
ویژه نامه سومین سمینار
هاي توسعه مسکن در ایرانسیاست

سازي، انداز، انبوههاي پسمیزگرد ارزیابی هدف
سازيکوچک

81شماره 

1375مهر 



81مقاله شماره.............................................................................سازيسازي، کوچکانداز، انبوههاي پسمیزگرد ارزیابی هدف

1

اشاره
هاي توسعه مسکن در ایران، میزگردي با حضور مهندس به مناسبت برگزاري سومین سمینار سیاست

طباطبایی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مهندس فرشچیان، مدیرعامل بانک مسکن و مهندس 
رو هاي پیشکارشناسان انجمن مسکن کشور برپا شد که هدف از آن ارزیابی هدفنظران و مشهودي از صاحب

ها بود.سازي برنامه پنج ساله دوم و نگاهی به گذشته این بخشسازي و کوچکانداز، انبوههاي پسدر بخش

ایران
هاي اتخاذ شده براي اجراي برنامه بخش مسکن چگونه ممکن است؟ارزیابی سیاست

ریزان ها به مسؤوالن و برنامههاي ناشی از جنگ تحمیلی، تا مدتها و گرفتاريمشغولیدلطباطبائی:مهندس 
هاي بلندمدت و کالن بیندیشند. با پایان جنگ، برنامه الو توسعه اقتصادي، ها و طرحداد به برنامهاجازه نمی

ظم بخشید. هرچند این برنامه داراي نواقصی اي به کارها ناجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمد و تا اندازه
هاي بعدي قرار گرفت.ریزيهمین دلیل مبناي برنامههایی براي گفتن داشت و بهبود، اما به هر حال حرف

میلیون واحد مسکونی باید 5/2ها به این نتیجه انجامیده بود که حدود در بخش مسکن، بررسی
ودي آسوده شوند.احداث شود تا مردم از این مشکل تا حد

توانیم برنامه اول و دستاوردهاي آن را ارزیابی کنیم.ایست که میگونهدر حال حاضر وضعیت به
هایمان بینیدرصد به پیش90میزانشویم در متراژ زیرنا بهمیدر بخشی از این ارزیابی، متوجه 

درصد بوده است. این 70کمتر ازها،هدفایم. اما از نظر تعداد واحدهاي مسکونی، میزان دستیابی ما بهرسیده
داد توانایی و ظرفیت الزم از نظر دانش فنی، مصالح ساختمانی و نیروي انسانی در این گیري، نشان مینتیجه

دلیل نارسایی در عوامل تشویقی و تنبیهی، متراژ زیربناي واحد مسکونی بیش از حد زمینه وجود دارد. اما به
دهند.مترمربع را نشان می140مترمربع، رقم 106ها به جاي بینی شده و آمارپیش

گشاي توانست گرهریزي براساس سه هدف عمده بود که میساز نوعی برنامهاین تفاوت فاحش، زمینه
سازي. این موضوع در برنامه اول نیز مطرح شد اما چون ابزار سازي، کوچکانداز، انبوهمشکل مسکن باشد، پس

اشت نتوانست موفق باشد.کنترل قوي ند
بینی شده در برنامه دوم، هرچند کافی نیست، اما در تنظیم سه هدف یاد شده ابزار کنترل پیش

183انداز به طور مثال حجم پسبینی شده دست یابیم. بهبسیار مؤثر بوده و امیدواریم به اعداد و ارقام پیش
1193به مبلغ 74افزایش داشته و در سال 1373سال میلیارد ریال در772و 1370میلیارد ریال در سال 

میلیارد ریال رسیده است.
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ایران
دهد. از نظر عرف و فرهنگ درصد ساخت و ساز را در کشور ما، بخش خصوصی انجام می90حدود

سازي را در جامعه متداول ساخت؟توان انبوهمیحاکم بر جامعه، چگونه

ه مسکن حاکم است که اگر به آنها توجه کنیم، حل مسأله مسکن ناممکن دو قانون بر مسألمهندس مشهودي: 
خواهد بود:

ها توان به نیروي کار و مواد اولیه اختصاص داد. محاسبهشناخت سهم مناسبی از درآمد ملی که می
خواستیم در مدت پنج سال، یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار واحد مسکونیدهد که اگر مینشان می

درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به این کار 20بسازیم، تا کمبود ما در این بخش جبران شود، باید
درصد فراتر نرفته 12- 10دادیم. در صورتیکه در هیچ اقتصاد سالمی در جهان، این میزان از مرز اختصاص می

ها نیست.ها و دولتاست، چرا که اصوالً به سود ملت
بین درآمد خانوار و ارزش واقعی سکونتگاه است.قانون دوم، تعادل 

درصد درآمدش را براي اجاره یا خرید مسکن بپردازد. حال اگر 30- 25طور طبیعی، یک خانوار باید به
هزار تومان است پرداخت شود، و مسکنی به او واگذار شود که اجاره 10اشاي که درآمد ماهانهاي به خانوادهیارانه

طور ین مسکن، از یارانه برخوردار باشد و بهچون اگر اهزار تومان باشد، مشکل او حل نشده است، 3اش فقط ماهانه
دهد. هزار تومان، درآمد خانوار را تشکیل می10هزار تومان به اضافه15هزار تومان ارزش داشته باشد، این 15مثال 

اش این ریزد و نتیجهدرصد درآمد اوست. پس در این حالت نیز تعادل اقتصادي خانواده به هم می64که این پول، 
شود.سال، چند بار دست به دست می6آبان طی مدت هایی چون سیزدهمحلهاست که

اي و به اعتقاد من، حل مشکل مسکن راهی ندارد جز این که کمبود مسکن را به شکل ارتقاي مرحله
هاي بسیار کوچک براي مدتی معین از زندگی است.ها، ساختن خانهبه گام حل کنیم. یکی از راهگام

هزار واحد 440درآمد، میزان کمبود مسکن حدود هاي متوسط و کمال، در بخش خانوادهطور مثبه
دهد.درصد نیاز آنان را تشکیل می22مسکونی است که 

هاي ها را به خانهدرصد این خانواده70ها، دو یا سه نفره هستند و اگر بتواندرصد این خانواده30
سازي و جز انبوهیقت مشکل حل شده است، پس راهی بهحقکوچک استیجاري یا موقت راهنمایی کرد، در

سازي براي ما وجود ندارد.کوچک


