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  چكيده         

 طورنيهم هاســت؛ ودولت و باورهاي ســياســي هاآرمان، هانگرش مســكن، قبل از هر چيز بيانگر يهااســتيســ 

ــت واقعي در جهت بهبود كيفي    منعكس ــت  طبقات كم كننده خواسـ نقاط  پژوهش ارزيابي  اين  هدف  .درآمد اسـ

مسكن در برنامه هاي عمراني قبل از انقالب و برنامه هاي توسعه بعد از انقالب مي    سياست هاي  ضعف و قوت  

 آن داده هاياي كتابخانه  -استفاده از منابع اسنادي    با كه است  از نوع توصيفي و تحليلي  روش اين پژوهشباشد.  

ساخت خانه   ،عمراني قبل از انقالب  هايبرنامه  نقاط قوتمهم ترين ، نتايج يافته ها طبق .است  جمع آوري شده 

 وارداتي بودن بسياري از مصالح،   و است تامين مسكن براي اقشار كم درآمد   هاي ارزان قيمت براي زاغه نشينان ،  

ضعف اين برنامه             سط از نقاط  سكن طبقه متو شكل م شدن م ساكن،رفع ن شدن م ساخته  شد  ها متنوع  نقاط . مي با

 عرضه زمين و مسكن با قيمت هاي منطقه اي و كنترل روند افزايش قيمت زمين، ،برنامه هاي بعد از انقالب  قوت

مســكن اجتماعي   نوســازي بافت هاي فرســوده،توجه به مناطق نيازمند بهســازي و  افزايش ســاختمانهاي با دوام،

و...بود و شكل گيري پديده سوداگري زمين وكااليي شدن زمين و مسكن و... از جمله نقاط ضعف اين برنامه ها       

  مي باشد.

  

  ، ايرانعمراني، برنامه هاي توسعهمسكن، برنامه هاي هاي سياست : كليدي واژگان  
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  مقدمه

شود كه  يگونه جوامع مطرح م نيدرا يو مشكالت ليهمواره مسا ،نيشهرنش تيجمع شيو افزا ينيبه موازات شهرنش

 ياز اساس يكي مسكن (Short and et al, 2008: 24). مسائل مربوط به مسأله مسكن است نيا نياز مهم تر يكي

برشمرده شده  يالملل نيو ب يمل نيحقوق بشر در قوان ياصل ياز آن از اجزا يبشر بوده كه حق برخوردار يازهاين نيتر

و  يروح ،يكه به سالمت جسم اورديرا فراهم ب يطيمح ديسرپناه است و با كيفراتر از  يزيدر واقع مسكن چ، است

به عبارت ديگر، مسكن را مي توان يكي از شاخص  ).(Jaiyeoba &Aklanoglu, 2012: 863 كندما كمك  ياجتماع

 ,Golabchiof & Badiana)پايه برشمرد كه كيفيت زندگي و رفاه افراد و مكان ها را مشخص مي كند هاي اجتماعي

 ياساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فـرد و خـانواده ايرانـي م نونقا 31در كشور ما طبق اصل. (17 :2015

 ي، دولتي و تعاونيدولت است و سـه بخـش خصوص فياز وظا يكيمسـكن  نيبراي تأم يزيرو برنامه ر نيباشد از ا

در اجراي اين مهم مشاركت داشته و هر يك بنا به تناسب ماهيـت و محتـواي خـود سهمي از عمليات اجرايي را به 

امروزه مسـكن و موضـوعات مرتبط با آن به عنوان موضوعات جهاني در نظـر گرفتـه  ).373: 1375عهده دارند(معتمدي، 

 و برنامه ريزان و سياسـت گـذاران كشـورهاي مختلــف در پــي حــل مشــكالت مربــوط بــه آن هستند مي شود،

(Buckley & Jerry , 2005:237) .كشورهاي در حال  مشكل مسكن در همـه جـاي دنيـا وجـود دارد ولـي در

مشكالت مربوط به  فقدان منابع مالي كافي،شهرنشيني، مهاجرت هاي داخلي،  توسعه به دليل رشد سريع جمعيـت و

 خـط مشـي، سياسـت تـر از همـه نبـود و كمبود نيروي انساني متخصص و مهم زمين، تأمين مصالح ساختماني هعرض

بحراني درآمـده  خصوص زمين و مسكن اين مشكل بـه صـورت حـاد و هـاي مناسـب در گـذاري و برنامـه

ا حل مشكل مسكن  و تامين آن بسته به شرايط بازار مسكن و ميزان نياز به مسكن و ) لذ18، 1379ت(پورمحمدي، اسـ

در ايران در برنامه هاي عمراني قبل از انقالب و رويكرد حاكم در دولت ها، تخصيص فضا و امكانات متفاوت مي باشد.

كه هر كدام يك سري نقاط برنامه هاي توسعه بعد از انقالب، سياست هاي متفاوتي در بخش مسكن اتخاذ شده است 

ضعف و قوت داشته اند. لذا سوال پژوهش حاضر به اين شرح است كه در هر كدام يك از برنامه هاي عمراني قبل از 

و هر كدام از اين  اتخاذ كرده انددر بخش مسكن ي انقالب و برنامه هاي توسعه بعد از انقالب در ايران، چه سياست هاي

   قوتي داشته اند؟برنامه ها چه نقاط ضعف و 

  مباني نظري

مسكن به معني مأوا و سرپناه تعريف شده و نياز اوليه و اساسي خانوار به شمار مي رود. مفهوم مسكن عالوه بر مكان 

فيزيكي، كل محيط مسكوني را نيز در بر مي گيرد كه شامل كليه خدمات و تسهيالت ضروري مورد نياز در رفاه افراد 

ده مي توان مسكن مناسب و بهينه را چنين تعريف كرد: مسكن است. با توجه به تعاريفي كه در مورد مسكن ارائه ش

مناسب عبارت است از فضاي سكونتي مناسبي كه آسايش، دسترسي مناسب، امنيت، پايداري و دوام سازه اي، روشنايي 

هاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني، بهداشت و آموزش، محيط زيست سالم، مكان مناسب و  كافي، تهويه و زير ساخت

قابل دسترسي از نظر كار و تسهيالت اوليه و همچنين زمينه رشد و تقويت روابط اعضاي خانواده (ارتباط افقي) و روابط 
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و  يهمسايگي(ارتباط عمودي) را براي ساكنانش فراهم آورد و مهم تر از همه متناسب با توان مالي خانوار باشد(مشكين

  ). 20: 1396همكاران،

ممكن است به  نيهمچن است. يمنطق جهينت كيبه  يابيو دست يريگ ميتصم تيهدا يبرا يريمس اياصل و  كي استيس 

و  نهيهز يها تيو اولو ها برنامه مختلف، مانند يها نهيگز يياز جمله شناسا ،يمهم سازمان يها يريگ ميروند تصم

 يادار ،يمال ت،يريمد ،ياسيس يعامل عنوان به تواند يم استيگردد. س فيها تعر آن ريها بر اساس تأث آن انيانتخاب در م

 هيانيبرنامه عمل، ب كيآن را به عنوان  و نيز  باشد درك قابل روشن و ح،يبه اهداف صر دنيرس يمرتب برا يزميو مكان

 ازين يتوسط دولت است كه در تالق شده هيته يراهنما كيمسكن  استياند. س نموده فيتعر ها دهياز اهداف و ا يا

و  يقانون ،ينهاد ،يمناسب از جمله چارچوب مال يها ياز استراتژ يا مجموعه قيطرف مردم، از طر از مسكن و تقاضا

اما  كند يم محدود است كه مجموعه اهداف و عمل را ييراهنما كيمسكن  استيس نيبنابرا ،گردد يم يابيارزي نظارت

 ني. همچنشود يم سريم عيوس يبه هدف از راهبرد دنيرس يبرا شده فيتعر يكه هر استراتژ ستيلزوما مشخص ن

 اي و راهنما كيو اساسا به عنوان  توسط ياطياقدامات احت يبرا ييها تيو محدود ياساس يمسكن راهبردها استيس

. (شاهرخي كند يم ريعمل را دا يطرح كل ياجرا يمسئول برا افراد مختلف در بخش مسكن است گرانيباز يكنترل بر رو

گذاري تمام  سياست گذاري مسكن با گستره وسيعي از اقدامات دولتي در ارتباط مي باشد.اين سياست) 25، 1395،

بر  هاي قانوني يا اقتصادي را شامل مي شوند كه تاثيري مستقيم يا غير مستقيم دولتي و سياستو برنامه هاي اقدامات 

سياست هايي نظير حمايت هاي مربوط به مسكن، قيمت مسكن، سياست هاي  مسكن دارند. اين عوامل شايد حتي شامل

  ) 43: 1387اميني و خدمتي،(دمسكن و مسائل مرتبط با اجاره خانه نيز باشن مالياتي موثر در تملك مسكن ، استانداردهاي

  جرا سياستسياست هاي مسكن در ايران بر حسب زمان تهيه يا ا

ه دو بخش عمده تقسيم مي در كشور ايران بر حسب زمان تهيه يا اجراي سياست، تحوالت سياست گذاري مسكن ب

  شوند.كه عبارتند از:

  تحوالت سياست گذاري مسكن قبل از انقالب اسالمي-1

لزوم دخالت دولت  1335-45افزايش جمعيت و تمركز آن در مراكز عمده شهري و رشد شهرنشيني به ويژه در طول دهه 

در زمينه مسكن را مطرح ساخت. از اين رو در برنامه سوم عمراني اولين گام در زمينه سياست گذاري مسكن برداشته 

  شد. 

سيله دو برنامه عمراني ديگر(جهارم و پنجم) دنبال شد. عالوه بر اين اين سياست گذاري ها تا قبل از انقالب اسالمي به و

ساله مسكن  20)، برنامه 1350)، برنامه ده ساله مسكن(1342ساله مسكن در مناطق شهري( 25ها در اين دوره، برنامه 

ك برنامه ا، كميته مشتر) تهيه و بخشي از آن ها به مورد اجرا گذاشته شد. در نتيجه اين برنامه ها و سياست ه1351شهري(

  ريزي مسكن تاسيس گرديد.
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  سياست هاي مسكن در برنامه هاي عمراني قبل از انقالب

درصد از كل اعتبار برنامه به  28به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، بيش از  1327برنامه اول عمراني كه در سال  

) و 3: 1374ف گذاري كلي اكتفا گرديد(احمدي،شهرسازي اختصاص يافت، اما در مورد ساخت مسكن تنها به نوعي هد

اصوال فصل و اعتبار مشخصي براي فعاليت خانه سازي و تأمين مسكن در نظر ، )41-1334دوم عمراني (  كنار برنامهدر 

هاي پنج  ها و برنامه هاي مربوط به بخش مسكن در برنامه گرفته نشده است و از برنامه هاي سوم عمراني به بعد، طرح

  ) 79: 1389(قنبري و ظاهري،شود ديده مي ساله

         

 )46-1342برنامه سوم عمراني(

است. احداث  انقالب برنامه سوم عمراني قبل از، اولين برنامه عمراني در كشور كه به وضوح داراي بخش مسكن مي باشد

 ارزانخانه هاي سازماني و اسكان گودنشينان و آلونك نشينان در غالب احداث مساكن 

 ) اين هدف فقط جنبه كيفي داشت و55:1375قيمت ازجمله فعاليت هاي اين برنامه بود (حسين زاده دلير،

 درصد كل اعتبارات پرداختي طي برنامه سوم، به6از لحاظ كميت پيش بيني خاصي صورت نگرفته بود. 

 درصد و4,6ن مقدار تنها ميليارد ريال گرديد. از اي12,5ساختمان و خانه سازي اختصاص يافت كه معادل 

 هاي هاي مسكوني به دستگاه ميليون ريال به منظور احداث خانه هاي ارزان قيمت و ايجاد كوي560معادل 

سوم، طي  اجرايي پرداخت گرديد. اما مشكل مسكن رفته رفته بارزتر و حادتر مي گرديد. مطابق گزارش عملكرد برنامه

احداث گرديده است. اما  هزار واحد مسكوني توسط بخش خصوصي در نقاط شهري260حدود 1346تا 1341هاي  سال

واحد مسكوني بوده است كه فقط  هزار10ميزان عرضه مسكن به وسيله بخش دولتي در طول برنامه تنها در حدود 

پاسخگوي نياز  چنين سهمي نه تنها نمي تواند .درصد كل واحدهاي مسكوني ساخته شده در اين دوره را دربرمي گيرد4

هدايت بخش مسكن را نيز نداشته است. همچنين اعتبارات  اقشار كم درآمد جامعه باشد، بلكه توانايي تاثيرگذاري و

براي ساخت مسكن نيز به دليل سهم ناچيز خود و شيوه واگذاري آن  تخصيص يافته به عنوان كمك به بخش خصوصي

ميليون نفر به جمعيت شهري افزوده گشت كه 4,4حدود 45-1335هاي  طي سال تاثير مورد انتظار را نداشته است. در

هاي برنامه، سه چهارم منازل ساخته  شهرها و تشديد مشكل كمبود مسكن گرديد. در سال موجب تمركز جمعيت در

كه اين امر داراي تبعات منفي چون گسترش كالبدي بي رويه شهرها و افزايش نامتناسب هزينه  شده يك طبقه بود

  .)1348،عمومي بوده است (گزارش عملكرد برنامه سوم عمراني ،سازمان برنامه اسيساتت

درآمدها) عبارت  هاي برنامه سوم در راستاي دستيابي به هدف فوق (تأمين مسكن كم خط و مشيسياست ها و ترين  مهم

هاي  تأمين اعتبار و اعطاي وام، رنامهها در حد توان ب بيني تأمين آن تعيين كمبود مسكن مورد نياز كشور و پيش :بودند از

 و راهنماييگسترش اقدامات در راستاي تقويت خود ياري مردم با كمك ، مدت در جهت ساخت مسكن شخصي بلند
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ترين اقدامات بخش  و از مهم) 89: 1385قهرودي،عبدي (هاي مربوط به تهيه مسكن  نظارت مؤثر بر كليه فعاليت، دولت

  :توان به موارد زير اشاره كرد ميمسكن در برنامه سوم 

  هاي سازماني هاي مربوط به ساختمان خانه انجام طرح -1

  نخانه براي طبقات مختلف از طريق بانك رهني ايرا نپرداخت وام خريد يا ساخت -2

  اصالح قوانين مربوط به تهيه مسكن -3

  ).75-76: 1395شاهرخي،در سراسر كشور (تمام ادارات  هاي نيمه هاي دولتي و تكميل ساختمان ايجاد ساختمان -4

اجراي برنامه هاي مسكن در برنامه سوم، سبب شد تا با افزايش احداث ساختمان هاي يك طبقه، هزينه هاي تأسيسات 

شهري افزايش يابد و شهرها دچار گسترش بي تناسب شوند. از سويي ديگر، نبود استاندارد مشخص براي خانه سازي 

مسكن در اين دوره، تأمين مصالح ساختماني از خارج از كشور،  ها شد. از ديگر نتايج عملي برنامسبب اغتشاش در شهره

  .متوسط بود هو رفع نشدن مشكل مسكن طبق )نشينان زدگان و آلونك سيل(خاص  يها به گروه توجه بيشتر

  )51-1347برنامه چهارم عمراني(

 بخش خصوصي و ساخت خانه هاي ارزان قيمتهدف برنامه چهارم ايجاد واحدهاي مسكوني توسط 

 هرچند اجراي نسبي برنامه محقق شد اما درمجموع مي توان گفت به داليلي .براي طبقات كم درآمد بود

 چون افزايش مهاجرت به شهرهاي مادر و سرمايه گذاري خارج از استاندارد بخش خصوصي كه در جهت

 شت، موفقيت كامل در تامين مسكن اقشار كم درآمد درساخت خانه هاي لوكس و گران قيمت گام برمي دا

 ) . برنامه چهارم نخستين برنامه اي بود كه با پذيرش نقش تعيين83:1387اين برنامه حاصل نشد (اسدي،

 كننده بخش خصوصي در عرضه و تامين مسكن كشور، ميزان مشاركت بخش خصوصي را در تدوين چارچوب

 هزار واحد مسكوني جديد جهت275ود. هدف كلي برنامه تامين اهداف اجرايي بخش مسكن تعيين نم

 ميليون نفر افزايش جمعيت شهري كشور تعيين شده بود. ميزان سرمايه گذاري الزم جهت2,5 واگذاري به

 ميليارد ريال پيش بيني65ميليارد ريال و در بخش خصوصي نيز 6,8تحقق اين هدف در بخش دولتي 

 درصد بيش از ارقام مصوب ،58برابر و در بخش خصوصي نيز 3ولتي تقريبا گرديد. اما در عمل در بخش د

 هاي برنامه، تعداد خانوارهاي هزار واحد مسكوني در طي سال293سرمايه گذاري گرديد. علي رغم احداث 

تراكم  هاي هزار خانوار بوده است كه نتيجه آن را مي توان در بدتر شدن شاخص596جديد بيش از اين رقم و برابر با 

  ).11: 1379و مسكن،افراد در واحد مسكوني، تراكم افراد در اتاق و ميزان كمبود مسكن مالحظه نمود (سازمان ملي زمين 

هاي خصوصي  يجاد شرايط مساعد براي تجهيز سرمايه، ابرنامه چهارم عبارت بودند ازو سياست هاي  ها خط و مشي

، هاي جامع شهري محالت قديمي شهرها در چهارچوب طرح نوسازي، انداز مسكن) براي تأمين مسكن (صندوق پس

، بررسي و مطالعه در زمينه نوع معماري و مصالح ساختماني، مسكوني هاي سازي و احداث مجتمع تشويق آپارتمان
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ها  استان هايي كه در جنوب تهران و حومه مراكز نشين ها و آلونك نشين قيمت براي زاغه هاي ارزان ساختن خانه

هاي ساختماني در  نظارت دقيق بر صدور پروانه، سازي هاي فوري امدادي خانه راكنده بودند و به منظور اجراي طرحپ

  ).   47: 1378(جوادي،ارتباط با اصول شهرسازي 

كاهش تعداد  شده است. هدف اول، و با دو هدف متفاوت متمركز محور در اين برنامه، سياست مسكن عمدتا حول دو 

مسكن اقشار كم  مسكوني و هدف دوم، تأمين افزايش متراژ واحدهاي نفرات در اتاق يا واحد مسكوني و درحقيقت 

).علي رغم كاستي ها و مشكالت موجود، 62: 1385(عزيزي،هاست نشين درآمد مانند كارگران، كارمندان و حاشيه

باعث رونق فعاليت هاي ساختماني و فعال شدن بي سابقه مجموعه اقدامات صورت گرفته در برنامه چهارم عمراني 

  بخش مسكن شد.

  

  )56-1352برنامه پنجم عمراني(

در اين برنامه، شاهد افزايش قيمت جهاني نفت در دهه پنجاه و افزايش درآمدهاي حاصل از آن بوديم كه باعث اعمال 

دادند، برنامه موفق به  مي هايي كه آغاز انقالب اسالمي را نشان  دليل ناآرامي اما عمال به تغييراتي در اين برنامه شد.

حال، از نظر روش تدوين، اين برنامه  با اين .)78: 1395(شاهرخي،به اهداف اوليه نشد ها و حتي دستيابي اجراي سياست

ستايي خارج گرديد روستايي از بخش عمران رو كه در اين برنامه، مسكن  رود، به اين ترتيب گامي به جلو به شمار مي

مسكوني  در بخش مسكن در اين برنامه عبارتند از: افزايش تعداد اتاق در واحد و وارد بخش مسكن شد. دو هدف بارز 

مسكن در برنامه  هاي اجرايي قيمت. سياست و ساخت مسكن كوچك در قالب اجاره به شرط تمليك و مسكن ارزان

قيمت و برنامه  هاي ارزان خانه ازماني كارگران و كارمندان، برنامه احداثهاي س پنجم عمراني شامل برنامه احداث خانه

  ).47: 1388،هاي اعتباري براي تأمين مسكن است (عبدي و همكاران كمك

آپارتماني ارزانقيمت  احداث پنجاه و هفت هزار واحد مسكوني به صورت مجتمع -1 ز:اهداف برنامه پنجم عبارت بودند ا

واحد مسكوني ارزانقيمت براي  هزار16احداث حدود -2و واگذاري آن به اقساط طويل المدت به افراد طبقه كم درآمد 

سرمايه در جهت تامين اعتبارات خانه سازي  تقويت بنيه مالي بانك رهني ايران از طريق افزايش -3حاشيه نشينان شهري 

هاي مسكوني كارگري در نزديكي شهرهاي بزرگ  ايجاد شهرهاي اقماري و كوي -4هاي تعاوني  موردنياز شركت

ميليارد  402,8هزار واحد مسكوني در كل كشور با 964احداث  هدف برنامه در ابتدا .)175:1393(پورمحمدي و اسدي، 

برنامه با احداث چشمگير قيمت نفت و افزايش كلي بودجه كشور، هدف  ريال سرمايه گذاري بود. اما پس از افزايش

هزار واحد 810ميليارد ريالي تغيير يافت. در قالب اين برنامه از 925سرمايه گذاري  هزار واحد مسكوني با يك 1050

هزار واحد توسط 260هزار واحد توسط بخش خصوصي و  550درنظرگرفته شده براي مناطق شهري،  مسكوني جديد

براي  ميليارد ريال1212اي برنامه پنجم، بخش خصوصي در حدود ه دولتي ساخته مي شد. همچنين در طول سال بخش

برنامه در اين بخش  درصد از هدف90هزار واحد مسكوني جديد شهري سرمايه گذاري نمود كه بيانگر تحقق  495ايجاد 
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: 1395پور، مقاسبرنامه مي باشد ( برابر ميزان اعتبار مصوب2مي باشد. اما اعتبار هزينه شده براي اين تعداد نزديك به 

40.(  

تجهيز بانك هاي تجارتي و ايجاد صندوق هاي پس انداز در  :برنامه پنجم عبارت بودند از و سياست هاي ها خط مشي

 7/7 به  5/8  كاهش تراكم در واحد مسكوني ازبيشتر بانك ها براي ايجاد شبكه گسترده اعطاي وام مسكن در كشور، 

اعطاي ، ها اختصاص اراضي دولتي به امر توسعه مسكن با نظارت شهرداري 16/2 به 4/2 نفر و تراكم نفر در اتاق از رقم 

 تشويق بيشتر بخش خصوصي به سرمايه، كنندگان مصالح ساختماني هاي اعتباري به سازندگان مسكن و توليد كمك

  .هاي ساختماني فراهم كردن زمينه براي صنعتي كردن فعاليت، گذاري در امر توليد مسكن

دوره با مشكالت اجرايي عديده اي كه برنامه مسكن اين دهد  بندي كلي از اجراي برنامه عمراني پنجم نشان مي جمع

روبرو شد و علي رغم تالش براي تقويت بخش خصوصي به شيوه اي مثبت، سلطه زمين خواران و سرمايه داران سبب 

افزايش سود حاصل از فعاليت هاي ساخت و ساز و در نتيجه رونق بورس بازي و تبديل زمين و مسكن به كاال شد و 

يان به شهر(بخاطر سود فعاليت هاي ساختمان سازي در مقابل ناكارايي بخش كشاورزي) اين امر زمينه مهاجرت روستاي

را سبب شد، بدين ترتيب سوداگري زمين شدت بيشتري گرفت و توزيع نامناسب اعتبارات دولتي در بخش مسكن 

  .ش قرار گرفتنتوانست احداث خانه را براي اكثريت جامعه فراهم كند و بيشتر واحدهاي مسكوني در اختيار ارت

  تحوالت سياستگذاري مسكن بعد از انقالب -2

 نيا شروعگردد. از يم يتلق ياز انقالب اسالم شيپ يگردد كال دنباله رو برنامه ها يشروع م 1357دوره كه از سال نيا

در  يعمده ا راتييتغو  افتيقبل از انقالب ادامه  يسال ها بيمسكن با همان ترك يطرح ها و برنامه ها 1359دوره تا 

در جهت  زيها ن آن نهيمشاهده نشد و عملكرد هز يآن ها تحرك قابل مالحظه ا يو در  اجرا امديآن ها به وجود ن

. افتيادامه  يشهر نيزمقانون  بيزمان تصو يعني، 1360روند تا سال  نيصورت گرفت. در ا يپرداخت تعهدات قبل

 نييبر عهده گرفتند. تع رامسكن  نهيدر زم ياستگذاريس ،ياسالم يپنج ساله اول و دوم جمهور يآن برنامه هاپس از 

و  يانبوه ساز استيس اتخاذ نيآن و همچن تيبه رعا ييعوامل اجرا تيدر جهت هدا يماتيمسكن و اتخاذ تصم يالگو

باشند. وزارت مسكن  يم انقالبخش مسكن بعد از كشور در ب يها استيس نياز انبوه سازان از جمله عمده تر تيحما

و وضع موجود، با  طيشرا يبررسمطالعات  يدر پ ،يمسكن، بعد از انقالب اسالم نيتام يبه عنوان متول يو شهرساز

  اتخاذ نموده است: ريزرا به شرح  ييها استيكشور س تياز جمع ييهدف خانه دار كردن درصد باال

  صورت انفرادي در شهرهاي بزرگ و واگذاري واحدهاي مسكوني براي متقاضيانعدم واگذاري زمين به -1

  سياست توليد مسكن استيجاري به شرط تمليك(مسكن اجتماعي)-2

  حمايت و تشويق انبوه سازان مسكن.-3
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  سياست هاي مسكن در برنامه هاي بعد از انقالب

  

): 72-1368برنامه اول توسعه(  

 در بخش مسكن، برنامه هاي قابل توجهي درباره كم درآمدها و اسكان غيررسمي توسعهدر برنامه اول 

 وجود نداشت. در بخش سياست هاي كلي، اولويت دادن به تامين مسكن براي اقشار محروم و روستاييان

 ارض صدوركشور عنوان شد. در بخش سياست هاي اجرايي استفاده از مكانيزم هاي نرخ ترجيهي در عو

 پروانه، نوسازي، تسهيالت اعتباري و ساير موارد مشابه براي تشويق مردم به تقليل سطح زيربناي مسكوني،

 حمايت از گروه هاي كم درآمد و تشويق نظام تعاوني توليد مسكن در شهر و روستا مطرح شد كه برنامه

نگرفت  ه جز نرخ ترجيهي زمين، كاري صورتها را عملي مي ساخت. اما در عمل ب كمك هاي اعتباري مي بايست آن

مختلفي را براي  هاي ) همچين دولت در اين برنامه، اهداف كمي و كيفي و شاخص176:1393(پورمحمدي و اسدي،

 حل بحران مسكن پيش بيني كرد. در قانون اول توسعه چنين آمده است : دولت مكلف است

 مناسب و ايجاد زمينه توليد مسكن استيجاري كافي، ، به منظور امكان دسترسي مردم به مسكن با اجاره

 هاي هاي مناسب تخصصي و صنفي كه در قالب شركت تسهيالت قانوني و اعتباري الزم را در اختيار تشكل

  .)231:1381سهامي عام و تعاوني به اين منظور ايجاد مي گردد، قرار دهد (رياضي،

ميليون متر مربع زيربناي مسكوني و  204ر واحد مسكوني و ايجاد هزا2285توليد ، در اهداف كمي برنامه اول توسعه

اهداف كيفي آن تغيير تركيب شيوه هاي ساخت در جهت ايجاد ساختمان هاي بادوام و افزايش نسبت اين ساختمان ها 

فيت بهتر در كل ساختمان ها، و ارتقاي نسبت سرانه موجود مسكن در كشور و هدايت توليد مسكن با زيربناي كمتر و كي

  ). 6-11: 1369و متناسب با سرانه ملي مد نظر بوده است(قانون برنامه اول،

تعاوني و سازمان هاي مالي به توليد انبوه واحد  –خط و مشي هاي اين برنامه عبارت بودند از، تشويق بخش خصوصي 

مسكوني، اولويت دادن به مناطق جنگ زده، اعطاي تسهيالت ويژه براي سازندگان مسكن استيجاري، تدوين و اجراي 

ضوابط و استانداردهاي الزم براي به حداقل رساندن هزينه احداث ساختمان ضمن توجه به حفظ سطح كيفي(قانون 

). از نقاط قوت اين برنامه مي توان به افزايش نسبت ساختمان هاي مسكوني بادوام و كاهش 50و  35: 1369برنامه اول، 

نسبت ساختمان هاي مسكوني يك واحدي اشاره كرد. در مقابل عالوه بر تحقق نيافتن پيش بيني كاهش متوسط زيربناي 

موازات افزايش هزينه هاي ضروري زندگي اشاره واحدهاي مسكوني جديد، مي توان به كاهش قدرت خريد خانوارها به 

). در اين برنامه علي رغم توليد زيربناي مسكوني به ميزان پيش بيني شده در برنامه، هدف برنامه 57: 1379كرد(خدابخش،

) و 39: 1383درصد رسيد(عزيزي، 74از لحاظ تعداد واحد مسكوني توليد شده، عملي نگرديد و درصد تحقق آن به 

)، متاسفانه در اين برنامه سياست 600: 1375درصد بوده است(رحماني،  93زيربنا در مناطق شهري كشور برابر با اندازه 

مشخصي براي جلوگيري از رشد مسكن غير رسمي تعيين و هدف گذاري نشده بود و اين سال ها مصادف با زماني بود 
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سرعت در حال شكل گيري و گسترش بود. مشكالت كه پديده اسكان غير رسمي در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ به 

مربوط به بافت هاي فرسوده شهري نيز در اين برنامه ناديده گرفته شد و ضوابط و مقرراتي در جهت ساماندهي آن ارائه 

م نگرديد. با عنايت به فقدان قوانين حمايت از انبوه سازان و مسكن اجتماعي و همچنين عدم توجه برنامه به افزايش تراك

ساختماني در اين برنامه توجه نگرديد لذا قيمت مسكن بيشتر از سهم زمين متاثر بود تا قيمت مصالح و مواد سازنده 

  مسكن.

)1374-78برنامه دوم توسعه(  

در برنامه دوم، دولت در بخش مسكن سياست هاي محتاطانه تري دنبال نموده و كمتر به سياست هاي حمايتي اعمال 

در اين برنامه ، همراه با بهبود كيفي و كاهش تراكم خانوار در مختلف در اين بخش مي پردازد.  سوسيد به صورت هاي

براي هر خانوار شهري در قالب ارزان سازي و احداث خانه هاي دولتي  هر واحد مسكوني ، سياست يك واحد مسكوني

و صنعتي كردن آن ، افزايش تعداد مسكن هاي مربوط به روش هاي ساختماني  براي كارگران و كارمندان ، اتخاذ سياست

طبقات كم درآمد ، بهبود واحد هاي مسكوني در مناطق شهري از نظر بهداشتي و  براي اقشار مختلف به خصوص

محور  يو كوچك سازي است، عمال انبوه ساز ييعني پس انداز، انبوه ساز "پاك"شعار اصلي آن  و  اجتماعي پيگيري شد

سه شيوه تأمين مسكن تعيين و براي هر يك  در اين برنامه به طور مشخص. ه دوم قرار گرفتتنظيم سياست هاي برنام

  :به شرح زير تعاريفي مالك عمل قرار گرفت

  فاقد استانداردهاي الگوي مصرف مسكن است و دولت از آن هيچ حمايتي به عمل نمي آورد. : مسكن آزاد -1

گوي مصرف احداث و دولت براي تشويق سازندگان و حمايت از هاي الدبر اساس استاندار: مسكن حمايت شده -2

بهره برداران آن حمايت مي كند. حمايت دولت شامل پرداخت يارانه بابت حق انشعاب آب، برق، گاز، عوارض زيربنا و 

     .وام هاي ارزان قيمت است

قابل قبول و احيانا پايين تر از عمدتا مترتب بر اهداف اجتماعي است و بر اساس حداقل هاي : مسكن اجتماعي -3

در اين برنامه، سياست توجه به توسعه ). 135: 1382(پورمحمدي،استانداردهاي الگوي مصرف مسكن توليد مي شود

سازي  و در راستاي اهداف برنامه، طرح تعيين نقاط مناسب خانه1373سال  تري پيدا كرد. در دروني شهرها شكل رسمي

كننده براي  هدايت و حمايت بخش خصوصي و مصرف، ترين اهداف آن شامل مهم .ديددر چهل شهر ايران تهيه گر

هاي فرسوده با استفاده از اعتبارات بخش  هاي سازماني در بافت احداث خانه ،در بافت موجود شهري گذاري سرمايه

 در بافت قديم طبقسازي اطراف آثار باارزش تاريخي  ايجاد الگوي مناسب مسكن اقتصادي در شهرها و پاك، خصوصي

ها و  بافت گونه سازي و احياي اين مين هزينه پاكاضوابط سازمان ميراث فرهنگي. احداث بنا در اراضي اضافه براي ت

بافت «شهري به نام  هايي در بافت ها بود. همچنين حاصل اين طرح معرفي حوزه تشويق شهروندان به سكونت در آن

ساختمان و مسكن طي برنامه دوم با  هاي بخش روند فعاليت). 17: 1394،ان پورمعرفي شد (شكرگزار و شعب» دار لهامس
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و روند جهشي قيمت ، آغاز شد 1373از سال  بخش مذكور نوسانات نسبتا شديدي مواجه بوده است، به طوري كه رونق

گذاري در اين  سرمايهركود معامالت و كاهش تقاضاي مؤثر،  تداوم داشت و پس از آن به دليل1375آن تا نيمه دوم سال 

 مسكن منجر گرديد. به دنبال تصويب طرح ساماندهي اقتصاد و اتخاذ سياست بخش كاهش يافت كه نهايتا به كاهش توليد

در جهت افزايش ميزان تقاضا و همچنين حمايت از  1377و از سال  "77طرح اسكان"هاي اعتباري جديد كه در قالب

سازي در بسياري از مناطق، به ويژه در شهر  عمليات ساختمان 1378اجرا گذاشته شد، از اوايل سال  سازان به مورد انبوه

 آسيب رونق روبرو گرديد. در همين ارتباط مسائلي همچون استفاده بهينه از زمين و تأمين مسكن اقشار مجدداً با تهران

اهداف كمي  اهداف اصلي برنامه دوم بود. در تدوين ترين سازي از مهم هاي فرسوده و تشويق انبوه پذير، نوسازي بافت

 كمي بخش دولتي به ميزان به طوري كه سهم ،بخش، دو گروه (بخشهاي دولتي و غيردولتي) متمايز از يكديگر بوده است

هزار واحد و  9696  درصد و برابر با 97 هزار واحد مسكوني و سهم بخش غيردولتي به ميزان 85درصد و برابر با  3

 هزار واحد بوده است.  2781 عاً به ميزانجم

 واحد 2460000اين برنامه نيز مانند برنامه اول از لحاظ پايين آوردن متوسط زيربنا ناموفق بود و در اين برنامه احداث 

ه بيني شده بود. براساس آمار منتشر شد ميليون متر مربع پيش 243لمسكوني در مناطق شهري و روستايي با زيربنايي معاد

مترمربع  4/130 هزار واحد مسكوني با متراژ متوسط  8/985 هاي برنامه دوم روي هم  طرف بانك مركزي در طول سال از

درصد از اهداف  61/1 تدرصد بوده اس 9/38 بدين ترتيب درصد تحقق اهداف و موفقيت برنامه دوم  .شده است توليد

  ).78: 1382پورمحمدي،( برآورده نشده است كمي مسكن

  )83-1379برنامه سوم توسعه(

كالن كشور تأثير بسزايي بر عملكرد بخش مسكن داشت. اين دوران، دوران  يها سوم، ويژگي هبرنام يدر دوران اجرا

 يساماندهي معضالت مسكن كمتر شده بود و برا يدولت برا هجنگ و آرامش نسبي فضاي كشور بود. دغدغ گذار از

مثبت اين برنامه، استفاده از  نكته. شد صنفي و مؤسسات محلي حمايت مي يها درآمد از تشكل كم قشرتأمين مسكن 

 برنامه برنامه نيز كه در هاي راهبردي و اجرايي انداز بلندمدت و سياست هاي بيشتر بود و همچنان چشم تعداد شاخص

هدف كمي برنامه  ).41: 1383(عزيزي،بيني شده بود تر بود، در اين برنامه به صورت روشن پيش رنگ هاي قبلي كم

در سال پاياني برنامه بوده و اهداف كيفي  12/1 به  1378 در سال  16/1 كاهش تراكم خانوار درواحد مسكوني از  سوم

متوسط سطح زيربناي واحدهاي مسكوني و كاهش استهالك واحدهاي مسكوني (افزايش عمربنا) بوده  آن كاهش

  ).1382صادي سال (گزارش اقتاست

، تامين مسكن براي اقشار كم درآمد و مقابله با بي مسكني و حاشيه خط مشي هاي مهم برنامه سوم عبارت بودند از

ايجاد بازار ثانويه و امكان ، پرداخت تدريجي تسهيالت بانكي براي ساخت مرحله اي مسكن گروه هاي كم درآمدنشيني،  

اصالح مقررات مربوط به پرداخت يارانه بخش مسكن در ، ار بورسدر بازن خريد و فروش اوراق مشاركت بخش مسك

در جهت كاهش تدريجي دخالت دولت و افزايش حضور  يقانون مسكن استيجار، جهت ترويج الگوي مصرف مسكن
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حمايت از توليدكنندگان واحدهاي مسكوني كوچك با تأكيد بر مجتمع سازي و انبوه ، بخش خصوصي در نهادهاي محلي

  . سازي

 تر از برنامه هاي مشخص در امر مسكن متفاوت هاي بيشتر و سياست به طور كلي اين برنامه از لحاظ استفاده از شاخص

 ها در ميان بخش ها و عدم پيوستگي اين شاخص توان گفت عدم تجزيه و تحليل مناسب شاخص قبلي بود ولي مي

خصوصي بايد  آمد. درواقع ميان اهداف بخش دولتي و مار ميبرنامه مهمترين نقطه ضعف اين برنامه به ش هاي مختلف

سودي كه به  مشخص باشد و نرخ هاي بخش دولتي بايد كامال داشته باشد و اهداف و انگيزه اعتبار معناداري وجود

 باشد                 گيرد بايد سودي معقول و مناسب مسكن تعلق مي فروش بخش خصوصي درساخت و

   )1384-88برنامه چهارم توسعه(

ها  برنامة چهارم توسعه همزمان با پايان دولت اصالحات و آغاز دولت نهم بود. در اين دوران، طيف وسيعي از برنامه

ميليوني  36وام ي ميليوني خريد مسكن، اعطا 18مسكن رقم خورد. براي مثال، اعطاي وام  هساماندهي بازار آشفت براي

 ساماندهي عرضه و توليد و طرح اجاره به هاي طرح جامع مسكن، و تنظيم اليح مسكن و تنظيم سند منطقه براي ساخت

اند كه  سازان، از آن جمله هاي مسكن و قرار دادن آنها در اختيار انبوه ساله از طريق تعاوني 99 هاي  زمين شرط تمليك

  قبول بودند نتيجة قابل همگي در عمل بدون

بخش آورده شده است، بيشتر ساماندهي بافت هاي فرسوده،  6كه در  30در اين برنامه اقدامات دولت بر اساس ماده 

ايمن سازي و مقام سازي ساختمان ها و شهرها به منظور خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه را مد 

 ه برنامه هاي راهبردي ساماندهي بافت هاي فرسوده  شهري ايجادئدوين و اراداده است و زمينه مناسبي براي ت نظر قرار

  :مضافا در برنامه چهارم توسعه مقرر شده كه دولت اقدامات زير را در خصوص توسعه اين بخش انجام دهد. نموده است

  اي اقشار آسيب پذيرحمايت از ايجاد و بهره گيري از مشاركت تشكل ها، انجمن ها و گروه هاي خير مسكن ساز بر-1

   تشويق و ترغيب سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن -2

دادن يارانه كارمزد تسهيالت مسكن به سازندگان (بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان  -3

هاي كشور قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه  روستا

  براي گروه هاي كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار

   ارتقاي شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه ي سوم -4

  پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي در بخش مسكن -5

سازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد كارگاه هاي توليد و دادن كمك هاي اعتباري و فني براي بهسازي و نو -6

  ).134: 1388(منصور،عرضه مصالح ساختماني و عرضه كنندگان خدمات فني
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 انداز بخش باشد كه سندي است ملي و چشم ترين فعاليت درمورد مسكن در ايران، تهيه طرح جامع مسكن مي مهم

پس از تصويب برنامه چهارم آغاز شد. اين  1383مطالعات اين طرح از سالكند.  هاي آينده را ترسيم مي مسكن در سال

اند. طرح جامع  انجام داده 1383گروه مطالعاتي بوده است كه مطالعات موضوعي طرح را درسال 24حاصل تالش   طرح

  :كند هدف اصلي راهبردي زير را دنبال مي 5مسكن 

  ر بدون تبعيض براي همهتامين مسكن امن و سالم و در استطاعت مالي خانوا

      كنارتقاء كمي و كيفي توليد و عرضه مسكن و تعادل بخشي به بازار مس

     ارتقاء كيفيت زيست، بهبود شرايط سكونتي همه جوامع، حفظ فرهنگ و هويت اسالمي و ملي

   روستاييهاي توسعه شهري و  هاي مسكن و برنامه بهبود مديريت بخش مسكن، ايجاد هماهنگي بين برنامه

ها  هاي مسكن و سياست اي در برخورداري از مسكن مناسب و ايجاد هماهنگي بين برنامه هاي منطقه كاهش نابرابري

  ).1385(دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسكن،  هاي آمايشي و برنامه

اي اولين بار مصمم شد جهت مهار بحران روند رو به رشد قيمت مسكن دست به كار شود و برنهم دولت 1386در سال 

قانون بودجه  6 هاي سنواتي تبصره اي ويژه به موضوع مسكن و ساماندهي آن اختصاص داد. بر اساس تبصره در بودجه

ساله مسكن مهر، مورد حمايت  5ساله و اجاره داري 99اقشار كم درآمد جامعه، در قالب طرح حق بهره برداري 1386سال

ساله اجاره اي حذف قيمت زمين از  99ترين ويژگي طرح زمين  مهم گيرند تا از اين طريق صاحب خانه شوند. قرار مي

شناخته مي شود در صدد است تا با كاهش بخش عمده  "صفر زمين "است. اين سياست كه با عنوان  قيمت تمام شده

اي اقشار كم درآمد جامعه ايجاد كند. در اين طرح دولت عالوه بر حذف قيمت زمين، خريد را بر قيمت مسكن توانايي

ميليون تومان) 14وام در دو بخش آماده سازي زمين (يك ميليون تومان) و ساخت ( ومان ومان ميليون تت15با پرداخت 

ز تحويل قطعي مسكن اين ساخت را به واجدين شرايط پرداخت مي كند تا پس ا درصدي از هزينه هاي آماده سازي و

  .و بر اساس نرخ سود روز بانكي بازپرداخت شود ساله 15 مبالغ در اقساط

  

  )93-1389برنامه پنجم توسعه(

جامع مسكن تهيه شد،  هاي كلي نظام و به خصوص طرح و سياست1404 انداز برنامه پنجم كشور با الهام از سند چشم

بازار، ايجاد  مسكن اقشار كم درآمد، احداث مسكن امن و بادوام، تنظيم به نحوي كه هدف كالن طرح جامع مسكن تأمين

 اي در برخورداري از هاي آمايشي و توسعه و كاهش نابرابري هاي منطقه هاي مسكن و سياست هماهنگي بين سياست

تاكيد بر قانون مورد تاكيد در اين برنامه عبارتند از، راهبردهاي . مسكن مناسب به عنوان اهداف برنامه نيز ديده شدند

ها در برابر زلزله و اصالح الگوي مصرف به ويژه  سازي ساختمان مقاوم، ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 

به توجه ، ايراني –تاكيد و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي ، انرژي و لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان
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وري و  تاكيد بر بهره، هاي توسعه شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها و اجراي طرح توسعه پايدار با تهيه 

، درصد در هر سال برنامه10هاي فرسوده حداقل هاي فرسوده و نامناسب روستايي و احياي بافت استحصال زمين دربافت

جوانان  هاي مسكن مهر، مسكن براي بخش مسكن اعم از طرح درصد از منابع و تسهيالت اعطايي 50اختصاص حداقل

توجه به لزوم ، توجيه و تاكيد برساماندهي اسكان غيررسمي با رويكرد توانمندسازي، هاي فرسوده و نيازمندان دربافت

 شهرداري مدهاي پايدارآتاكيد بر تدوين نظام در، ها تهيه برنامه جامع مديريت شهري و به روز رساني قوانين شهرداري

  .)1389(قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران،ها

 نمايد كه از سازندگان واحدهاي مسكوني ارزان چنين مي ،شود متاسفانه آنچه كه از اهداف برنامه پنجم توسعه تحليل مي

درحالي كه  ،ص داده نشده استهاي قانوني و مالي بعمل نيامده و تسهيالت و اعتباراتي بدان اختصا قيمت حمايت

. همچنين قيمت نقش بسيار مهمي دارند درآمد، سازندگان واحدهاي مسكوني ارزان هاي كم تامين مسكن گروه درجهت

برنامه پنجم در بخش مسكن با موانع و مشكالتي مواجه بود كه از ميزان موفقيت آن كاست كه از جمله اين مشكالت 

) به طوري كه  در اين 1392مسكن بود(اقتصاد ايراني، بزرگنمايي بازار مسكن در برنامه پنجم،برآورد هاي غير واقعي 

كه بر  درحالي ،شده بود واحد مسكوني تعيين ميليون بيش از يك 1391 تا 1387  سالمسكن از يميزان تقاضابرنامه، 

 جديد به بازار مسكن وارد يتقاضا ج ياهزار ازدوا 790 ،1391اسناد و امالك كشور، در سال اساس گزارش سازمان ثبت

. از ديگر مشكالت اين برنامه، تمركز اندك بر اقتصاد مسكن است. ازميان مواد متعددي از اليحه پنجم توسعه شده است

آن بر حوزه اقتصاد مسكن تمركز داشته است. افزون بر اين ها به ويژگي  149كه به موضوع مسكن پرداخته، فقط ماده 

  حيطي پروژه هاي اجرا شده نيز توجه اندك است.هاي زيست م

  پيشينه

بطور كلي، در زمينه سياست هاي مسكن، پژوهش هاي گسترده اي صورت پذيرفته است كه در جدول ذيل به ذكر چند  

  مورد از تجارب خارجي و داخلي مي پردازيم.

پيشينه تحقيق :1جدول  

  موضوع  نويسنده ها نتيجه

 يبر برنامه ها ديمتحده با تأك االتيمسكن ا استياز س يمرور كل كيمقاله  نيا

مختلف  يها از نقاط بخش هاي مختلف  آن در مي باشد و يو محل يدولت

حكومت  يمتحده و نقش تكامل االتيمسكن ا يها استيو ضعف س قوت

 .ديآ يم انيمسكن سخن به م يزيبرنامه ر نديدر فرا يمحل يها

Buckley and 

F.Schwartz(2011) 

Housing Policy in the U.S.: 

The Evolving Sub-national 

Role 

 

نويسنده در اين تحقيق ابتدا به مباحثي در مورد مشاركت هاي مثبت و منفي 

دولت در مسكن شهري، بررسي سياست هاي مسكن اجاره اي و ملكي و ... 

Zenou(2012) Housing Policy  in China 
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متحده امريكا، اروپا  مي پردازد و پس از بررسي سياست هاي مسكن در اياالت

  و آسيا به بررسي سياست مسكن در چين مي پردازد.

 يمسكن اقشاركم درآمد بررس يها استيمقاله رابطه مردم با مكان در س نيدر ا

در اين مقاله رابطه مردم  يها استيس ريتاث يبررس به دنبال سندهيشود. نو يم

سياست هاي مسكن اقشاركم درآمد بررسي مي شود. نويسنده به با مكان در 

 دنبال بررسي تاثير سياست هاي مسكن بر روي انسان و مكان است.

O’Rega(2017) People and Place in Low-

Income Housing Policy 

 

قرن  ميمسكن كم درآمد در ن يها استيو تكامل س نيتكو ريمقاله س نيدر ا

ي : برنامه ها1973تا سال 1949است: دوره اول  شده ميبه دو دوره تقس رياخ

كاهش )فدرال( يدولت مل يتا كنون: نقش رهبر 1973دوره دوم  ها. ارانهي ديتول

 .است افتهي شيافزا يمحل و ياست در عوض نقش استان افتي

J. 

Orlebeke(2010) 

The Evolution of Low‐Income 

Housing Policy, 1949 to 1999 

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه مسكن پاك بهترين برنامه در ايران بوده و 

 توانسته در زمينه اسكان اقشار كم درآمد با موفقيت همراه باشد.

مسكن(بعد از  يها استيس يابيارز )1396ضرغام فرد(

 يها گروه ازين نيانقالب) از منظر تام

 هدف

 

 يكم لحاظ ) بهكي(اجاره به شرط تملياكن اجتماعسمنتايج نشان مي دهد كه 

 اديكم درآمد را با توجه به حجم زاقشار نتوانسته است مشكل مسكن  يفيو ك

 بخشد. در جامعه بهبود فيط نيا

در  يمسكن اجتماع استيس يابيارز )1389عبديان(

مسكن گروه كم درآمد نمونه :  نيتام

 ميكر رباط شهرستان

نتايج نشان مي دهد كه در برنامه اول بيشتر به شاخص هاي تراكم خانوار در 

واحد مسكوني و سرانه زيربنا، در برنامه دوم به بافت هاي فرسوده و افزايش 

تراكم، در برنامه سوم به گروه هاي كم درآمد، در برنامه چهارم به مسكن مهر 

چهارم به مسكن مهر و بافت هاي فرسوده و در برنامه پنجم در راستاي برنامه 

  و اسكان غيررسمي و توسعه پايدار توجه شده است

تحليلي بر سياست هاي تامين مسكن   )1391پورمحمدي(

دولت با تاكيد بر برنامه هاي توسعه 

  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

تامين ي در زمينه و آماده ساز يآپارتمان ساز استيسنتايج نشان مي دهد كه 

 .خود برسد اهداف نتوانسته به نياز مسكن قشر كم درآمد

 نيتام يها استيس يابيو ارز يبررس )1378خوب آيند(

 كم در آمد يگروه ها يمسكن برا

 منبع: مطالعات نگارندگان

 روش تحقيق

عمراني اول قبل از . محدوده زماني مورد مطالعه از برنامه حاضر به صورت توصيفي و تحليلي مي باشد روش پژوهش

مورد نياز به صورت  اطالعات.را شامل مي شود )93-1389() تا برنامه پنجم توسعه بعد از انقالب34-1327انقالب(

، مقاالت، پايان نامه ها، كتب و.... كتابخانه اي و از طريق مراجعه به برنامه هاي عمراني و توسعه قبل و بعد از انقالب

به ارزيابي و تحليل سياست هاي مسكن و نقاط ضعف و قوت آن ها در برنامه طالعه منابع گرداوري شده است. لذا با م

  هاي عمراني قبل از انقالب و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از انقالب پرداخته شده است.
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      يافته هابحث و 

  اني قبل از انقالب ارزيابي سياست هاي اتخاذ شده در بخش مسكن در برنامه هاي عمر

هاي خانه سازي  انقالب اصوال فصل و اعتبار يا سياست مشخصي براي فعاليتدر دو برنامه اول و دوم عمراني قبل از 

در بخش مسكن اتخاذ شد كه از مختلفي  هاي و تامين مسكن در نظر گرفته نشده است. از برنامه سوم عمراني سياست

مد ، گسترش اقدامات در آسياست ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اقشار كم درها مي توان به  جمله اين سياست

راستاي تقويت خودياري مردم ، تامين اعتبار و اعطاي وام هاي بلند مدت در جهت ساخت مساكن شخصي ، نوسازي 

ان ، تشويق محالت قديمي شهرها در چارچوب طرح هاي جامع شهري، ساختن خانه هاي ارزان قيمت براي آلونك نشين

هاي ساختماني  بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر توليد مسكن ، فراهم كردن زمينه براي صنعتي كردن فعاليت

ها در بخش  قوت و همينطور عملكرد اين سياست ،ها و نقاط ضعف اشاره كرد. در جدول زير به طور مفصل به سياست

 مسكن پرداخته شده است .

  برنامه هاي عمراني قبل از انقالبت ها و عملكردها و نقاط ضعف و قوت .ارزيابي سياس2جدول

  عملكرد  نقاط ضعف برنامه  نقاط قوت برنامه  سياست ها و خط و مشي ها  برنامه

  

  

  

  

  

برنامه سوم 

  عمراني

تعيين كمبود مسكن مورد نياز و -1

تامين اعتبار و -2پيش بيني آن ها، 

اعطاي وام هاي بلندمدت در جهت 

تقويت -3ساخت مسكن شخصي،

روحيه خودياري مردم با كمك و 

نظارت موثر بر -4راهنمايي دولت،

كليه فعاليت هاي مربوط به تهيه 

برگزاري دوره آموزشي -5مسكن،

  يبراي كارگران ماهر ساختمان

ساخت خانه هاي ارزان -1

قيمت براي اقشار كم 

تصويب شدن -2درآمد،

مسكن و خانه سازي در 

سرفصلي مستقل با اعتبارات 

مطرح شدن مقوله -3ويژه

مسكن به صورت جامع تر و 

فراتر از ايده ثابت براي اولين 

  بار

عدم وجود ارتباط صحيح -1

و معقول ميان خانه سازي و 

-2توسعه فضاي شهر،

ودن محدوده مشخص نب

وارداتي بودن -3شهرها،

متنوع -4بسياري از مصالح،

ساخته شدن مساكن و عدم 

رفع -5وجود استاندارد معين،

نشدن مشكل مسكن طبقه 

متوسط و توجه به اقشار 

خاص(كم درآمدها و سيل 

  زدگان)

ميليارد ريال به 8/1اختصاص مبلغ-1

ساختمان خانه هاي بخش خصوصي از 

احداث -2ف،طريق دستگاه هاي مختل

دستگاه سازماني توسط بانك ساختمان 300

سابق و سازمان مسكن براي كارمندان 

ايجاد ساختمان هاي دولتي -3دولت،

وتكميل ساختمان هاي نيمه تمام اداري در 

ساختن خانه هاي ارزان -4سراسر كشور،

قيمت براي زاغه نشين ها و آلونك نشينان 

پرداخت وام خريد يا خانه -5جنوب تهران

ختلف از طريق بانك رهن مبراي طبقات 

  ايران

  

  

  

  

برنامه چهارم 

  عمراني

ايجاد شرايط مساعد براي تجهيز -1

در تامين سرمايه هاي خصوصي 

نوسازي محالت قديمي -2مسكن،

شهرها در چارچوب طرح هاي 

تشويق آپارتمان  -3جامع شعري،

سازي و احداث مجتمع هاي 

استمرار سياست ساخت -1

خانه هاي ارزان قيمت براي 

افزايش -2طبقات كم درآمد،

رمايه بانك رهني جهت س

اعطاي وام به بخش 

ايجاد ارتباط -3خصوصي،

افزايش قيمت زمين -1

شهري به علت سياست و 

قانون قاطع ناظر بر مساله 

كمبود واحدهاي -2زمين،

مسكوني به علت افزايش 

عدم -3اجاره بهاي مسكن،

بانك رهني به ميزان افزايش سرمايه -1

ميليارد ريال براي اعطاي وام به بخش 1/4

-2خصوصي و تشويق به خانه سازي،

واحد سازماني در  2041ساخت تعداد 

 1760احداث -3نقاط مختلف كشور،

واحد مسكوني ارزان قيمت در نقاط 
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مطالعه در زمينه نوع -4مسكوني،

-5معماري و مصالح ساختماني،

نظارت دقيق بر صدور پروانه هاي 

ساختماني در ارتباط با اصول 

ايجاد خانه هاي -6شهرسازي،

نزديك مناطق  رسازماني به ويژه د

تشويق آپارتمان سازي و -7مرزي،

  احداث مساكن جمعي

بين مسكن و شهرسازي در 

قالب طرح هاي ملي و 

نوسازي محالت و خانه هاي 

رونق فعاليت  -4،فرسوده

هاي ساختماني و فعال شدن 

  بي سابقه بخش مسكن

توسعه صندوق هاي تعاوني 

مسكن و افزايش قيمت زمين 

مشكالت -4در اين دوره،

مربوط به خانه سازي در 

زمين هاي خارج از محدوده 

شهرها به دليل اجراي طرح 

نارسايي اقدامات  -5جامع،

  مربوط به اعطاي وام

مختلف كشور براي كارگران و طبقه كم 

-4درآمد طي سه سال اول برنامه چهارم،

يليارد ريال براي ساخت م103تخصيص

  هزار واحد مسكوني جديد شهري256

برنامه پنجم 

  عمراني

تشويق بخش خصوصي به -1

اعطاي كمك -2مشاركت در مسكن،

هاي اعتباري احداث مسكن براي 

تجهيز بانك هاي -3كارمندان،

تجارتي و ايجاد صندوق هاي پس 

انداز در بيشتر بانك ها براي ايجاد 

م مسكن در شبكه گسترده اعطاي وا

ايجاد و توسعه شركت -4كشور،

هاي پس انداز وام مسكن براي 

جلب پس انداز ها و تخصيص آن 

پرداخت كمك  -5به امر مسكن،

بهره اعطاي كمك هاي اعتباري و 

-6فعاليت هاي مالياتي به كارگزان،

ملزم كردن دستگاه هاي دولتي براي 

اجراي پروژه هاي خانه سازي با 

   رعايت استانداردهاي تعيين شده 

بهبود واحدهاي مسكوني -1

از نظر بهداشتي و 

افزايش  -2اجتماعي،

 برايواحدهاي مسكوني 

  گروه هاي مختلف

شكل گيري پديده -1

سوداگري زمين وكااليي 

 -2شدن زمين و مسكن،

توزيع نامناسب اعتبارات 

 -3دولتي در امر مسكن،

اختصاص بيشتر واحدهاي 

  مسكوني براي ارتشي ها

درصد واحدهاي 28اختصاص حدود -1

مسكوني جهت اسكان اقشار كم درآمد و 

ي از كل واحدهاي مسكون-2حاشيه نشينان،

هزار واحد)،در اين برنامه، 45احداث شده(

درصد آن به نيروهاي سه گانه  80بيش از 

  ارتش تعلق گرفت

 منبع: مطالعات نگارندگان

  

  ارزيابي سياست هاي اتخاذ شده در بخش مسكن در برنامه هاي توسعه بعد از انقالب

 در يمسكن ساز برداشته شد. انياعمال شده در گسترش شهرها از م يها تيكنترل و محدود يبا وقوع انقالب اسالم

ت در عاجاره بها مهاجران كوچنده از روستا به شهر به سر ينياطراف شهرها رونق گرفت و مهاجران به ستوه آمده ازسنگ

پس از  يسال ها يبود. در ط ياستفاده شخص يبرا يمسكن ساز تيرو بخش اعظم فعال نيها ساكن شدند. از ا هيحاش

آن  ليدر آن ها كاسته شد كه دل يگذار هيسرم زانياما از م افتي شيافزا ياز نظر كم يمسكون يانقالب احداث واحدها

بود. با  ريبخش چشم گ نيدر ا 59و  58 يدر سال ها يبخش خصوص تيشده بود.فعال ديتول يواحدها يربنايكاهش ز
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از جنگ  يدر آن كم شد. مشكالت ناش يگذار هيو سرما ديدچار ركود گرد يساختمان يها تيفعال يليوقوع جنگ تحم

 يساختمان ها جهيكرد و در نت ديرا تشد 1361و  1360 يدر سال ها يساختمان يها تيها ركود فعال تيمحدود ريساو 

 يو فرهنگ ياجتماع  ،يصادتوسعه اقت يبرنامه ها 68اما از سال  ).658: 1375،ي(اهرديتمام با ركود مواجه گرد مهين

هر كدام داراي سياست هاي متفاوتي مي باشند كه از جمله مهم ترين اين سياست ها مي توان به شده است كه  نيتدو

هاي مالي به توليد  تعاوني و سازمان–اعطاي تسهيالت ويژه براي سازندگان مسكن استيجاري، تشويق بخش خصوصي 

مقابله با بي مسكني و حاشيه نشيني ،مسكن  مد،آسياست پاك، تامين مسكن براي اقشار كم درانبوه واحدهاي مسكوني، 

مهر اشاره كرد. هر كدام از اين برنامه ها داراي يك سري نقاط ضعف ، قوت و عملكردها بوده اند كه به طور مفصل در 

  جدول زير به انها اشاره شده است. 

  

و نقاط ضعف و قوت برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از  .ارزيابي سياست ها و عملكردها 3جدول

  انقالب

  عملكردها  نقاط ضعف  نقاط قوت  سياست ها و خط و مشي  برنامه ها

برنامه 

  اول

اعطاي تسهيالت ويژه به سازندگان -1

اولويت دادن به -2مسكن استيجاري،

تشويق بخش  -3مناطق جنگ زده،

خصوصي، تعاوني ها و سازمان هاي 

 -4مالي به توليد انبوه واحد مسكوني،

تدوين ضوابط و استانداردهاي الزم براي 

به حداقل رساندن هزينه احداث 

  ساختمان

تداوم عمليات آماده -1

افزايش نسبت -2سازي،

كاهش -3ساختمان هاي بادوام،

نسبت ساختمان هاي تك 

بهبود سرانه  -4واحدي،

عرضه زمين و  -5مسكوني،

مسكن با قيمت هاي منطقه اي 

و كنترل روند افزايش قيمت 

تقليل سرانه ملي -6زمين،

ساختمان هاي كم دوام و بي 

دوام مسكوني و افزايش سهم 

-7ساختمان هاي بادوام،

زندگان بخش مشاركت سا

غيردولتي اعم از تعاوني ها و 

بخش خصوصي در احداث 

  مسكن.

كاهش درصد وام هاي بانكي -1

نسبت به هزينه تمام شده 

تقليل سهم بخش  -2مسكوني،

استيجاري در ذخيره مسكن 

ناديده گرفتن مشكالت  -3كشور،

شكل -4مربوط به بافت فرسوده،

گيري و گسترش پديده اسكان 

در شهرهاي  غير رسمي به ويژه

فقدان قوانين حمايت از -5بزرگ،

-6انبوه سازان و مسكن اجتماعي،

عدم توجه به افزايش تراكم 

افزايش قيمت زمين  -7ساختماني،

  و مسكن

هزار واحد مسكوني و 2285توليد

ميليون متر مربع زيربناي 204ايجاد 

 مجموعا  اختصاص-2مسكوني،

ميليارد ريال توسط دولت به 6/1299

هاي ساختمان،مسكن و بخش 

كاهش فاصله بين -3عمران شهري،

  عرضه و تقاضاي موثر

برنامه 

  دوم

اصالح قوانين مالياتي مرتبط با مسكن -1

در جهت كوچك سازي،انبوه سازي و 

رفع كمبود مسكن  -2مسكن استيجاري،

پشتيباني از توليدكنندگان -1

 -2مسكن به ويژه انبوه سازان،

احداث -3،حمايت مالي دولت

مشاركت ناكافي دستگاه هاي -1

مرتبط با بخش مسكن به ويژه 

نبود نهادهاي  -2شهرداري ها،

هزار واحد مسكوني 2950توليد -1

 -2متر مربع،4/130با متراژ متوسط 

ميليون متر مربع 7/232احداث 
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 -3و تامين رفاه نسبي در اين بخش،

تامين زمين آماده سازي شده و ارزان 

ساخت مسكن به ويژه اقشار قيمت براي 

بهره گيري بهينه از ظرفيت  -4كم درآمد،

هاي توليدي در بخش مسكن و ساخت 

خانه هاي ارزان قيمت در كنار بهره 

گيري بهينه از زمين هاي شهري براي 

  واگذاري به متقاضيان كم درآمد

مسكن اجتماعي براي اقشار كم 

استفاده از ابزارها و  -4درآمد،

  روش هاي نوين

سرمايه گذار در بخش مسكن با 

توجه به وجود ركود در بيشتر 

-3بخش هاي اقتصادي،

ناهمخواني الكوهاي ساخت 

كن با امكانات و نيازهاي مس

نبود -4اقتصادي متقاضيان،

مكانيزم هاي تشويقي براي توليد 

انبوه مسكن به منظور بهره گيري 

-5حداكثر از امكانات موجود،

كاهش تقاضاي موثر به علت 

عدم -6كاهش درآمدد سرانه،

گرايش سرمايه گذاران بخش 

خصوصي به به سرمايه گذاري در 

 افزايش بهاي-7بخش مسكن،

  مصالح ساختماني

  زيربناي مسكوني

برنامه 

  سوم

تامين مسكن براي اقشار كم درآمد و -1

-2مقابله با بي مسكني و حاشيه نشيني،

پرداخت تدريجي تسهيالت بانكي براي 

ار كم ساخت مرحله اي مسكن اقش

ايجاد بازار ثانويه و امكان -3درآمد،

خريد و فروش اوراق مشاركت بخش 

اصالح -4مسكن در بازار بورس،

مقررات مربوط به پرداخت يارانه بخش 

مسكن در جهت ترويج الگوي مصرف 

حمايت از توليدكنندگان -5مسكن،

واحدهاي مسكوني كوچك با تاكيد بر 

  مجتمع سازي و انبوه سازي

-2وه سازي،تقويت انب-1

تشويق به مشاركت در طرح 

-3هاي بهسازي بافت فرسوده،

ترويج فرهنگ بيمه كردن 

-4ساختمان هاي مسكوني،

ايجاد تشكل هاي صنفي در همه 

  استان ها

مشاركت ناكافي بخش -1

 -2خصوصي در توليد مسكن،

عدم توافق بانك مركزي در جهت 

عدم  -3بيمه كردن ساختمان ها،

يد مسكن تفكيك تعاوني هاي تول

عدم وجود -4از ساير تعاوني ها،

اطالعات كافي از بخش مسكن و 

عدم ترويج پيش -5ساختمان

فقدان برنامه تفصيلي -6ساختگي،

در بخش مسكن و به تفكيك 

-7مناطق و زيربخش هاي مسكن،

نبود سياست موثر در تامين مسكن 

  گروه هاي متوسط و كم درآمد

هزار واحد 2025احداث مجموعا -1

با زيربناي معادل  مسكوني

ميليون متر مربع توسط بخش 243

افزايش توليد -2خصوصي،

واحدهاي مسكوني در مناطق شهري 

هزار واحد 560هزار به 350كشور از 

  .1382تا 1379در فاصله سال هاي 

برنامه 

  چهارم

سازمان -2تقويت تعاوني هاي مسكن،-1

هاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش 

رچه منسجم مديريت يكپا-3مسكن،

زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و 

تامين مسكن جوانان و -1

خانوارهاي داراي سرپرست 

ارتقاي فناوري ساخت  -2زن، 

و صنعتي كردن ساخت و 

افزايش قيمت زمين و متقابال -1

افزايش قيمت مسكن باعث شد 

كه تهيه مسكن براي اقشار كم 

  درامد با مشكل مواجه شود.

هزار واحد 75تكميل و احداث -1

استفاده از  مسكوني روستايي با

تسهيالت طرح ويژه بهسازي مسكن 

واريز  -2، 1385روستايي در سال 
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روستا در چارچوب طرح هاي توسعه و 

افزايش سهم انبوه سازان در -4عمران،

امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد 

گسترش بازار سرمايه -5برنامه سوم،

مسكن و اتخاذ تدابير الزم براي تامين 

تشويق و -6سرمايه در بخش مسكن،

ذاري خارجي در بخش ترغيب سرمايه گ

  مسكن مهر اجراي برنامه ، مسكن

استاندارد كردن مصالح -3ساز،

هدفمند كردن  -4ساختماني،

 -5يارانه ها در بخش مسكن،

ايجاد بسترهاي قانوني براي 

بافت هاي بهسازي و نوسازي 

تهيه طرح جامع  -6فرسوده،

بيشترين  -7مسكن در اين دوره،

توجه به اقشار كم درآمد در 

  قياس با ادوار قبل

ميليارد ريال به عنوان 3150مبلغ 

يارانه طرح بهسازي مسكن 

  .1385روستايي به بانك ها در سال

برنامه 

  پنجم

تامين مسكن و سهولت دسترسي -1

فاقدين مسكن به ويژه اقشار كم درآمد 

ارتقاي كمي و كيفي -2به مسكن مناسب،

حمايت از -3مسكن توليدي كشور،

 -4سرمايه گذاري در امر توليد مسكن،

بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده 

شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي و 

مقاوم سازي واحدهاي مسكوني 

امين تسهيالت بانكي ارزان ت-5موجود،

تدوين مقررات مالي ساخت و -6قيمت،

-7ساز و اعمال نظارت بر تحقق آن ها،

 -8مقاوم سازي ساختمان و مسكن، 

  ترويج الگوي معماري و شهرسازي ايران

توجه به مقاوم سازي -1

اصالح الگوي -2ساختمان،

مصرف در بخش ساختمان و 

توجه به مناطق  -3مسكن،

ي و نوسازي در نيازمند بهساز

توجه به -4بافت هاي فرسوده،

مسكن به عنوان مهم ترين 

شاخص عدالت اقتصادي و 

  اجتماعي

فقدان انبوه سازي در مقياس -1

عدم وجود -2بزرگ و پايدار،

قوانين يكپارچه ناظر بر سياست 

بانك محور -3هاي زمين شهري،

بودن سيستم تامين مالي 

محدوديت عرضه زمين -4مسكن،

مهم ترين نهاد توليد به عنوان 

  بخش مسكن

به دليل عدم تامين تسهيالت 

الزم،بسياري از طرح ها نيمه تمام 

باقي مانده و نرخ سود باال و عدم 

سرمايه گذاري در توليد، در عمل 

هنوز به نتايج قابل قبولي دست پيدا 

  نكرده است.

 منبع: مطالعات نگارندگان

  نتيجه گيري

  

هنوز پاسخ  رپا در كشور ما بوده است و علي رغم سابقه طوالني ما در امر برنامه ريزي،مشكل مسكن يكي از مسائل دي

 همروري بر تجرب درخوري براي آن يافته نشده است كه علت آن را بايد در ضعف نظام برنامه ريزي كشور جستجو نمود.

 مسكن به داليل مختلف از بازدهي چنداني در يها برنامهسياست ها و دهد كه  سالة كشور در اين زمينه، نشان مي هفتاد

 ثباتي قيمت مسكن، حاشيه نشيني، ترتيب، مشكالتي همچون بي اين تأمين كمي و كيفي مسكن برخوردار نبوده است. به

. پيش از انقالب اند ادامه داشته يمسكوني با شدت بيشتر يها و كاهش كيفيت محيط يهاي شهر فرسودگي بافت

مه عمراني تدوين شد كه در برنامه هاي اول و دوم توجه چنداني به بخش مسكن صورت نگرفت. اما پنج برنااسالمي، 
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مد، تامين اعتبارات و وام هاي بلند مدت براي ساخت آتامين مسكن براي اقشار كم دربه  عمرانيو چهارم برنامه سوم در 

انه هاي فرسوده توجه خاصي شد و مهم ترين كاهش تعداد نفر در اتاق يا واحد مسكوني ، نوسازي محالت و خمسكن، 

نقاط ضعف اين برنامه ها تامين مصالح ساختماني از خارج كشور و حل نشدن مسكن طبقات متوسط مي باشد در برنامه 

عمراني پنجم به زعم رونق چشمگير فعاليت هاي ساختماني و خصوصا اهداف كمي برنامه در بخش مسكن به دليل 

متعاقب آن كه  افزايش قيمت نفت امل توليد و توزيع متعادل درآمدها ونبود هماهنگي در عوافزايش سريع جمعيت، 

ايش مهاجرت از روستا به شهرها و در حاشيه ماندن بخش كشاورزي افز يمت زمين و مسكن افزايش پيدا كرد، باعثق

و  يه نشيني در اطراف شهرها باعث شكل گيري پديده حاشاس با رونق فعاليت هاي ساختماني شد كه در نهايت در قي

  . در شهرها شدمشكل كمبود مسكن  عدم حل

جنگ و ناآرامي هاي حاصل از آن، شاهد وقفه اي نسبتا طوالني در شروع برنامه هاي  با وقوعبعد از انقالب اسالمي 

اولين برنامه توسعه تدوين شد  1368توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوديم، باالخره بعد از پايان جنگ و در سال 

مورد توجه بوده است، اين برنامه كه  كه در برنامه اول بيشتر شاخص هاي تراكم خانوار در واحد مسكوني و سرانه زيربنا

پس از پايان جنگ تحميلي تهيه گرديده بود، تشويق بخش خصوصي و تعاوني ها به توليد انبوه واحد هاي مسكوني، 

ولي در اين برنامه سياست مشخصي براي جلوگيري از رشد  داشتاولويت دادن به مناطق جنگ زده و... بيشتر مد نظر 

.در برنامه دوم  نداشت و همچنين مشكالت مربوط به بافت فرسوده شهري ناديده گرفته شد اسكان غير رسمي وجود

شروع گرديد به ساماندهي بافت هاي فرسوده  و مساله دار، افزايش تراكم هاي ساختماني  "مسكن پاك"توسعه كه با شعار 

اي نوسانات نسبتا شديدي بود و مهم ترين ، و .... توجه گرديد. روند فعاليت بخش مسكن و ساختمان در اين برنامه دار

مشكالت و ضعف هاي اين برنامه مشاركت ناكافي دستگاه هاي مرتبط با بخش مسكن به ويژه شهرداري ها، افزايش 

بهاي مصالح ساختماني و ...مي باشند كه داليل عدم تحقق اهداف مسكن در اين برنامه مي باشند. در برنامه سوم توسعه 

م درآمد در تهيه مسكن توجه خاصي شده است ولي عدم تفكيك تعاوني هاي توليد مسكن از ساير تعاوني به گروه هاي ك

ها، عدم وجود اطالعات كافي از بخش مسكن و ساختمان، فقدان برنامه تفصيلي در بخش مسكن ، نبود سياست موثر در 

بخش مسكن در اين برنامه مي باشند. در تامين مسكن گروه هاي متوسط و كم درآمد و ... از نقاط ضعف و مشكالت 

برنامه چهارم سياست هاي بخش مسكن بيشتر در جهت ساماندهي بافت هاي فرسوده و ايمن سازي مسكن براي گروه 

هاي كم درآمد در قالب مسكن مهر تدوين گرديد. و از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در دل اين برنامه، تهيه طرح 

 حركتي سازنده و مفيد در راستاي عدالت اجتماعي و تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد بود. جامع مسكن مي باشد كه

برنامه پنجم در راستاي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در برنامه چهارم و با تاكيد بر ارتقاي كمي و 

ر بخش ساخت وساز و الگوهاي كيفي مسكن توليدي، تدوين مقررات مالي ساخت وساز، اصالح الگوي مصرف د

اسالمي، مسكن مهر و جوانان و ساماندهي بافت هاي فرسوده و اسكان غير رسمي و توسعه پايدار  -شهرسازي ايراني

  تدوين شده است.
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و قوت  بطور كلي، نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان مي دهد كه هر يك از برنامه هاي عمراني و توسعه، نقاط ضعف

دارند كه از آن جمله مي توان به عدم وجود ابزارهاي الزم اجرايي اشاره كرد كه باعث مي شود بين اهداف خاص خود را 

و عملكرد در هر دوره شكاف ايجاد شود. يكي ديگر از چالش هاي موجود كه در همه برنامه ها مشهود مي باشد، كلي 

دهاي سياست هاي مسكن در طي دهه هاي گذشته ناتواني بودن برنامه هاست. از اين رو ارائه و اجراي بسياري از پيشنها

نظام برنامه ريزي مسكن در تامين مسكن را نشان مي دهد كه اين امر ناشي از فقدان نظام جامع مديريت مسكن در عرصه 

  هاي تجربي، نظري و عملي مي باشد.

  منابع 
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