
سين عبده تبريزيح  

 هبانمخدا

 هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن

 سیاست های بهینه ی عرضه ی زمین



 شهری زمین در سیاست گذاری

محلیومرکزیدولتهایکهاستسیاستهاییمجموعهی«شهریزمین»سیاستگذاری

ازبهینهبهرهبرداریتامیکننداتخاذزمین«کاربری»و«ارزش»،«مالکیت»بُعدسهدر

وملکیازاعمزمینمالکیتانواعتعیین.شودمحققاجتماعیکمیابمنبعاین

وزمیندرسوداگریبروزازجلوگیریزمین،ارزشافزایشازجلوگیریاستیجاری،

وضعماننددولتمداخلهیمختلفِابزارهایطریقازتقاضاوعرضهبینتعادلحفظ

استمسائلیهمگیآنها،مانندوکاربریهامیزانونوعتعیینزمین،برمالیاتهاانواع

.میگیردقرارزمینسیاستحیطهیدرکه
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برابر 26/7  تهران 

92تاسال80رشدقیمتمسکنازسال  
 اصفهان 11/5

 تبریز 9/0

 کرج 8/8
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 (هزار ریال)متوسط اجاره بهای یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران  
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 قیمت زمین و آپارتمان به طور متوسط در تهران



10/12/2017 6 10/12/2017 6 

 
 توزیع واحدهای خالی مسکونی

  ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ 
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10/12/2017 7 10/12/2017 7 

 ۱۳۹۵: واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیربنا
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10/12/2017 8 10/12/2017 8 

  ۱۳۹۵توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنا در اسفندماه سال 
 (درصد)
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10/12/2017 9 10/12/2017 9 

 تراکم جمعیت استان ها 
 ۱۳۹۵سال 
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10/12/2017 10 10/12/2017 10 

توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی به تفکیک نحوه تصرف 
 ۱۳۹۵: محل سکونت 
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 میشودشروعمناسبزمینسیاستباپایدارتوسعهی

بهترزندگیکیفیتواقتصادبهکهدادتوسعهشیوههاییبهمیتوانرامناطقوشهرها

.شوندآلودگیوترافیکیبنبستنامنظم،گستردگیتسلیمیاوبینجامد،

شهرهامیدهد،ارتقاءرازمینارزش(دولتی)عمومیسرمایهگذاریوشهریتوسعهیوقتی

یابگیرند،کاربهضعیفاقشارمسکنیاعمومیزیرساختهایبرایرامنابعایناستممکن

نابرابریاوضاعوشود،خصوصیمالکانبرایبادآوردهایثروتارزشهاایندهنداجازه

 .کندوخیمتررا
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 و اقتصادی توسعه ی و رشد موتور کوچک و بزرگ شهرهای

 .شده اند تعریف اجتماعی
 
 

 و پست محالت گسترش موتور حال عین در آن ها متأسفانه،

 .فقراند افزایش و حاشیه ای بافت های و کثیف
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در تغییراتی چه «زمین، ملی سازمان» شکل گیری با  

 .شود داده باید ایران در زمین مدیریت
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   که می داند ایران اسالمی جمهوری زمین مدیر
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 مشکالتبازارزمین

سوداگرانهتقاضایکاهش.میشودمنجرآنقیمتافزایشبهزمین،بازاردرصحیحعدمسیاستگذاری

سهگانهیگروههایدرتناسببهافزایشاین.باشدسیاستگذاراهدافازمیبایدشهریزمینبازاردر

قیمتافزایش.میشودمنجرگروههاآندرقیمتشاخصافزایشبهوگذاشتهاثرخدماتوکاالمسکن،

خودنوبهیبهافزایشاین.میشودمنجرنیزخدماتیوتجاریکاربریباامالکقیمتافزایشبهزمین

مثال،برای.میشودمنجرخانوارهزینهیسبددرآنمانندوبهداشتخدمات،هزینههایافزایشبه

.باالستخصوصیبخشدردرمانوبهداشتهزینههایدرساختمانهزینهیسهم
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 زمین بازار مشکالت

زمیندرراسرمایهودادهتغییرزمیننفعبهرابازارهاتوازنزمین،بازارسمتبهسرمایههجوم•

بخشهایدرسرمایهگذاریفرصتهایرفتندستازباعثپدیدهاین.میکنندبلوکهوانباشت

.میدهدکاهشراکشوراقتصاددرپولگردشسرعتومیشودکشوراقتصاداشتغالزایومولد

.استشهریاقتصاددراصلیموضوعاتازیکینیزشهریزمیندرموجودرانت

بیشترتولیددنبالبهتولیدفرایندبهبودوبهرهوریافزایشبااینکهجایبهاقتصادیبنگاههای•

ازبهرهمندیوزمینتملکبامیخواهندکهمیشوندتبدیلسوداگرانیبهبروند،باالترسودو

.کنندجبرانرابهرهوریافزایشعدمهزینههایآن،پلکانیقیمتافزایش

.استمشکالتایندرمانوتسکینزمینهیباشند،شدهتدوینخوباگرزمینملیسیاستهای•
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 شهری زمین سیاست های اهداف

17 

اهدافافتادنهمروی

عملیاتیاولویتهاینبود
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 طراحی این در

.میکندجذاب

.دارداولویتدولتیداراییهایازپروژههابرایزمینانتخابتوسعه،حالدرکشورهایدر

پروژههااجرایبرایزمینزیانیسودوارزشیابی



 (18 قرن) سنتی نظریه ی

اقتصادکارکردبرایمحورتولیدچارچوبسرمایهوکارمثلاست،تولیدنهادههایاززمین

.داردمحدودیاقتصادیمفهومزمینمفهوم،ایندر

محدودیتهایفاقدهنوززمینواستزمینممکنحدتااستهالکمعنایبهاقتصاددائمیرشداینجا،

.میشودتلقی(ecosystem)زیستبومی
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 گذشته روندهای
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 مدرن دیدگاه در

.بیولوژیکیوفیزیکیظرفیتهای.1

.اقتصادیوفنآوریامکانسنجی.2

.(...وفرهنگیچارچوبهای)عامهپذیرشومقررات،قانون،شاملنهادیپذیرش.3
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Aldo Leopold (1949) 
مثابهیبهزمینبهاگر.میدانیمخودبهمتعلقکاالییراآنچونمیکنیم،سوءاستفادهزمینازما

....میکنیماستفادهآنازاحتراموعشقبااحتماالآنگاهداریم،تعلقآنبهماکهبنگریمکاالیی

بدآنوداشتدوسترازمینبایداینکهامااست،زیستبومازسادهبرداشتیاستکاالزمیناینکه

....میگیردسرچشمهاخالقازکرداحترام

جانورانوگیاهانآب،خاک،شاملتامیدهدگسترشراکاالییزمینمرزهایصرفاًزمیناخالق

سادهیعضوجایدرومیدهدتغییرزمیناجتماعیفاتحازراانساننقشزمینهمرویبهیاوشود،

 .مینشاندزمینشهروند

22 



 مدرن اقتصاد

23 



 (Placemaking) مکان سازی

عمومیفضاهایمدیریتوطراحیبرنامهریزی،چندوجهیرویکرد.

مکانبهتبدیلشدنقابلیتفضاهاآیامیگیرد؟قرارمردماستفادهیموردمیشود،ساختهکهعمومیفضاهایآیا

(Placeability)دارد؟را

دارد؟رافرهنگهاوملیتهاهمهیبهخدماتارائهیتواناییعمومیفضاهایآیا

کهبسازدعمومیایمکانهایتامیکندسرمایهگذاریقابلیتهاوآرزوهامحلی،داراییهایرویمکانسازی

.دهدارتقاءراآنانرفاهوخوشبختیمردم،سالمت

ملموسداراییهایبهآنهاازحفاظتهزینههایتبدیلومکانایجادطریقازارزشخلق.

عملحوزهی)درونشهرهامقرراتوچارچوبهاتعیینشاململیسطحدرزمینمدیرمسؤولیتبدینترتیب

سیاستبانزدیکارتباطدرروستاییوکشاورزینواحیدرزمینسیاستعالوهبهومیشودنیز(شهرشوراهای

.(holisticکلینگرورشتهایبیندیدگاه)میگیردقرارشهرینواحی

روستایی،مسکنچراگاهی،جنگلی،کشاورزی،زمینازاعم)زمینسیاستدربزرگیهماهنگینگرکلیدیدگاهدر

.داردضرورت(...خدماتی،زمینشهری،زمینجدید،شهرهایصنعتی،شهرکهایوصنعتیزمین
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 طبیعی منابع مدیریت برای دیدگاه تغییر
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 ارزش مفهوم

تعادلبینذهنیتعامالنبهدنبالپولومنافعشخصیبا

عامالنبهدنبالمنافعاجتماعی

طولدرمنافعجریانتداومحفظاکوسیستم،ضرورتهایرسمیتشناختنبهاجتماعی،منافعحداکثرسازی

بهترینوباالترینازاطمینانحصولواقتصادی،رشدمحدودیتهایبابرخوردبیننسلی،ونسل

 (زمین)محیطزیستیمنابعاجتماعیکاربردهای
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 (ادامه) ارزش مفهوم

آلودگیپسآب؛زباله؛وضایعاتکنترلهوا؛کنترلاوزن؛الیهیحفظزمین؛گرمشدنچونمحیطیمسائل

.خاکوآبهوا،

استفادهیوهستهایانرژیطبیعی،گاززغال،قبیلازغیرتجدیدپذیروفسیلیمنابعازاستفادهمحدودیت

.زمینگرماییوآبیبادی،خورشیدی،زیستی،سوختهایمثلتجدیدپذیرهاازبیشتر

تعریفومالکیتساختارامالک،حقوقبرنامهریزی،شاملزمینسیاستهایوزمینکاربردنهادیچارچوب

.سطحهردردولتنقشدقیق

رفاهبهبایدافرادفعالیتکهفلسفیدیدگاهآنیعنی)«اخالق»و«محیطزیست»«اقتصاد،»بینبدینترتیب

راتعادلهاباید(آنها...فرهنگیارزشهایرسمی،مقرراتوقوانیناجتماعی،نهادهایوبینجامدعمومی

.کردپیدا

اقتصادیمفهومیبه«محیطزیست»تبدیل.

مکان،کاربردهایاقتصادمکان،علمسبز،اقتصادچوناقتصاددرزمینجدیدکاربردهای....

مییابدارتقاء«مصرفیاتغییربدونطبیعی،منابعمدیریت»یعنیباالترمرحلهیکبهزمینمدیریتواقعدر

.معاصرانداقتصادیرشداصلیعواملکه

27 



صنعتییاتجاریمصارف

مسکونیمصارف

علفزاریاکشاورزیمصارف

چراگاهییاجنگلیمصارف

زمینکاربردکاهشیظرفیت کاربردبهترینوگرانتریناقتصادیمفهوم

ت
رفی

ظ


ش
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ی
افت
ری
د

ضایعاتیویزرعلماراضی
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 افزوده ارزش تخصیص و زمین ارزش های بر پروژه اجرای اثر

ارزشتغییرهموپروژهساختگاهارزشتغییرهمزمین،توسعهیپروژهیاقتصادیمنافعمحاسبهیدر

.باشدهمعکسجهتدرمیتواندارزشتغییراین.میشودلحاظآنبامرتبطواطرافزمینهای

میشودحاصلهمنهاییتولیداترویازارزشمحاسبهی.

میگذاردتأثیرشهریزمینعرضهیبرآنتخصیصشیوهیوحاصلهاضافیارزشبابرخوردنحوهی.

امالکوزمینعوارضومالیاتکلیچارچوب.

اضافیارزش»منشاء»:

.عمومیبخشزیرساختیپروژههای-

.شهریدرآمدهاینیزوشهرینواحیعمومیرشد-

.تقاضابهپاسخگوییعدموانحصاریشیوههایاعمالحاصلزمینمصنوعیکمبودهای-

.مجاوراراضیرویخصوصیسرمایهگذاری-

29 



 «اضافی ارزش» کسب برای روش سه

نشودبدلخصوصیبخشضدانگیزهیبه«اضافیارزش»اخذبرایدولتپیشدستیاینکهدردقت

.استمتفاوتروشهامالیاتمورددرمثالًدارد؛راخودجزئیاتروشهاازیکهر

مجاوراراضیاضافیارزشاخذدشواری
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 Value Capture ارزش مازاد جذب

31 



 بازار طریق از زمین به دسترسی

برغالباًسیاستهاایناست؛زمینبهعادالنهدسترسیزمینملیسیاستهایهدف

آیا.دارندتأکیدزمینعرضهیوتحویلابزارمثابهیبهزمینبازارهایرسمیتشکیل

کنند؟رقابتمیتوانندبازارایندرفقرا

باشدزمینبهدسترسیعادالنهیابزارنمیتواندآزادبازار:احتیاط.


احتکارزمینوبیزمینی

دسترسیبهزمیندرمناطقشهریبرایگروههایآسیبپذیرمیبایدپیشبینیشود

32 



 زمین کاربری در کنترل کلی گروه دو

33 



 زمین شهری بازار در دولت دخالت منطق
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 دولت توسط زمین توسعه ی اصول
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 سیاست ها خالصه ی

.استممکنترامراینبزرگسرمایهگذاریهایانجامهنگامدرنظارتی؛کنترلهایوبرنامهریزیچارچوبسادهسازی.1

منافعوحقوقحفظمنظوربهخاصپروژهایزمینهاییاکلیطوربهشهریزمینهایرویمرغوبیتعوارضاعمال.2

.محلیاجتماعی

منظوربهمصرفکنندگانبرایآنهامنافعبامتناسبنیزوآنهاهزینههایبامتناسبشهریخدماتبابتوجهاخذ.3

.خدماتاینتوسعهیمالیتأمیننیزوخدماتاینازدرستاستفادهیدرانگیزهایجاد

مازادارزشکسبوسرمایهگذاریپروژههایاجرایبرایشهریزمینعمومیخریددرکاراییوعدالتاهدافتحقق.4

.محلیاجتماعبرای

.زمینمجددتنظیمپروژههایبرایخصوصیزمیندارانو(عمومینهادهای)دولتمشارکت.5

.آنمابهازایپرداختزمانومبلغوعمومینهادهایتوسطزمینخریدبرحاکممقرراتابزارهایوقوانیناصالح.6

.زمینارزشبرمالیاتاخذباشهریزمینبهینهیتخصیص.7

.(صفرگاهیو)مناسبهزینههایبهآنهاعرضهیومحلیودولتیزمینهایمالکیتحفظ.8
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شهریزمینکاربریهایدرکنترل  موردمحلیمنافعراستایدرشهریزمیناینکهازاطمینانحصول

.میگیردقراراستفاده

استموردنیازهم(جادهمثالً)عمومیفضاهایچونبهویژهدارند،زمینکاربریبرکنترلجوامعهمهی.

(مربوطهمقرراتوقوانین)

مییابدافزایشعمومیخدماتهزینههایزمین،توسعهیوساختضوابطتعیینبدون.

وترافیکوازدحامهزینههایچونهزینههاییبرافزودنوانحصاریشهریالگوهایبروزکنترل،بدون....

برونریزها»بهتوجهدالیلبدین»externalities.

،استبودهمعیارکمترمزایدهقیمتباالترینبهزمینعرضهیبنابراین.

دولتیمقرراتوبازارنیروهایبینمتقابلرابطهی.

هرصنعتیتجاری،مسکونی،اراضی.نداریمکلیبهطورزمینبازار.بازارتکهتکهبودندلیلبهدیگردشواری

.دارندراخودویژگیهایکدام

 کنترل ضرورت
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ایجادنظاماتثبتوکنترلاراضیشهریبرایروشنبودنمالکیتوجلوگیریاز

مهمترینبسترتحقق.سوءاستفادهوایجادپایگاهاطالعاتیبرایاخذمالیاتضروریاست

اهدافوسیاستهایکالناقتصادیمسکن،وجودنظاماطالعاتیجامعبرایثبتزمینو

اینسیستمثبت،مجموعهیاسناد.مسکندرسطحملیوصدورسندالکترونیکاست

بایگانیزمینومسکنراشاملمیشودوبهطورمرتبباتوجهبهتغییراتدرمالکیتو

.ارزشوکاربریزمینومسکنبهروزمیشود

38 

   اطالعاتی نظام ضرورت



 شهرهاست پایدار رشد اساسی پایه ی شهرداری ها مالی تأمین

افزایشینرخیبهایراندرشهریزمینکاربردکهمیدهدنشانایراندرشهریزمینمصرفازتحلیلی

بدونبیقواره،توسعهیباشهرهایحاشیهاینواحیگسترش.استدادهرخناپایدارحالعیندرو

بهشریانیراههایبهناگهانیدسترسیباورفتنراهبراینامناسبکوتاهمسیرهایباباز،فضاهای

شهرهادرزیربناییتأسیساتوخدماتازباالتریسطح.شهرهاستویژگیسرکاربهرفتنمنظور

.استموردنیاز

اینازبخشیزمینبرمبتنیدرآمدهایوکنند،تعریفمناسبیمحلیدرآمدیمنابعمیبایدشهرها

ومقرراتوآورند،فراهمشهرداریهایقدرتمندبدهیبازارهایبرایمناسبیزمینههایاست؛منابع

.کنندتقویتراشهرشوراهایودولتبینهمکاری

مناطق(ادارهی)حکمرانیساختاروزمینکاربرداهدافبامیبایدمازادارزشجذباستراتژیهای

در.استسیاسیموضوعیحالعیندراست،فنیموضوعیکهقدرآنمسئلهاین.شودمنطبقمختلف

مالیتأمینبرایپایداردرآمدیمنبعمیتواندامالکبرمالیاتوسوختبرمالیاتشهرهامالیتأمین

.کندتکیهمنابعهمینرویمیبایدهمشهرداریهابدهیبازاروباشد،شهریخدمات
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 شهری توسعه ی طرح های اجرای مالی تأمین وجوه

تاکنندمدیریتراخودبودجهایومالیمنابعمیبایدشهرداریهاچگونه

اهرمچهازویابند؟دستمنابعاینبهچگونهدرآورند؟اجرابهراشهریطرحهای

کنند؟استفادهمالی

دستیابیسطحبهتوجهباشهرداریهاتوسعهایطرحهایاصلیچالشهایشناسایی

.آنهاتسهیالتاخذتوانومالیمنابعبهآنها

خودشهرداریهادرآمدهای

بودجهایانتقالهای

خصوصیبخشسرمایهیازاستفاده

(حالبهآتیدرآمدهایتبدیل)بدهی
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 پایدار مالی شهری سیستم های با شهرها جدید کار دستور

تاباشدمناسبفضاییطراحیوبرنامهریزیوحقوقی،چارچوبشهرداریها،مالیتلفیقسیستممیباید:کاردستور

.یابدارتقاخارجیمالیمنابعوزیرساختی،نظامهایمالی،مدیریتدرونزا،منابعحکمرانی،حوزهیدرشهریتوسعهی

شهریخدماتوزیرساختهاعرصهیدرنهادهاییومیکندروشنرامسؤولیتهاکهملیفرایندی:حکمرانیاصالحات

.کنندکارمسؤولوشفافکارآمد،دولتمختلفسطوحدرکهمیسازد

محلیمنابعافزایشبرایانگیزههاوفرصتهاارائهیبرایمحلییاملیاصالحاتفرایندهای:درونزامالیمنابعبسط

بهدستیابیبرایمحلیدولتهایتوانمندسازیجملهازدولتیداراییهایومنابعاینازاستفادهدرکاراییومحور

.خصوصیبخشازتسهیالتاخذبرایوسرمایهبازارهای

ومحلیدرآمدهایومخارجکاراترمدیریتبرایمحلیوملینهادهایتقویت:داراییهاومالیمدیریتتقویت

.آنهاداراییهای

طرحهایمالیتأمینابزارومنابعگسترشبرایکهملیسطحدرتسهیلشدهفرایندی:شهریمالیتأمیننظامهایبهبود

.استالزمسرمایهگذاریهاآنعوایدازهزینههابازیافتوسرمایهای

برایالزمانگیزههایوفرصتهاطرفیکازملیدولتهای:درونزامالیتأمینمنابعمؤثربستکارنظامهایتوسعهی

محتاطانهیعرضهیبرایراالزمشرایطدیگرطرفازومیآورند؛فراهمرادرونزامالیتأمینمنابعازمؤثراستفادهی

.میکنندایجادمنابعیچنین
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 شهرداری ها بودجه ای سالمت عوامل
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(برند معتبر شهری)هویت برتر شهری   
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چراسازمانبرنامهبهمثابهیسازمانتوسعهیاقتصادی
 کشورمیبایدعالقهمندبهبرندسازیباشد؟

 مفهوم برندسازی توسعه ی اقتصادیTFP 
 در توسعه ی اقتصادی( شهرها)اهمیت باالی خلق برند مکانی 

 وری، بازاریابی برای مکان و برندسازی
 
 ترکیب فن ا

 برند در شهرک های صنعتی 

اهمیت برای جذب سرمایه ی خارجی 

 گردشگری 

 سرمایه ی اجتماعی
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آیاخلقارزشبابرندآفرینیمغایربرنامههایمحیطزیستو
 توسعهیپایداراست؟

ینده ی پایدار و محیط زیست مغایر نیست
 
 .ساخت برندهای قوی با ا

یا مشتریان برندهای معروف به محیط زیست عالقه مندند
 
 .ا

ینده ی پایدار و محیط زیست بهتر متمایل کند
 
ن را دارد که مشتری را به ا

 
 .بنگاه فرصت ا

« را باید به درون کسب وکارها و برندها برد« محیط زیست بهتر»و « پایداری. 

 را با برند خود پیوند زده است در جایگاه بهتری است که مردم را به خرید کاالهای « پایداری »بنگاهی که

 :سبزتر و پایدارتر متمایل کند

 .برندهای معتبر مردم را به اقدام وامی دارد -
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 باتشکر


