
 مسکن رکود پاکسازی فرمول

رونق غیرتورمی شود.  تواند واردمدت، میمدت و بلندمسکن مشروط به اعمال دو دسته سیاست کوتاه بازار :دنیای اقتصاد

دهد برای تبدیل نیاز بالقوه به تقاضای موثر خرید مسکن می ساز از رکود نشانوفرمول پاکسازی کامل معامالت و ساخت

مسکن، چهار اقدام  ز با هدف کاهش قیمت تمام شدههم پیوسته، برداشته شود. در سمت عرضه نیبه باید پنج گام مالی

الزم « هااصالح ساختار شهرداری»و همچنین « گرتوسعه هایگسترش بازار زمین با تاسیس شرکت»حمایتی از جمله 

 .است« گذاری مستغالتسرمایه صندوق»اندازی بر، تحریک ضربتی بازار نیازمند راهماموریت زمان 9بر است. عالوه

  

های تدابیر غیر کارشناسی دولت .فردی را تجربه کرده استهای اخیر وضعیت منحصربهاقتصاد کشور در سال ر: رادپو میثم

بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. در بخش  سابقهدر رکود بی ها و کاهش قیمت نفتقبلی، آثار ناشی از تحریم

تی بازار مسکن رخت بربسته؛ کش ه است، مصرف کاهش پیدا کرده؛ رونق ازاقتصاد شاهدیم نرخ بیکاری افزایش یافت واقعی

های واحدهای تولیدی بالاستفاده مانده؛ طرح از ظرفیت توجهی بخش صنعت و معدن به گل نشسته؛ بخش قابل

 ست. در بخشگرفته ا وکار قرارانداز پرابهامی پیش روی صاحبان کسبکاره رها شده و چشمنیمه گذاری فراوانیسرمایه

هزار میلیارد تومان از دولت دارند؛ دولتی را  94ای در حدود عمده گریم پیمانکارانی را که مطالباتمالی اقتصاد نیز نظاره

هزار میلیارد تومان به بانک  80هایی را که بیش از ها بدهکار است؛ بانکهزار میلیارد تومان به بانک 100 که بیش از

کند ها، پول بیشتری به اقتصاد تزریق میتامین نیازهای نقدینگی بانک ای که هر روز برایمرکزیمرکزی بدهکارند، بانک 

 .اقتصادی که در آن حجم نقدینگی از مرز یک تریلیون تومان گذشته است و

  

 بازار مسکن آینده

شناختی و اقتصادی تبر این اساس، آمارهای مربوط به وضعیت جمعی ترین متقاضیان مسکن خانوارها هستند، ومهم

متغیرهایی نظیر رشد جمعیت، هرم  نیروهای طرف تقاضای بازار مسکن است. بر اساس کنندهطور عمده تعیینبه خانوارها

 10سال آینده به تعداد  10وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده که کشور طی  ...سنی، آمار ازدواج و طالق، بعد خانوار و

قط بیش از حد نیاز است، اما این تقاضا ف ازمند است. این مقدار تقاضا برای رونق بازار مسکن بسیمیلیون واحد مسکونی نی

 .مورد تقاضای موثر باید وضعیت اقتصادی خانوارها را نیز بررسی کنیم تقاضای بالقوه است. برای قضاوت در

 کود تورمی فشار مضاعفی را هم از بابتدچار رکود تورمی بوده است. این ر های اخیر اقتصاد کشوراز یک طرف در سال

خانوارها وارد کرده است. عالئم کاهش قدرت  ها و هم از بابت کاهش درآمدها، بر قدرت خریدافزایش سطح عمومی قیمت

 160که تا سقف « انداز مسکن یکمصندوق پس»عنوان مثال، در طرح مشهود است. به خرید خانوارها در بازار مسکن

هزار نفر ثبت  50سال گذشته تنها حدود  یک گیرد، طیاولی قرار میسهیالت رهنی در اختیار زوجین خانهمیلیون تومان ت

وجود اینکه  هزار متقاضی در هر سال(. با 100بینی ثبت نام از میزان موردانتظار بود )پیش تراند که بسیار پاییننام کرده



دهد، بسیاری از آنها قادر نیستند برای اختیار زوجین قرار می ر شدن دردافردی را برای خانهبهطرح یادشده فرصت منحصر

 اقساط نه چندان بزرگ تسهیالت گذاری یکساله معادل نصف مبلغ وام( یاپرداخت )سپردهتسهیالت، مبالغ پیش دریافت

 .یادشده را متقبل شوند

 های نقدنشو و مطالباتحل افزایش سطح داراییپولی کشور که غالبا از م دلیل تنگنای اعتباری نظاماز طرف دیگر به

نهادهای تامین مالی کشور دچار اختالل شده است.  ترینعنوان مهمها ایجاد شده است، کارکرد آنها بهالوصول بانکمشکوک

ند. بر مسکن ایفا کن نیستند نقش خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز و تحریک تقاضای بازار ها قادردر حال حاضر بانک

دلیل بسیار بزرگی در بخش مسکن برآورد شده است، از یک طرف به که تقاضای بالقوهتوان گفت با وجود ایناین اساس می

تامین مالی طرف تقاضای  نظام بانکی در های عمدهدلیل نارساییقدرت خرید خانوارها و از طرف دیگر به کاهش عمده

 .زددل نمی به موثر واحدهای مسکونی چنگی انداز تقاضایمسکن، چشم

های گذشته بازیگران بزرگ بازار امالک خورد. طی سالچشم میای بهویژه واحدهای مسکونی، شرایط اما در سمت عرضه

دولتی و فعاالن بزرگ دولتی و شبه هایها و موسسات اعتباری، مجموعهبانک های تابعهمستغالت از جمله شرکت و

 گذاریوساز واحدهای مسکونی، اداری و تجاری سرمایههای ساختدر طرح های بزرگیرشت بخش خصوصی در اندازهددانه

ت ها و موسساگیرندگان به بانکاثر نکول وام توجهی از وثایق ملکی درها بخش قابلاند. عالوه بر این، در این سالکرده

 نقدنشو های غیرمولد وهای ملکی به دارایییر بازار مسکن این داراییهای اخرکود سال اعتباری واگذار شده است. در اثر

ها است. همچنین بانک مرکزی بانک قرار داده ها را در معرض فشارهای جدی نقدینگیخصوص بانکاند، که بهمبدل شده

 عوامل روی گذار کنند. اینهای غیرمالی خود را واای از سرمایهنقدینگی خود بخش عمده را ملزم کرده برای بهبود وضعیت

آن بازار بدل کرده است. آنها درصددند در اولین فرصت،  کنندگانترین عرضهترین بازیگران بازار ملک را به بزرگهم بزرگ

مواجه نیست،  را واگذار کنند. بنابراین، در حالی که بازار مسکن با تقاضای موثر نویدبخشی های ملکی خوددارایی

بودن تعداد نظر از آمارهایی که از خالیاند. صرفکشیده رگ برای فروش امالک و مستغالت خود صفکنندگان بزعرضه

بازیگران بزرگ  فروش شهرهای کشور حکایت دارد، حجم بزرگ واحدهای مسکونی آمادهکالن نسبتا زیادی مسکن در

لی کمدت بهمدت و حتی میانن را در کوتاهفرصت رونق مسک چندان امیدبخش خانوارها،یادشده در برابر تقاضای موثر نه

ردن از مسکن نظر کبا صرف بین باشیم بدون تعارف باید قبول کنیم کهاست. بنابراین اگر بخواهیم واقع از بازار مسکن ربوده

 های موقتی که ممکن است در سایهاست و به استثنای رونق های تجاریلوکس که تقاضای آن کمتر تحت تاثیر چرخه

ایجاد شود، تا چندسال  قیمتهایی از بازار مسکن ارزاندر بخش« انداز مسکن یکمصندوق پس»مانند  هاییجرای طرحا

های اقتصادی و خطاهای های غیرقابل فهم نظامبا وجود پیچیدگی .آینده بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار نخواهد شد

چنان روشن است که در  ضر تکلیف نیروهای اثرگذار در بازار مسکنبینی متصوریم، در حال حاامر پیش ای که درجدی

داشت، مگر اینکه بانک مرکزی با جادوی تزریق پول و به بهای رکود  یادشده نخواهیم سطح اطمینان باال انحرافی از آینده

 .مدت از خواب بیدار کندتر، خرس بازار مسکن را برای کوتاهبلندمدت شدیدتر و

  

 



 "نبازار مسک"هبار اندو تههای گذشدرس

 یافتگی کشورها در سطح خرد و کالن اقتصاد دارد. کشورهایی که در رشدتوسعه ای در میزانبخش مسکن سهم عمده

 امهتر و اقتصاد شکوفاتری دارند. کارنمرفه اند، عموما شهروندانکمّی و کیفی بخش مسکن به کامیابی نسبی دست یافته

 شهروندان کشورها ارزیابی کرد. معیارهای استطاعت مالی« دارشدنسهولت خانه» با مقایسهتوان بخش مسکن را می

طور همزمان قیمت مسکن و این معیارها به است، چراکه« دارشدنسهولت خانه» خانوارها، ابزارهای مناسبی برای مقایسه

در مقابل  در مورد استطاعت مالی خانوارهای ایرانی این معیارها، کنند. با مقایسهمی را لحاظ« درآمد در دسترس خانوارها»

استطاعت »ایران در مورد شاخص  ، رتبه2016اول سال  رسیم: در نیمهای میخانوارهای دیگر کشورها به نتایج ناامیدکننده

 house price to)  قیمت خانه به درآمد"و نسبت  (HAI یا Housing Affordability Index) «خرید خانه

me ratio) inco بوده است 67و  90ترتیب کشور جهان به 95در میان-http://www.numbeo.com/propert( 

.investment/rankings_by_country.jsp) 

 میانی درآمد برای بازپرداخت وام هایایرانی واقع در دهک هانوادمالی یک خ رقم اول بیانگر آن است که میزان استطاعت

تر است. رقم دوم بیانگر آن است که در پایین کشور دیگر 89های مقیم در قیمت در کشور از خانوادهمیان رهنی یک خانه

باالتر است.  کشور خارجی 66درآمد از میان قیمت به درآمد دردسترس یک خانوادهمیان کشورمان نسبت قیمت یک خانه

ی هاراستی ما در سالکنیم. بهقیمت زندگی میهایی گرانخانه درآمد وطور خالصه ما در کشوری با مردمان بسیار کمبه

 یم؟اایم و چگونه به اینجا رسیدهمالحظگی به خرج دادهحد بی گذشته تا چه

 کردنها این تقاضای مازاد با متورمتقاضای مازاد حرکت کرده است. طی سال بازار مسکن در گذشته همواره با اهرم

افزایش قیمت مسکن را به همراه داشته است.  ایهای تولید، الگوی پلههای ساخت و سایر نهادههای زمین، پروانهقیمت

ر پذیتوجیه ایای و حرفهز را برای اغلب سازندگان خرد و بزرگ، غیرحرفهوساساخت همین تورم بوده است که اشتغال به

ها را نابود کردیم، بلکه ارزشها خلق ارزش نمیسال کرده است. اکنون جای خالی تورم برایمان روشن کرده که در این

د های جدیتکنولوژی را بهصرفه بوده است؛ چساختیم، بهکه چرا هرچیزی با هر کیفیتی می کردیم. حال معلوم شدهمی

نزول برکت  شود، مایهها که در دنیا فاجعه محسوب میاز پروژه برداریایم؛ چرا تاخیر در بهرهوساز نیازی نداشتهساخت

 ... کردیم و چراهایمان را زودتر از خودروهایمان تخریب میگاهی خانه بوده است، چرا

 های مسکن بیش از پیش عیانگذاریتدبیری در سیاستها بیسال است، نتیجه امروز که اقتصاد کشور در تنگنا قرار گرفته

مسکن ناتوان است؛ درماندگی بخش  شود که بخش واقعی اقتصاد در خلق ارزش در حوزهخوبی احساس میاست. امروز به

 نی با درآمدهای خانوارهایهای واحد مسکووضوح روشن است که قیمتاست؛ به مالی کشور در حمایت از بازار مسکن نمایان

 .هاستشهروندانمان در دوردست دارشدن برای بسیاری ازایرانی ناهمخوان است؛ کامال بدیهی است رویای خانه

 هایمانگذاریهایمان برای روزهای خوش تورم و سیاستایم. تجربهمسکن آمده با دست خالی و بدون توشه به کارزار بازار

بلندمدتی  مصرفی خانوارها هیچ برنامه ترین قلم سبدوده است. جای افسوس است که برای عمدهبرای روزهای وفور نعمت ب

 مسکن ایم. کمبودرشد پایدار بخش مسکن باشد، تدوین نکرده کنندهسیاستی که تضمین ها هیچایم؛ طی سالتنظیم نکرده

http://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp
http://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp


های تر، اختالفهای بزرگتورم تاکنون مایه کهاغراق فرصتی برای رشد اقتصادی کشور بوده و هست؛ فرصتی در کشور بی

بود، و ن در اقتصاد کشور بوده است. به قول امیر مومنان )ع( آنچه بود و رفت، مثل آنچه ترطبقاتی بیشتر و فقر گسترده

مجرای  ازها، فرصت شکوفایی اقتصادمان را شناخت کاستی ای نیست تا بادست نیامد، مثل آنچه بود و رفت. چارهچه بهآن

بازار امالک و مستغالت  پردازیم که وضعیت موجودهایی میاین نوشته به نارسایی کنیم. در ادامه رشد بازار مسکن فراهم

 هایطور کلی در دو گروه نارساییها را بهدهد. این نارساییاخص توضیح می طورطور اعم و شرایط فعلی بازار مسکن را بهرا به

 :کنیمبندی میهای طرف تقاضا دستهطرف عرضه و نارسایی

 های طرف عرضهاول( نارسایی

های ساختمانی و سازندگان خرد است. آنها با صرف سازان، شرکتانبوه گران،در بخش مسکن، طرف عرضه شامل توسعه

ساخت  پروانه نهنیروی کار(، هزی وساز )مصالح، انرژی وهای ساختتحصیل زمین، هزینه هایی شامل هزینههزینه مخارج و

 کنند. با وجود اینکه کشورمان نسبت به بسیاری از کشورها ازمسکن تبدیل می های تولید را بههای مالی، نهادهو هزینه

مصالح، انرژی و نیروی کار مزیت نسبی جدی  هایی مانندنهایی نهاده توسعه و نیز از بابت هزینههای قابلنظر وسعت زمین

ه نتیج های مسکن در دنیا به اینشهرهای کشور با قیمتالخصوص در کالنمسکونی علی هایقیمت واحد دارد، با مقایسه

شهرهای کشورمان قیمت زمین از های کالنمحله قیمت هستیم. در بسیاری ازکشورهای گران رسیم که ما در زمرهمی

با  ها در مقایسهسطح خدمات شهری در آن محلهباالتر است و این در حالی است که  دنیا هم بسیاری شهرهای پیشرفته

 داد؟ توان این پدیده را توضیحتر است. اما چگونه میشهرهای مدرن بسیار پایین

  

 " (land developers) گران زمینتوسعه"حضور عدم

ات وزیر مسکن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار باال است. بنابر اظهار «سهم زمین از قیمت مسکن»در کشورمان متوسط 

مسکن لوکس این سهم حتی  درصد است، و در مورد60زمین از قیمت مسکن در نقاط متراکم شهری چیزی حدود  سهم

مالحظات متعددی وجود دارد، « زمین از قیمت واحد مسکونی سهم»رسد. با وجود اینکه درخصوص درصد هم می 90به 

ی شهرها و مراکز مال کشورمان متوسط سهم زمین تناسبی با ارقام جهانی ندارد. در دنیا تنها در برخی هر ترتیب درولی به

علت کمبود زمین سعی کوچک و پرجمعیتی مانند ژاپن که به کنگ و نیز در کشورهایو تجاری بسیار ویژه مانند هنگ

را؟ باالست. اما چ تا این حد« قیمت واحد مسکونی سهم زمین از»کنند، سکونت تبدیلبه زمین قابل دارند بستر دریا را

 .گران مربوط استاین کمبود هم به فقدان حضور توسعه زمین شهری نهفته است، و علت دلیل این امر در کمبود عرضه

هیچ عنوان پاسخگوی تقاضای فزاینده آن نباشد. زمین شهری به عرضه گران در کشورمان باعث شدهحضور توسعهعدم

های کنند. تقاضای مازاد، قیمت شهرها مهاجرتبرای برخورداری از حداقل سطح خدمات شهری ناچارند به کالن شهروندان

 سهم زمین از قیمت»ا، شهرهباالتر هدایت کرده است و به همین دلیل در کالن زمین شهری را به سوی نقاط تعادلی باال و

شهرهای در تراکم بسیار باالی کالن خوبیزمین شهری به طرز غیرعادی باال رفته است. کمبود عرضهبه« واحد مسکونی

 شهر اول پرجمعیت دنیا، تهران دوازدهمین شهر متراکم 100حال حاضر در میان  خصوص تهران نمایان است. درکشور و به



 :فیلیپین قرار دارد )منبع ای کشورهای پرجمعیتی نظیر هند، بنگالدش، پاکستان واست که عمدتا پس از شهره

 worldua.pdf-http://www.demographia.com/dbکه البته شهر کرج جدا از تهران لحاظ شده است). 

های خام را در مقیاس ها، زمینوفصل شده است. این شرکتگری حلتوسعه رگهای بزاین مساله در دنیا با حضور شرکت

، ایجاد تاسیسات زیربنایی از قبیل آب کنند. آنها باگیرند و آن را به زمین شهری بدل میبزرگ از دولت تحویل می بسیار

ستان، بیمار فضای سبز، اماکن تفریحی،فاضالب و نیز احداث تاسیسات روبنایی مانند  برق، تلفن، اینترنت، گازشهری، شبکه

مت قیگذاری و ایجاد امکانات دسترسی ارزانکشی، ریلجاده طور بامدرسه، مسجد، مراکز پلیس و نیروی انتظامی و همین

گران کنند. توسعهآماده می هاکسازی و احداث شهرها و شهرای، زمین خام را برای انبوهریلی و جاده ونقلبه خدمات حمل

قطعات بسیار  ترتیب با عرضهگیرند، و به این ناشی از مقیاس بهره می هایبا آبادکردن سطوح بسیار بزرگ زمین از صرفه

را به میزان « واحد مسکونی سهم قیمت زمین از قیمت»زمین شهری و در نتیجه  شدهزمین شهری، قیمت تمام بزرگ

 عربی های امارات متحدهها است که بیابانحضور فعال همین شرکت باکاهند. در همسایگی کشورمان، ای میمالحظهقابل

 .است قبول به زیباترین شهرهای منطقه و حتی جهان بدل شدههایی قابلاخیر با هزینه هایدر سال

شهرها خدمات شهری در دسترس شهروندان است، و هرچه از تنها در کالن ها است که شاهدیمبه دلیل فقدان این شرکت

دلیل نبود شود. بهو کمتر می کم شویم، دسترسی به حداقل امکانات شهریشهرها و حتی از مراکز شهرها دورتر می النک

 های تازه تاسیس مانند پرند، پردیس، صدرا و بهارستان و نیز درو شهرک هایی است که در بسیاری از شهرهاچنین شرکت

شده تا برداری از واحدهای مسکونی ساختهبهره های الزم،اث زیرساختاحددلیل عدمبسیاری از واحدهای مسکن مهر به

رخی از ب و روبنایی به تعویق افتاده است و در نهایت باز هم به همین دلیل است که در زمان استقرار تاسیسات زیربنایی

های صوتی و همچنین با لودگیآلودگی هوا و انواع آ های کالن شهرهایی مانند تهران، مشهد و... با وجود سطح باالیمحله

 .کشدسر به فلک می« سهم زمین از قیمت مسکن»روزی قیمت زمین و نیز شبانه وجود ترافیک سنگین

ای افزایش طرز افسارگسیختهها در شهرهای کشور بهقیمت زمین طی سال زمین شهری، کنندگان عمدهدر غیاب عرضه

ای سازندگان کوچک و غیرحرفه های حضورترین مشوقاست که یکی از بزرگاست. همین تورم قیمت زمین در شهرها  یافته

 هاییین خانهوری بسیارپایاینکه نیاز به هنر خاصی داشته باشند، با بهره تجربه بدوندر بخش مسکن است. این سازندگان بی

را خصوصا از محل افزایش قیمت زمین و در  های ناکارآیی خودفروشند و تمام هزینهسازند و به مردم میغیراستاندارد می

 هاییخانه یابندای مجال میبه مدد تورم قیمت زمین است که این سازندگان غیرحرفه .کنندنهایت از جیب مردم جبران می

بند یاتعویق بیندازند. همین است که آنها امکان میبه کیفیت بسازند و برخالف تعهدات خود زمان تحویل واحدها رابی

همین تورم است که تخریب  چنان زنده بمانند. و باز هم به دلیلهای موجود را نابود کنند و همارزش جای خلق ارزش،به

اقتصادی داشته است؛ تخریبی  و ساخت یکی دو طبقه بیشتر صرفه سال برای اخذ تراکم از شهرداری 10های کمتر از خانه

ه های طرف عرضسیاست ترینتوان گفت یکی از مهماست. بر این اساس میمنابع محدود اقتصادی کشور  که معادل اتالف

های بزرگی گری اساسا به سرمایهبرای انجام فعالیت توسعه .گر استهای توسعهایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت

اقتصادی -یبسترهای سیاس دلیلبه شود،گری فعالیتی بسیار پربازده محسوب میمتاسفانه با وجود اینکه توسعه نیاز است و

بر دشوار است. به هر حال تا زمانی که فعالیتی تا این حد سرمایه نامناسب کشور، تحریک بخش خصوصی برای ورود به

ماند. شاید در الینحل باقی می کنترل قیمت زمین شهری گذاری کنند، مسالهحاضر نباشند در کشور سرمایه گرانتوسعه

http://www.demographia.com/db-worldua.pdf


 دادن به آنها تضامین عمل آید و شاید حتی نیاز باشد برای انگیزهدعوت به های خارجیاز شرکتمراحل اولیه بهتر باشد 

های ایرانی منتقل شود. ها به شرکتآن شرکت تدریج دانش و تجربهتوان امیدوار بود بهصورت میدولتی داده شود. در این

 عالوه بر کاهش قیمت زمین شهری و افزایش سطح کیفیت زمین شهری، افزایش عرضه گران در کشور وشدن توسعهبا فعال

وساز و متعاقبا های ساختسازان، هزینهانبوه شود. با حضور گستردهسازی فراهم میانبوه زندگی شهری، زمینه برای توسعه

 .یابدوری کاهش میهای ناشی از مقیاس و نیز افزایش بهرهصرفه واسطهبه تولید مسکن شدهتمامقیمت

  

  سازیانبوه توسعهعدم

کارگر  در قیمت مصالح ساختمانی )مانند سیمان و کاشی(، انرژی و هزینه ایمالحظههای نسبی قابلدر کشورمان مزیت

استانداردهای جهانی باالست. یکی از  وساز در کشورمان نسبت بههای ساختها هزینهدارد. اما با لحاظ این مزیت وجود

است. دلیل  های ناشی از مقیاسبرداری از صرفهسازی و در نتیجه عدم امکان بهرهانبوه توسعهپدیده عدمدالیل عمده این 

سازان به قطعات نسبتا بزرگ زمین شهری گردد. انبوهبرمی گرهای توسعهسازی نیز به فقدان شرکتانبوه توسعهعدم عمده

ا که شود. از آنجعرضه می هایی بسیار باالشود یا تنها در قیمتفت نمیهایی یا در شهرهای بزرگ یازمین نیاز دارند، چنین

سازی نیز توسعه نیافته زمین شهری محدود است، انبوه گری، عرضهتوسعه هایدلیل فقدان حضور شرکتدر کشورمان به

 .است

 تجربهد سازندگان انفرادی و بیسازی نیز یکی از دالیل رشانبوه عدم توسعه غیر از تورم ناشی از افزایش قیمت زمین،

های دسترسی به روشوری پایین و عدمبهره ای با وجودشود، و اال چگونه ممکن است برای سازندگان غیرحرفهمحسوب می

فراهم  سازنهای ناشی از مقیاس، فرصت رقابت با انبوهگیری از صرفهعدم امکان بهره کنترل هزینه و مدیریت پروژه و حتی

گران در شدن توسعهگران گره خورده است. با فعالتوسعه سازان مستقیما به حضورد. بدیهی است که حضور انبوهبوده باش

 زمینه برای زمین شهری، عالوه بر کاهش قیمت زمین شهری و افزایش سطح کیفیت زندگی شهری، کشور و افزایش عرضه

تولید مسکن  شدهتماموساز و متعاقبا قیمتهای ساختهزینه سازان،انبوه شود. با حضور گستردهسازی فراهم میانبوه توسعه

 .یابدوری کاهش میهای ناشی از مقیاس و نیز افزایش بهرهصرفه واسطهبه

  

 هاشهرداری خودکفایی بودجه

تصمیم  اساسبر  60 شد. در دههعمومی تامین می های کشور از محل بودجهشهرداری شمسی بودجه 60 تا قبل از دهه

ها رفته شهرداریظاهر موجه رفتهبه این ایده .ها به سمت خودکفایی در تامین بودجه سوق داده شدنددولت وقت شهرداری

ناپایدار تامین  های کشور از محل درآمدهایشهرداری بودجه حاضر عمدهکرده است. در حال خود دور را از اهداف اولیه

شهرها، های کالندرصد از ترکیب درآمدهای شهرداری 79ماری و شهرسازی وزیر راه حدود معاون مع شود. به گفتهمی

عریض و طویل  هایهای دستگاههای کشور برای تامین هزینهفروش تراکم است. تالش شهرداری ناپایدار و عمدتا از محل



هایی کاسب بدل آنها را از نهادهایی ناظر به بنگاه (های حقوق و دستمزد کارکنان استآن هم هزینه خود )که بخش عمده

تغییر کاربری در  وساز، فروش تراکم، وساخت است که امروزه شاهدیم معیارهای صدور پروانه کرده است، به همین دلیل

ستوار شده های اقتصادی اصرفه ای بر پایهناقص و غیربهینه طورهای کشور نه بر اساس اصول شهرسازی، بلکه بهشهرداری

در »زند: گونه فریاد میاین مالحظات سیاسی های خود را در لفافهروست که وزیر راه و شهرسازی نگرانی است. از همین

ای هستند؛ شهرهایی که زدهاند؛ شهرهای ما شهرهای آشوبشده حال حاضر شهرها از سوی سوداگران شهری لگدمال

 «.زنندی میو به شهروندان خود سیل بدقواره رشد کرده

 های اشتباه بهها برای جلوگیری از کسری بودجه، گاهی پیامکه این نهاد ها باعث شدهشهرداری کارانهرویکرد کاسب

توجه به  ها بدوندیده شده است که شهرداری عنوان مثال گاهی اوقاتسازندگان بازار امالک و مستغالت مخابره کنند. به

 اند؛ واحدهایی که بعدهاموردی سازندگان را به ساخت واحدهای ملکی تشویق کرده ایهکشش منطقه، با اعطای تخفیف

اند. اتکای بیش از حد بر خود تحمیل کرده ای را به صاحبان اغواشدههای عمدهدلیل کاهش نقدشوندگی بازار، هزینهبه

 ت شهری و کیفیت زندگی شهرنشینی راتنها سطح دسترسی به خدمافروش تراکم، نه هم از مجرایدرآمدهای ناپایدار آن

مند وساز انگیزههای ساختقیمت پروانه غیرمنصفانه ها را برای افزایشای کاهش داده بلکه شهرداریمالحظهبه طرز قابل

و  واحدهای ملکی شدهتمام ها، بخش غیرقابل اغماضی از افزایش هزینهپروانه اخیر باالرفتن هزینه هایکرده است. در سال

تر و هایی گرانها عمال نسبت به گذشته تراکمترتیب شهرداری دهد. بدیناز جمله واحدهای مسکونی را توضیح می

 .فروشندشهروندان می تر بهکیفیتبی

 شکلخصوص تجاری بهوساز واحدهای اداری و بهساخت پروانه اخیر هزینه هایدر اینجا الزم به توضیح است که در سال

ترین دالیل واحدهای تجاری یکی از مهم پروانه توان گفت هزینهری زیاد شده است. در حال حاضر بدون اغراق میآوسرسام

 ودجهب ها به نفع تامینوکارهای صنفی است. گزافه نیست اگر گفته شود شهرداریکسب اندازیپذیری راهکاهش توجیه

ها از محل درآمدهای ناپایدار و عمدتا شهرداری بودجه قسمت عمدهاند. تا زمانی که خود اشتغال شهری را قربانی کرده

نیز  توان از آنها انتظار داشت در جهت زیباسازی و افزایش سطح خدمات شهری ونمی شود،فروش تراکم تامین می

انند یافته )می توسعهباشد همانند بسیاری از کشورها ریزی کنند. شاید نیازوساز برنامهساخت پروانه گذاری منصفانهقیمت

باشد برای محدود  عمومی تامین شود و حتی شاید نیاز ها از محل بودجهشهرداری مهمی از بودجه آلمان و انگلستان( بخش

اسالمی تصویب شود. البته بدیهی است که ایجاد تغییراتی  ها قوانینی در مجلس شورایکردن درآمدهای ناپایداری شهرداری

هر حال تا زمانی که به هم در نهاد عریض و طویلی مانند شهرداری بیش از حد تصور دشوار است، ولینآ تا این حد عمده

خود  صالح مدیریت شهری، بر خالف اهداف اولیهنهادهای ذی کنند،کردن شهرها کسب درآمد میها با متراکمشهرداری

 .دکننکیفیت به مردم عرضه میقیمت و کمشلوغ، گران شهرهایی زشت،

  

 های فرسودهتوجهی به بافتبی

 هایبافت لهدهد، مساکیفیت زندگی شهرنشینی را در شهرها تحت تاثیر قرار می یکی دیگر از مسائلی که قیمت زمین و نیز

عمر نسبتا باالیی دارند و غالبا به شکل  اند،ها که عموما دارای تاسیسات زیربنایی و روبناییفرسوده است. این بافت



 اند. معماری و ترکیب هندسی ناکارآمد واحدهای ملکی واقع دراشغال کرده ای فضاهای ارزشمند شهری راهینهغیرب

های فرسوده وجود اینکه در حال حاضر بافت زمین شهری بدل کرده است. با های فرسوده آنها را به منابع بالقوه عرضهبافت

 دهند، آنچنان گام موثری در جهتکشور را تشکیل می شهرهایاز کالن (درصد 15توجهی )حدود مساحت قابل

معنی های فرسوده، بهبهسازی بافت نوسازی و توجهی دولت به مسالهتجدیدساختار آنها برداشته نشده است. بی

زمین شهری و در نتیجه  هایی که از طریق عرضهکیفی شهرها است؛ فرصت کمی و های توسعهانگاشتن فرصتنادیده

های کند. از آنجا که بافتمی دارشدن نزدیکسمت تحقق رویای خانهیمت زمین، شهروندان ما را یک گام بهق کاهش

ع عنوان اولین منابآزادسازی زمین شهری دارند، بسیاری معتقدند که به فرسوده در نواحی شهری پتانسیل باالیی برای

های های اجرایی، بازسازی بافتدشواری توجه قرار بگیرند. برخی معتقدند حتی با وجودزمین شهری باید مورد عرضه

 های فرسوده نیازی به صرف مبالغ کالنمهر اولویت دارد، چراکه اوال در بافت هایی مانند مسکنفرسوده مطلقا بر طرح

کند که ای را دگرگون میچندصدساله شهرهای فرسوده، چهره هایجهت تولید زمین شهری نیست، ثانیا رسیدگی به بافت

 مالکیت دلیل مسالههایی بهدر آنها واقع است. درست است که اجرای چنین طرح ترین بازارها و مراکز تجاری کشوربزرگ

ن عنواود دارد. بههای موفق بسیاری وجتجربه های فرسوده، بسیار بغرنج است، ولی در دنیاواحدهای ملکی واقع در بافت

دادن  اجاره های فرسوده ومالکیت، خرید واحدهای ملکی واقع در بافت برای حل مساله شدهمثال یکی از مسیرهای آزموده

سازی اذهان یابد و ضمن آمادهخریداری شده گسترش می تدریج نواحیداری بهاجاره آنها به مالکانشان است.در طول دوره

 .شودمی های نوسازی و بهسازی، تدابیر الزم برای انتقال آنها اندیشیدهرنامهب ساکنان جهت اجرای

 های طرف تقاضادوم( نارسایی

ترین قلم سبد مصرفی آنها است. ضمنا خرید مسکن مسکن عموما عمده ترین متقاضیان مسکن، خانوارها هستند وبزرگ

برای افراد و خانوارها خرید مسکن  شود. از آنجا کهحسوب میعادی م گذاری یک خانوادهترین سرمایهمتوسط بزرگ طوربه

هنمایی را شود، وجود نهادهایی که آنها را در این زمینه حمایت واقتصادی محسوب می هایبرانگیزترین تصمیمیکی از چالش

وضوح احساس آنها بهبازار مسکن کشورمان فقدان  رسد؛ نهادهایی که درنظر میطرف تقاضا ضروری به کنند، برای توسعه

هایی است که سازمان نهادسازی و توسعهترین نارسایی در طرف تقاضای بازار مسکن، عدمعمده شود. بر این اساس،می

های رهنی، موسسات کنند. در دنیا بانکآحاد مردم تسهیل می فرآیند طوالنی و پردردسر خرید این دارایی عمده را برای

چند  های رهنی و... سابقهوام دهندگان خدمات حساب امانی، خریدارانهای رهنی، ارائهن وامکنندگابیمه اعتبارسنجی،

نظر به طرف تقاضای مسکن ضروری رهن و متعاقبا توسعه بازاهای اولیه و ثانویه ساله دارند. حضور این نهادها برای توسعهده

 .رسدمی

 عنوان مثال طرحنیافتگی بازار مسکن است. بهی از عوامل مهم توسعهنهادهای چنین توسعهالبته در طرف عرضه نیز عدم

 سازانمقرر بود واحدهای مسکونی انبوه سازان ارائه شده بود و بر اساس آنپیشنهادی فروش اقساطی که از جانب انبوه

گری واسطه خدمات ای ارائهدلیل اینکه بانک مسکن نرخ کارمزد باالیی را برشود، به صورت اقساطی به متقاضیان واگذاربه

سازان تولید واحدهای وکار اصلی انبوهاست. کسب مطالبه کرده است، بیش از یک سال است که به حالت تعلیق درآمده

. آنها نآ هایی از قبیل ترهین، وصول مطالبات، اعتبارسنجی مشتریان و امثالنه فعالیت مسکونی در مقیاس انبوه است،

هستند. در غیاب نهادهایی که حاضر باشند  های مالیواسطه شدت نیازمند خدماتز واحدهای ملکی بهبرای فروش انبوهی ا



ن زدهای سروکلهاز دغدغه سازان برای رهاییهای منصفانه ارائه دهند، شاهدیم بسیاری از انبوهبا قیمت گونه خدمات رااین

ها عموما با کمک به تشکیل نهادها و اند. در دنیا دولتردهروی آو وساز مسکن لوکسبا تعداد زیادی متقاضی، به ساخت

طرف تقاضای بخش  در توسعه ایکند، نقش عمدهطور طبیعی به آنها ورود نمیهایی که بخش خصوصی بهفعالیت توسعه

 از متوسط به توسعهتر های درآمدی پایینهای رهنی دهکوام کنندهبیمه عنوان مثال ایجاد نهادهایکنند. بهمسکن ایفا می

د. شونمند میبضاعت انگیزهرهنی به خانوارهای کم ها برای اعطای وامکند. با وجود این نهادها بانکرهن کمک می بازار اولیه

بازارهای اولیه رهن کمک  رهن، به رونق بازار ثانویه های رهنی نیز از مسیر توسعهخریدار وام همچنین تاسیس نهادهای

مند بلندمدت و نقدنشو را داشته باشند، برای اعطای وام رهنی انگیزه های رهنیها فرصت فروش وامنانچه بانککند. چمی

 اندازهای هرچند ناچیز گذشتهپس پشتوانه توانند تنها بهه بازارهای رهن، افراد میدهندبا وجود نهادهای توسعه .شوندمی

 اندازهبه خود، واحد مسکونی خریداری کنند. در کشورمان تقاضا حال و آیندهمستمر  خود و با اتکا بر ظرفیت درآمدزایی

برخورداری از سطح حداقل خدمات مالی، بسیاری عدم ای ودلیل فقدان نهادهای واسطهکافی برای مسکن وجود دارد، ولی به

نیستند. به همین  خدمات برخوردار کنند که از صالحیت کافی برای ارائههایی رجوع میشرکت از متقاضیان به اشخاص یا

خرید واحدهای زندگی بسیاری از شهروندانمان مثال در اثر پیش ایم که سرمایههای گذشته بارها شاهد بودهدلیل در سال

بازار مسکن بر عهده  رود نهادهای مالی درر میکالهبردار بر باد رفته است. حداقل نقشی که انتظا مسکونی از اشخاص

ت، در های عملیاتی انجام معامالکنندگان، از طریق کاهش ریسکعرضه بگیرند این است که با قرار گرفتن بین متقاضیان و

 عنوان خدمات حساب امانیبه های طرفین معامالت گام بردارند. )خدماتی که در دنیااندازها و سرمایهپس جهت حفظ

 .(معروف است

 ها در واقع با ایجادتقاضا پیشنهاد شد، عموما بلندمدت هستند. این سیاست طرف عرضه و هایی که برای توسعهسیاست

کنند. در عین حال طی دوران رکود جاری می مسکن را فراهم های الزم فرصت رشد بازارهای خرید و البته اجارهزیرساخت

ه دولت ک هایینظر کرد. یکی از سیاستمدت صرفهای کوتاهتوان از سیاستبنابراین نمی وآحاد مردم به مسکن نیاز دارند 

رکود، قدرت خرید بسیاری  هرچند که در دوران چندساله .مسکن است بازار اجاره تواند در دستور کار قرار دهد، توسعهمی

واحدهای استیجاری،  نهادسازی با تقویت طرف عرضهتواند از طریق کاهش پیدا کرده است، دولت می از خانوارهای ایرانی

ای فراهم کند. در دنیا نهادها از متقاضیان مسکن اجاره امکان دسترسی به واحدهای مسکونی مناسب را برای بخش بزرگی

ذاری گهای سرمایهصندوق ترین این نهادها،بازار اجاره طراحی شده است. یکی از مهم برای توسعه و ابزارهای متنوعی

 واحدهای ملکی اقدام های تامین مالی بازار سرمایه، به خرید عمدهظرفیت گیری ازها با بهرهمستغالت است. این صندوق

ل تبدی»ها از یک طرف با پردازند. این صندوقمی داریکنند و سپس با واگذاری واحدهای ملکی به مستاجران به اجارهمی

انبوه  با عرضه کنند و از طرف دیگرهای ملکی مالکان را آزاد میاشی از اجاره، دارایینقدی ن هایجریان« به سرمایه کردن

 .کاهندمی واحدهای مسکونی آنها در بازار اجاره از قیمت اجاره
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