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 مباني اقتصادي سياست گذاري در حوزه مسكن
 



 مباني سياست گذاري مسكن براساس علم اقتصاد

 فراتر از  (دشواري سياست گذاري ناشي از پيچيدگي و چندبعدي بودن مسكن

 )  سقفي باالي سر

 اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، امنيت، كيفيت سكونت... 

 اقتصاد حوزهدر  : 
  براساس آموزه هاي علم اقتصاد سازوكار بازار در بسياري از مواقع جامعه را به

 . نقطه بهينه رهنمون مي شود
  مواردي كه بازار قادر به ايجاد بهينگي نيست، با نام شكست بازار مورد اشاره

 .   قرار مي گيرد و نيازمند مداخله دولت است



 )1(مهم ترين شكست هاي بازار در حوزه ي مسكن 

 ناكافي ناشي از اطالعات نامناسب در مورد ريسك ها و آثار  سرمايه گذاري

بلندمدت، همچنين به علت الگوهاي توزيع درآمد غالبا افراد بسياري قادر به  

 .اختصاص منابع كافي براي سرمايه گذاري در مسكن نيستند

 در زمان مقتضي به تحوالت قيمتي در بازار مسكن، از  مناسب دشواري واكنش

 .  جمله عدم توازن منطقه اي بين عرضه و تقاضا

 بودن دوره هاي سرمايه گذاري، خصوصيات ويژه ي تصميم گيري براي  زمان بر

 . سرمايه گذاري در مسكن و تغيير در مصرف مسكن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي

 



 )2(بازار در حوزه ي مسكن مهم ترين شكست هاي 

 حاشيه نشيني و (جانبي مرتبط با توسعه ي بخش مسكن در بازار آزاد  آثارريسك
كه موجب تشويش جامعه مي شود و مبالغ عظيمي از بودجه ي  ) بي خانماني

 .  عمومي مي بايست صرف بهبود آن شود
 موارد شكست بازار در حوزه ي مسكن و سرعت اندك خودتنظيمي سازوكار اين

مهم ترين ريسك هايي كه در . بازار، مبناي اصلي توسعه ي مسكن اجتماعي است
 :اين زمينه وجود دارند عبارتند از

عرضه ي ناكافي مسكن ريسك بلندمدت 
ريسك كوتاه مدت نوسانات شديد قيمت 
 جانبيآثار )externality( منفي 
 

Source: UNECE (2006). Guidelines on social housing principles and examples, Geneva, United Nations 
Economic Commission for Europe 

 

 



 ارتباط برنامه هاي مسكن اجتماعي با اقتصاد

ارتباط با درآمد و هزينه هاي عمومي 
)نواستانداردها و فن آوري هاي پياده سازي افزايش رقابت در توليد مسكن و  )احتمال 
)بر سر منابع محدود رقابت افزايش قيمت ها در اثر   )احتمال 
)كاهش انگيزه بخش خصوصي ناشي از كاهش بها در بازار خصوصي اجاره )احتمال 
)باالرفتن كيفيت و استانداردها در بخش خصوصي ) امكان 
مديريت چرخه هاي تجاري 
 هزينه نيروي كار و بهره وري(ارتباط مسكن و بازار كار( 
 اهميت دسترسي به مسكن اجتماعي در شرايط بيكاري(مسكن و اشتغال  ( 
 تعميق ركود ناشي از عدم تحرك نيروي كار ناشي(مسكن و تحرك نيروي كار( 
مسكن و سالمت 

 ضرورت ارزيابي اقتصادي سياست هاي مسكن ■
 

 



 شكل مطلوب مداخله دولت در بازار مسكن

 تنظيم مقررات و روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

در عمل رويكردهاي بسيار متفاوتي براي حمايت از خانه دار شدن اقشار متوسط و تأمين 
 .  سرپناه اقشار كم درآمد در كشورهاي مختلف درپيش گرفته شده است

مداخله براي 
 تأمين سرپناه

حمايت از خانه دار 
 شدن

سپردن به سازوكار 
 بازار

 پردرآمد

 ميزان مداخله دولت

 كم درآمد



 

 

در حوزه نگاهي به تجربه ي جهاني سياست هاي حمايتي 

 مسكن
 



 تنوع برنامه هاي حمايتي مسكن

 براي افزايش عرضه ي مسكن و پرداخت يارانه براي  ) در شكل عام آن(پرداخت يارانه

فراهم كردن محل اسكان، دو ركن اساسي سياست هاي مسكن اجتماعي را در دو 

 .سمت عرضه و تقاضا تشكيل مي دهد

 مدل ، )مثل هلند، دانمارك، سوئد( فراگيرمدل : اروپادو دسته اصلي مسكن اجتماعي در

 ...)اتريش، فرانسه، آلمان، بريتانيا، (هدف مند 

 كمك هزينه اجاره: شكل اصلي حمايت از اقشار كم درامدايالت متحده در 

 به عالوه در همه اين كشورها برنامه ها و حمايت هاي متعددي براي خانه دار كردن افراد

 .  وجود دارد



 برنامه ها و حمايت هاي مسكن در كشورهاي اروپاييتنوع 

 

 

 

 

 

 
Source: Inchauste, G., Karver, J., Kim, Y. S., & Abdel Jelil, M. (2018). Living and Leaving: 
Housing, Mobility and Welfare in the European Union.  



مخارج برنامه هاي مسكن در ميان كشورهاي تركيب 
 اتحاديه ي اروپايي

 

 

 

 

 

 
Source: Inchauste, G., Karver, J., Kim, Y. S., & Abdel Jelil, M. (2018). Living and Leaving: 
Housing, Mobility and Welfare in the European Union.  



 مسكن اجتماعي در كشورهاي مختلف اروپاييهزينه ي 

 

 

 

 

 

 
Source: Braga, M., & Palvarini, P. (2013). Social Housing in the EU. Directorate General for 
Internal Policies, Brusseles 



 اروپاييهزينه ي اجاره در كشورهاي مختلف كمك 
 

 

 

 

 

 

 
Source: Braga, M., & Palvarini, P. (2013). Social Housing in the EU. Directorate General for 
Internal Policies, Brusseles 



 مالكيت مسكن و ميزان دخالت دولت در بخش مسكننرخ 

 

 

 

 

 

 
Source: Campbell, J. Y. (2013). Mortgage market design. Review of finance. 17(1), 1-33 



 روند عمومي سياست  هاي حمايتي مسكن در اروپا

 اجتماعي  هرچه بيشتر بسياري از ذي نفعان در فراهم كردن مسكن درگيري 
مسكن هاي اجتماعي موجود  مديريت: حكومت هاي محلي 
 خصوصي يا تعاوني مسئول توسعه ي مسكن هاي اجتماعي جديد بخش 
 ذي نفعان غيرتخصصي مانند سازندگان تجاري و مالكان  مشاركت افزايش

 شخصي

 حال حاضر سياست كلي در اروپا، حمايت از سمت تقاضا است  در 
 پرداخت يارانه به بخش عرضه يا  به جاي كمك هزينه  ي مسكن تاكيد بر

 جديداحداث واحد هاي مسكوني 
اهميت اختالط اجتماعي 



 

 

 سياست هاي مسكن در ايران  و تجربه ي مسكن مهر
 



 )1(سياست هاي مسكن در ايران 

  

 

  

 

 عملكرد اقدامات سياست دوره

از ابتداي انقالب 
اسالمي تا پايان برنامه 

 اول توسعه
)73-1358( 

سياست زمين 
 حمايتي

تملك زمين توسط دولت، آماده سازي و 
واگذاري به متقاضيان، دخالت مستقيم  
دولت در بازار زمين، عمومي نمودن 

مالكيت زمين هاي موات، افزايش عرضه 
 .و اصالح الگوي مصرف زمين و مسكن

هزار واحد  1187واگذاري 
 مسكوني

 613هزار انفرادي و  574(
 )هزار وحد غير انفرادي

سال هاي برنامه  دوم و 
 سوم توسعه 

 )83-1374  ( 

سياست مسكن 
 حمايتي

حمايتي،  (حمايت از توليد مسكن 
، انبوه سازي مسكن )اجتماعي و اجاره اي

مشاركتي، فروش متري مسكن، استفاده 
بهينه از اراضي شهري با 

پس انداز،كوچك سازي و انبوه سازي 
، سياست تشويق بخش )سياست پاك(

 خصوصي و ساخت وساز مستقيم دولت

  543واگذاري زمين براي 
هزار واحد  270(هزار واحد 
هزار واحد  70انفرادي، 

 121حمايتي و اجتماعي، 
 82هزار واحد استيجاري و 

 هزار واحد انبوه سازي  



 )2(سياست هاي مسكن در ايران 

  

 

  

 

 عملكرد اقدامات سياست دوره

تا   84از ابتداي سال 
1392 

و اصالح  بازنگري
سياست هاي 

 پيشين
زمين حمايتي و (

) مسكن حمايتي
از طريق واگذاري 

زمين به صورت 
اجاره بلندمدت 

براي ) ساله 99(
 اقشار كم درآمد

مطالعات پشتيبان و تهيه اسناد  انجام
 _تحليلي و تلفيقي طرح جامع مسكن

تصويب قانون ساماندهي و 
اجراي برنامه _آيين نامه هاي مرتبط

انجام مطالعات بازنگري   –مسكن مهر 
 طرح جامع مسكن

برنامه ريزي، عقد قرارداد و 
عمليات اجرايي براي 

ميليون  2.135احداث 
 واحد مسكن مهر



 )3(سياست هاي مسكن در ايران 

  

 

  

 

 عملكرد اقدامات سياست دوره

 1392از سال 
 1397تا 

رويكرد عدم مداخله ي 
 -مستقيم دولت

نهادسازي و 
ساختارسازي در بخش 

 مسكن

برنامه هاي بخش مسكن مهر  تكميل
نهادسازي و توسعه نظام تامين   –

تصويب برنامه مسكن  -مالي مسكن
 اجتماعي و حمايتي

راه اندازي صندوق پس انداز 
يكم و صندوق هاي وام و 
پس انداز، ابالغ اخالق 

مهندسي و نعارض منافع،  
تهيه پيش نويس قانون 

 پيش فروش

 1397از سال 
 تا كنون 

افزايش توليد در   -
 بخش مسكن

كمك به تامين مسكن  -
اقشار نيازمند از طريق 
ارائه زمين و تسهيالت 

 بانكي

برنامه هاي بخش مسكن تكميل -
 مهر 

هزار واحد  400توليد و عرضه -
اقدام (مسكوني در سراسر كشور 

 )ملي مسكن

غاز فعاليت طرح اقدام ملي، آ
تفاهم نامه با نيروهاي مسلح، 

...  وزارت رفاه، هنرمندان و 
 براي تأمين مسكن



 جمع بندي سياست هاي مسكن در يران

 متضادگاه سياست هاي ( زيادهاي فرودو فراز( 

ضعف علمي در برخي برهه ها 

 سياست گذاري منسجم و بلندمدت (دنبال نكردن يك مسير منسجم  و بلندمدت

 )براي موفقيت در بهبود بلندمدت بازار مسكن ضروري است

 مسكن كم درآمدها(عدم توجه كافي به ضروري ترين قشرنيازمند حمايت( 

  برنامه هاي ايده آل گرايانه و عدم هماهنگي ميان دستگاه ها براي اجراي برنامه ها

 )به طور خاص در حوزه ي تأمين مالي(

 



 مهرتاريخ چه ي مسكن 

 از بزرگ ترين مداخالت دولتي در اقتصاد ايران و بزرگ ترين مداخله ي مستقيم دولت در  يكي

 تاريخ مسكن ايران

مسكن مهر به طور رسمي در دولت نهم پابه عرصه ي وجود گذاشت. 

 كل كشور بر تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت  1386بودجه سال  6ذيل تبصره » د«بند

داشته و جهت نيل به اهداف تعيين شده راهكارهاي    اقشار كم درآمد تأكيد جدي  به خصوص
را به  دولتي  زمين هايمتعددي من جمله اجاره ي بلند مدت زمين در چاچوب حق بهره برداري از 

منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده واحد مسكوني  

 . پيشنهاد نمود



 )1(كليات 

 :  دو محور اصلي طرح

 بلند اجاره ي  با استفاده از مسكونيحذف قيمت زمين از قيمت تمام شده واحد

 در چاچوب حق بهره برداري از زمين هاي دولتي  )ساله 99( زمينمدت 

اعطاي تسهيالت  : 

)يافتميليون تومان كه بعدها افزايش  15) در ابتدا 

به عالوه، ساير معافيت ها و تسهيالت 

 ،در حق انشعاب آب، برق و گاز، صدور پروانه، پايان كار... 



 )2(كليات 

 ميليون واحد 1/ 5تا  1برنامه ريزي اوليه براي ساخت ساالنه 

قالب قراردادها: 

خودمالكي و بافت فرسوده 

  تفاهم سه جانبه 

تفاهم چهارجانبه 

 مترمربع   75زيربناي متوسط 



 )1(عمل  كرد 

 ميليون   2/ 3در مجموع در حوزه مسكن شهري برنامه ريزي براي توليد حدود

 واحد صورت گرفت

 سال پس از آغاز طرح و حدود يك ونيم سال پس  7حدود ( 1393سال  اسفنددر

ميليون خانوار منتظر تحويل واحدهاي   1/ 2حدود ) از پايان عمر كاري دولت دهم

 .  )1393ايران، كانون هاي تفكر شبكه ( .مسكوني خود بودند



 )2(عمل  كرد 

 نيز در كل كشور از دوميليون و ) سال پس از آغاز طرح 13( 1399اردي بهشت تا

دويست هزار واحد مسكن مهر دوميليون و سي هزار واحد تحويل داده شده است كه 

).  هزار واحد 200ساالنه به طور متوسط بسيار كم تر از (درصدي است  92بيان گر تكميل 

هزار واحد در زمان فعاليت دولت يازدهم صورت گرفت  780از اين ميزان حدود 

 ).  1399 /2 /23، )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران (

 ميزان ، گستردههمراهي بسياري از دستگاه ها و پشتيباني مالي به رغم بنابراين

، حدود يك ميليون و دويست و )1392سال (ساخت وساز تا پايان عمر كاري دولت دهم 

     . پنجاه هزار واحد برآورد مي شود كه با اهداف اوليه تفاوت معناداري دارد
 )فيلم ساخت دستشويي دو ميليون دالري در نيويورك(                    

https://www.aparat.com/v/Co9vD/%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%DB%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 )3(عمل  كرد 

 تعاوني سامان دهي شده اند، تا آبان  6500هزار واحد مسكن مهر كه در قالب  842از

خبرگزاري دانشجويان ايران (تكميل نشده است ) تعاوني 1087(هزار واحد  112، 1398

در خصوص استان تهران نيز معاون هماهنگي امور عمراني ). 1398 /8 /4، )ايسنا(

درصد مسكن هاي مهر در استان  80": داشتاظهار  1399استاندار تهران در بهار سال 

اين ). 1399 /2 /22خبرگزاري فارس، ( "... .تهران تكميل و تحويل شده است 
سال از معرفي طرح مسكن مهر،   13اظهارات بدان معنا است كه پس از گذشت حدود 

همان البته بنابر درصد از واحدها تكميل نشده است،  20هم چنان در استان تهران حدود 

فجر   منبع برنامه ريزي براي تكميل باقي مانده ي مسكن مهر استان تا هفته دولت و دهه

 . انجام شده است

 

 



 )1(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 با مطالعه ي انواع مختلف مداخله ي  ) 1391(پورمحمدي، صدرموسوي وعابديني

دولت هاي جهان در بازار مسكن، تهيه طرح جامع مسكن و مسكن مهر را  

حركتي مؤثر براي تحقق عدالت اجتماعي و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد  

، هرچند عمل كرد و ميزان موفقيت در دست يابي به اهداف و هم چنين  دمي دان

تعارض ميان طرح جامع و مسكن مهر و بسياري از جنبه هاي مسكن مهر كه در  

اين بخش مورد اشاره قرار مي گيرد، در پژوهش ايشان مورد توجه قرار نگرفته  

 .است



 )2(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 ي به  ابتدايي ترينمشكل طرح مسكن مهر برنامه ريزي نامناسب و تفوق نگاه كم

 .  مسأله ي مسكن است

 را مي توان در طرح جامع  ) اجاره ي بلندمدت زمين(مسكن مهر ايده ي اوليه ي

 .كردرديابي  1385مسكن سال 

 



 )1385(طرح جامع مسكن 
 :  زيرهدف راهبردي با محورهاي  )5يا ( 4مشتمل بر  1385جامع مسكن سال طرح 

تأمين مسكن : محور براي 3تأمين مسكن امن، سالم و درتوان مالي خانوارها شامل ) 1
 ، مقاوم سازي ساختمان هاي موجود، و مسكن روستاييخانوارهاي كم درآمد

:  محور براي 3ارتقاء كمي و كيفي توليد عرضه مسكن و تعادل بخشي به بازار مسكن شامل ) 2
 گسترش و بهبود نظام تأمين مالي مسكن، تنظيم بازار زمين شهري، و ارتقاء صنعت ساختمان

ارتقاء كيفيت زيست، بهبود شرايط سكونتي همه ي جوامع، حفظ فرهنگ و هويت اسالمي و  ) 3
نوسازي و بازسازي بافت فرسوده، و حاشيه نشيني و سكونت گاه هاي : محور براي 2ملي شامل 

 فرودست
بهبود مديريت بخش مسكن، ايجاد هماهنگي بين برنامه هاي مسكن، برنامه هاي توسعه ي  ) 4

 .  محور براي مديريت بخش مسكن 1شهري و روستايي و سياست هاي آمايشي شامل 
 9كه خود يكي از –پنجمين برنامه از شش برنامه ي پيشنهادي براي محور مسكن كم درآمدها  

به حق بهره برداري از زمين براي ساخت  -محور مورد اشاره در جمع اهداف راهبردي است
هزار واحد مسكوني كوچك در شهرهاي كوچك و متوسط   20) سال 10براي مدت (ساالنه 

 اشاره مي كند



 )3(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 پول پرقدرت بانك مركزي  : تأمين ماليسازوكار 
50  هزار ميلياردتومان تسهيالت بانك مسكن براي اين طرح درنظر گرفته شد

 ). بدون احتساب ضريب تكاثر در خلق نقدينگي از پول پرقدرت(
45  ميليارد تومان از اين مبلغ از منابع بانك مركزي و از طريق خط هزار

.  هزار ميليارد باقي مانده نيز از طريق بازگشت اقساط پرداخت شده 5اعتباري و 
هزار   48بر اين اساس بانك مسكن اقدام به امضاي قرارداد به ارزش حدود 

 ميليارد تومان با متقاضيان كرد 
 460(هزار ميليارد تومان  128حدود ) 1391( 1385نقدينگي ايران در سال كل  

 )ميليارد تومان 700هزار و 
 
 



 )4(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 ناكارآمدي دولت در عرضه ي كاالي خصوصي مسكن  و تخريب نهادهاي فعال
 و شكل گرفته در گذار زمان

 نيروي كار، سرمايه و (نابه جاي منابع كاهش رشد اقتصادي از طريق تخصيص
از طريق سازوكارهاي  ) نظارتي-قضايي-اجرايي-مجموعه ي سياست گذاري

 غيربازاري  
 به طور مثال رجوع كنيد به تحصيلي و (نيست بخش مسكن در ايران پيش رو

 ).  1397و  زاوه،  1391همكاران، 
 تنها با تخصيص بهينه تر نيروي كار و سرمايه در : تخصيص منابعاهميت

  30، مشابه آن چه در آمريكا اتفاق مي افتد، بهره وري توليد )و هندوستان(چين 
 Hsieh and Klenow.مي يابددرصد افزايش ) 60تا  40( 50تا 

(2009)  



 )5(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 خبرگزاري ( 5تا  2يا ) 21/7/1387عصر ايران، ( 6تا  3طرح براي دهك هاي درآمدي

 )27/5/1387ايرنا،  –جكهوري اسالمي ايران 

كم توجهي به اصلي ترين گروه هاي نيازمند حمايت و اقشار كم درآمد 

نيازمند آورده ي شش ميليون توماني متقاضي 

 ريال 505627و  61000 (، 1398و  1386حقوق روزانه براي سال هاي حداقل براساس  (

 است 1398ميليون تومان در سال  50معادل تقريبا 

 شش ( 1386در شهر تهران در سال هر مترمربع واحد مسكوني قيمت متوسط براساس

در سال  ميليون تومان آورده 50، معادل تقريبا )مترمربع 4قدرت خريد = ميليون تومان 

1398  . 

 
 



 )6(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

چرخه ي افزايش هزينه ي تمام شده 

 تورم عمومي ناشي از افزايش  + رقابت بر سر نهاده ها در اثر گستردگي طرح

 نقدينگي

افزايش قيمت تمام شده فراتر از پيش بيني 

طوالني شدن زمان اجرا 

افزايش چندباره تسهيالت 



 )7(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 عمل كرد مسكن خودمالكي به شمار مي روددر مجموع موفق ترين . 

مشكالت بيشتري در حوزه هايي مثل  با ساله  99اجاره ي : واحدهاي فاقد متقاضي

جانمايي نامناسب، عدم دسترسي به زيرساخت ها، هزينه ي اجرا و كيفيت مسكن 

 .  روبه رو است

 درصد پيشرفت وجود  30هزار واحد زير 3هزار نفر حدود  25در شهرهاي زير تنها

  8تا  7دارد، هم چنين عمليات اجرايي باقي مانده ي مسكن مهر بنياد مسكن حدود 

هزار واحد مسكن مهر است كه از ساير دستگاه ها كم تر است و قابليت اتمام دارد 

 ).  1398 /3 /16خبرگزاري فارس، (



 ايران در توليد ناخالص داخليساختمان سهم ارزش افزوده بخش 
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 )درصد(سهم هزينه مسكن از كل هزينه خانوار  
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 كشورتصرف مسكن كل نحوه ي توزيع خانوارهاي بر حسب 
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 استيجاري ملكي 



 )ميليون ريال(ميانگين بهاي معامالتي يك متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران 
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 ايرانمركز آمار : ماخذ 
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 متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در تهران

 متوسط قيمت يك متر مربع زمين در تهران

 )100=1383نيمه اول (شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي 

 قيمت هاي معامالتي مسكن و زمين در تهران در مقايسه با شاخص بهاي كاال و خدماتميانگين 



 آمار پروانه هاي ساختماني در نقاط شهري كشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، و )سمت چپ(، تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه )سمت چپ(تعداد پروانه ي احداث ساختمان    
 .  در نقاط شهري كشور) سمت راست(مساحت زيربنا در پروانه 

 .داده هاي مركز آمار: منبع



تعداد تجمعي واحدهاي مسكوني در پروانه هاي ساختماني  
 نقاط شهري كشور

    

 
∆=34% 

مركز تحقيقات راه،  . بررسي ركود صنعت ساختمان در ايران و ارايه ي راهكار سياستي براي ايجاد رونق). 1396. (، فخرالدينكميل محاسبات زاوهت: منبع
 )براساس داده هاي مركز آمار(. مسكن و شهرسازي



پروانه هاي ساختماني نقاط  در ) تجمعي(مسكوني زيربناي 
 شهري كشور

 .  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي. بررسي ركود صنعت ساختمان در ايران و ارايه ي راهكار سياستي براي ايجاد رونق). 1396. (زاوه، فخرالدين: منبع

∆=68% 

مركز تحقيقات راه،  . بررسي ركود صنعت ساختمان در ايران و ارايه ي راهكار سياستي براي ايجاد رونق). 1396. (محاسبات زاوه، فخرالدينتكميل : منبع
 )براساس داده هاي مركز آمار(. مسكن و شهرسازي



 )8(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 :   برشمرده شده براي مسكن مهرمزاياي 

 ارزان سازي در عين رعايت استانداردهاي الزم، ساخت مسكن در تيراژ باال و پايين

هزينه هايي مثل نقشه كشي، نظارت، ] (مربع[آمدن سهم هزينه هاي ثابت در هر متر 

، پرهيز از تجمل گرايي، افزايش اميد به خانه دار شدن در اقشار ...)نيروي انساني و 

كم درآمد جامعه، عدم مالكيت دايمي زمين، امتياز استفاده از تسهيالت ارزان قيمت با 

بوروكراسي بسيار كم تر از تسهيالت قبلي، ايجاد رونق در بخش هاي مختلف صنعت و 

خدمات، كاهش تورم، اشتغال زايي گسترده و پراكنده، كاهش سهم مسكن در هزينه 

 )1389حبيبي و همكاران، . (خانوار، بهبود شاخص هزينه دسترسي
 



 )9(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 كمبود زيرساخت و خدمات عمومي، )تعدد نهادهاي متولي در طرح(مديريتي مشكالت ،

در نظر نگرفتن شرايط ساكنان و شرايط فرهنگي متقاضيان، برنامه ريزي در شهرهاي 

عدم نظارت (، مشكالت مربوط به آماده سازي )باتوجه به مشكالت شهرهاي جديد(جديد 

اصولي بر تهيه طرح هاي آماده سازي، به كارگيري مشاورين فاقد صالحيت، مشكالت 

و مشكالت فرهنگي در ) صدور پروانه ساخت و مشكالت مديرتي حاكم بر طرح

حبيبي و همكاران، ). (عدم رواج آپارتمان نشيني و عدم مالكيت زمين(شهرهاي كوچك 

1389( 
 



 )10(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 فراهم نبودن زيرساخت هاي اجراي طرح در كشور و ):  1394(صبيحه و ردايي

برمي شمرد و جو حاكم بر ) طرح و ساخت(عدم رعايت تدابير الزم سيستم انجام پروژه 

 )و تأثير متقابل اين دو بر يك ديگر(بخش هاي خصوصي و دولتي 
 تسهيالت و «، »مكان و موقعيت«: اولويت هاي اصالحات): 1394(خليلي و همكاران

توجيه «، »پوشش گروه هاي نيازمند«، »اندازه واحدهاي مسكوني«، »خدمات
 »فضاي شهري«و » تأسيسات و تجهيزات زيربنايي«، »تراكم«، »اقتصادي

 پروژه هاناكارايي فني در برخي  )1395(عسگري و بغدادي 
 



 )11(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

پژوهش هاي متعددي مديريت نامناسب طرح، طراحي نامناسب، مكان يابي يا نارضايتي 

ساكنان را از وضعيت سكونتي ارزيابي كرده اند يا به آثار منفي از قبيل زيست محيطي، بستر 

 :جرم و تشويق مهاجرت پرداخته اند
 ؛ )1395(قهرماني و صيادي ؛ )1395(؛ آقبالغي و همكاران )1394(ظريفيان مهر

؛ صيامي،  )1396(؛ محمدي، پروين و رستگار )1394(رضايي خبوشان و نعمتي مهر 
؛ )1397(؛ منافي آذر، نظري، والئي و آرادي قطار )1394(ويسه و رخساري طارمي 

زنگنه، قهرماني و گودرزي سروش ؛ )1394(؛ قنبري )1392(قرباني، حاجي پور و نظري 
؛ شاطريان، كياني )1397(علي بيگي و مهدي زاده ؛ )1397(؛ حسيني و دژدار )1396(

بابايي و قربان پور راسخ ؛ )1393(قائدرحمتي، مشكيني و آژند ؛ )1396(سلمي و قنبري 
 )  1394(حسيني و همكاران ؛ )1394(سيدزاده ثاني و جاللي ؛ )1393(



 )12(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

برخي يا (از وضعيت سكونتي ) عمدتا نسبي و در حد متوسط(رضايت به ذكر است الزم 

طور خاص در مواردي كه مكان پروژه سابقه شده است به ثبت نيز در پژوهش ها ) جنبه ها

 سكونت داشته است

 ؛ زنگنه، قهرماني )1395(؛ آقبالغي و همكاران ) 1393(؛ حجازي )1394(ظريفيان مهر

؛ شاطريان، كياني سلمي و قنبري )1397(؛ حسيني و دژدار )1396(و گودرزي سروش 

)1396( 



 )13(ارزيابي با تمركز بر مرور ادبيات 

 :  و رايج در پژوهش هاي پروژه محورمشكالت عمومي 

ضعف هاي كالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و جرم زا 
دسترسي به كاربري ها ضعف سازه؛ طراحي نامناسب؛ مكان يابي نامناسب؛ ضعف : مثال

و برخورداري ها مثل مراكز خريد، مراكز آموزشي، مراكز بهداشتي، مراكز تفريحي و 
انداز پايين در توان مندي ساكنان با درآمد و پسعمومي؛عدم ايستگاه هاي حمل و نقل 

 اقساطپرداخت 
نگري، توسعه اجتماع محور و فرايند محور  ضعف در جامع 

؛ )1395(بهمني و قائدرحمتي ؛ )2015(؛ عيسي لو و همكاران )1393(و اسدي پورمحمدي 
 ...و ) 1395(آجيليان ممتاز، رفيعيان و آقاصفري 



.  ا.ا.كليه ي جدول ها و نمودارهايي كه منبع آن ذكر نشده، با استفاده از داده ها و اطالعات مركز آمار و بانك مركزي ج
 .  تهيه شده است
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