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شروط تحقق تأمین مسکن براي شهروندان کم درآمد از طریق اراضی استیجاري

، بـد مسـکنی  نشـینی،  هاي کم درآمد از معضالت دایمی شهري ایران بوده است. حاشـیه مسکن گروه
اند.گودنشینی و سکونت چند خانواري، از اثرات این معضل بوده

انـد، کـه از   نمودهکوشش در حل این موضوع ،هابا انواع برنامه،هاي مختلف قبل و بعداز انقالبدولت
آبـان آن زمـان)   9آبـان ( 13به کوي آبادبهجتتوان از انتقال گودنشینان می،مهمترین اقدامات قبل از انقالب

اخـت نکـرد،   اي براي این ارتقاء سکونت پردیارانه،است و نه تنها دولتبودهترین برنامه نام برد. که ظاهراً موفق
بلکه حتی به سودآوري نیز دست یافت. مسکن ایجاد شده براي این افراد نیـز کـامالً مناسـب بـود و پرداخـت      

داشت.مطابقتساختار درآمدي ساکنیناکامالً ب-ماه بود رتومان د50که آن زمان -هاي آن نیز قسط
اساسـی  هـاي ها در تمام بخـش ترتیب که چون گودنشینمواجه شد. بدین،به گونه دیگري با شکست،این برنامه نیز

هـایی کـه در   زندگی مثل خوراك، پوشاك، درمان و آمـوزش دچـار کمبـود مـالی بودنـد و ارزش بـالقوه خانـه       
بعـالوه چـون اغلـب سـاکنان گـود      ،اختیارشان گذاشته شده بود، در عمل بسیار بیشتر از ارزش بالفعل آن بود

سـال بـیش از   6نتیجه این شد که در کمتـر از  ،خود، قادر به کار بودندقبلی حل آباد در همان اطراف مبهجت
نـد و  درا تـرجیح دا بـد مسـکنی  هاي باالتر درآمدي منتقل شد و ساکنان دوباره نود درصد این واحدها به گروه

.1تر خود کردنداضافه درآمد حاصله را صرف مشکالت اساسی
که تمامی آنها یا شکست خوردند و یا بـه همـه   ،ل این قضیه اقدام شدبراي ح،بعداز انقالب نیز چندین بار

پردازیم.بیشتر به آن می،در ادامهسازي بود، که اهداف خود نرسیدند، که مهمترین آنها عرضه زمین در اراضی آماده
شود.هاي کم درآمد اشاره میهاي تأمین مسکن گروهولی قبالً به چند عامل مهم در شکست برنامه

هاي مسکن در گذشتهعوامل مهم در شکست برنامه-1
توجهیاین بیشود و در نتیجهه امر مهم کمتر توجه میدر طرح مشکل مسکن در ایران به س

د.نگرداغلب با شکست مواجه می"هاي حل مشکل مسکنبرنامه"ست که ا
شود و این عامل (که مشکل مسکن اغلب از زاویه کمبود تعداد واحدهاي مسکونی نسبت به خانوار، مطرح می- اول

گردد و در واقع علت گرانی میلیون واحد است)، گرانی مسکن عنوان می5/1طور ثابت حدود تقریباً به
:استمالً غلط داند. به دالیل زیادي، این نظریه کامسکن را کمبود عرضه نسبت به تقاضا می

1355، چاپ سازمان برنامه و بودجه، "یهاي کوي نهم آبانئو نارساهابررسی عملکرد"هاي انجام شده در نتیجه بررسی-1
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نسبت نتوانسته باشدبه علت عدم وجود مسکن در بازار،ندارد، کهتقریباً هیچ متقاضی وجود- اوالً
به خرید مسکن اقدام نماید.

اتفاقاً به علت کمی تقاضاي مؤثر است و نه ،علت اصلی تفاوت تعداد خانوار با تعداد مسکن- ثانیاً
عرضه کمتر.

، بلکه عدم امکان خرید کافیدارد نه عدم عرضهیافتن به مسکن باز میآنچه افراد را از دست- ثالثاً
متناسب با درآمد و توان مالی خانوارهاست.

براساس همان فرض کمبود شود، که در مباحث مربوط به حل مشکل مسکن مطرح میموضوعیدومین -دوم
کوشش براي باال بردن ها را، بهحلدر نتیجه راهضرورت باال بردن حجم ساخت بناست وعرضه مسکن، 

سازد.، متوجه میحجم ساخت
چون بود.میداشت، باز هم غلط نیز وجود نمیمطرح شده در بند اول،حتی اگر موضوعات این امر،

هاي اقتصادي شود به ساخت مسکن اختصاص داد وگرنه دیگر بخشتنها درصد معینی از درآمد ملی را می
شوند.مشکل میدچار 

بلکه (ساخت در این حد قرار دارد نسبت درآمد ملی برايهاست بنابراین از آنجا که در ایران مدت
به بلکه مفید نیستنه تنها یش از حد حاضر ب، افزایش تولید به )از آن کمی هم عبور کرده است

.نیز خواهد بودمضر احتمال قوي 

حلجستجوي راه- 2
هایی حلجستجوي راهپذیر باشیم، باید به هاي تحققحلباتوجه به این سه مبحث، اگر در جستجوي راه

- گونه راهتوان، در دو مهمترین آنها را میدرآمد کاهش دهد، که هاي کمپرداخت، که هزینه مسکن را براي گروه

بندي نمود.دستهحل
کاهش هزینه مالی تأمین سکونتگاه:حل اولراه

بر د، مبحث مالکیت مسکن عالوهکنترین عواملی که بار تأمین مسکن را سنگین میمیکی از مه
تأمین معمول آن است.

بها به درآمد خانوار و تبدیل ارزش بالقوه مسکن ملکی به در جدول صفحات آتی، نسبت اجاره
شده است.ي عمده ایران برآوردپرداخت ماهیانه، نسبت به درآمد خانوار در شهرها

بها را با ارزش بالقوه مسکن ملکی مقایسه کنیم، ارزش ملک را با سه براي اینکه بتوانیم  اجاره
ایم.ماهیانه نموده"ارزش معادل ریالی"نرخ بهره، تبدیل به 
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هاي متري معامله شده و اجاره ماهانه (با احتساب مبلغ ودیعه) براساس قرارداد100متوسط قیمت یک واحد مسکونی 
هاي معامالت ملکی، برحسب شهرهاي مختلفمنعقد 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

نسبت درآمد 
ماهانه

(استانی) نرخ بهره 
20%

نرخ بهره 
30%

نرخ بهره 
40%

31133%23%154%115%611377اراك
31134%23%144%108%581372اردبیل
33110%30%147%111%486674ارومیه
41136%30%266%199%10859133اصفهان
44151%29%151%113%684475اهواز
45136%33%218%164%8894109تبریز
92209%44%297%223%18674149تهران
31151%21%125%94%569363دزفول
58118%49%286%215%10164143رشت
40117%34%192%144%677296زاهدان
38108%35%211%158%6820106زنجان
51133%38%248%186%9864124شیراز
55108%51%334%251%10883167قزوین
39124%31%196%147%733598قم
52209%25%159%119%999680کرج
39117%32%177%133%623389کرمان
35100%35%190%142%569395کرمانشاه
41143%29%183%137%781591گرگان
42122%31%252%189%9205126مشهد
31121%25%181%135%653290همدان
29119%25%157%118%563379یزد
43133%32%203%152%8129102میانگین

نسبت اجاره به درآمد خانوار و بار مالی تملک نسبت به درآمد خانوار
مسکن ملکی حتی با احتساب کمترین نرخ "معادل ارزشی"شود نسبت همانطور که مشاهده می
. به معناي دیگر اگر الگوي سکونتی از مسکن ملکی به مسکن استبها بهره بیش از سه برابر نرخ اجاره

سوم توان به عرضه مسکن افزود و یا با یکاستیجاري تغییر یابد با اختصاص بودجه ثابت تا سه برابر می
تأمین سرپناه براي خود خواهند بود.هاي حاضر خانوارها قادر به قیمت
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حلی براي کاهش هزینه مسکنمسکن استیجاري راه
ی که یهاحلهاي مسکن و شهرسازي اثبات کرده است که راهدر عمل و در طول تاریخ، فعالیت

به قیمت واحد وامنسبتبخواهد مشکل مسکن را از طریق مالکیت آن حل کند، حتی در صورت افزایش 
زیرا همانطور وام را ندارند، قابل حصول نیستند.قدرت بازپرداختچون بخش اعظم خانوارهامسکونی، 

شد، هزینه مسکن تملکی حدوداً سه برابر سکونت یافتن بدون مالکیت است.خواهدگفتهدر ادامه که 
درت و غرب بعلت تعقیب همین روش (یعنی مالک کردن کسانی که قآمریکانمونه کامل آن بحران مالی 

باشد.می)باز پرداخت قسط آن را ندارند
،توان صرف احداث مسکن کردبه عالوه از آنجا که اصوالً بیشتر از حد معینی از سرمایه ملی را نمی

سکونت یافتن را از مالکیت مسکن جدا کرد و یا به معناي دیگر وظیفه بنابراین بهتر است بخش عمومیِ
هاي مرتبط دیگر واگذارد و ها و وزارتخانههاي کوچک را به سازمانتأمین اجتماعی و امور ضد تورمی سرمایه

خود تنها تأمین سکونتگاه را مدنظر قرار دهد. حتی اگر این امر ضرورتاً به مالکیت مسکن منجر نشود.
درآمد و داري هم، تنها راه حل مشکل مسکن کمقابل توجه است که در کشورهاي سرمایه

اي که در اغلب این گونهتأمین مسکن استیجاري به جاي ملکی است، به،دارندگان درآمد متوسط پائین
65ها، مسکن استیجاري است (براي مثال در آلمان این رقم هاي این گروهکشورها اکثریت سکونتگاه

رصد است).د
به عالوه مسکن استیجاري بخش عمومی و دولت هم در این کشورها (به نشانه حمایت شدید 

درصد 7درصد مردم مستأجر دولت هستند. در آلمان 22دولت از این امر) وجود دارد. مثالً در فنالند 
کند.ت تأمین میدرصد مسکن استیجاري را دول1باشند و حتی در آمریکا ها میمستأجر شهرداري

هاي هاي استیجاري کوچک و غیردائمی گامتواند با ایجاد مسکندر راستاي هدف فوق، دولت می
و یا تشویق بخش خصوصی صورت پذیرد.تواند بوسیله خود دولت، شهرداريتري را بردارد. که این امر میسریع

ت:فکر مسکن استیجاري در برنامه دوم از چند عامل نشأت گرفته اس
عدم استقبال بخش خصوصی از احداث واحدهاي استیجاري، موجب شده است که در مقایسه با سطح -یک

جهانی، شهرهاي ایران از کمترین سهم در این مورد برخوردار شود.
توانند زندگی، نمیصد خانوارها هستند و در چند سال اولدر20وجود خانوارهاي جوان که حدود -دو

شرایط خود را با بازار مسکن منطبق سازند.
الذکر.کمبود مسکن شهري به نسبتی به میزان فوق-سه
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این راه حل ارائه شده و احداث واحدهاي استیجاري اصوالً در همین راستا در ،البته در برنامه دوم
دوباره همان خصلت ارائه مسکن ملکی را یافته و "اجاره به شرط تملیک"برنامه قرار گرفت، ولی با تبدیل آن به 

ه است.به شکست برنامه منجر شد

از طریق خارج کردن قیمت زمین از هزینه مسکنراه حل دوم : سعی در کاهش بار مالی مسکن 
هاي متفاوتی قابل تصور است، که در اینجا به آخرین تمهید کشور براي این امر براي این امر روش

پردازم.مسکن در اراضی استیجاري مییعنی احداث
جاي مسکن استیجاريهزمین استیجاري بجایگزینی- 

با توجه به ضرورت استیجاري بودن مسکن که هزینه آنرا براي خانوار به کمتر از یک سوم کاهش 
حل دیگري فکر کرد.دهد و شکست مسکن استیجاري، دولت نهم به راهمی

در اختیار قرار يمتقاضیان واگذار شود و زمین به شکل استیجارترتیب که احداث مسکن بهبدین
گیرد. این روش چند حسن عمده دارد:

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

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

؟آیا برنامه ایجاد مسکن در اراضی استیجاري موفق خواهد بود- 
،اي یک میلیون تومانیدر واقع با یک کمک یارانهبه چند دلیل احتمال موفقیت کم است. اول اینکه 

.ه استسازي زمین به خود متقاضیان واگذار شدآماده
باشد.و مضر میههمواره با موضوعات نامطلوبی همراه شدداريخود این یارانهاوالً:

ا بوده و پردازند (که بسیار کار مشکلی براي آنهسازي زمین میوقتی خود ساکنان به آمادهثانیاً:
سازي زمین را هاي آمادهانجامد) در واقع باقی هزینههاي گران و نامطلوب میاحتماالً به طرح

باید خودشان تقبل نمایند.
انقالب خواهد شد، که در آنها زمین، اوایلسازي در این صورت، این امر مشابه واگذاري زمین در اراضی آماده

متقاضیان قادر به تأمین هزینه آن نبودند.ددرص25تا 15د و با این همه شسازي واگذار میفقط به قیمت آماده
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فشار آنها و واگذار شدن به، که در بلندمدت کندبعالوه این امر نوعی حق مالکیت براي متقاضیان ایجاد می
گردد.ک تکرار مییاجاره به شرط تمله، شود و دوباره برنامه شکست خوردزمین به آنها منجر می

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

سازي زمین بپردازد و آنرا در اختیار جاي یارانه یک میلیون تومانی، دولت خود به آمادههاین است که ب
برداري، نسبت به دریافت اجاره سالیانه زمین سال بعداز بهرهحداقل از یکسازندگان قرار دهد و سپس و 

اقدام نماید.
این امر نوعی حق ،بعالوه باید از قطعه قطعه کردن زمین، در این روش اجتناب کرد. چون اوالً

سازد.تر میافزاید و آنرا براي مبادله مناسببه قیمت بالقوه سکونتگاه میکند و ثانیاً مالکیت ایجاد می
هاي کوچک و غیرمفید از جویی در حیاطبعالوه با عدم اعطاء زمین (جز محل ساخت بنا) و صرفه

هاي مسکونی گشوده شود و طریق پیوستن آنها به فضاهاي عمومی، عرصه جدیدي در طراحی مجتمع
کوچکی ابنیه با این فضاي سبز و باز عمومی جبران شود.

تواند تا عیت محل عبور تأسیسات و تجهیزات عمومی از معابر میاین امر بعلت عدم ضرورت تب
سازي بیانجامد، بعالوه طراحی منطبق با طبیعت زمین را هم ممکن سازد.هاي آماده% به کاهش هزینه30

پیوست است."طرح مصوب مسکن مهر مهاجران"ي روش یاد شده نمونه
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