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 سمه تعالیبا

 همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هشتمینمعرفی و تشریح محورهای 

سازی مینهبا هدف رصد و پایش، ز بهمن ماه هر سال در سالروز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 29 ساالنه اقتصاد مقاومتی همایش

گردد. برگزار می و جریان سازی آن در فضای نخبگانی، ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی ها،برای شناسایی چالش

و  سیاست پژوهانکارشناسان، مسئولین، این همایش که معتبرترین رویداد ساالنه اقتصاد مقاومتی در کشور است، فرصتی است برای 

اند، در تعاملی چند سویه، های اقتصادی کشور در موضوع همایش ارائه شدهکه برای حل چالش های مختلفدانشگاهیان تا پیرامون دیدگاه

محور و  4حول  پیشران تولید ؛مسکن موضوع همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با هشتمین منتقدانه به گفتگو بنشینند. در سال جاری،

 :شودزیرمحور به آن پرداخته می 18

 بازار تیریمد

 سوداگرانه یتقاضا دیمولد و تحد یتقاضا تیهدا •

 بازار اجاره میتنظ یالگوها •

 یاطالعات یهارساختیتوسعه ز یهاالزامات و چالش •

 مسکن در بخش یاصالح نظام معامالت •

 دیو تول ساخت

 یو خصوص یعموم یهانیسازوکار عرضه زم •

 فرسوده بافت ینوساز یالگوها •

 ساخت مسکن یهانهاده تأمین تیریمد •

 میبر اقل یمسکن مبتن دیتول یهاروش •

 مسکن دیگر در تولتوسعه ینهادها ینیآفرنقش وهیش •
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  یمال تأمین

  ینظام بانک قیمسکن از طر یمال تأمین یالگوها •

 هیبازار سرما قیمسکن از طر یمال تأمین یابزارها •

 یدرآمد نییپا یهادهک یمسکن برا تأمینسازوکار  •

 مسکن یفروش و ساخت مشارکت شیقواعد پ یبازطراح •

 یو حکمران توسعه

 تأمین مسکنو مسئله  یقانون اساس •

 یبخش مسکن و تعارضات بین دستگاه یساختار نهاد •

 رانیا یایدر جغراف ییو روستا یتوسعه شهر یالگوها •

 نیسرزم شیبر آما یمبتن دیتوسعه مناطق جد •

 محور و اقتصاد روستا شتیمسکن مع •

 .است شده حیتشر شیهما یرمحورهایز از کی هر ادامه در
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 بازار تیریمدمحور اول: 

 هدایت تقاضای مولد و تحدید تقاضای سوداگرانه

درصد مسکن تولید شده در سال  80و آمارها حاکی از آن است که حدود  ای شده استسرمایهرفتار دچار گذشته های بازار مسکن از دهه

های اخیر، توسط کسانی خریداری شده که حداقل یک مسکن داشته اند. این بدان معناست که خریداران مسکن، لزوما به دنبال استفاده 

امن بودن و غیر قابل سود باال، ریسک پایین، . اند مصرفی از این کاال نبوده و برای حفظ و سودآوری سرمایه، به این بازار روی آورده

مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای و نه  و بازار امالک شود های موجود در جامعه جذبسرمایهموجب شده امالک  جانشین بودن

مانند مسکن چگونه باید برخورد  اساسا با کاالیی از جمله اینکه ،ی مطرح استسواالت از این رو. مصرفی، مدنظر صاحبان سرمایه قرار گیرد

مسکن و زمین را تحت شعاع فعالیت خود قرار دهند  یبر اساس توانمندی خود عرضه و تقاضاصاحبان سرمایه شود؟ آیا میتوان اجازه داد که 

این زمینه چگونه بوده  روی آورد؟ تجارب سایر کشورها درتقاضای مصرفی ها بنفع ابزارهای تنظیمی به کنترل قیمت بایا اینکه دولت باید 

تواند ای شدن بازار مسکن چه میسرمایهچالش های تبعات و  دارد؟ای شدن بازار مسکن سایه رکود را از این بازار بر میآیا سرمایهاست؟ 

 ؟باشد

 الگوهای تنظیم بازار اجاره

نرخ تصرف  گزارش مرکز آماربر اساس  کنند.می تأمینمسکن خود را  ،اجارهمیلیون خانوار در ایران از طریق بازار  7بیش از  بر اساس آمارها

 37این رقم برای شهرهای کشور به بیش از  و یافته افزایشدرصد  30به  1375در سال  درصد 15از ملک توسط مستأجران در کشور 

 ،های استیجاری و در مقابل کاهش ساخت و ساز در کشورو افزایش تقاضا برای خانه نشینیاجارهرشد . رسیده است 1395در سال  درصد

در این بخش از بازار مسکن رابطه بین موجر و مستأجر و نحوه قرارداد فی ما بین آنها روشن  همچنینبها را رقم زده است. رشد نرخ اجاره

از و برای آن راهکارهایی نیز اتخاذ شده است.  ردبسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دائل در ااین مس دارد. گریکه نیاز به تنظیمنیست 

برای داری اجارهالگوی بهینه طراحی  ،رابطه بین موجر و مستاجرواکاوی و  ،بهانرخ اجارهگری های تنظیمسواالتی از قبیل روش این رو

 که الزم است در این زیرمحور به آن پرداخته شود. شوندو ... مطرح می مصرف نیازمندان

 های اطالعاتیهای توسعه زیرساختالزامات و چالش

های در طی سال هاهای موجود کشور و ساکنان آنداز تعداد واح یدولت یهاسازمان یهاتفاوت آمار و های اطالعاتیزیرساختنبود 

 و یزیربرنامه از زین را نیمسئولسازنده دچار مشکل کرده،  تبینی و ارائه نظرارا برای پیشمتمادی، عالوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش 

مشکل تلف اقتصادی بدون آمار و درک درست از واقعیت خهای مسیاستگذاری در بخشدر واقع  .باز داشته است بازارمناسب  تیریمد

بیش از  و ... ، کاهش رانتشناسایی متقاضیان فرهنگ، تخصیص بهینه منابع،به دلیل اهمیت تحلیل  این موضوع در بازار مسکنخواهد بود. 

های موجود، مالکان مدیریت بازار مسکن نیازمند داشتن اطالعات از میزان اراضی قابل استفاده، میزان خانهبنابراین است.  نیازها سایر بخش
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با برداران، وضعیت دارایی ملکی خانوارها و افراد است. این در حالیست که طی سالیان گذشته بهره، ساکنان و واحدهای مسکونیاراضی و 

های اطالعاتی در بهبود نقش زیرساخت مسائلی که در این بخش دنبال می شوند عبارتند از این موضوع دنبال نشده است. قوت و اراده کافی

های الزم برای ساماندهی بازار زیرساخت ،ارهای این بخش در جهت کنترل بازار مسکنگیری از آمتجارب کشورها در بهره ،بازار مسکن

زمان،  و مدیریت سازینقش زیرساخت اطالعاتی در بهینه ،های اطالعاتی در بخش امالکاندازی زیرساختالزامات راه ،امالک کشور

 رداخته شود.و ... که الزم است در این زیرمحور به آن پ کیفیت و هزینه ساخت مسکن

 مسکن در بخش اصالح نظام معامالتی

مشخص نیست و کامال بستگی  قیمت دقیق و واقعی خرید یا اجاره ملک طرفیهایی همراه است. از الشمعامله مسکن در کشور با چ فرآیند

به این موارد  گیرد.بروز انجام نمی های معرفی و کارشناسی ملک نیز همراه با فناوری ،به مالکان و مشاورین امالک دارد و از طرفی دیگر

خدمت ارائه شده را نیز باید اضافه کرد. در واقع حق الزحمه این صنف وابسته به قیمت  با مشاوران امالکنیز متناسب نبودن حق الزحمه 

برای حل  .کننده را دچار چالش کرده استکننده و مصرفدو طرف عرضه ،رود و همین مسئلهنرخ نیز باال می ؛ملک بوده و با افزایش قیمتها

ز ا مباحثی زیرمحور،که آن نیز دردسرهای حقوقی آتی را به دنبال دارد. در این  شودثبت قرارداد رسمی خودداری میبعضاً از  چالش،این 

ها به عنوان پل ارتباطی بین متقاضیان افزایش کارآیی مشاوران امالک و آژانس هایروش ،گذاری مشاورین امالکاصالح تعرفهجمله روش 

گیری متقاضیان مسکن و برآورد قیمت تصمیم یدر ارتقا ...و  GIS هوش مصنوعی،نقش روشهای نوین مانند ، کنندگان مسکنو عرضه

و ... مورد بررسی قرار می  های الکترونیکی مسکنراهکار ساماندهی بازارگاه ،در هر منطقه قیمت امالک دقیقارزیابی راهکار  ،کارشناسی

 گیرد.
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 دیساخت و تولمحور دوم: 

 های عمومی و خصوصیسازوکار عرضه زمین           

زمین است. افزایش هزینه زمین در قیمت تمام شده کاالهای غیرمنقول مانند مسکن باعث بروز  ،های بخش مسکننهادهیکی از مهمترین            

تمام شده واحدهای  متیاز قدرصد  60سمی به طور میانگین حدود های ربر اساس آمار .شده استتورم و کاهش قدرت خرید مصرفی 

مالکان اراضی دولتی ؛ اما است مساحت خشکی میلیون هکتار 165 دارای ایراناین در حالیست که . دهدرا نهاده زمین تشکیل می یمسکون

محدودیت در عرضه و  بخشی از ،های در اختیار خودو نهادهای عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی با مقاومت در عرضه زمین

 کمبود عرضه زمینآنها را با چالش را نیز دچار چالش کرده و های ساخت مسکن برنامه ،همین مسئله .را پدید آورده اندافزایش قیمت زمین 

که باید  مسائلیحال  .های استفاده از زمین استمالکیت بر اراضی و شیوه ،ای که در این بخش وجود داردسئلهمدر واقع . کرده استهمراه 

 اضیای عرضه ارروشه ،خصوصی قابل استفاده در کشور به چه میزان است ، عمومی واین است که میزان اراضی دولتی پرداخته شود

 ،بوده استاین مسئله چگونه  ای دارای نظام اقتصادی متفاوت باورهتجارب سایر کش ،ه بازار مسکن کدام استب عمومی و خصوصی

، راهکارهای احیای منضبط زمین در عین جلوگیری از رانت و های همکاری برای استفاده از اراضی در اختیار به چه شکل باید باشدمدل

 که در این زیرمحور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.خواری و ... افزایش زمین

 فرسوده الگوهای نوسازی بافت

 یبرا یبافتها معموالً بستر نیمانند زلزله هستند. ا یعیتلفات بر اثر حوادث طب جادیکشور از نظر ا یبرا یجد یفرسوده خطر یهابافت

از جمله استفاده مجدد  ییتهایاما در مقابل ظرف محسوب می شوند،فقر و  یو بهداشت یطیمح ستیمشکالت ز ،یاجتماع یهابیگسترش آس

کشور به  نی. مسئولبا خود دارند را همراهشدن و ...  یتجار تیظرف ،در اطراف آن یمسکن، وجود امکانات شهر دیتول یآن برا نیاز زم

در دستور را  یو اقدامات نیقوان یمتماد انیسال یمسکن، ط دیتول شیافزا یها برابافت نیا یهانیبافت فرسوده و استفاده از زم یایمنظور اح

. هستند یبافت فرسوده شهر یایاح طیراهکار نامناسب با شرا دیناقص و شا یاجرا ن،یینشان دهنده سرعت پا جیاند؛ اما نتاداده کار قرار

آیا معیارهای  ،های فرسوده در ایران تهیه شده استآیا نقشه و مساحت دقیق بافت عبارتند از اینکهاست  مسائلی که در این بخش مطرح

موجود در نوسازی بافت های  ، فرهنگی و حقوقیهای اجتماعیچالش ،است تشخیص بافت فرسوده در شهرها و روستاها نیازمند بازبینی

های نوسازی مناطق فرسوده در روش ،گران در احیای بافت فرسوده کدامندهای تأمین مالی و مشارکت توسعهشچال، فرسوده کدامند

های احیای بافت روش و اید داشته باشندنهادهای ذینفع درگیر در نوسازی بافت فرسوده چه وظایفی ب ،کشورهای دیگر به چه صورت است

 .فرسوده با توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایران کدام است
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 های ساخت مسکننهاده تأمینمدیریت 

توسط  مسکن ساختهای اصلی جزو چالش ،یک پروژه ساختمانیزمان اجرای و عدم کنترل قیمت مصالح در مدت  نوسانات قیمتی

در واقع مصالح تولیدی با چندین . تأثیر بسزایی داشته است توسط بخش خصوصیعرضه مسکن ه در کاهش بوده کساختمانی  پیمانکاران

با  برد. همچنینم سازندگان را باال میرسد و همین موضوع افزایش قیمت تمام شده مسکن را به دنبال دارد و سهواسطه به سازندگان می

سیمان که  مانند فوالد و برخی از مصالحمسائل، افتد. عالوه بر این اتفاق می مصالح رشد قیمتی ،افزایش نرخ دالر و وابستگی قیمتها به آن

هایی در بخش انرژی همراه بوده و به همین دلیل شرکتهای تولیدکننده آنها با تمام با چالش ، اخیراًهستند نیز هاجزو پرکاربردترین نهاده

ها و نقش وزارت صمت به عنوان متولی اصلی کنترل قیمت از جمله اینکه در این میان سواالتی قابل طرح است؛کنند. کار نمیظرفیت خود 

وجود دارد و  میلیون مسکن 4ساخت  برنامه مصالح ساختمانی در کشور برای تأمینظرفیت  ، آیاچیست ارتباط آن با وزارت راه و شهرسازی

 یهانهاده تأمینسازی زنجیره یکپارچه یکارهاوساز ،مصالح الزم خواهد بود تأمیندر صورت نیاز چه اقداماتی برای افزایش ظرفیت و 

نقش متغیرهای مختلف مانند قیمت دالر در  ،چگونه باشدباید کنندگان گران و مصرفتولیدکنندگان، واسطهبین ساختمانی و مدیریت بهینه 

نقشی در  چه تکنولوژی و استفاده از مصالح نوین برای استفاده در ساختمان یارتقا چیست، و روشهای کنترل آن افزایش قیمت مصالح

 ... که در این زیرمحور به آن پرداخته خواهد شد.کاهش قیمت تمام شده دارد و 

 های تولید مسکن مبتنی بر اقلیموشر

نیاز خواهد داشت. با در نظر گرفتن حجم تقاضا و مدت زمان جدید میلیون واحد مسکونی  12سال آینده بازار مسکن حداقل به  8طی 

استفاده از ظرفیت  ،پیشنهادی دشوار خواهد بود. بنابراین روش قدیمیهای احداث این میزان واحد مسکونی از طریق روش ،مذکور

متناسب با اری نباید از کیفیت و معم ،همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش سرعت ساختسازی تولید مسکن است. صنعتی

به دنبال  و باید بررسی گرددوهله اول  در شهری و روستاییساخت مسکن در مناطق  مدلهایتنوع . به همین دلیل ها بکاهدساختمان اقلیم

مورد واکاوی فنی و اقتصادی قرار  های مختلفها و مدلمقاوم مبتنی بر اقلیم و های تولید مسکن ارزانروش باید ،ساخت سریع مسکن

سازی های صنعتیچالشاحصا گردد. سازی استفاده از روشهای صنعتی بروکراتیک همچنین نیاز است که موانع قانونی، فرهنگی وگیرد. 

روشها و مدلهای مطلوب برای ساخت  و ...، هزینه ساخت، هزینه اولیه، معماریسازی برای کشور براساس مدلهای صنعتی، مسکن در ایران

احداث مسکن ارزان و با معماری مراهی مردم برای های مبتنی بر ه، روشسریع که مبتنی بر فرهنگ و اقلیم باشد و مسکن ارزان، مقاوم

 و ... از جمله مسائلی است که در این زیرمحور به آن پرداخته می شود. دلخواه
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 مسکن دیتول در گرتوسعه ینهادها ینیآفرنقش وهیش

، کنترل ریسک اقتصادی پروژه، تعیین مکانیسم کنندگاندر پاسخ به نیاز مصرف مینقش مه، مدل اقتصادی کشورها گرها مبتنی برتوسعه

مسکن و بهبود کیفیت سکونتگاهی استفاده  تأمینروستاها یعنی  وها در مهمترین نیاز شهرها ت آناز ظرفی معموال د وندار سرمایه و... تأمین

بررسی و  است که باید ستلزم پیش نیازهاییاما م رسد؛به نظر می وجود چنین نهادهایی الزامی ،شود. در بازار امالک و مستغالت ایرانمی

ها و الزامات ست که برای گسترش این نهادها ضعفنمونه سواالتی که میتوان در این بخش به آن اشاره نمود این ا. سنجی گرددامکان

 ،های حاکمیتی برای تسهیل فعالیت این نهادها به چه صورت باید باشدنقش نهادها و دستگاه ،قانونی و استانداردها به چه صورت است

مالی بهینه این گونه پروژه ها از دو طریق بانک ها و بازار  تأمین ،ها چگونه باید باشدسازوکار استفاده از ظرفیت نهادهای ضمانتی مانند بیمه

 مورد مباحثه قرار خواهد گرفت. و ... که در این زیرمحور سرمایه کدام است
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یمال تأمینمحور سوم:   

 مالی مسکن از طریق نظام بانکی تأمین هایلگوا

برای افزایش قدرت یک پاسخ دار شوند. از این رو قیمت مسکن با درآمد خانوار باعث شده که مردم با توان مالی خود نتوانند خانه شکاف

پایین بودن سهم تسهیالت مسکن از  ،در بازار مسکنیک دهه گذشته های یکی از مهمترین چالشاست.  بانکی تسهیالت ، پرداختیدخر

؛ حال آنکه در برهه های زمانی مختلف، این تسهیالت به دلیل افزایش قیمت مسکن از کارکرد بوده است هابانک کل تسهیالت اعطایی

و معتقدند  ندارند مسکنبرای بخش با سود پایین ها تمایلی به پرداخت تسهیالت بلندمدت . بانکافتاده و نتوانسته برای خانوار مناسب باشد

. از طرف دیگر در صورت عدم واگذاری تسهیالت به صورت ری نسبت به سایر تسهیالت داردصرفه اقتصادی کمت این نوع از تسهیالت

به سمت تقاضای مصرفی یا هدایت اعتبارات بانکی لذا الگوی بهینه  .آن را نخواهند داشتمردم توانایی بازپرداخت  ،بلندمدت و با سود کم

 زیرمحور به آن پرداخته خواهد شد.تولیدی در بخش مسکن، مسئله ای است که در این 

 مالی مسکن از طریق بازار سرمایه تأمینابزارهای 

مالی نقش کمتری  ایر ابزارهایسمالی بخش مسکن در دو سمت عرضه و تقاضا وابستگی زیادی به نظام بانکی دارد و  تأمیندر حال حاضر 

های همواره جزو صحبت ،برای ساخت مسکن بدون اتکا به منابع بانکی موجوداستفاده از ظرفیت نقدینگی اند. در بازار مسکن داشته

د قابل بررسی وجو در این رابطه چندین مسئلهازار مسکن نداشته است. باما تاکنون دستاورد پایداری برای  ؛کارشناسان و مسئولین بوده است

علل قانونی و بروکراتیک که  ،عرضه مسکن را تقویت کرد، بدون تاثیرات تورمیتوان با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه چگونه میدارد. 

گذاری در گونه میتوان بازدهی سرمایهچ ،های زمین و ساختمان ناموفق باشند کدامندمالی مانند صندوق تأمینباعث گردیده است ابزارهای 

 چیست ،های نوینی که در سایر کشورها برای تقویت عرضه مسکن بکار گرفته شدهروش ،افزایش دادرا د مسکن از طریق بازار سرمایه تولی

 یا خیر. ها استفاده نمودآیا در نظام اقتصادی ایران میتوان از بازار ثانویه رهنی به منظور افزایش قدرت وام دهی بانک و اینکه

 یدرآمد نییپا یهادهک یبرا مسکن تأمینسازوکار 

 ،ندارندرا وام اقساط و پرداخت توان دسترسی به مسکن مناسب  های کم درآمد کهگروهبرای  خانه تأمین ،بازار مسکن بر در شرایط حاکم

ز کل بودجه هزینه مسکن او سهم پایین  این گروه از جامعه در درآمد از اندازپس امکان. است گذارهای سیاستدغدغه تریناصلییکی از 

اعمال سیاستهایی  بنابراین .نمودمسکن  تأمین ، برای آنهامکانیزم بازار با صرفاًو حمایتی هیچ بدون  تواننمی . از این رون باال استآ خانوار

دولت و بخش خصوصی نقش  ،شود که از جمله آنمطرح میمسائلی در این راستا  .این گروهها، الزامی به نظر می رسد مسکن تأمینبرای 

با توجه به باال بودن است. همچنین اینکه  ی مسکن برای دهک های پایین درآمدیهامالی پروژه تأمینها و مسکن این گروه تأمیندر 

 .مطلوب به صورت پایدار ساکن نمود هایمکان را دراین دهک قیمت زمین در بافتهای شهری و روستایی، چگونه میتوان 
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 بازطراحی قواعد پیش فروش و ساخت مشارکتی مسکن

مالی ساخت دارند، اما به محض بروز  تأمینبرای  مشارکت تمایل به استفاده از روش معمولاز آنجا که بسیاری از سازندگان در حالت 

رارداد با خریداران مسکن را نخواهند داشت. همچنین در سمت تقاضا کشند و قدرت عقد قدست از کار می ،اقتصادیهایی از ریسک نشانه

استفاده از روش پیش فروش ساختمان را پر ریسک  ،اعتماد به سازندگان عدمه علت زمینه ایجاد تخلفات حقوقی و بسیاری از خریداران ب

سعی شد استفاده  1389سال  دروش مسکن رف شیقانون پبا تصویب  .شودنمیقرار عرضه و تقاضا بر نمایند. در نتیجه پیوند بینارزیابی می

 ،های حقوقی این قانونضعف از جملهمسائلی  میان این در. عمل نتایج قابل قبولی نداشت اما در ؛از این ابزار منظم تر و قابل اتکا گردد

های ریسککاهش  گیچگون ،شده است مشارکت و پیش فروش های اقتصادی که باعث عدم استقبال فعالین بازار مسکن از ابزارضعف

راه اندازی و ار سازوک ،مشارکتی مالی تأمینتجربه سایر کشورها در بهره گیری از روش ، اقتصادی برای رونق گرفتن پیش فروش ساختمان

 و ... مواردی است که در این زیرمحور پرداخته خواهد شد.اقتصادی ایران اجرای ابزار پیش فروش ساختمان در بستر حقوقی و 
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 یحکمرانتوسعه و چهارم:  محور

 قانون اساسی و مسئله تأمین مسکن

 نیو فاقد جانش یضرور ییبودن آن است. مسکن کاال یو ضرور یاتیح ،کندیم زیاز کاالها متما یاریکه مسکن را از بس یموضوع نیاول

حق هر فرد و  از،ی»داشتن مسکن متناسب با ن یسقانون اسا 31. طبق اصل نمودجبران  یگرید یکاال قیاز طر توانیرا نم ازین نیبوده و ا

 نیا یاجرا نهیو کارگران زم نانیبه خصوص روستانش ازمندترندیآنها که ن یبرا تیاولو تیاست. دولت موظف است با رعا یرانیخانواده ا

ل قانون اساسی در رابطه با مسکن بین کارشناسان و سیاستگذاران با تفاسیر مختلفی همراه با این حال برداشت از اصاصل را فراهم کند«. 

هایی در یست و چه ویژگی»متناسب با نیاز« چ جمله منظور ازتوان مطرح کرد این است که است. سواالتی که در رابطه با قانون اساسی می

مسئله مالکیت باید مبنای سیاستگذاری در اقتصاد مسکن  ،از منظر قانون اساسی . همچنینکندیک واحد مسکونی، آن را متناسب با نیاز می

مدنظر است. سوال بعدی اینکه منظور از جمله »دولت موظف است زمینه اجرا اصل  مسکن از روشهای مختلف تأمینقرار بگیرد یا مسئله 

 مسکن خانوار چه باید باشد. تأمیننقش دولت در فرآیند  را فراهم کند« چیست و  31

 ساختار نهادی بخش مسکن و تعارضات بین دستگاهی

با  وظایفی را بر عهده دارند. ،سیاستگذاری تا ساخت ازهر کدام  های حکومتی، دولتی، عمومی و خصوصینهادها و دستگاه ،مسکن در بخش

ذاری برخوردار نیست و هر گکه از یکپارچگی سیاست داردتعارض ها با یکدیگر وظایفِ دستگاه ازبرخی میتوان دریافت  ی آنهاهانقشبررسی 

سأکن  تأأمینو موجب هم افزایی در  گیردمیقرار  اهداف خود متمرکز است که گاه در تقابل یا موازی با سایر نهادهاها و برنامه ربادی هن م

مأور و ساختار مطلوب  ،مسکن تأمینرفع تعارضات بین دستگاهی در  شیوهعبارتند از  مسائل این زیرمحور .شودمردم نمی کأز ا در جهت تمر

 شهرسازی و ... که به آن پرداخته خواهد شد.تفکیک وزارت راه و  یمعایب و مزایا، با یکدیگر نهادها تعامالت

 الگوهای توسعه شهری و روستایی در جغرافیای ایران

شأهرها اتخاذهای متفاوتی برای توسعه شهرها و روستاها روشجهان، در شهرهای مختلف  خأی از  سأتاها شده است. بر قأ و رو سأعه اف  یتو

از را در دستور کار خود قرار داده اند و برخی دیگر نیز توسعه عمودی و افزایش تراکم را و استفاده از تراکم ساختمانی پایین  منفصل و متصل

سأت ویژگی ،در این باره. می کننددنبال  هاسرانه تأمینسازی و و یا بلندمرتبه طریق بستن حریم شهرها و احیای بافت فرسوده یأاز ا  هأاین

 ،عوامل موثر بر توسعه افقی یا عمودی شهرها چیستبه این مسائل پرداخته شود که کشورها مورد واکاوی قرار گیرد و  شهرها و روستاهای

یأا و ، شهرهای ایران چیستبهترین الگوی توسعه کالن ،یک نسخه واحد پیروی نمود آیا میتوان برای تمام شهرها و روستاهای ایران از مزا

 و ... که در این زیرمحور مورد بحث قرار می گیرد. چیست زمین از استفادهمیزان گسترش آتی و نحوه در ادی روستایی معایب طرح ه

 



 

11 

 

 

 توسعه مناطق جدید مبتنی بر آمایش سرزمین

 جغرافیایی و نیروی انسانی در های گذشته مناطق مختلفت. طی دههساداشتن برنامه و نگاه جامع  ،توسعه شهرها و روستاها یکی از الزامات

بأرای  ها و اشتغالشهرها، سکونتگاه اند که مهمترین علت آن نبود نگاه آمایشی و جامع به ایجادمتوازن آسیب زیادی دیدهاز توسعه ناایران 

کأه افزایش مهاجرت و تمرکز جمعیتی  ،شهرها و روستاهان ازیکی از معایب توسعه نامتومناطق بوده است.  سأت  های دارای سأکونتگاهدر ا

هأداز طرفی افزایش جمعیت خود را در افزایش تقاضا و نیاز به مسکن و خدمات زیربنایی و روبنایی نشان مینمود میابد.  اقتصاد پویاتر در . د

یأران  ریزی اقتصادی و شهری صورت بگیرد.ین و برنامهالب طرح ملی آمایش سرزمقتوسعه شهرها و روستاها باید در سازی و مسکنواقع  ا

سأانی از نظر جغرافیای سکونت، دارای اقلیم های متنوعی است که هر اقلیم پتانسیل منحصر بفردی برای توسعه اقتصادی و جذب نیروی ان

شأهری های موجود قانونی، موانع و ضعفهایی که وجود دارد این است که بنابراین پرسشدارد.  سأعه  سأر راه تو بأر  دستگاهی و فرابخشی 

بالقوه اقتصادی و زیست محیطی بیشتری برای جذب سرمایه، جمعیت  کدام مناطق ایران دارای پتانسیل ،متناسب با آمایش سرزمینی کدامند

 .ایش جمعیت خود خواهند بودهر کدام از این مناطق نیازمند ساخت چه مقدار مسکن متناسب با حداکثر گنج و ها هستندو توسعه سکونتگاه

 روستا اقتصاد و محور شتیمسکن مع

شود. بدیهی است که اگر به یک روستا از دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تنها شامل بعد کالبدی نمی توسعه روستا

نتیجه کامل و مفیدی حاصل  ،به ابعاد اقتصادی و اشتغال توجه نشود اما ،عمرانی روستا سامان داده شود شود و تمام امورتوجه لحاظ کالبدی 

به عنوان  .رودبیند و انگیزه برای ماندن در روستا از بین میآسیب می ،با کشاورزی و دامداری عجین استمعیشت روستایی که و  گرددنمی

نشود، دیده  خوراکو  محل نگهداری دامایین انجام گیرد و مثال در صورتی که ساخت خانه در روستا مانند ساخت خانه در شهر با متراژ پ

چراکه در ساخت مسکن  .و حاشیه نشینی رشد نکند گردشگری عمل کنند و تولید مواد غذایی قطبه روستاها به عنوان ک نباید انتظار داشت

 و در کشور محور شتیمعمسکن روستایی  تیوضع بنابراینتنها سکونت دیده شده و معیشت و اقتصاد ساکنین در نظر گرفته نشده است. 

از طریق و شیوه جهش روستا در روستاهای مورد مطالعه  محور شتیبر مسکن مع موثر های اقتصادیشاخص، راهکارهای افزایش آنها

  اخته می شود.مسائلی است که در این زیرمحور به آن پرد الگوی ساخت، توسعه مسکن و ارتقا کیفیت فضایی مورد انتظار در محیط مسکونی


