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 مهر مسکن: موردی مطالعه سکن مهر آسیب شناسی پروژه م

 جدید شهرهای در

 

دکترنرجس سادات فاطمیشیما بزرگوار، دکترعلی مقدم آریایی، کالتی، ، سرور محبوبه باقری  

 

برنامه ریزی شهریدانشجو ارشد    

شهری ریزی برنامه ارشد دانشجو  

شهری ریزی برنامه ارشد دانشجو   

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد-استاد دانشگاه  

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی -دانشگاه استاد  

 

درآمد می باشد.تامین مسکن برای قشر  مسکن برای گروه های کمچند سالی است که در کشور پروژه هایی مطرح می باشد که هدف عمده آن تامین : چکیده

 کردن دار خانه برای را قوانینی ٬ضعیف جامعه دغدغه ی تمامی دولتها درسطح جهان بوده است به گونه ای که سازمان ملل و نهادهای قانون گذار جهانی

 واین دهد انجام مردم کردن دار خانه برای را خود سعی تمام تا است خواسته دولت از اساسی قانون  هم ایران کشور در. اند کرده تصویب آمد در کم انسانهای

ری یگتمامی دولتها بوده است وهرکدام از آنها کار هایی را برای تحقق بخشیدن به این امر انجام داده اند.اما این موضوع در دولت نهم جلوه د ی دربرنامه موضوع

خانه دار نیستند پیدا نمود واین دولت برای خانه دار کردن مردم برنامه ی جدی را پی ریزی کرد که این طرح مسکن مهر نام دارد. دراین طرح به افرادی که 

حقیق م تا انجام تودر اداره ثبت واسناد کشور خانه یا زمینی به نامشان نیست باشرایط ویژه وبه صورت اقساطی تحویل می دهد. ما در این مقاله سعی کرده ای

تای گاهی یافته واین تحقیق عاملی در راسآ طرح این کیفیت میزان از ای وکتابخانه اسنادی مطالعات از مندی بهره وبا تحلیلی–به صورت تحقیقی توصیفی 

باتوجه به نتایج به دست آمده درکل، اعضاء شرکت های تعاونی مسکن مهر از این پروژه ها  تامین بهتر خواسته های مردم در این طرح وطرح های دیگر باشد.

ی و عدم سرپناه مناسب آنها قبل از ساخت این واحدها ی مسکونی خانگ بی آورد فراهم را آنها رضایت تا شده آن موجب که دلیل ترین مهم    راضی بوده و

ی شود تا سطح بوده و ایجاد یک سرپناه ن برای آنها رضایت را فراهم نموده است لذا برنامه های مناسب برای ادامه داشتن این طرح ها در جامعه احساس م

ان با باال بردن سطح توانایی تعاونی های مسکن مهر و آشنایی آنها با به روز ترین مدل های ساخت رفاه عمومی در جامعه افزایش پیدا کند و برای این کار می تو

 .و ساز و توانایی اجرای پروژه های مسکونی به این هدف جامه ی عمل پوشاند 

مندی رضایت،مسکن ،کم درآمد اقشار،مهر مسکن کلیدي: واژگان  
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 مقدمه

ت. اس عمرانی که می توان تأثیرات به سزای اجتماعی نیز داشته باشد، طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی و

مقدمات این برنامه در دولت نهم آغاز و در دولت دهم وارد فرآیند اجرایی شد. اما با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم، 

مواضع دولت در قبال این برنامه تغییر و روند اجرای این برنامه ملی دچار تغییراتی شده است. گزارشات نهادهای نظارتی کشور نیز 

ضعیت نامطلوب پی گیری اتمام و تکمیل پروژه های نیمه تمام این برنامه م لی است. عدم جدیت دولت در اتمام این پروژه حاکی از و

ملی سبب شده است تا اعتراضات ملی و محلی نسبت به عملکرد دولت در طرح مسکن مهر بوجود آید. دامنه این اعتراضات از شرکت 

هرسازی و ریاست جمهوری گسترده شده است و طی چند ماه اخیر تجمعات اعتراضی مردم عمران شهرهای جدید تا وزارت راه و ش

میلیون نفر چشم انتظار تکمیل  5نیز رو به فزونی نهاده است. در حقیقت مسکن مهر در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که بیش از 

هزار میلیارد تومان )آورده متقاضیان +  55بیش از  واحدهای خود هستند. در حقیقت به غیر از واحدهای مسکونی افتتاح شده

تسهیالت بانکی( در پروژه های نیمه تمام مسکن مهر معطل مانده و در حال فرسایش است همین مسائل سبب این شده است تا 

کن مهر و یا رهبر انقالب در دیدار اخیر خود با هیات دولت در خصوص برنامه مسکن مهر تذکر خود اگر احتماال با اصل طرح مس

را به وضعیت کنونی به صورت علنی به اطالع هیأت دولت برسانند اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما « : نحوه تزریق 

هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به  .»این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر

این گزارش نیز سعی بر آن دارد که مشخص کند که مشکالت اساسی تکمیل مسکن مهر دقیقا از کدام نواحی است و چه اتمام برسد 

عواملی باعث شده تا مسکن مهر و تکمیل این واحدها برای رهبر انقالب مسأله شود و برای حل این مشکالت چه کارهایی را می توان 

 .ون نفر پایان یابدمیلی 5انجام داد تا چشم انتظاری بیش از 

 روش پژوهش

روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و ماهیت آن کاربردی ـ نظری می باشد. برای گردآوری اطالعات از روش 

 کتابخانه ای استفاده شده است.نوع تحلیل ها کیفی بوده و در کلیه مراحل کلی نگری جغرافیایی مد نظر بوده است.

 مبانی نظري

کن مهر بر حسب پاسخگویی به مشکل مسکن در سال های اخیر مطرح شده و از جمله مهم ترین سیاست های دولت حاضر در مس

( این طرح به عنوان یک چرخش ساختاری در سیاست گذاری و  621::93:زمینه مسکن بوده است )سعیدی رضوانی و کاظمی،



 104-119، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir   

 

701 
 

گروه هایی قلمداد شود که تاکنون در برنامه در برنامه ریزی ها نقش تمرکز بر هدف تأمین واحدهای مسکونی ملکی مناسب برای 

محوری را ایفاد نمی نمودند، در این راستا با ارائه تسهیالت قرض الحسنه با نرخ حداقل و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده 

نایی از محل یارانه بخش مسکن دسترسی مسکن و پرداخت نصف هزینه های صدور پروانه و هزینه آماده سازی ز مین و تأسیسات زیرب

 (6:2::2خانوارهای کم درآمد را به مسکن تسهیل می نماید )صومعلو،

ابعاد گسترده مسکن باعث شده است تا شاخه های علمی مختلف به نوعی آن را مورد بررسی قرار دهند و در هر رشته دانشمندان 

اصل دنیا سه چیز است: » امام محمد غزالی، خانه و مسکن یکی از سه اصل دنیا آن، نظریاتی را در مورد آن بیان داشته اند. از نظر

 655::53است.) غزالی،(« طعام، لباس و مسکن 

عبدالرحمن ابن خلدون دانشمند بزرگ اسالم در رابطه با علت ایجاد ساختمان چنین می گوید: بنائی از نخستین صنایع اجتماع 

عبارت از شناختن کاری است که بدن انسان برا ی سکونت و پناهگاه خویش خانه ها و جایگاه  شهرنشینی و کهن تر ین آن ها است و

هایی آماده می کند. چه انسان بر سرشتی آفریده شده است که در سرانجام کار و آینده زندگی خود م ی اندیشد و از این رو ناچار 

ف از همه جهات می باشد برای جلوگیری از رنج گرما و سرما است به نیروی اندیشه خود خانه ها یی که دارای دیوارها و سق

 639::15:برگزیند)ابن خلدون،(

( به بهترین وجه عقالنیت فقیران را در زمینه وضعیت مسکن تشریح کرده  231:و  232:( و ترنر ) 231:(، مانگین ) 253:آبرامز ) 

اری عال ی که با نیازها و درآمدهای آنان سازگاری ندارد، چقدر کاری اند. ترنر معتقد است که زندگی افراد فقیر در خانه ای با معم

عبث و بیهوده است . وی در یک ی از آثار خود گفته بود که همه خانواده ها سه نیاز اساسی داند: امینت، هوی ت و امکانات . هر 

در زمینه مسکن، برای فقیران نزدیکی به محل گروه درآمدی محدوده شهر میان این سه نیاز گرایش به ایجاد تعادلی متفاوت دارد. 

کار )امکانات( از مالکیت )امنیت( یا سرپناه با معیاری عالی )هویت( ارزشمندتر است. بر خالف آن، خانواده ای با درآمد متوسط ترجیح 

 و همکارن(. می دهد که خانه ای با معیارهای امروزی داشته باشد و دوری از محل کار اهمیت چندانی ندارد) گیلبرت

 مسکن

 به اصطالح در و آیدمی آرامش معنی به سَکَن ماده از که سکونت و آرامش محل معنای به مَفعَل وزن بر است مکان اسم مسکن

 ،بیت و منزل، خانه و باشش جای: شده معنی چنین مسکن دهخدا نامه لغت در. کندمی زندگی آن در انسان که گویندمی مکانی

 یعنی مناسب سرپناه، نیست شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای به تنها مناسب آرام سرپناه جای، مقام و سکونت جای
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 سیستم، هتهوی، روشنایی. ایسازه دوام و پایداری، مالکیت امنیت، مناسب امنیت و فیزیکی دسترسی، مناسب فضای، مناسب آسایش

 واملع محیطی زیست مناسب کیفیت، زباله دفع، آموزش و بهداشت، مناسب آبرسانی قبیل از اولیه زیرساختهای، مناسب گرمایی

 تأمین ممرد استطاعت به توجه با باید موارد این همه که اولیه تسهیالت و کار نظر از دسترس قابل و مناسب مکان، مناسب بهداشتی

 ....(612:، پور دالل. )شود

 هنگام سرانجام و؛ میدارد ارزانی ما بر را امنیت و کرده محرز را ما هویت محیط در معمارانه ایپیکره عنوان به شدن مطرح با خانه

 با ار آنها ما. داریممی گرامیشان و داشته وقوف آنها بر که یابیممی را چیزهایی خانه در. یابیممی دست آسایش به آن به نهادن پای

 به بخشیدن تحقق هنگام. پردازیممی زندگی به کنارشان در سازندمی را ما جهان از بخشی آنکه خاطر به و آورده بیرون از خود

 کارب دار و منزل،بیت قبیل از کلماتی اسالمی فرهنگ در. پردازیممی شده خوانده «داخلی آرامش» آنچه آزمون به، خصوصی سکونت

 متفاوتند مسکن کلمه به مفهوم لحاظ از که است رفته

 حالیکه در،باشد می شدن وارد و آمدن فرود جای( منزل.)شود آورده روز به شب یعنی شود بیتوته آن در که است مکانی(بیت) 

 واهانخ فطرتا انسان که آنجایی از گیرد می آرامش و بوده ساکن آن در انسان که است مکانی ومنظور داشته تری کلی مفهوم مسکن

 .شود. می محسوب بشر معیشت و زندگی مهم مسائل از یکی مناسب مسکن تامین باشد می محفوظ مکان و آرامش

مهر مسکن  

 راداف نام ثبت از پس. است گردیده اجرا خانه وفاقد درآمد کم افراد کردن دار خانه برای نهم دولت توسط که است طرحی مهر مسکن

 مسکن تعاونی به باشند الزم شرایط دارای افراد اگر و شده بررسی صالح ذی مجریان توسط خانه گرفتن برای آنها شرایط، طرح دراین

 شود. داده متقاضیان وتحویل ساخته خانه  آنها برای شده تعین وجه گرفتن با تا شده معرفی

 پیشینه مطالعات مسکن مهردر ايران

پایاننامه کارشناسی ارشد ، پژوهشهای عمده ای در  در باب مسکن مهر با مراجعه به مراکز و منابع متعدد مشاهده گردید به جز یک

امر مسکن مهر صورت نگرفته است. در این پایان نامه پس از انجام مطالعاتی که بر روی گروهی از متقاضیانی که از طریق نمونه 

کاتی ر می توان به نگیری تعیین شدند، به بیان نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر پرداخته شده است. از جمله نقاط قوت مسکن مه

چون افزایش کیفیت ساختمانهای مسکونی با استفاده از اصول فنی، صرفه جویی در هزینه های ساخت و کاهش قیمت تمام شده 
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واحدهای مسکونی، صرفه جویی در هزینه های ساخت و کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و... اشاره کرد. از نقاط ضعف نیز 

تفاهمنامه سهجانبه با رفتار بانک، عدماطالع رسانی صحیح در مورد میزان سرمایه مورد نیاز برای ثبت نام در نکاتی چون مغایرت 

طرح مسکن مهر، عدم پاسخگویی به سئواالت متقاضیان، قائل شدن ویژگیهای فردی خاص برای متقاضیان مانند محدودیتهای سنی 

مشتمل  "مهر نحوه تشکیل و مدیریت شرکت هایتعاونی مسکن "ور میتوان به کتاب عالوه بر پایان نامه مذک .و... را میتوان برشمرد

به طور کلی در مورد مسکن مهر فعالیتهای انگشت شماری  .دراشاره ک 6:3:بر شش فصل به نویسندگی علی بزم آمون در سال 

زی که بیشترین اطالعات تحقیق از آنها انجام شده که به صورت مقاالت توصیفی در مجالت و کتب آموزشی درج گردیده است. مراک

کسب شده است عبارتند از: وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران)دانشکده علوم اجتماعی(، 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اداره کل تعاون استان تهران، اداره تعاون شهرستان کرج

 ايجاد شهرهاي جديد دبیات و پیشینه يا

 (خالصه تجارب شهرهای جدید در نظام های اقتصادی متفاوت :جدول شماره)

ویژگی شهرهای جدید بر  اهداف ایجاد شهرهای جدید کشورها

 اساس اهداف

 نتایج

کشورهای 

 سرمایه داری

ایجاد شهرهای اقماری یا 

شهرهای حومه ای ، با هدف  

تأمین مسکن، جذب سرریزی 

شهرها، پاالیش مادر  جمعیتی مادر

شهرها، حمایت از عدم تمرکزهای 

 صنعتی

مکانیابی در نزدیکی مادر 

های جمعیت پذیری شهرها،آستانه

اغلب محدود، ایجاد اشتغال اغلب 

محدود در شهر جدید، اجرا در قالب 

 طرحهای کالن ملی و منطقه ای

عدم دستیابی به خود 

اتکایی، مهاجرتهای آونگی،تا 

مسکن،  حدودی حل مشکل

 ایجاد مناطق شهری کالن

کشورهای 

 سوسیالیستی

ایجاد شهرهای جدید با هدف 

توسعه ی نواحی عقب مانده و بهره 

برداری از منابع نواحی دور افتاده، 

مکانیابی در نواحی دور افتاده و 

دارای استعداد برخورداری از 

نبه دولت مرکزی، حمایت همه جا

 دارا بودن تعداد مشاغل بسیار

رشد اقتصادی کشور، 

موفقیت نسبی در زمینه ی 

جمعیت پذیری، موفقیت در 
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جلوگیری از رشد شهرهای بزرگ، 

 رشد گسترده اقتصادی

ایجاد اشتغال و بدنبال آن 

 مهاجرت به آنها

کشورهای در 

 حال توسعه

ایجاد نوع متفاوتی از شهرهای 

جدید با ترکیبی از ویژگی های 

شهرهای خوابگاهی و اقماری و 

قل بدون توجه به طرحهای مست

کالن فضایی با هدف تمرکز زدایی، 

آمایش سرزمین، تهیه ی مسکن، 

سر ریزی پذیری شهرهای بزرگ 

ایجاد شهرهای مستقل و خودیار 

برای سازماندهی فضایی شهرهای 

 بزرگ .

مکانیابی در نزدیکی مادر 

های جمعیت پذیری شهرها، دامنه

بسیار بزرگ، عدم موفقیت در زمینه 

های ایجاد اشتغال، مهاجرت ی

های باال آونگی به مادر شهر، هزینه

. 

عدم موفقیت در جذب 

در ایجاد جمعیت، ناکامی

های اشتغال، صرف هزینه

زیاد، تغییر سیاست آنها از 

شهرهای جدید به سوی 

توسعه ی روستا شهرها و 

تقویت شهرهای کوچک و 

های میانی و توجه به بافت

 درون شهر .

 گردآورنده: نگارندگان

 

ی ارزیابی موردی شهرهای جدید در ایران نیز تا کنون تحقیقات زیادی انجام گرفته است. دکتر کرامت اله زیاری، منصور در زمینه

ی مشابه این تحقیقات هایی انجام داده اند. نتیجهسوق، نگهبان مروی و سایرین در مورد شهرهای جدید بررسینگهداری، فاطمی

 ی آن است که شهرهای جدید ایران در دستیابی به اکثر اهداف خود ناموفق بوده اند. ن دهندهنشا

 (،  نظریات مرتبط با شهرهای جدید 9جدول شماره)

نظریه ها ی مرتبط 

 با شهرهای جدید

 

  مفاهیم
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بزرگ، کاهش تراکم شهرهای بزرگ، حل مشکل کمبود مسکن، کاهش مشکالت شهرهای  نظریه ی آرمانگرایی

 بازگشت به طبیعت و پناه بردن به خارج از شهر.

ساماندهی فضایی شهرهای بزرگ، پخش صنعت و جمعیت، اشتغال و خودکفایی،  انتقال تمرکززدایی،  نظریه ی باغشهر

 رشد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از شهرهای بزرگ به باغشهر

نظریه توسعه ی 

 پایدار شهری

 ها، کاهش انرژیمنابع طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزایش بازیافتکاهش آلودگی، نگهداری 

ها، توسعه ی شهرهای کوچک مصرفی، افزایش فضاهای سبز، عدم تمرکز شهری و کاهش پراکندگی

 برای کاهش اتکاء به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل و ...

نظریه ی طبیعت 

 گرایی

شهرهای  از تمرکززدایی و ارتباطات ارگانیک شهر و ناحیه، بازنگری و مدافع برنامه ریزی ارگانیک

برنامه ریزی مستبدانه  اندو مخالفت با به سبب رابطه ی نامتوازن اکولوژیک موجب عدم تعادل که بزرگ

 و فن ساالرانه

نظریه ی شهرکهای 

 اقماری

حدواسط میان باغشهرها و شهرهای جدید، فاصله ی کم با مادرشهر و نیز عدم استقالل و 

ی خدمات فرهنگی از خودکفایی و نهایتا مهاجرتهای آونگی، دریافت خدمات خود بویژه در زمینه

مادرشهر، اعزام بخشی از جمعیت برای فعالیت روزانه به شهر مرکزی، اعزام بخشی از جمعیت خود به 

ی چنین پیوندی وسایل ارتباطی گسترده میباشد. عدم شهر برای تفریح و خرید، که الزمه مادر

 خودکفایی، نداشتن  پایۀ اقتصادی قوی و هویت. شکل کالبدی منفصل 

نظریه ی شهرهای 

 خوابگاهی

فاصله کم تا مادرشهر، عدم خود اتکایی و تعبیه ننمودن مراکز صنعتی ، اداری و تجاری در 

شهرخوابگاهی. فراموش کردن نظریه هاوارد را در زمینه ی مجموعه های خودیار و متشکل از مراکز 

کار و مسکن و خدمات. نداشتن جنبه های بالنده ی شهری وابستگی شدیدشان به شهر مادر. نداشتن 

 هر گونه هویت و قدرت در منطقه

 گردآورنده: نگارندگان
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 ريزي فضايی با برنامه ريزي اقتصادي ) در مقوله مسکن (نظريات مرتبط با رابطه ي برنامه 

ها در راستای تأمین مسکن )برای اقشار کم درآمد شهری(, بازهم این بخش از جمعیت کشور از مشکل باتوجه به تدابیر و سیاست

دی، فرهنگی، سیاسی و برد. زیرا مسکن چون هر پدیدۀ انسانی دیگری دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصابی مسکنی رنج می

ی راه حل جامعی برای آن پرداخت. این در حالیست که راهبردهای مسکن ایران توان با نگرشی یک بعدی به ارائهکالبدی بوده و نمی

تا کنون, با بی توجهی به این مسأله تهیه گردیده و  بجای آن همواره راهبردهایی اقتصادی )بخشی و کمی( بوده اند)سیف الدینی، 

(، ضمن آنکه ارتباط میان برنامه ریزی فضایی )برنامه ریزی شهری و منطقه ای( و برنامه ریزی بخشی )اقتصادی( نیز مورد 92؛ 616:

باشد بسیار توجه نبوده است. تضاد بین برنامه ریزی بخشی با برنامه ریزی فضایی بدلیل اینکه مسکن خود دارای ابعاد فضایی نیز می

ه باشد که در برنامکالبدی نیز می -های فضاییهای اقتصادی و اجتماعی دارای جنبهعالوه برداشتن جنبه عمیق است، زیرا مسکن

ای بر برنامه ریزی مسکن )بخشی( تأثیر های شهری و منطقهشود. در مجموع هم برنامه ریزیریزی بخشی مسکن توجهی به آن نمی

 (. 1:؛ 616:اند و هم بالعکس)احمدی، منفی داشته

های ر نتیجه برای تحقق هر دو نوع برنامه ریزی )بخشی و فضایی( در خصوص مسکن، برنامه ریزی باید در افق وسیعتر از برنامهد

ور شود. همانطاقتصادی انجام شود. افقی که در آن تحوالت جمعیتی، گسترش شهری، نظام شهرنشینی و تحوالت درآمدی دیده می

گردد: به منظور پیاده کردن هدفهای کلی اجتماعی دانمارک بدان تاکید می 215:سکن سال های اجتماعی مکه در سمینار جنبه

های خاص توسعه پیوند ی شهری، فرآیندهای شهرنشینی و سیاستها و طرحی همه جانبهمسکن، دولتها باید مسکن را با توسعه

ی شود که تلفیقی است از برنامه ریزی توسعهنامیده می(.  چنین شکلی از برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع توسعه 3:دهند)همان؛ 

ی فضایی در جهت؛ عمران هماهنگ مناطق از طریق تخصیص منابع اقتصادی بین بخشهای اقتصادی و تخصیص اقتصادی و توسعه

  (.15؛ 6:9:فضایی توسعه بین فعالیتهای مختلف)زبردست، 

 نحوه شکل گیري برنامه مسکن مهر شهري

خرید  سبب شد تا دولت نهم برای خروج بازار مسکن از رکود اقدام به افزایش وام های 5:و  6:مسکن در سال های رکود بازار 

مسکن کرده و از این طریق با اجرای سیاست تحریک تقاضا بازار مسکن را از رکود خارج سازد. این سیاست تأثیرات تورمی داشت و 

در کشور شد که می توان از آن به عنوان بیشترین جهش قیمت  3:و  5:های  در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن در سال

مسکن نام برد. به دنبال این مسأله دولت اقدام به تغییر رویکرد و سیاست های خود از سیاست تحریک تقاضا )بر مبنای افزایش وام 
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طوف کرد. به دنبال این اقدام در ابتدا در خرید( به سمت سیاست های تحریک عرضه از طریق حمایت از تولید و عرضه مسکن مع

کل کشور بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد تأکید شد  6:3:بودجه سال  3ذیل تبصره « د» بند

ین و جهت نیل به اهداف تعیین شده راهکارهای متعددی منجمله تخصیص زمین با هزینه صفر در چارچوب حق بهره برداری از زم

های دولتی به منظور کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی را پیشنهاد 

 ساماندهی"نمود. در ادامه نیز دولت نهم در جهت پیشبرد اهداف یادشده در جهت  زمینه تولید و عرضه مسکن، الیحه یک فوریتی 

را تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد و متعاقبا مجلس شورای اسالمی نیز قانون مذکور  "و حمایت از تولید و عرضه مسکن

 را پس از تأیید شورای محترم نگهبان ابالغ نمود.

 اصول سیاستی مسکن مهر شهري

شده  مامت هدف از مسکن مهر در حقیقت کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش سطح دسترسی متقاضیان به این کاالی اجتماعی

 :اصل سیاستی زیر شکل گرفت 5بر همین منوال مسکن مهر بر اساس  بود.

زمین  ساله زمین که باعث حذف قیمت 22الف( تخصیص زمین صفر با واگذاری حق بهره برداری زمین های دولتی در قالب اجاره 

 از قیمت تمام شده مسکن میشد.

 باعث توانمندی خانوار در تأمین هزینه ساخت شدب( ارایه تسهیالت ساخت به متقاضیان جامعه هدف که 

 ردد.گ ج( تبدیل نقش سازندگان از واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی که باعث شد مسکن با قیمت تمام شده به خانوارها واگذار

  پیدا کند.د( سامان دهی تقاضای مسکن به گونه ای انجام شد که مسکن مهر به متقاضیان متأهل که فاقد مسکن بوده تعلق 

میلیون ثبت نام انجام شد  6با این شرایط ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط برای آغاز مسکن مهر شروع شد و در گام اول بیش از 

 میلیون متقاضی برای مسکن مهر پاالیش و تخصیص برای اجرای برنامه در دستور کار قرار گرفت. 5،:که حدود 

 سکن مهر و منابع تأمین مالی آنشناخت ابعاد و انواع پروژه هاي م

دولت بوده  بدون شک هدف گذاری دولت نهم و دهم در بخش مسکن حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده است. آنچه که مد نظر

ساله بوده است. هدف دولت تأمین مسکن شهری و روستایی به  22است مسکن مهر برنامه ای فراتر از ساخت مسکن در زمین های 
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توامان بوده است. در کنار توجه به مسکن شهری به نوسازی مسکن روستایی نیز توجه شده است. طبق گزارشات دولت قبلی صورت 

 551میلیون واحد مسکونی روستایی را در دستور کار قرار داده بود. از این میزان نزدیک به  :،:در این زمینه دولت نوسازی بیش از 

 میلیون واحد مسکونی از طریق منابع سایر بانک تأمین مالی شده است. 63،:ط اعتباری و هزار از طریق بانک مسکن منابع خ

 22میلیون واحد مسکونی بوده است که در سه حوزه مسکنهای  9،6در حوزه مسکن شهری نیز برنامه ریزی برای تولید قریب به 

میلیون واحد مسکونی در حوزه مسکن شهری  2،:یش از ساله، خود مالکی و بافت فرسوده قابل بررسی هستند. تأمین منابع مالی ب

ساله نیز  22هزار واحد مسکونی  1:هزار واحد مسکونی نیز در بافت فرسوده و  911از طریق بانک مسکن انجام شده است. قریب به 

املیت بانک مسکن از طریق دیگر بانک های عامل تأمین مالی شده است بخش عمده ای از این برنامه توسط خط اعتباری و به ع

 .میلیون واحد مسکونی را در بر می گیرد 2،:هزار مسکن روستایی و بیش از  551تأمین مالی شده است که بیش از 

 عملکرد مالی و پیشرفت فیزيکی مسکن مهر

ار هز صیصطبق محاسبات انجام شده در دولت دهم بدون افزایش قیمت های بعدی در مسکن حاکی از آن بود که این برنامه با تخ

میلیارد تومان تسهیالت بانک مسکن و با تأمین آورده متقاضیان به اتمام خواهد رسید. در دولت یازدهم طبق توافقات انجام شده بر 

هزار میلیارد  5هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و از طریق خط اعتباری و  55اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تا 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای  51اقی مانده از طریق بازگشت اقساط پرداخته شده تأمین شود. بانک مسکن از تومان ب

هزار  56میلیارد تومان با متقاضیان نموده است و از این مقدار تا کنون بالغ بر  51،111مسکن اقدام به امضای قرارداد به ارزش 

 داخت کرده است.میلیارد تومان را به پروژه ها پر

 مشکالت مسکن مهر

ناشی از مهاجرت  ساله 31-51بحران مسکن و اجرای طرح های تولید انبوه مسکن مانند مسکن مهر ، در ایران سابقه ای طوالنی 

بازرگانی شهرها دارد. این بحران که از برنامه سوم  -های روستایی و جابجایی وسیع جمعیتی ، اصالحات ارضی و توسعه صنعتی

توسعه در پیش از انقالب آغاز شد ، بعد از انقالب شکل دیگری پیدا کرد و مهاجرت شتابان به شهرها و واگذاری زمین و خدمات ، 

ا پیچیده تر ساخت و تقاضا برای مسکن را افزایش داد. با گذر زمان ، زمینه های دیگری نظیر زمین ، وام و قشربندی مسئله مسکن ر

سال پیش وزارت مسکن و شهرسازی طرح  1:های اجتماعی نیز به این مسئله اضافه شد و آن را بیش از پیش پیچیده کرد . حدود 

ی اقتصادی و تعیین سهم بخش مسکن تهیه کرد و قرار شد از آن پس ، توسعه مسکن جامع مسکن ملی را با نگاه به سایر بخش ها
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به ویژه برای اقشار پایین جامعه براساس این مطالعات صورت گیرد. مطابق این طرح ، تأمین مسکن فرآیندی مشارکتی بود که خود 

سال  5ه ریزی کنار گذاشته شد و به طور مشخص در متقاضیان مسکن نیز به آن ورود پیدا می کردند. اما در دولت قبل این برنام

استانی و ملی ، به صورت گسترده با واگذاری به تعاونی ها به  گذشته طرح های مسکن مهر بدون پیوند با برنامه ریز یهای مسکن

در نبودند سهم آورده اجراء گذاشته شد از همان آغاز مشخص بود که بسیاری از اقشار نیازمند مسکن ، به ویژه دو دهک آخر که قا

مالی تأمین کنند ، در این فرآیند جائی ندارند. نظام غلط سنجش و پذیرش و ایجاد بی تعادلی اقتصادی از آنجا که نظام سنجش و 

پذیرش نیازمندان به سرعت انجام شد ، در گام نخست ، تقاضاها بسیار باال بود . اما در پایش های بعدی ریزش وسیعی اتفاق افتاد و 

معلوم شد خیلی از تقاضاها کاذب است. چنان که هنوز هم نمی توان با اطمینان گفت که این پذیرش ها و سنجش ها با نیازها منطبق 

بوده است. به همین دلیل بخشی از مسکن ساخته شده ، به صورت غیررسمی و فروش امتیاز وارد بازار شد. از طرفی تولید حجم 

و هدایت سرمایه ای بسیار بزرگ به بخش مسکن به بحران و بی تعادلی اقتصادی و افزایش نامتعارف عظیمی از مسکن در مدتی کوتاه 

ضرائب تورمی انجامید. مسکن یک کاالست. کسی که اقدام به خرید مسکن می کند به آن به عنوان کاالیی می نگرد که هم می تواند 

تبدیل به سرمایه شود و در آینده نیز بتواند آن را تبدیل به مسکن بهینه  در آن سکونت کند و هم آن را به بازار عرضه کند تا برایش

کند. اما ضربه اقتصادی مسکن بر شاخص های اصلی و ایجاد بی تعادلی در سایر بخش ها و تشدید نرخ های تورمی را نباید از نظر 

منسجم ممکن است تولید مسکن بیشتر را متوقف  دور داشت. زیرا در گام های بعدی افزایش قیمت های ناشی از فقدان برنامه ریزی

 .سازد و حتی خریداران قبلی را تشویق به فروش امتیاز خود در بازار کند ، که پله دوم تشدید بحران اقتصادی مسکن می باشد

 مکان يابی نامناسب

بدان مبتال شد پروژه های مسکن مهر مکان یابی نامناسب در اجرای مسکن مهر ، آفت دیگری بود که این طرح در بسیاری از موارد 

غالباً در مکان هایی به اجرا در آمده اند که شبکه های زیربنایی شان اجراء نشده و نیاز آنها به خدمات کافی نیز پیش بینی نشده 

 است.

 نبود سنخیت و ايجاد شکاف اجتماعی

. متأسفانه در اجرای مسکن مهر ، به دلیل فقدان یک شهر در چارچوب محالت شکل می گیرد . محالت یعنی همگنی های اجتماعی 

مطالعات ، سنخیت های فرهنگی و اجتماعی مورد سنجش قرار نگرفته است . بنابراین از بافت اجتماعی در این طرح ها خبری نیست 

ه باعث می شود کو مناسباتی که از آن به عنوان شهروندی یاد می شود ، در مسکن مهر به سختی ممکن است شکل گیرد. این امر 
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پروژه های مسکن مهر از محلی برای سکونت دائمی به مسکن انتقالی تبدیل شود و ساکنانش در اولین فرصت واحدهای خود را 

همان گونه که در ابتدا اشاره شد، سابقه مسکن مهر در کشور به پیش از انقالب بر می  .فروخته و در مکان دیگری سکونت کنند

 »و « بلوار شهرزاد » در تهران و شهرک های « آبادانی و مسکن » و « شهید رجائی » ن نوع مسکن در کرمانشاه گردد. نمونه بارز ای

 دولت آباد است که به دلیل رعایت نشدن همگنی های اجتماعی ، بعداً به شهرک های فقیرنشین تبدیل شدند» ، « یادآوران 

 بیگانگی با فرآيند شهرسازي

الگوی مسکن مهر ، بی توجهی به نظم شهرسازی است . در هنگام ساختن پروژه های مسکن مهر ، طرح های یکی از ایرادات اساسی 

شهرسازی به فراموشی سپرده شد و به جای آنکه مسکن مهر محصول فرآیند شهرسازی باشد ، به پروژه های مستقل ساختمانی 

شهرها تحمیل شد. افزایش ناموزون تراکم ها ، عدم تناسب حجم تبدیل شد. حاصل این فرآیند آسیب های فراوانی است که بر بافت 

های عظیم پروژه ها با شبکه های ارتباطی ، دشواری تأمین شبکه های زیربنائی و خدمات ، بخشی از این کاستی های شهرسازی 

این کاستی ها باید  است. عدم توجه به ظرفیت ها زیست محیطی و اثرات سوء در محیط و ظرفیت سنجی های محیطی را نیز به

 افزود.

 معماري هاي ارزش فقدان

 فشردگی و است تراکم شهری سیمای و معماری های ارزش فاقد،  ساخت در تعجیل دلیل به،  مهر مسکن های پروژه از بسیاری

شود  می شهری هویت تحقق و عدم اجتماعی های ناسازگاری باعث و انجامد می ازدحام به که باالست آنقدر مهر مسکن های طرح

 اکنانس و جایگزینی ها مسکن این در سکونت زمان بودن مدت کوتاه،  شهری ساختارهای با نیافتن پیوند احتمال،  گزینی .جدایی

 داپی تحقق است مکان یک در ماندگاری جمعیت از ناشی که مکانی و شهری هویت تا شود می موجب،  اولیه سکنه جای به جدید

 می یبآس که است ای پدیده،  محیط بر آن زیانبار و اثرات مخرب و تبعات به توجه بدون توسعه به رسیدن برای شتابزدگی. نکند

 ایه هزینه از بخشی شد می سنجیده مدیریت با است بدیهی. است نوع توسعه این بارز های مثال از یکی هم مهر مسکن و آفریند

 ردامنگی مهر مسکن آینده و کنونی تبعات نه تا،  یابد اختصاص شهری فرسوده های احیای بافت به مهر مسکن های پروژه اجرای

 شود. تهدیدآفرین فرسوده های های بافت کاستی نه و باشد
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 ؟کرد بايد چه

 جبران ایبر اندیشی به چاره باید بلکه،  نیست صالح و صرفه به وجه هیچ به مهر مسکن طرح اجرای و ساخت تداوم کنونی شرایط در

 .پرداخت اجتماعی بافت این در متناسب حیات شهری القاء و آن شهرسازی و معماری و اجتماعی تبعات و مهر مسکن توسعه اثرات

 و نوسازی های گرایش تشویق و مسکن تولید های روش تنوع در ایجاد چارچوب در مهر مسکن عواقب جبران فرآیند از بخشی

 البدک و بافت با تر یافته انطباق و تر اجتماعی مسکن تولید های روش که شود هرچه می پذیر امکان شهری های بافت در بهسازی

 مسکن تجربه از باید بهرحال. دارد دنبال به را عمومی رضایت و یابد می کاهش محیط بر ناموزون توسعه اثرات عواقب شود شهرها

 زیست محیطی،  شهرسازی،  اقتصادی،  اجتماعی های ارزیابی مورد و کرد شناسی آسیب را فرآیند این باید ابتدا. درس آموخت مهر

 می مسکن های پروژه که از است انتظاری حداقل اقتصادی امکانات و اجتماعی بافت و محیط و مکان با تناسب. داد قرار معماری و

 هب باید سرانجام. باشد نمی ممکن های مسکن پروژه اجراء و مطالعه روند آغاز در شده گفته های ارزیابی بدون هدف این تحقق. رود

،  آنان با گفتگو،  ذینفعان شناخت،  نگری جامعه به سوی مسکن و شهرسازی های نظریه تمام امروز جهان در که داشت خاطر

 و ریگی تصمیم امکان کردن فراهم و مختلف های گزینه با جریانی منعطف به اجراء فرآیند تبدیل و آنان زبان از نیازها تشخیص

 ایجاد رایب بسترساز و تسهیلگر به مجری و ریزی برنامه و گیری تصمیم از دولت صورت نقش این در. رود می،  ذینفعان برای انتخاب

 یابد. می تغییر مسکن تولید در فرآیند دخیل عوامل مشارکت

 منابع:

 فرهنگی و علمی انتشارات مرکز،  تهران، گنابادی ترجمه پرویز « خلدون ابن مقدمه» ، (639:)،عبدالرحمن، خلدون ابن-:

 جاری توسعه های سیاست نقد با تناسب در زا درون توسعه ( بازشناسی چارچوب621:)، داود، کاظمی، نوید، رضوانی سعیدی-9

 نطنز شهر: موردی نمونه( مهر مسکن) مسکن

 69: الی 6::: صص،  15 شماره، انسانی های جغرافیای پژوهش

 قلم اهل تهران مؤسسه فرهنگی « سعادت کیمیای» ، )،(655:محمد) امام، غزالی  -6

  53-65صص:،  91 شماره، زیبا هنرهای نارمک  نشریه مطالعه موردی: پایدار مسکونی ( محله6:5:ابوالفضل)، صومعلو-5
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 مسکن توسعه سمینار مقاالت مجموعه، هماهنگی تا تعارض از، شهری ریزی برنامه، مسکن ریزی برنامه(، 616:، )حسن، احمدی-5

  .شهرسازی و مسکن وزارت، ایران در

 شرکت: ناشر، شهرنشینی در نو فرهنگی جدید شهرهای، «ریزی برنامه» دنیا جدید شهرهای مطالعات(، :61:، )گیتی، اعتماد-3

 .جدید شهرهای عمران

 ملی سازمان: ناشر، اول جلد، مسکن سمینار مقاالت مجموعه، اجتماعی، اقتصادی سیاستهای و مسکن(، 615:، )حسن، افراخته-1

  .مسکن و زمین

، تولد حال در شهری مجموعۀ یک یا ایحاشیه زیستی مجموعۀ یک اسالمشهر(، 616:، )محسن سید، حبیبی، زهرا، اهری-:

  .جدید شهرهای عمران شرکت: ناشر، شهرنشینی در جدید فرهنگی جدید شهرهای

  .تهران، سمت انتشارات، پیرامون و شهر هاینظریه(، 6:9:، )حسین، سناجردی، حسین محمد، یزدی پاپلی-2

  .جدید شهرهای عمران شرکت انتشارات، واقعیت تا آرمان از(، :) شهرسازی در هااندیشه سیر(، 6:3:، )جهانشاه، پاکزاد-1:

 عمران شرکت ناشر، جدید شهرهای مقاالت مجموعه، تأسیس تازه شهرهای و جدید شهرهای(، 6:5:، )ابراهیم، جمشیدزاده-::

  .جدید شهرهای

  پژوهنده انتشارات، امروز تا آغاز از، نوشهرها مفاهیم بر ایمقدمه(، 611:، )کوروش، شهیدی جواد-9:

 ملی سازمان انتشارات، مسکن ریزی برنامه آموزشی مقاالت مجموعه، مسکن و شهری ریزی برنامه(، 6:9:، )اسفندیار، زبردست-6:

  .مسکن و زمین

  جدید شهرهای عمران شرکت: ناشر، ایران در جدید شهرهای ی نظریه و کاربرد ارزیابی(، 613:، )اله کرامت، زیاری-5:

 -5: سمت انتشارت، جدید شهرهای ریزی برنامه(، :61:، )اله کرامت، زیاری

 و زمین ملی سازمان: ناشر، اول جلد، مسکن توسعه سیاستهای مقاالت مجموعه، حداقل مسکن(، 616:، )فرانک، الدینی سیف-3:

  .مسکن
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، 6:1: سال اول ی نیمه در مهر مسکن تأمین به مربوط اطالعات آخرین(، ::6:، )جدید شهرهای عمران تخصصی مادر شرکت-1:

  .جدید شهرهای عمران تخصص مادر شرکت بودجه تلفیق و ریزی برنامه دفتر

 -:: سمت. انتشارات، شهری ریزی برنامه در نو هایدیدگاه(، 612:، )حسین، شکویی

 مقاالت مجموعه، آنها پایداری مسائل بررسی و اصلی شهرهای به نسبت ایران جدید شهرهای موقعیت(، 6:5:، )اسماعیل، شیعه-2:

  .جدید شهرهای عمران شرکت انتشارات، جدید شهرهای

  .جدید شهرهای عمران شرکت، ناشر، جدید شهرهای کتاب، جدید شهرهای مشکالت دگرگونی(، 6:5:، )زهره، دانشپور عبدی-91

 هایسیاست مقاالت مجموعه، تنگناها و اجرایی موانع، مسکن تأمین مورد در مردم انتظارات(، 616:، )محمدرضا، خواه عدالت-:9

  .مسکن و زمین ملی سازمان: ناشر، ایران در مسکن توسعه

  .: شماره، عمران نشریه، انرژی مصرف سازی بهینه استراتژی و جدید شهرهای، سرزمین آمایش(، 6:1:، )ناصر، فکوهی-99

  .فرهنگی وعلمی شرکت انتشارات، مزینی منوچهر: مترجم، معماری، زمان، فضا(، 6:5:، )زیگفرد، گیدیون-96

 -95 پردازش: ناشر، حمید، زرازوند: مترجم، کالنشهر یک ظهور، تهران(، ::6:، )علی، پور مدنی

 .مسکن و نفوس عمومی سرشماری( 6:5:، )ایران آمار مرکز

 ریزی برنامه جدیددر شهرهای دوم نسل ساخت جغرافیایی تحلیل، ارشد کارشناسی نامه پایان(، ::6:) ماندانا، راد مسعودی-95

 اهواز چمران شهید دانشگاه، سجادیان ناهید دکتر: راهنما استاد، ایران شهری

 و زمین ملی سازمان، مسکن ریزی برنامه آموزشی مقاالت مجموعه، مسکن و شهری ریزی برنامه(، 6:9:، )سهراب، مشهودی-93

  .مسکن

: ناشر، اول جلد، مسکن سمینار مقاالت مجموعه، کشور ریزی برنامه نظام در آن جایگاه و مسکن(، 615:، )عبدالحسین، مطهری-91

  .مسکن و زمین ملی سازمان

 شهرهای مقاالت مجموعه، ای منطقه و ملی شهری نظام و جدید شهرهای، شهری ی توسعه(، 619:، )حسن، اشکوریمعصومی-:9

  .جدید شهرهای عمران شرکت: ناشر، جدید
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  .پردازش: ناشر، شهرسازی و مسکن وزارت انتشارات، شهری توسعۀ راهبردی ریزی برنامه(، 6:5:، )جواد، مهدیزاده-92

 . مبتکران انتشارات، ایران شهرهای نظام پویایی(، ::6:،)اصغر، نظریان


