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و قوانین و مقررات مرتبطبررسی نقش زمین
درآمد شهريهاي کمدر تحقق سکونت گروه

، بدمسـکنی نشـینی،  هاي کم درآمد از معضالت دایمی شهري ایران بـوده اسـت. حاشـیه   مسکن گروه
اند.انواري، از اثرات این معضل بودهگودنشینی و سکونت چند خ

کـه  انـد نمـوده کوشـش  در حل این موضـوع  ،هابا انواع برنامه،از انقالبهاي مختلف قبل و بعددولت
تـرین آنهـا   تمام آنهائی که احداث ساختمان را در دستورکار قرار داده بودند با شکست مواجه شـدند. از موفـق  

آبان آن زمـان) نـام بـرد. کـه     9آبان (13احداث شده و کامل به کوي آبادبهجتتوان از انتقال گودنشینان می
اي براي این ارتقاء سکونت پرداخت یارانه،است و نه تنها دولتخود رسیدهفداهرسید که به انظر میبهظاهراً 

بـود و  نکرد، بلکه حتی به سودآوري نیز دست یافت. مسکن ایجاد شـده بـراي ایـن افـراد نیـز کـامالً مناسـب       
مطابقـت سـاختار درآمـدي سـاکنین   اکامالً ب-ماه بود رتومان د50که آن زمان -هاي آن نیز پرداخت قسط

علت عدم همخوانی قیمت بالقوه مسکن نسبت به قیمت بالفعل خانوار و تفـاوت آن بـا تـوان    بهاین برنامه نیزداشت.
مواجه شد.  ،به گونه دیگري با شکستمنطقی

که تمامی آنها یا شکست خوردند و یا بـه همـه   ،براي حل این قضیه اقدام شد،انقالب نیز چندین باراز بعد
درآمـد عنصـر   هاي کـم از آنجا که یکی از دو عنصر مهم (در مورد گروهباتوجه به این تجارب واهداف خود نرسیدند،

گرفـت. قبـل از انقـالب از    مختلـف قـرار مـی   هاي است این امر در مرکز توجه برنامه"زمین"مهم) در تأمین مسکن 
شد با این مقابله گردد.آبان شکل گرفت، کوشش می13هاي ارزان مثل آنچه که در کوي طریق تأمین زمین

انـد) توجـه   داشـته هاي تهران در شروع بخش عملی آن، نقش عمدهنشینشود حاشیهبا حدوث انقالب (که گفته می
کامالً شکلی انقالبی به خود گرفت.ن ارزان) (یعنی تأمین زمیبه این امر 

کاهش بار مالی مسکن از طریق تأمین زمین ارزانهاي مبتنی برحلراه
حلی تمام و کمال و براي همیشه فکر شد که به راهبا تکیه بر جو انقالبی آن دوره وانجام این امر براي 

گردید.ممکن میکردن زمین از طریق ملیتنها 
اي متشکل از چند وزارتخانه به سرپرستی معاون وزیر مسکن مسئول تحقق این امر شدند.کمیتهلذا 

هاي جدول یک (براساس دادهتوجه به سهم هزینه زمین در تأمین مسکن که در تمام ایران ظاهراً این امر با
توانست باشد.، نگرش صحیحی میمسکن است% قیمت کل 40حدوداً پیوست) 
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1367هاي تکمیل شده مسکونی درمناطق شهري کل کشور سال ساختماندر بنا و زمین قیمت هاي مربوط متوسطیک: جدول شماره 

استان
هزینه یک 
مترمربع بنا

قیمت یک 
مترمربع زمین

سطح کل زیربناي 
ساختمان

سطح زمین 
ساختمان

تعداد واحد 
مسکونی

تعداد 
ساختمان

نسبت هزینه بنا به 
قیمت زمین

زمین به نسبت قیمت 
درآمد ساالنه

نسبت هزینه بنا 
به درآمد ساالنه

495415513739626819071790433/11/29/2تهران
314111504915520110564970361/19/11/3شرقیآذربایجان

31712140911321722277219173/18/12/3باختران
4044816829171276136811291349/10/20/3فارس

3473318830191232141571123452/10/20/3خراسان
343332003423824110440910069/19/11/3اصفهان

3657263531132823742367030/25/15/3وبلوچستانسیستان
27921165711951924210304371/18/12/3همدان
28611225641591515435492534/11/29/2مرکزي
28373141481712321380134048/10/20/3لرستان
38747269762012241953142529/12/28/2زنجان
2847887571993462044203787/17/13/3یزد

576201124916129756949778/23/17/3هرمزگان
41366144921422245785510981/18/12/3گیالن

41327145691512768124734455/10/20/3مازندران
33751148471372133810335046/10/20/3غربیآذربایجان

41201140391532472975784382/18/12/3خوزستان
3471983221643696197608285/18/12/3کرمان 
36717111491542173551304634/25/15/3کردستان

401801847912616647146465/19/11/3ایالم
42245113871422951070105479/18/12/3بوشهر
34198112021942462227203741/25/15/3سمنان
379981822618624712873310636157/19/11/3جمع

برابر 5اگر ،دهدشود و متوسط کل کشور هم نشان میمشاهده میهاهمانطور که در اغلب استان
% سهم زمین است.40آن یعنی 9/1درآمد خانوار کل هزینه مسکن باشد 

شهريقانون زمین:مرحله اول
از همان اوایل با مشکل شرعی مواجه گشت و از این نظر دچار مشکل شد. مطالعات ملی کردن زمین

ترتیب که مشخص شد که اراضی گشا گشت. بدینمشکل"اراضی موات"حل وسیعی صورت گرفت و باالخره راه
، رددگاراضی موات تلقی شود که موجب می) و یا رها شدن پس از عمران براي زمان معینیفاقد سابقه عمران (

ساله تدوین 5و براساس آن قانون زمین با یک دوره گیردقرار میدر اختیار حکومت اسالمی این اراضی که 
گشت و سپس چند بار نیز تجدید و باالخره به عمر آن پایان داده شد.

تا آمد که نظر میبههزاران هکتار زمین با قیمت تمام شده، بین مردم تقسیم گشت و این قانونبراساس 
سازي، بزرگ هاي آمادهعلت باالبودن استانداردهاي طرحهالبته باست. حدودي مشکالت مسکن را حل کرده 
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پایان عمر با ساختن واحدهاي مسکونی و اغلب خارج از محدوده بودن اراضی، نتوانست کامالً مؤثر واقع شود و 
کامالً از دور خارج گردید.قانون هم دیگر 

تیجاري مرحله دوم : مسکن اس
استیجاري بودن مسکن که دهد) حاکی از آن است که مطالعات (همانطور که جدول شماره دو نشان می

.دهدرا براي خانوار به کمتر از یک سوم کاهش میهزینه آن
علت نقص قوانین بانکی و یا همجریان بمسکن استیجاري در دستورکار برنامه سوم قرار گرفت، الکنلذا

عدم تأمین بودجه کافی و شاید عدم اعتقاد واقعی به برنامه احداث و یا کمک به احداث مسکن استیجاري را 
مسکن ساختدوباره همان خصلت "اجاره به شرط تملیک"به مسکن استیجاريبا تبدیل ناممکن دانسته و 

گردید.به شکست برنامه منجر ،مثل گذشتهدادند، کهملکی 

مرحله سوم: زمین استیجاري

متري معامله شده و اجاره ماهانه (با احتساب مبلغ ودیعه) 100متوسط قیمت یک واحد مسکونی :2جدول شماره 
هاي معامالت ملکی، برحسب شهرهاي مختلفبراساس قراردادهاي منعقد شده در بنگاه

شهر
نسبت ارزش 

ملکی یک واحد 
مسکونی

نسبت هزینه فرصت ارزش ملکی واحد 
مسکونی به درآمد خانوار با احتساب

بها به نسبت اجاره
هزینه فرصت ارزش 
ملکی واحد مسکونی

نسبت اجاره بها و 
ودیعه ماهانه به مسکن 

ملکی نرخ بهره 
20%

نرخ بهره 
30%

نرخ بهره 
40%

%31%23%154%115%611377اراك
%31%23%144%108%581372اردبیل
%33%30%147%111%486674ارومیه
%41%30%266%199%10859133اصفهان
%44%29%151%113%684475اهواز
%45%33%218%164%8894109تبریز
%31%21%125%94%569363دزفول
%40%34%192%144%677296زاهدان
%38%35%211%158%6820106زنجان
%51%38%248%186%9864124شیراز
%39%31%196%147%733598قم

%52%25%159%119%999680کرج
%39%32%177%133%623389کرمان

%35%35%190%142%569395کرمانشاه
%41%29%183%137%781591گرگان
%42%31%252%189%9205126مشهد
%31%25%181%135%653290همدان
%29%25%157%118%563379یزد

%5/38%32%203%152%8129102میانگین
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سازي شده حاصل شده دنبال شکست واگذاري زمین ارزان آمادهکه بهشکست مسکن استیجاري، با
احداث این اندیشه حاصل شد که ،توجه به اینکه در احداث مسکن همواره دولت شکست خورده بودو بابود

تواند ارزان تأمین عنوان نمیهیچهملکی که اثبات شده بود بزمین جاي بهمسکن به متقاضیان واگذار شود و 
در اختیار قرار گیرد. این روش چند حسن عمده دارد:"شکل استیجار"به شود، فکر شد که زمین 

شود.ها حذف میدر واقع هزینه زمین که حدوداً چهل درصد هزینه واحد مسکونی است از هزینه-یک
هاي باالتر منتقل شود. رود که به گروهطور بالقوه ارزش ملک باال نمیهبا استیجاري بودن زمین واحد مسکونی، حتی ب- دو

وري از بخش عمده زمین براي کل سمت بهرهتواند به ریزي و طراحی شهري براي این اراضی میبرنامه-سه
شهروندان، سوق داده شود.

گردد.دهی همراه بوده است، به خود متقاضیان محول میساخت که همواره براي دولت با زیان- چهار

؟موفق خواهد بودبه شکل فعلی آیا برنامه ایجاد مسکن در اراضی استیجاري 
،اي یک میلیون تومانیاول اینکه در واقع با یک کمک یارانهچند دلیل احتمال موفقیت کم است. به

شکل دارد: م، که چند ه استخود متقاضیان واگذار شدسازي زمین بهآماده
باشد.و مضر میههمواره با موضوعات نامطلوبی همراه شد،ندداخود این یارانهاوالً:
پردازند (که بسیار کار مشکلی براي آنها بوده و احتماالً به سازي زمین میوقتی خود ساکنان به آمادهثانیاً:

ن تقبل سازي زمین را باید خودشاهاي آمادهانجامد) در واقع باقی هزینههاي گران و نامطلوب میطرح
در این صورت، این امر مشابه واگذاري زمین در اراضی شود و معنا میکه دیگر زمین استیجاري بی،نمایند
شد و با این همه سازي واگذار میانقالب خواهد شد، که در آنها زمین، فقط به قیمت آمادهاوایلسازي آماده

متقاضیان قادر به تأمین هزینه آن نبودند.ددرص25تا 15
فشار آنها و واگذار شدن اب، که در بلندمدت کندبراي متقاضیان ایجاد می"حق مالکیت"عالوه این امر نوعی هب

گردد.ک تکرار مییاجاره به شرط تمله، شود و دوباره برنامه شکست خورده آنها منجر میزمین ب

؟مل استتهایی براي موفق شدن برنامه محچه روش
از قیمت واحد مسکونی حذف شود. واقعاً معناي واقعی باید، هزینه زمین براي موفقیت برنامه به

را در سازي زمین بپردازد و آنتومانی، دولت خود به آمادهجاي یارانه یک میلیون هحل این است که براه
نسبت به دریافت اجاره سالیانه )بردارياز بهرهسال بعدحداقل از یک(اختیار سازندگان قرار دهد و سپس 

زمین اقدام نماید.
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ق این امر نوعی ح،قطعه کردن زمین، در این روش اجتناب کرد. چون اوالًعالوه باید از قطعههب
سازد.تر میرا براي مبادله مناسبافزاید و آنبه قیمت بالقوه سکونتگاه میکند و ثانیاً مالکیت ایجاد می

هاي کوچک و جویی در حیاطبا عدم اعطاء زمین (جز محل ساخت بنا) و صرفهدر این شکل
هاي مسکونی گشوده غیرمفید از طریق پیوستن آنها به فضاهاي عمومی، عرصه جدیدي در طراحی مجتمع

شود.میشود و کوچکی ابنیه با این فضاي سبز و باز عمومی جبران 
% به 30تواند تا علت عدم ضرورت تبعیت محل عبور تأسیسات و تجهیزات عمومی از معابر میهاین امر ب

ازد.عالوه طراحی منطبق با طبیعت زمین را هم ممکن سهبیانجامد، بنیز سازي هاي آمادهکاهش هزینه
جداگانه صورت پذیرفته است که "طرح مصوب مسکن مهر مهاجران"در ي روش یاد شده نمونه

ارائه شده است.

بندي: جمع
عنوان معضل اصلی در امر مشکل مسکن حضور داشته است. براي زمین و تأمین زمین همواره به

هاي متفاوتی مدنظر قرار گرفته است:بر آن روشغلبه
کوشش در جهت تأمین زمین ارزان در دستورکار بوده است.قبل از انقالب- 1
علت مشکالت شرعی به ملی هزمین مدنظر واقع شد، ولی ب"کردنملی"با حدوث انقالب موضوع - 2

هم براي دوره معینی، این خواست کاهش یافت.شدن اراضی موات آن
ز این راه، مقرر شد که با احداث و عدم موفقیت تأمین زمین ارزان حتی ا"قانون زمین"با اتمام دوره - 3

گردد.هزینه ساکنان خارج میسبدمساکن استیجاري اصوالً زمین در مالکیت مالک باقی مانده و از 
یق به انجام و تبدیل آن به اجاره به شرط تملک به شکستی دیگر بدل شد.وفاین امر با عدم ت

در دستورکار دولت قرار گرفته است. که "استیجاريزمین "باالخره در آخرین روش مقابله با این معضل موضوع - 4
نوعی هزینه سنگین مالکیت زمین مسکونی را با هزینه کمتر اجاره نمودن آن، جبران نماید.رسد بتواند، بهنظر میهب

احتماالً منجر به شکستی ،الکن در اجراي آن روشی بکار گرفته شده است که اگر به سرعت تغییر نیابد
شد.دیگر خواهد 

سهراب مشهودي
مهندسین مشاور پارسوماش پایدار
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