مستتر در این واحدها افزوده میشود .زیرا واحدهای
بزرگ و کالن مستعد پوششدادن متغیرهای متعدد و کثیرند و ،برعکس ،بـا محدودشـدن گسترة واحدها ،هرچند بر تعداد
آنها افزوده میشود ،این موردها یا واحدها متغیرهای کمتری را تحت پوشش قرار میدهند .چنین رابطهای در جدول 5
نشان داده شده است.
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جدول.5رابطةبینگسترهوحجممواردومتغیرهادرروشتطبیقی 
نوعموردهابرحسبگسترۀواحدها 

گسترۀموارد 
حجممواردومتغیرها 
حجم مواردها و متغیرها

موردها
متغیرها

بزرگ/کالن 
کم
زیاد

کوچک/خرد 
زیاد
کم

نوشتههای علوم اجتماعی نشان میدهد که مطالعات تطبیقی بیشتر در خصوص واحدهای کالن و بزرگـی انجـام
شـده است که معموالً حجم محدودی را شامل میشود .بههرحال ،تعداد واحدها یا موردهای تحت بررسی نکتهای اساسی
در این روش است؛ بـه حدی که گفته میشود مطالعة تطبیقی کمی 1با موارد زیاد ( Nبزرگ) و مطالعة تطبیقی کیفی 2با
مـوارد محدود ( Nکوچک) سروکار دارند .با توجه به اینکه هدف نهایی این پژوهش مقایسة ساختار سیاستگذاری مسکن
نمونههای مطالعاتی با ایران ،تشخیص کمبودها ،کاستیها و قوتها در سیاستگذاری مسکن ،و نهایتاً ارائة پیشنهادهایی
برای بهبود ساختار مورد نظر است ،برای دستیابی به این هدف ،ساختار سیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری ایران با
چهار کشور چین ،انگلستان ،ایاالت متحدة امریکا ،و استرالیا مقایسه شده است .انتخاب کشورهای یادشده بر اساس
مسئلة ساختار سیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری است که تجربة موفقی در این زمینه داشتهاند (حسینی8 :1397 ،؛
اهری و امینی18 :1375 ،؛ Department of Communities and Local Governmennt Housing,
) ;2006; Gao, 2010; Australian Taxation Office, 2008

از طرف دیگر ،انتخاب این کشورها با دسترسی به اطالعات و آمار از سایت جهانی مسکن ،اسناد ،کتب ،و مقاالت نیز
بوده است .سپس ،اطالعات تفصیلی این کشورها بر اساس معیارهای سیاستهای کالن برنامهریزی جمعآوری و ایدة
اصلی آنها استخراج شده و با هم مقایسه شده است .بنابراین ،با توجه به انواع روشهای تطبیقی که در مبانی نظری
بهطور خالصه به آن پرداخته شده است از روش سطح بزرگ (کالن) برای تحقیق مورد نظر بهره گرفته شده است.
از این روش تطبیقی همراه با شاخصهای برنامهریزی میتوان برای پایش و واکاوی مقایسهای عملکرد علمی
برنامهریزی سیاستگذاری مسکن با یکدیگر و برای برنامهریزی متجانس از کشورهای دیگر در سالهای آتی نیز استفاده
کرد .بنابراین ،از راه مطالعهای تطبیقی میتوان بهطور عرضی وضعیت موجود برنامهریزی علمی کشور را با سایر کشورها
تحلیل کرد و بر اساس ضعفها یا قوتهای تشخیصدادهشده برنامههای توسعهای ارائه کرد .از سوی دیگر ،با شناخت
تفاوت شاخصهای بهکارگرفتهشده ،میتوان عملکرد و فعالیتهای مسکن را بهطور طولی ارتقا داد .بنابراین ،در گام
نخست ساختار نظام و سیاستگذاری مسکن چین ،انگلستان ،ایاالت متحدة امریکا ،و استرالیا شناسایی شد و فرایند
برنامهریزی در سطح ملی ،منطقهای ،و شهری تشریح شد .در گام دوم به مقایسة تطبیقی از لحاظ نظام سیاستگذاری
مسکن (شامل ساختار برنامهریزی ،مراحل برنامهریزی ،تصمیمگیری ،اجرا ،نظارت ،و پایش) پرداخته شد .در ادامه به
جایگاه مشارکت نهادی و مردمی در سیاستگذاری مسکن در سطوح ملی ،منطقهای و شهری ،نقش دولت در ساختار
مسکن و شهرسازی ،و ارتباط بین برنامههای ملی ،منطقهای و شهری در مسکن پرداخته شد .از این رو ،میتوان
پژوهش حاضر را از دستة پژوهشهای توسعهای برشمرد .بنابراین ،از آنجا که ساختار برنامهریزی کشور ایران با بسیاری
از کشورهای جهان فرق میکند ،زمینههای مشابه آن با کشورهای توسعهیافته بهندرت یافت میشود .بنابراین ،موفقیت و
کارایی مطالعات تطبیقی در زمینة سیاستگذاری مسکن نیازمند اتخاذ رویکرد عمومیتگرا در پژوهش تطبیقی است.

1. Quantitative comparative
2. Qualitative
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یافتههایتحقیق 

در این بخش ،نگارندگان بررسی خود را به ساختار سیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری محدود کردهاند .در ساختار
سیاستگذاری مسکن در ایران و مقایسة آن با کشورهای دیگر کاستیهایی وجود دارد که توجه به آنها میتواند در
بهبود ساختار و برنامهریزی کشور کمک کند که در ذیل به این کاستیها و نقاط ضعف و راهکارهای بهبود آن اشاره شده
است.
مقایسةتطبیقی 
گذاریمسکنکمدرآمدشهری


مشارکتنهادیومردمیسیاست
گاماول:

غلبة نظام برنامهریزی و اجرایی بخشی و دیدگاه رشد اقتصادی در تهیة همة برنامههای میانمدت توسعة کشور طی 55
سال گذشته مانعی بزرگ برای مشارکت مؤثر برنامههای ملی ،منطقهای ،و محلی (شهری) در روند توسعه بوده است .در
این نظام بخشینگر ،مناطق (استانها) در تهیه و تنظیم برنامههای توسعة کشور مشارکت جدی و سازمانیافته ندارند .به
همین دلیل ،برنامههای توسعه فارغ از توانمندیها ،ظرفیتها ،و محدودیتهای مناطق کشور تهیه شدهاند (سیفالدینی و
پناهندهخواه .)90 :1389 ،همچنین ،تحقیقات نسترن و رعنایی ( )1389و آیینی و السادات اردستانی ( )1388نشان داده
است که توجه به ساختار غیرمشارکتی روند تهیه قریب به اتفاق همة طرحهای شهری و نیز رویکرد غالب برنامهریزی از
باال به پایین در کشورمان برای ساکنان محلی و مردم برای مشارکت در روند تصمیمسازی و تصمیمگیری این گونه
طرحهاـ که تأثیری مستقیم در روند زندگی آنها خواهد داشتـ خیلی ضعیف برآورده شده است .در کشور چین ،مشارکت
و تصمیمگیریها در زمینة برنامهریزی سیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری ،بهمنظور اطمینان از مکانیابی مناسب
فعالیت ،ا یجاد تعادل در توسعة اجتماعی و اقتصادی ،و افزایش مناظر طبیعی یک مسئولیت مهم مرکزی و محلی است و
مشارکت شهروندان در چارچوب توسعه انجام میگیرد ) .(Majale et al., 2011در کشور استرالیا ،دموکراسی پارلمانی
نمونهای بارز از دولتهای غیرمتمرکز است که مشارکت را در ساختار برنامههای ملی ،منطقهای ،و محلی ضروری
میداند؛ بهطوریکه مسئوالن در سطوح سهگانه در تغییرات سیاسی و قانونی مسکن و شهرسازی این کشور نقش مؤثری
داشتهاند) . (Vestergaard and Scanlon, 2014: 78در انگلستان ساخت مسکن توسط مقامات محلی (شوراهای
محلی) در دهههای  1920و  1930بررسی شد .همچنین ،قانون تأمین مالی مسکن در سال  1946بهتصویب رسید که
یارانة باالیی برای ساخت مسکن دولتی به مبلغ  16٫5پوند برای هر واحد مسکونی به مدت شصت سال فراهم
میساخت .مشارکت حکومتهای مرکزی و محلی در این کشور بهصورت نهادی انجام میگیرد (Department of

) .Communities and Local Governmennt Housing, 2006در ایاالت متحدة امریکا ،دولت فدرال و
حکومتهای محلی برای مقرونبهصرفهکردن مسکن یارانه میدهند .زیرا مرجع مرکزی تصمیمات را در سطح باال به
پایین انتقال میدهد و نقش مشارکت و حکومتهای محلی پُررنگ است (سلجوقیان.)35 :1375 ،
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جدول6
نامکشور 
ایران

سیاستگذاریمسکنکمدرآمد 

ملی 
ناهماهنگی بین اهداف
برنامههای کالن توسعه

استرالیا

مشارکت در برنامههای کالن

چین

مشارکت در سطوح کالن
برنامهها

انگلستان

مشارکت در سطح تصمیمات و
استراتژیهای کالن

ایاالت متحدة
امریکا

مشارکت مشورتی در توسعة
برنامههای کالن

منطقهای 

فقدان مشارکت و ضعیفبودن نظام
شهری در سیاستگذاری مسکن
توجه به مشارکت در توسعة منطقهای
برای رونق مسکن
مشارکت همة ذینفعان
مشارکت فدرالها و ذینفعان مسکن
در توسعة استراتژیهای مسکن
کمدرآمد
وجود و اهمیت سطح مشارکت منطقه
در توسعة مسکن کمدرآمد

محلی 
ضعیفبودن مشارکت محلی در برنامههای توسعة
مسکن و سیاستگذاری آن
قویبودن شکلگیری سطح مشارکت محلی در
نظام سیاستگذاری مسکن کمدرآمد
مشارکت همة کنشگران به استثنای نمایندگان
محلی
مشاکت و همکاری دولت و مردم محلی در
سیاستگذاری مسکن
وجود مشارکت و تصمیمگیری دولتهای محلی
مؤثر در سیاستگذاری مسکن کمدرآمد

مأخذ:یافتههایتحقیق 1399:


کمدرآمدشهری 
گامدوم:نقشدولتدرسیاستگذاریمسکن 

در طی چند دهة اخیر ،رویکردهای نوآورانه در ساخت مسکن به شکلگیری ایدههای جدیدی در خصوص مسکن
کمدرآمد شهری منجر شده است .سیاستگذاری در زمینة مسکن کمدرآمد شهری عمدتاً جزو وظایف بخش دولتی است
و در راستای تأثیرگذاری بر توزیع مسکن در آینده عمل میکند (United Nations New York and Geneva,

) .2008: 25در زمینة نقش دولت در سیاستگذاری مسکن میتوان به چهار دوره اشاره کرد (جدول .)7
.نقشدولتدرسیاستگذاریمسکنکمدرآمدشهریدرایران 

جدول7
دولت 

دولت
سازندگی

دولت
اصالحات

سیاست 
سیاست ضرورت ایجاد شهرهای جدید را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعة شهری مطرح کرد .بر این اساس ،با انجام مطالعات توجیهی و تمهید
مقدمات قانونی و ساختاری ،ایجاد شهرهای جدید با اهداف خاص خود در دستور کار قـرار گرفـت .در ایـن دوره عـالوه بـر برنامـههـای توسـعه و سـایر
برنامههای کالن مانند احداث شهرهای جدید نباید از سایر برنامهها از جمله نوسـازی بافـتهـای فرسـوده ،تـالش بانـکهـا بـرای اعطـای تسـهیالت،
دراختیارقراردادن زمینهای دولتی برای ساختوساز ،و تشویق انبوهسازان به ساخت مساکن چشمپوشی کرد .همة این تالشها با این هدف انجام شد که
گروههایی با درآمد پایین نیز در بازار مسکن توانایی خرید داشته باشند .بهطور طبیعی ،در این دولت نیز گروههایی با درآمد متوسـط و بـاال توانسـتهانـد در
بازار به مسکن مورد نیاز خود دست پیدا کنند ،اما گروههایی با درآمد پایین به دلیل فعالیت سوداگران بخش زمین و مسکن شهری و کمبود اعتبارات و ...
همچنان در حاشیه قرار گرفتهاند (آقایی.)8 :1396 ،
از نقاط عطف سیاستگذاری در دولت اصالحات بحث توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی است .سند یادشده در تاریخ  1382/11/19به تصویب هیئت
دولت رسید و در تاریخ  1382/11/26توسط معاون اول رئیسجهمور ابالغ شد .در این دوره برای اولین بار ضـرورت رویکـردی جدیـد احسـاس شـد؛ بـه
همین دلیل ،در دهة  ،1380سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تدوین شد و کمکهای فنی درنظر گرفته شد بـرای آن  320-260میلیـون دالر
پیشبینی شده بود .نکتة قابل توجه آن است که برای اولین بار رویکرد نوین توانمندسازی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار برنامههـای آمرانـه و از
باال به پایین جای خود را به شیوة جدیدی داد که در آن خود شهروندان بر اساس ظرفیتهای درونی خود و درواقع ظرفیت اجتماعات محلی باید توانمنـد
شوند ،زیرا تجربیات گذشته نشان داده که دولت توانایی تأمین مسکن شهروندان را ندارد و از طرفـی دیگـر نیـز انبـوهسـازان و سـرمایهگـذاران معمـوالً
گروههایی با درآمد پایین را در بازار مسکن مورد بیمهری قرار میدهند؛ به همین دلیل بحث توانمندسازی مطرح شد (آقایی.)13 :1396 ،
بخش مسکن وارد رکود شده بود و بر حل مشکل کمدرآمدها و آزادسازی بازار مسکن تأکید میشد ،اما همچنان حمایت از کوچکسـازی و انبـوهسـازی
مورد تأکید بود .در این سالها بر نقش سیاستهای پولی و تسهیل شرایط اعطای وام مسکن تأکید زیادی میشد .اما بررسی میزان ساختوساز طی ایـن
سالها نشان میدهد هرچند در سال  1380در کل مناطق شهری مسکونی پروانة ساخت  390هزار واحد مسکونی اخذ شد که فراتر از هدف برنامه بـود،
تمرکز ساختوساز در تهران این موفقیت را کماعتبار کرد .بر اساس آمار ،رشد بهای مسکن در سالهای  1379تا  10 ،1381تـا  12برابـر درآمـد سـاالنة
خانوارهای شهری بود که به عقیدة کارشناسان نهتنها موجب بهرهمندنشدن خانوارها از مسکن بهطور اصولی شد ،بلکه گـروههـای درآمـدی بیشـتری بـه
سوی مسکن نامناسب یا مسکن غیررسمی رانده شدند و درنهایت رکود بر بخش مسکن حاکم شد .بنابراین ،دولـت اصـالحات هماننـد دولـت سـازندگی
سعی داشت تا بحران مسکن شهری را حل کند .به همین دلیل ،روند ساختوسازها در دولت خاتمی نسبت به دولت رفسنجانی بیش از  2برابر بود ،اما ،با
وجود این ،مسئلة اصلی همچنان پابرجاست و آن دسترسی گروههای درآمدی پایین به مسکن شهری است .در دولـت اصـالحات فقـط  270هـزار واحـد
مسکونی در طول هشت سال به اقشار فقیر جامعه اختصاص یافت؛ در حالی که سالیانه  400هزار واحد مسکونی ساخته میشد .درواقع ،شکست بـازار در
این شرایط اتفاق افتاد که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نگشت (آقایی.)15 :1396 ،
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ادامهجدول7
دولت 

دولت
مهرورزی

دولت تدبیر و
امید

سیاست 
سیاست مسکن مهر را مورد توجه قرار داد تا زمینة مسکن کمدرآمد شهری بررسی شود .از دیدگاه موافقان این دوره ،طرح مسـکن مهـر در ابتـدا در قالـب بنـد د
تبصرة  6قانون بودجة سال  1386آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن ،بهصورت پیوسته ،در دسـتور کـار قـرار گرفـت.
البته ،ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح ،که درحقیقت شامل اجارة بلندمدت زمین برای احداث مسکن است ،در طرح جامعة مسکن نیز پیشـنهاد شـده
بود .اما حجم پیشنهادشده در آن طرح بسیار کمتر بود که در دولت دهم از  20هزار واحـد در سـال بـه  1/5میلیـون واحـد در سـال افـزایش یافـت (وزارت راه و
شهرسازی .)1395 ،تولید مسکن انبوه در دولت مهرورزی در رأس سیاستهای زمین و مسکن شهری قرار گرفت .چنانکه در برنامههای چهـارم و پـنجم توسـعة
کشور نیز شاهد این رویکرد بلندپروازانه بودیم .پروژة مسکن مهر با این استداالل اولیه کلید خورد که از مجموع حدود  20میلیون خانوار ایرانی  7میلیون نفر مالک
مسکن نیستند و با توجه به اوجگیری جمعیت جوان کشور ،که عمدتاً دهة شصتی محسوب میشوند و در حال تشکیل خانوادهاند ،میتوان طی شش سال مسـکن
مورد نیاز کشور را تأمین کرد .درواقع ،برنامة چهلسالة تأمین مسکن برای  7میلیون خانوار به شش سال تقلیل خواهد یافت به شرطی که مسکن مهر اجـرا شـود.
استدالل دوم در مسکن مهر که دولت وقت بر آن تأکید فراوان داشت کاهش هزینههای ناشی از ساختوسازهای انبوه بود .بهطوریکه در واحد متـر مربـع حتـی
هزینههای ساخت وساز به نصف هم کاهش یابد؛ ضمن اینکه زمین مورد نیاز از طریق زمینهای دولتی بهراحتی بهدست خواهد آمد .مهمترین استدالل دولـت در
زمینة طرح مسکن مهر برقراری عدالت و کاهش فاصلة طبقاتی بود؛ بهگونهای که همة خانوارها صاحب مسکن خواهند شد و بهخصوص گروههای درآمدی پایین
میتوانند به مسکن ارزان و باکیفیت دسترسی داشته باشند (آقایی.)20 :1396 ،
از دیدگاه مخالفان ،از اهداف اولیة طرح مسکن مهر کاهش قیمت زمین و مسکن شهری بود؛ بهگونهای که با تزریق مسکن انبـوه بـه بـازار تعـادلی در عرضـه و
تقاضا بهوجود خواهد آمد .درواقع ،دولت با دخالت در بازار سعی داشت کاهش قیمت مسکن شهری را موجب شود .مخالفان با بررسی اسناد و مـدارک بـهدرسـتی
ادعا میکنند که مهمترین هدف این پروژه شکست خورده است؛ بهگونهای که در طول هشت سال دولت مهروزی با رشد  500درصدی قیمـت زمـین و مسـکن
شهری مواجه بودیم که در طول تاریخ انقالب بیسابقه بوده است .از اهداف دیگر مسکن مهر خانهدارکردن گروههای درآمدی پایین بود؛ بهگونهای که سه دهک
اول جامعه هدف مسکن مهر بود ،اما در عمل این سیاست نیز شکست خورد ،زیرا گروههای هدف به منابع تسهیالتی و همچنین پرداخت اقساط دسترسـی مـالی
نداشتند و حتی برعکس موجب شد تا دالالن و بورسبازان زمین وارد عرصه شوند و بیشترین سود این پروژه در اختیار سرمایهگذاران و دهکهایی با درآمد باالی
جامعه قرار گیرد .عضو فراکسیون مجلس نهم (دکتر حامد قادرمرزی ،استاد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه کردستان) بر آن است کـه رشـد نـرخ مصـالح
ساختمانی ،نوسانات نرخ ارز ،شکست طرحهای نظارتی دولت ،و پاسخگونبودن مسکن مهر به نیازهای جامعه از دالیل افزایش قیمت مسکن اسـت .تـأثیر مسـکن
مهر بر اقتصاد کالن کشور شاید بهعنوان مهمترین انتقاد شناخته شود؛ بهگونهای که ،به گفتة وزیر راه و شهرسازی (آخوندی) و همچنین رئـیس بانـک مرکـزی،
حدود  40درصد از تورم کشور از طرح مسکن مهر بود .همچنین ،وزیر اقتصاد و دارایی (طیبنیا) بر آن ست که نیمی از نقدینگی سرگردان در بازار کشـور و تـورم
ناشی از آن حاصل اجرای طرح مسکن مهر است و طرح مسکن مهر فقط موجب رشد نقدینگی در کشور شد (آقایی.)21 :1396 ،
سیاست مبنی بر تأمین مسکن گروههای کمدرآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد .با روی کار آمدن دولت تـدبیر و امیـد،
انتظار میرفت تالش برای برطرفکردن مسئلة مسکن (بهعنوان یکی از اصلیترین دغدغههای خانوار) ،که از دولتهای قبل شـروع شـده بـود ،بـا اصـالحات و
تدابیر بیشتر دولت تدبیر و امید ادامه یابد .در همین راستا نیز حسن روحانی در یکی از مناظرههای تلویزیونی قبل از انتخابات دربارة بخش مسکن اینچنین گفت:
«اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه و جوانان جزو برنامههای اصلی دولت تدبیر و امید است .اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر یک ایدة خوب بود ،ولـی
این ایده برای یک دورة کوچکتر طراحی شده بود و یکدفعه افزایش پیدا کرد .هیچ چارهای نیست تا این اشکاالت در دولت آینده رفـع شـود» .بنـابراین ،طـرح
مسکن اجتماعی ،که از اوایل دولت یازدهم همواره بهعنوان جایگزینی برای مسکن مهر مطرح بود ،در اواخر دولت یازدهم و در بهمنماه  1395رسماً جایگـزین
مسکن مهر شد .در بهمن  ،1395هیئت دولت پیشنهاد سازمان برنامه و بودجة کشور مبنی بر تأمین مسکن گروههای کمدرآمـد در دو قالـب مسـکن اجتمـاعی و
مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد .در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض) بانک مرکزی موظف شـد بـه تعیـین
بانک عامل جهت تأمین تسهیالت در سقف مبلغ اعالمی اقدام کند .استفاده از این تسهیالت برای خرید بناهایی تا عمر بیست سال بالمانع اسـت .در ایـن مـدل،
کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.
در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری ،پرداخت کمکهزینة اجاره ،و وام قرضالحسنة ودیعة مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشـخاص
حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمیناند و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجارة ترجیحی و در قالب توافـق بـا بنیـاد مسـکن انقـالب
اسالمی دارند و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیالت اعالمی اعطا میشود .همچنین ،وزارت راه و شهرسازی موظـف شـد بـه تـأمین زمـین در
محدودة شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل بـه سـاخت
مسکن استیجاری -ملکی با رعایت حداقل  40درصد اجارهای دارند اقدام کند.
سیاستهای حوزة مسکن دولت یازدهم را میتوان در چهار برنامة مسکن حمایتی ،مسکن اجتماعی ،بازار رهن ثانویه ،و صندوق توسعة مسکن خالصـه کـرد .در
قالب مسکن اجتماعی ،دولت درنظر دارد  70هزار واحد مسکونی را خودش بسازد و  80هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند؛ یعنی درمجموع سـاالنه  150هـزار
مسکن اجتماعی ساخته شود .در مسکن حمایتی نیز  250هزار واحد ساخته میشود .همچنین ،در طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نیـز  140هـزار واحـد
ساخته خواهد شد و درمجموع وزارت راه برای ساخت  540هزار واحد مسکن هدفگذاری کرده است.
همچنین ،بخش مسکن در سال  1395از حالت سکون خارج شده و نشانههایی از تحرک در بخش عرضه و تقاضای آن بهوجـود آمـده اسـت .در طـرف عرضـة
مسکن روند کاهش پروانههای ساختمانی متوقف و با افزایش مواجه شده که میتواند نشانهای از بازگشت سرمایهگذاری و رونق بخش ساختوساز در فصلهـای
بعد باشد .مطابق با آمارهای مندرج در نماگرهای بانک مرکزی ،در سال 1395رشد تعداد جوازهای صادره در تهران ،سایر مناطق شـهری ،و کـل منـاطق شـهری
بهترتیب  ،7/5 ،20/4و 12/2درصد رشد داشته است .سطح زیربنای پروانههای صادره نیز در تهران و کل مناطق شهری افـزایش داشـته اسـت .در گـزارش بانـک
مرکزی کـه بر اساس آمارهای خام سامانة ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور تنظیم میشود ،در هفت ماهة سال جاری نسبت به مـدت مشـابه سـال قبـل
حجم معامالت 6/3درصد و قیمت هر متر مربع  6/5درصد رشد داشته اسـت .میتوان پیشبینی کرد بازار مسکن در حال خروج از وضعیت رکودی بوده و با توجـه
بـه سیاست اجرای صندوق یکم سپردة مسکن و حجم باالی سپردهگذاران در آن و تقویت منابع مالی در حوزههای بافتهـای فرسـوده و حاشـیهنشـینی شـهرها
پتانسیل خوبی بـرای رشد بخش مسکن و تحرک در سایر بخشهای وابسته به مسکن در آیندهای نزدیک ایجاد شود (گزارش سـازمان برنامـه و بودجـه:1396 ،
 .)84با وجود این ،وعدههای انتخاباتی در ساخت و تهیة مسکن این دولت در بخش مسکن بسیار ناکارآمد ظاهر شده و سیاستهای اشتباه و برنامههـایی کـه بـر
اساس تفکرات لیبرال و نئولیبرال در سر میپروراند نتوانست پاسخگوی این نیاز و کاالی اساسی در جامعه باشد و باعث افزایش سرسامآور قیمت مسکن در کشـور
شد .بهطور کلی ،دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون در ساخت مسکن ناامیدکننده ظاهر شده است.

منجذبومصطفیپور 14:1392،

مأخذ:مشکینیوهمکاران34:1392،؛آقایی13:1396،؛
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در کشور چنین ،دولت در سال  1996ایجاد و اصالح مسکن و ترویج و توسعة صنعتیسازی مسکن را بهتصویب
رساند و سیاست سیستم تخصیص بازارمحور را در دستور کار خود قرار داد ) .(Razali Agus, 2002: 104-146در
کشور استرالیا ،سیاستگذاری بر مبنای مدلهای حمایتی بر مبنای عرضه طرف تقاضا را در دستور کار قرار داد؛
بهطوریکه با درنظرگرفتن یارانههای دولتی ،در پی تأمین سرپناه برای اقشار و گروههای هدف (عمدتاً نیازمندان) و
واگذاری اجارهای واحدها به آنهاست ) .(Vestergaard and Scanlon, 2014: 78در انگلستان ،نقش دولت
بهعنوان تأمینکنندة مسکن بهصورت آپارتمانهای اجارهای ،که توسط مسئوالن و حکومتهای محلی تأمین و اداره
میشوند ،در دورههایی ،بهویژه بعد از جنگ جهانی اول و دوم ،افزایش یافته ،اما همواره در شرایط احیای بخش خصوصی
از اهمیت آن کاسته شده است .مسکن اجتماعی در این کشور یکی از شیوههای مهم تأمین مسکن بوده که تأثیر
محسوسی در بازار مسکن داشته است) .(Her Majesty's Government, 2010همچنین ،یکی از سیاستهای
دولت ایاالت امریکا برای تأمین مسکن مقرونبهصرفه برنامة کمکهای اجارهای است .در این برنامه ،اعتبارات مالیاتی
مسکنِ کمدرآمدها 1از طریق یارانههای مسکن فراهم میشود .برنامة اعتبار مالیات مسکن برای کمدرآمدها با ایجاد
انگیزه در توسعهدهندگان بهمنظور سرمایهگذاری در مسکن ارزانقیمت انجام میپذیرد (حسینی.)8 :1397 ،
درآمدشهریدرنمونههایموردمطالعه 

.مقایسةنقشدولتدرسیاستگذاریمسکنکم

جدول8

شهری 

گذاریمسکنکمدرآمد


نقشدولتدرسیاست

ایران 

چین 

استرالیا 

انگلستان 

ایاالتمتحدۀامریکا 

 -ضعیفبودن

 -ایجاد خطمشیها و

 -سهیمکردن نقش

 -تعادل برنامهریزی در

 -برنامهریزی و تصمیمگیری

نقش دولت در

برنامههای راهبردی

وزارتخانهها در سطوح

سطوح مختلف ملی،

برای قلمرو حکومتی خود در

برنامههای ملی،

در سطح ملی،

مختلف ملی،

منطقهای ،و محلی

راستای سیاستگذاری کالن

منطقهای ،و محلی

منطقهای ،و شهری

منطقهای ،و محلی

 -سیاستهای توزیع

دولت مرکزی

 -فقدان نگرش

 -تعیین سیاستهای

 -همکاری مرجع

عدالت فضایی در مسکن

 -خطمشی و سیاستگذاری

جامع و مشخص

حمایتی و مالی در

مرکزی و مرجع

برای حکومتهای محلی در

به مسکن کمدرآمد

سطح کالن و خرد

محلی در

چارچوب سیاستگذاری کالن

در برنامههای

 -کاهش نقش دولت

تصمیمگیری برای

مسکن و شهرسازی

توسعه

در برنامههای مسکن

کمکهای مالی

مأخذ:یافتههایتحقیق 1399:


گامسوم:نگرشنظامسیاستگذاریمسکن 

در ایرانحدود شش دهه از عمر نظام برنامهریزی مسکن ،که بر اساس برنامهریزی بخشی پایهریزی شده است ،میگذرد،
که متأثر از دیدگاههای متنوعی در ابعاد مختلف بوده است .از مهمترین مشکالت در سطوح کالن اجرایی کشور حاکمیت
نگرش بخشی است .این وضعیت از مشکالت بنیادین فرایند کلی برنامهریزی توسعة ملی و از جمله توسعة مسکن در طی
دهههای گذشته بوده است .بنابراین ،هنوز در ایران مسکن متولی مشخصی ندارد و سازمانهای مختلف هر یک گوشهای
از امور مربوط به مسکن را بدون هماهنگی با هم انجام میدهند .پیامد این امر نبود برنامه و سیاستگذاری اصولی در
زمینه توسعة مسکن بهخصوص مسکن کمدرآمد شهری و بروز اثرهای منفی ناشی از گسترش بیبرنامة آنها در نواحی
شهری است .با مقایسة ساختار سیاستگذاری ایران با کشورهای مورد مطالعه تفاوتها بهخوبی مشخص میشود .مثالً،
سطح برنامهریزی در نظام سیاستگذاری مسکن در کشورهای مورد مطالعه در سطوح ملی ،منطقهای ،و محلی است .در
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این کشورها مراجع مرکزی ،مراجع محلی ،نهادهای بخشی ،و ذینفعان از جمله سازمانهای غیردولتی ،مردم محلی ،و
نمایندگان آنها نقشهای متنوعی در فرایند برنامهریزی و سیاستگذاری برای توسعة مسکن شهری ایفا میکنند.
سیاستگذاری کشور چین ،پیش از دهة  ،1990سیستم رفاه مسکن را دنبال مینمود و مسکن برای کارکنان شرکتهای
دولتی عرضه میکرد ،اما در اواسط ،1980حکومت فروش مسکنهای آزمایشی را در برخی شهرها آغاز کرد تا در سیستم
رفاه مسکن بهتدریج تغییراتی ایجاد کند .بنابراین ،مسکن از سیستم رفاهی به سیستم دوسویه شامل مسکن رفاهی و
یارانهای در بین سالهای  1986تا  1995انتقال یافت .در سال  ،2005مسکن مقرونبهصرفه و صندوق حمایت از مسکن
آیندهنگری را درپیش گرفت ) .(Chen et al., 2011: 5کشور استرالیا ( )1996چارچوبی برای هماهنگسازی
برنامهریزی در سه سطح شهری ،تفریحی و روستایی ،راهبردی توسعة مسکن بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کرده است.
این در حالی است که  85درصد هزینة ساخت مسکن اجتماعی در این کشور از طریق وام و  10تا  15درصد از هزینهها
نیز با کمکهای دولتی تأمین میشود ) .(Vestergaard and Scanlon, 2014: 78در کشور انگلستان ،سیاست
مسکن اجتماعی در کشور از طریق ترکیبی از سیاستهای گوناگون و متنوع در طی زمانی طوالنی دنبال شده است؛
سیاستهایی مانند یارانة ویژة مالکیت ،انواع یارانهها برای جبران شکاف بین درآمد و میزان اجارهبها ،تمرکز بر
خانوادههای کمدرآمد ،و تولید بهوسیلة بخش دولتی .این سیاستها بر مبنای مجموعههای نهادی ،قانونی ،و سازمانی
چندوجهی (دولت رفاه ،سیاست اجتماعی ،برنامهریزی شهری ،نظام یارانه و  )...بهتدریج شکل گرفته و دگرگون شده است
) .(Her Majestys Government, 2010در کشور ایاالت متحده ،نظام برنامهریزی در سطح ملی ،منطقهای ،و
محلی انجام میگیرد؛ بهطوریکه در سطح ملی (دولت مرکزی) ،وزارت مسکن و شهرسازی ،برنامهریزی ،و توسعة
منطقهای همراه مدیر کل برنامهریزی مسکن و توسعة شهری وجود دارد که ادارة اجرایی مرکزی بهشمار میآید و
مسئولیت تدوین ،اجرا ،و ارزیابی سیاستگذاری در زمینة برنامهریزی شهری و مسکن را برعهده دارد (اهری و امینی،
.)18 :1375
ای،ومحلی(شهری)درسیاستگذاریمسکن 


هایملی،منطقه

گامچهارم:مدیریتبرنامه
از آنجا که سیاست گذاری مسکن شهری قبل و بعد از انقالب انجام گرفته است ،در این زمینه میتوان به خالصهای از
عملکرد برنامهها و سیاستگذاری مسکن شهری اشاره کرد .بررسی سیاستهای مسکن (دولتهای سازندگی ،دولت
اصالحات ،دولت مهرورزی ،و تدبیر و امید) مختلف نشان میدهد همة دولتها سیاستهای حمایتی برای خانهدارکردن
اقشار هدف در برنامههای خود داشتهاند ،اما میزان موفقیت آنها برای اجراییکردن این طرحها متفاوت بوده و به توان
دولتها و تعامل آنها با بخش خصوصی بستگی داشته است (مشکینی و همکاران34 :1392 ،؛ منجذب و مصطفیپور،
14 :1392؛ گزارش سازمان برنامه و بودجه .)84 :1396 ،بر پایة این تحلیلها ،موفقیت دولتها در اهداف کلی بخش
مسکن ارتباطی مستقیم با سیاستهای حمایتی دولت برای اقشار هدف دارد .بررسی آماری واحدهای مسکونی ساختهشده
با اتکا به سیاستهای حمایتی دولت نشان میدهد در دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی ،یعنی طی شانزده سال،
فقط  340هزار واحد مسکونی برای گروههای هدف دولت ساخته شد و این در حالی است که در دولت احمدینژاد و در
قالب مسکن مهر بالغ بر  2/5میلیون واحد مسکونی یعنی  7برابر دولتهای قبلی مسکن تحویل گروههای هدف میشود.
در دولت روحانی ،حوزة مسکن دولت یازدهم در قالب مسکن اجتماعی دولت قصد داشت  70هزار واحد مسکونی را
خودش بسازد و  80هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند؛ یعنی درمجموع ساالنه  150هزار مسکن اجتماعی ساخته
شود .در مسکن حمایتی نیز  250هزار واحد ساخته میشود .همچنین ،در طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نیز
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 140هزار واحد ساخته خواهد شد و درمجموع وزارت راه برای ساخت  540هزار واحد مسکن هدفگذاری کرده است
(آقایی .)23-19 :1396 ،در کشور استرالیا ،ارتباط قوی بین برنامههای مسکن در سطوح شهری ،تفریحی ،و محلی وجود
دارد .در کشور انگلستان ،دپارتمان فضایی سیاستهای ملی و منطقهای و محلی را تعیین میکند؛ بهطوریکه در سطح
منطقهای برنامهریزی بهطور سیستماتیک است و بر بخشهای مختلف در سطوح مختلف نظارت میکند .از سوی دیگر،
دولت با انتشار «راهنمای برنامهریزی منطقهای» ،سیاستهای محلی منطقهای را برای استفادة حکومتهای محلی
مشخص میکند ) .(Planning Inspectorate, 2010در کشور ایاالت متحده ،هماهنگی بین برنامهریزی توسعة
مسکن و سیاستگذاری در آن به مسئلهای اساسی تبدیل شده است که هدف آن دستیابی به یک برنامهریزی راهبردی
یکپارچه برای توسعة مسکن پایدار در نواحی این کشور است .مشارکت جمعی همة ذینفعان در برنامههای ملی،
منطقهای ،و محلی یک تغییر خالصِ شفاف و قابل دستیابی را در کشور بهوجود آورده است ).(Roget, 2009
هایملی،منطقهای،ومحلیدرمسکنکمدرآمدشهری 


.ارتباطبینبرنامه
جدول9
نامکشور 
ایران
استرالیا
چین
انگلستان
ایاالت متحدة امریکا

سیاستگذاریمسکنکمدرآمدشهری 

هایملی،منطقهای،ومحلی(شهری) 


ارتباطبینبرنامه
 ضعیفبودن ارتباط و هماهنگی بین فرایند تهیه ،بررسی ،و تصویب برنامهها ضعیفبودن فرایند اجرا و سازمان اجرایی در برنامهها ارتباط خوب برنامه در سطح کالن بهوسیلة قانون نسترلینک ارتباط و هماهنگی خوب بین فرایند تهیه ،بررسی ،و تصویب برنامهها ارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامهها و سیاستگذاریهای مسکن کمدرآمد شهری ارتباط قوی بین فدرالها در راستای توسعة برنامههای مسکن مقرونبهصرفة شهری ارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامههای کالن و منطقهای و محلی ارتباط قوی در جهت سیستم پایدار مسکن شهری ارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامههای کالن و سیاستگذاری مسکن شهری -ارتباط قوی بین تصویب و اجرای سیاستگذاری های مسکن

مأخذ:یافتههایتحقیق 1399:


ریزیوسیاستگذاریمسکن 


نظامبرنامه
گامپنجم:ساختار
ایران

برنامهریزی انجامگرفته در ایران جزو آن دسته از برنامههایی است که از باال به پایین و متمرکز است .اولین برنامههای
هفتسالة عمرانی در سال  1327انجام گرفت .در این برنامه ،که در شش فصل تدوین یافته بود ،فصل جداگانهای برای
مسکن درنظر گرفته نشده بود و اصالح اجتماعی و شهری و ساخت مسکنهای ارزانقیمت با یکچهارم از اعتبارات
فصل درنظر گرفته شده بود .برنامة دوم در چهار فصل تدوین شد که فصل چهارم آن یعنی امور اجتماعی بخش مسکن و
ساختمان را نیز دربر میگرفتم (معتمدی )1375:در برنامة سوم با ظهور مشکالت مسکن توجه دولت در قالب برنامههای
عمرانی متجلی شد .بنابراین ،اول بار در برنامة عمرانی سوم بود که فصل و اعتبار مشخص برای مسکن درنظر گرفته
شد.ر برنامة چهارم قبل از انقالب بخش مسکن و ساختمان فصل دهم از شانزده فصل را تشکیل میدهد .برنامة چهارم
نخستین برنامهای بود که با پذیرش نقش تعیینکنندة بخش خصوصی در عرضه و تأمین مسکن کشور ،درواقع در تدوین
چارچوب اهداف اجرایی بخش مسکن ،میزان مشارکت بخش خصوصی را نیز تعیین کرده است (معتمدی )1375 ،در
برنامة عمرانی پنجم ،در تعیین اهداف خود ،کاهش تراکم فرد در واحد مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی برای
گروههای مختلف بهویژه گروههای کمدرآمد برای تقلیل ضریب خانوار بر واحد مسکونی قرار داده شد .در برنامة اول بعد
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از انقالب در بخش مسکن تعداد زیادی شاخص مربوط به بیست سال قبل از شروع برنامه جمعآوری و بررسی شده بود
که فقط از دو شاخص ،یعنی تراکم خانوار در واحد مسکونی و سطح سرانة زیربنا ،برای هدفگذاری استفاده شد (عزیزی،
 .)39 :1378در برنامة دوم ،بخش مسکن با اهداف خاص خود مانند نوسازی بافتهای فرسوده و تجمیع قطعات در
مناطق شهری کشور و کمک به اقشار آسیبپذیر و آسیبدیدگان از سوانح طبیعی و  ...تدوین شد .در برنامة سوم ،در
بخش مسکن ،برنامه به روال برنامة اول تدوین شد و با برنامة دوم تفاوتهای بسیار زیادی داشت .در برنامة چهارم،
تأمین مسکن برای اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد در قالب «مسکن مهر» درنظر گرفته شده است .برنامة پنجم با الهام از
سند چشمانداز  1404و سیاستهای کلی نظام و بهویژه طرح جامع مسکن تهیه شد؛ بهنحویکه هدف کالن طرح جامع
مسکن تأمین مسکن اقشار کمدرآمد ،احداث مسکن امن و بادوام ،تنظیم بازار ،ایجاد هماهنگی بین سیاستهای مسکن و
سیاستهای آمایشی و توسعه و کاهش نابرابریهای منطقهای در برخورداری از مسکن مناسب است (توکلینیا و
ضرغامی )1397 ،اما در حالت کلی نظام برنامهریزی کشور متمرکز و طرحها و برنامهها در چارچوب برنامههای ملی است.
در برنامة ششم ( )1400-1396سیاستهای مسکن همانند برنامههای توسعة قبلی یکی از مهمترین سرفصلهای برنامة
توسعه قرار گرفت.
چین

سیاستگذاری کشور چین از  1998با بیشترکردن شتاب اصالحات در زمینة مسکن شهری از یک سیستم سود -رفاه به
سمت یک سیستم بازارمحور با کاهش نقش دولت در ارائة مسکن حرکت کرد ) .(Gao, 2010هدف از اصالحات
مسکن ،که در سال  1978آغاز شد ،این بود که مسکن بهتدریج از «کاالی آزادی» به «کاالی یارانهای» و درنهایت به
یک «کاالی مصرفی» تبدیل شود ،که قیمت آن نشاندهندة هزینههای واقعی تولید و یک حاشیة سود بازار باشد.
شهرداریها با استفاده از سیاستها و برنامههای مسکن از جمله مسکن مقرونبهصرفه و برنامههای صندوق مسکن به
خواست عمومی برای افزایش مسکن خانوادههای متوسط و کمدرآمد پاسخ دادند ).(Zhang et al., 2003: 922
استرالیا

سیاستگذاری مسکن در این کشور بر اساس برنامههای نسترلینک است .نسترلینک برنامهای تحت نظارت وزارت
خدمات انسانی دولت استرالیا است که طیف وسیعی از کمکهای دولتی و خدمات را برای بازنشتگان ،بیکاران ،سرپرستان
خانوار ،افراد معلول ،بومیان استرالیا ،و  ...فراهم کرده است و ارائهدهندة طیف وسیعی از خدمات فرهنگی و زبانی است
 .(Services Humanاین مرکز خانوارهای واجد شرایط دریافت مسکن را شناسیی میکند و بهطور مستقیم به
مستأجران ،عالوهبر مزایای پایة سنترلینک ،مانند حقوق بازنشستگی یا حوقق ازکارافتادگی ،پرداخت میشود
).(Australian Taxation Office, 2008
انگلستان

سیاست گذاری مسکن در این کشور بر اساس بُعد خانوار است که نقش مهمی در توسعة مسکن به دنبال داشته است .در
این کشور ،جنبشهای داوطلبانة مسکن ،تعاونی ،و مقامات محلی شهرها ،از اواخر قرن نوزدهم فعالیتهای خود را جهت
ساخت مسکن برای گروههای کمدرآمد شهری آغاز کردند .طی سالهای  1964تا  ،1970سرعت ساخت خانههای جدی
افزایش یافت و سهم خانههایی که دولت ساخته بود از 42درصد کل خانههای کشور به  50درصد افزایش یافت .دولت
انگلستان طی سالهای  ،1965 ،1964و  1966توانست بهترتیب  ،133 ،119و  142هزار خانة جدید بسازد .طی سالهای
 1965تا  1970نیز  1/3میلیون خانههای جدید توسط دولت ساخته شد (حسینی.)7 :1397 ،
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ایاالتمتحدۀامریکا

در امریکا ایالتهای مختلفی به وضع مالیات بر افزایش ارزش اقدام میکنند که ملک اول و مسکونی افراد از پرداخت این
مالیات معاف است .در این ایالت ،مسکن مصرفی و اول افراد مجرد تا رقم  250000دالر و مسکن مصرفی و اول افراد
متأهل تا رقم  500000دالر از مالیات بر درآمد ایالتی و فدرال معاف است (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و
صنعت.)6-4 :1388 ،
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جدول10
سطوح

ملی 

کشورها 

منطقهای 

تعیین قطبهای توسعه ،ایجاد
تشکیالت و قوانین مورد نیاز ،تفویض
اختیارات مالی و اداری به مناطق
 برنامهریزی در راستای کاهشنابرابریهای مسکن کمدرآمد شهری
 حمایتهای مالی مشترک توسطدولت مرکزی و دولتهای ایالتی و
منطقهای

ایران

وجود سیستم متمرکز ،برنامهریزی کالن و
بلندمدت

استرالیا

تمرکز بر سیاستگذاری مسکن و ساخت
استراتژی ،هماهنگ و یکپارچهسازی
برنامهها در سطح اجرای مسکن

چین

 تعیین چارچوبهای جامع برای آیندهنگریسیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری در
راستای صندوق آیندهنگر مسکن
 سیاستگذاری سیستم تخصص بازار درمسکن مقرونبهصرفه

 تعیین سیاستهای راهبردیمنطقهای مسکن کمدرآمد شهری
 تعیین سیاستهای پایداری درراستای عدالت اجتماعی مسکن
 -برنامة مسکن مقرونبهصرفه

انگلستان

 تعیین چارچوب استراتژیک برایسیاستگذاری مسکن شهری
 تعیین دستورالعملها و اجرای قوانین ملیدر راستای تقویت مسکن

ایاالت متحدة
امریکا

تعیین سیاستگذاری برای کنترل و هدایت
مسکن و شهرسازی ،برنامهریزی بر پایة
طرحهای توسعة جدید ،و سیاستگذاریهای
ملی چشمانداز کالن را تعیین میکنند

چارچوب استراتژیک برای
سیاستگذاری منطقهای در هماهنگی
با توسعة اجتماعی و اقتصادی مسکن
کمدرآمد شهری
 نظارت ،بررسی ،و تصویبطرحهای توسعة شهری و منطقهای از
جمله مسکن
 اجرای برنامهها در سطح منطقهایمثل جادههای اصلی ،زیرساختهای
اصلی شهری و فراشهری به عهدة
دولت فدرال است
اختالفات زیادی با کشور ایران دارد
در ایران تقریباً بر اساس سیاستهای
مرکز

استرالیا
چین
انگلستان
تشابهات با ایران
ایاالت
متحدة
امریکا

تعیین برنامههای کالن
تعیین استراتژی راهبردی
کلی برای مناطق مسکونی
تعیین چارچوب استراتژیک
برای سیاستگذاری مسکن
کمدرآمد
 تعیین سیاستهای مسکناجتماعی
 تعیین اهداف چارچوبمالی و معافیت مالیاتی در
مسکن

در ایران تقریباً بر اساس سیاستهای
مرکز

در ایران تقریباً بر اساس سیاستهای
مرکز

محلی(شهری) 
 اجرای طرحها بر اساس دستورها وسیاستهای ملی

 بهبود طرحهای محلی و شهری درراستای بهبود مسکن کمدرآمد
 حمایت کافی برای توسعة مسکنشهری
 واگذاری زمینها توسط دولتهایمحلی به امالک و مستغالت که
مسئولیت امور مالی و ساخت مسکن
مقرونبهصرفه را بهعهده دارند
 برنامهریزی در راستای بهبودطرحهای جزئی در مسکن
 برنامهریزی برای بهبود سیاستگذاریبین شهرداریها
 ادارة امور شهر بهوسیلة دولتهایمحلی
 برنامهریزی در راستای سیاستهایدولتهای ایالتی و محلی برای توسعة
مسکن و شهرسازی
-
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ادامهجدول10
سطوح

ملی 

کشورها 
استرالیا

چین
تفاوتها با ایران

انگلستان

ایاالت
متحدة
امریکا

 تعیین راهبردهای و اجراییدر سطح شهری ،تفریحی ،و
محلی
 تعیین سیاستها ورویههای قانونی برای تمام
سطوح برنامهریزی
 سیاست صرفهجویی وذخیرة زمین در صنعت
ساختمانسازی
 سازگاری بین بخشهایمختلف مسکن و کاربری
زمین
 برنامهریزی در سطوحملی ،منطقهای ،و محلی
 ارتباط قوی بین سطوحمختلف برنامههای کالن و
سیاستگذاری مسکن شهری

منطقهای 


محلی(شهری) 

هماهنگی و نظارت کافی در
برنامههای توسعه در سطوح ملی،
منطقهای ،و محلی

 توجه به ظرفیتها و پتانسیلهایمحلی ،همکاری بین مناطق شهری و
محلی

 تعیین سیاستهای حمایتی و مالیدر سطح کالن و خرد
 ساخت مسکن قابل استطاعت ومناسب برای همه

 توجه به مناطق محلی بر اساسمشارکت و نهادهای خودجوش در
برنامهها
 ارائة حمایتهای صندوق آیندهنگریدر مسکن

 تدوین برنامهریزی کاربری اراضی وفضایی در سطح مرکز شهری و
محلی

 استفاده از فضاهای کاربری زمین براساس دستورالعملها در سطح مرکز
شهر و محالت
 توازن بین بخشهای مسکونی ،کار ،وخدمات عمومی

 استراتژی قوی بین تصویب واجرای سیاستگذاریهای مسکن

 چارچوب مشخص برای حمایتهایمسکن افراد کمدرآمد

مأخذ:نگارندگانبااستفادهازمنابعقابلدسترس 1399،

مقایسة تطبیقی تجارب کشورهای چنین ،استرالیا ،انگلستان ،ایاالت متحدة امریکا و مقایسة آن با کشور ایران نشان
میدهد که موفقیت برنامههای این کشورها در سطوح مختلف ملی ،منطقهای ،و محلی حاصل غیرمتمرکزبودن ساختار
دولت آنهاست که تعاملی دوطرفه را بین برنامهها در سطوح مختلف بهوجود آورده است .بنابراین ،سبب شده است تا از
یک سو زمینه را برای مشارکت و ارتباط بین فرایند تهیه ،بررسی ،و تصویب برنامهها بهوجود آورد و از سوی دیگر ارتباط
قوی با فرایند اجرا و سازمان اجرایی در برنامهها بهوجود بیاید .درصورتیکه در کشور متمرکز از جمله ایران همة
تصمیمگیریهای مربوط به سیاستگذاری برنامهها در سطح ملی انجام شود و نمیتوان ارتباط منسجم و پایدار را با دیگر
سطوح منطقهای و محلی (شهری) بهوجود آورد .مقایسة کشور ایران با کشورهای چنین ،استرالیا ،انگلستان ،و ایاالت
متحدة امریکا در قالب جدول  11دستهبندی شده تا مشخص شود سیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری ایران با دیگر
کشورها چه تفاوتهایی دارد و ،بر اساس تجربیات این کشورها ،نکات مهم و راهبردی را در جهت توسعة سیاستگذاری
و برنامه ریزی مسکن در کشور بهکار گرفت.
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برنامه
جدول.11مقایسةتطبیقیساختار
ساختارکالن

متمرکز 

ایران 

برنامهریزی 


فدرال 

ایاالتمتحدۀامریکا-استرالیا 

تعیین استراتژیهای کالن مسکن

ایران ،چین ،استرالیا ،انگلستان ،ایاالت متحده

تعیین قوانین و صندوق حمایتی
تعیین سیاستگذاری از باال به پایین
تهیه و تصویب طرحهای مسکن

ایران ،چین ،استرالیا ،انگلستان ،ایاالت متحده
ایران ،چین ،استرالیا ،انگلستان ،ایاالت متحده
ایران ،چین ،استرالیا ،انگلستان ،ایاالت متحده
ایران:عدم اختیار و استقالل در سیاستها و قوانین مسکن
چین :رهیافت مشارکتی و حمایتی مسکن
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تجربیات سیاستگذاری مسکن در جهان با هدف الگوبرداری ساختاری و محتوایی میتواند معیار مناسبی برای انجامدادن
تحقیقات بهشمار آید .مروری بر تجربیات کشورهای استرالیا ،چین ،انگلستان ،و ایاالت متحدة امریکا در زمینة
سیاستگذاری مسکن و مسکن کمدرآمد شهری در سطوح مختلف ملی ،منطقهای ،و محلی نشان میدهد که موفقیت
برنامهها در سطوح سهگانه از طریق ایجاد یک نهاد سطح محلی ،منطقهای ،و انتقال قدرت تصمیمگیریهای کالن از
سطح ملی به سطوح منطقهای و محلی محقق شده است؛ بهطوریکه در کشور انگلستان نظام دولتی با ایجاد
سیاستگذاری در برنامهها نقش نظارت و بررسی مسکن در سطوح مختلف را بررسی میکند و با دادن اختیار به
ایالتهای مرکزی و محلی در برنامههای قانونی و سیاستهای توسعة مسکن نقش آنها را راهبردی درنظر میگیرد .در
این کشور ،ایجاد یک دولت (یا نهاد) سطح میانی بهعنوان نهاد راهبردی با سیاستگذاری و برنامههای مسکن و
شهرسازی همسوست .در کشور چین ،اجرای سه برنامة مسکن (مقرونبهصرفه و راحت ،صندوق آیندهنگر مسکن ،و اجارة
مسکن ارزان) نشان داد که چین ،با ارادة سیاسی ،اصالحات سازمانی و ظرفیت سازمانی را در همة سطوح مسکن
مقرونبه صرفه و در مقیاس وسیع انجام داده است و روشن شد که چین برای پاسخ به نیاز مسکن خانوادههای کم و
متوسطدرآمد نیاز به یکپارچگی نهادها از مقیاس دولت مرکزی تا حکومت محلی دارد و برنامههای مسکن بخش
جداییناپذیر سیاستهای اقتصادی ملی و محلی است .همچنین ،سیاست دیگر در کشور چین خصوصیسازی مسکن
عمومی است .این امر از طریق انتقال به مستأجران (بهصورت رایگان یا فروش و هزینة اسمی) انجام میگیرد .بنابراین،
خصوصیسازی مسکن یک راه خوب برای ارائة مسکن مناسب و ارزانقیمت در برخی کشورها از جمله چین است .در
کشور استرالیا ،بخش عمدة برنامهها و تصمیمگیری در خصوص مسکن و مسکن کمدرآمد شهری بر عهدة نهادهای
محلی است و دولتهای مرکزی با تعیین سیاستهای کالن بر امور حکومتهای محلی نظارت میکنند .در کشور ایاالت
متحدة امریکا ،نگاه برنامهریزی ایالتی و محلی با تأکید بر مشارکت و تشویق بخش خصوصی ،بهعنوان ابزاری ضروری
برای پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم و نه مبتنی بر خواست دولت مرکزی قابلتوجه است .استقالل دولتهای مرکزی
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و محلی در بخشهای مختلفْ تصمیمسازی و تصمیمگیری ضمانت مسئلهیابی دقیق و تحقق طرحها و برنامهها را به
دنبال دارد .با وجود تفاوتهای بنیادین در شیوة برنامهریزی در سطح ملی ،منطقهای ،و محلی ،امکان رقابت مناطق برای
توسعة مسکن وجود دارد و از این رهیافتها مفهوم سیاستگذاری روشن و مشخص می شود .درحالیکه ساختار
برنامهریزی کالن کشور ایران عمالً امکان واگذاری اختیار را فراهم نمیکند .قدرت به شعب استانی حکومت مرکزی
انتقال یافته و این قدرت در حالی صورت میپذیرد که به دلیل انتخاب نمایندههای دولت بهصورت سلسلهمراتبی توسط
دولت مرکزی بهصورت مستقیم عمالً مسئوالن نهادهای ذیربط را در جهت حفظ منافع مسئوالن دولتی در مقایسه با
منافع منطقهای و محلی سوق میدهد .بهنظر میرسد در این کشور دولت به دنبال حفظ ساختار متمرکز در
تصمیمگیریها بهخصوص برنامههای کالن مسکن است .با مقایسة برنامههای قبل و بعد از انقالب ،میتوان بیان کرد
که نگرشها ،سیاستها ،و برنامههای مسکن در ایران قبل و بعد از انقالب تفاوت دارد و این تفاوت بر فضاهای
جغرافیایی مربوطه و مکانهای مسکن تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر ،نظام برنامهریزی مسکن ایران با مشکالتی در سطح ملی با نگرش و تفکر ساختار متمرکز در
برنامهریزی نگرشبخشی به برنامهها مواجه است .در سطح منطقهای با مشکالتی مانند عدم استقالل و اختیار قانونی و
سیاسی به مدیران منطقهای در سیاستگذاری مسکن و در سطح محلی با مشکالتی مانند ندادن حق اختیار قانونی به
نمایندة محلی و عدم مشارکت راهبردی در زمینة سیاستگذاری مسکن روبهروست .بنابراین ،برای بسترسازی
سیاستگذاری مسکن کمدرآمدی نیاز است که زمینه برای ایجاد فضای دموکراتیک شهری در بین ذینفعان مسکن
فراهم شود و به شهرندان و سازمانهای خصوصی و فردی قدرت حضور و آزادی در فضای اجتماعی داده شود تا همة
ذینفعان بتوانند در رونق مسکن شهری مشارکت و تعامل داشته باشند .همچنین ،برای بسترسازی توسعة مسکن
کمدرآمد شهری نیازمند رویکردهای ارتباطی از طریق مشارکت ،تمرکززدایی ،و آموزش است که بتواند جایگاه بهتری در
توسعة مسکن و شهرسازی پیدا کند .بنابراین ،از طریق شرکت نهادها و دستگاههای مختلف میتوان به جنبههای
راهبردی توسعة مسکن کمدرآمد شهری کمک کرد .از طرف دیگر ،میزان اثرگذاری منابع مالی و اقتصادی در مشارکت
اجتماعی شهروندان نقش تعیینکنندهای در بسترسازی مشارکت و تمایل آنان برای شرکت در اجرای پروژهها و
برنامههای توسعة مسکن و شهرسازی دارد؛ بهطوریکه کارشناسان توسعة مسکن و شهرسازی بر آناند که تقویت
بنیانهای سیاستگذاری مسکن با محوریت فعالسازی چرخة تولید در فضاهای شهری و ایجاد سرمایهگذاری و منابع
مالی میتواند مسیر توسعة مسکن کمدرآمد را هموارتر کند .در راستای برنامهریزی و تقویت سیاستگذاری مسکن
کمدرآمد ،باید با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و قابلیت محلی -اقتصادی هر شهر ،با مشارکت
نیروهای مردمی ،بهرهگیری از تسهیالت بانکی ،حمایتهای دولتی ،و سرمایهگذاری بخش خصوصی زمینة برنامة توسعة
مسکن را تهیه و اجرایی کرد .همچنین ،معیارهای نهادی و سازمانی که بر ساختار توسعة مسکن تمرکز دارند باید با ایجاد
ارتباط مؤثر و قوی میان انجمنها و تعاونیهای مسکن از طریق تعیین استراتژیها و خطمشیهای راهبردی در راستای
توسعة مسکن کمدرآمد و افزایش قدرت مشارکتی شهروندان گام بردارند .از طرفی ،ساختار منسجم مدیران مسکن نیز
نقش هدایتگر ،ارشادی ،و ترویج توسعة مسکن را در سطح شهری ارائه دهد تا زمینة مشارکت همة کنشگران ذینفع در
توسعة مسکن کمدرآمد شهری فراهم شود .همچنین ،تغییر دیدگاه سازمان و نهادهای دولتی در نحوة مشارکت ذینفعان
مسکن برای بهبود روند آن موردتوجه قرار گیرد .درنهایت ،میتوان با ایجاد گروههای پیشرو در زمینههای گوناگون مرتبط
با طرحها و پروژهها برای آگاهسازی مردم از روند توسعة مسکن کمدرآمد ،که در خوشههای پایین قرار دارند ،بسترسازی
کرد.

درآمدشهریدر  ...
مسکنکم 
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بنابراین ،نتایج خروجی این تحقیق به ساختار سیاستگذاری مسکن در سه سطح ملی ،منطقهای ،و محلی پرداخته
است و نحوة مسائل و مشکالت سه سطح مورد نظر با کشورهای چین ،استرالیا ،انگلستان ،و ایاالت متحدة امریکا را
مقایسه کرده است و تشابهات و تفاوت آنها از لحاظ چهار بُعد مشارکت نهادی و محلی در سیاستگذاری مسکن ،نقش
دولت در ساختار سیاستگذاری مسکن ،نگرش نظام برنامهریزی به مسکن ،و ارتباط بین برنامههای ملی ،منطقهای ،و
محلی و ساختار نظام برنامهریزی مسکن را بررسی کرده است .همچنین ،از دیگر نتایج این تحقیق میتوان گفت به دنبال
شناخت و تبیین این موضوع بود که چگونه امکان دستیابی به توسعة مسکن کمدرآمد شهری وجود دارد .زیرا در مناطق
شهری شکل و شیوة برنامهریزی و ساختار سیاستگذاری مسکن با حوزة دیگر شهری متفاوت است .بنابراین ،با توجه به
اهمیت موضوع سیاستگذاری مسکن کمدرآمد شهری و توسعة مساکنـ که در چارچوب نظری تحقیق نیز اشاره شدـ
سیاستهای کالن دولت باید در راستای توسعة سیاستگذاری کشور بهطور کلی و در حوزة مسکن بهخصوص مسکن
کمدرآمد شهری بهطور خاص همة عوامل مؤثر از قبیل مشارکت نهادی و محلی ،نقش دولت در ساختار مسکن ،نگرش
نظام برنامهریزی و سیاستگذاری مسکن ،و ارتباط بین برنامههای ملی ،منطقهای ،و محلی بهصورت یکپارچه را درنظر
بگیرد و به اجرای برنامههای هدفمند ،منسجم ،و همهجانبه بپردازد.
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