
  
  برای ايجاد انپيشنھادھای قابل اجرا  :مسکن اجتماعی        

  مھدی کاظمی بيدھندی        

   

 باتوجه به، مطرح گرديد ؛ و مسکن اجتماعی، دربخشھا قبلی اين نوشته درباره  که مطالبی ءدرادامه       

 مسکن اجتماعی اثچگونگی احدبويژه درباره اوضاع مسکن،  )92اواخراذر(اين روزھادر گزارشھائی که

و ويژگيھای ساختاری وضع ،  ھابه واقعيت توجه ای یببارديگرگويا  متاسفانه ، : گفت بايد ،ميگردد منتشر

 ايجادپيشنھادء  قبلی اين نوشته اشاره شد ، ھایبخشھمانگونه که در ؟! شدن استتکرار حالدر موجود ،

نويد  پيشنھادی مطرح گرديد ؛ وشھرسازی راهوزارت مسئول جديد ربا اغازء بکا ، که»مسکن اجتماعی«

اما  ؛ ميگردد، نکات مثبتی مشاھده  است حال مطرح شدنانچه دردر اينکه اما با وجود .بخش بود 

  ،چون. قابل مشاھده است  ، وچگونگی طرح وتعريف مسکن اجتماعی ، گفته ھادر ھم یتناقضاتمجموع در

 به گاه .روی مسکن اجاره ای تاکيد داردبدرستی گاه   ؟!ميشود ه مسکن اجتماعی جايگزين مسکن مھرگا

 داده - مسکن مھر ھدف عمل ھمانيعنی در -امد در ساختن مسکن برای دھک ھای کم نقش مسکن اجتماعی

 درواقع،  مسئولين جديد گويا : ه ميتوان استنباط نمود اين استکهبا توجه به اين اظھارات انچ  ؟! ميشود

وھم  ؛ ، انھا راضی نمايند پاسخی داشتهمسکن مھر طرح عدم ادامه الفينای مخبرازيک سو، ھم  ميخواھند

البته درصورتيکه ، تمام مFحظات والزامات پيش گفته لحاظ  – مسکن اجتماعیوکارامد  بجا "ء کامFايدهاز

روی  طرحی ھمچون مسکن مھر پذيرفتن بارمالی سنگين ومداومی کهاز درضمن و، کرده دفاع  -گردد 

  !برداشتھا وجود نداشته باشدوتناقضی دربوده اميدواريم که چنين . نمايندپرھيز ،خواھد گذاشت دولت دست 

که دست ، مسکن مھرعFوه براينکه  ،ھستند  دولت سابقطرفدار"که اکثرا مسکن اجتماعی مخالفين        

اظھاراتی که  .مينمايند  مطرحھم نظراتی را " اين مورد مرتبادر !کنند تائيد مي را ، استدولت  پخت ان

 یامدکار ، ايده نااجتماعیمسکن  گويااين منتقدين بنظر. است  ونقد مسکن اجتماعیتائيد مسکن مھردربيشتر

علل بوجود وشناخت چندانی از توجهبدون  ،ازيکسو نظراتی که اغلب. است  و باشکست مواجه شده بوده

 توجه ای با بی سوی ديگراز .، مطرح ميشوند  اميديمن »مسئله شدن مسکن«انرا دراين سايت ،، انچه امدن 



شکست خورده  تجربه ایمسکن اجتماعی  کهاين باورند برغربی ،  جوامعسيرتحول مسکن اجتماعی دربه 

، که بازھم بايد ياد اورشد  ، اينبنابر  !ميکند  مردم راصاحب خانهرمسکن مھ بزعم انھا حاليکهدر  ؟!است 

   ،داده شده استروکشی سوق گِ بسوی نوعی ، بحث شان صولی طرح مسئله کنند اطرفين بدون اينکه بطور

طرفداران دولت سابق اشتياق زيادی دارند که با گويا ،  :نا گفته نماند  اما. تاسف است  باعث" که واقعا

له مسئبسيار و »بی پايه «تصويت طرح  :بعنوان مثال  ! ھرترفند ممکنی بربارمالی دولت جديد بيافزايند

" دتاعم ؛ھائی پشتبانی کردنده چه گرو را مجلسدر ) 92ر اذخراوا ، اين روزھادر( "انتقال پايتخت"ساز

 کهاست ضروریپيش رو  کنونی با وجود مشکFت درشرايطصورتيکه در؟ ! نمايندگان طرفداردولت سابق

نيروھا وبا ھمکاری ھمه  .شود  گزاردهکنار ،سياسی  غيرمسئوOنه ءپشت پا زدنھای  :قع ، ودروا اختFفات

  . قدام نمودھای پيش روی جامعه ابه پاسخگوئی به نياز

" عمدتا، دروضع موجود کشور ،"فعF ما: اين استکه  ، ای ميشودتوجه نسبت به ان بی  "غالبا انچه     

 اوضاعحاصل  يکسواز اين بحران. ن مواجه ايم مسک »مسئله شدن«ويا »بحران«يمان با ھاشھر کFندر

، بدون سوی ديگراز اما. ھمه به ان واقفند  ست کهافضائی موجود -سياسی وفيزيکی  ، اجتماعی ، قتصادیا

   »شھرسازی«و» مسکن«مورددر ، مسئله سازجاریگزاريھای سياست نتيجه،  ھيچ شکی ، تشديد اين بحران

پر  ست گزاريھایوسيا وضع موجود وتنگناھای اقتصادی ، اجتماعیء  ، مشکFت که گوئیبقسمی !  است

شوند موجب بحرانی شد ن وضعيت مسکن درکشور تا انددست بدست ھم داده  جاری دراين زمينه ،تناقض 

 گرايش "فعF که ، جابجائی جمعيتاثردر - کFنشھرھا بويژه –کشور بخش شھری ، اينھاء  ھمهيجه تدرن .

تھران  کFنشھردربويژه ی بزرگ ، شھرھاجمعيت وامکانات در متمرکزراستقرا ، ھااين جابجائيساختاری 

بوجود  غيرهيه نشينی ، طرد شھری ، جدانشينی وحاش: عوارض روبافزايشی ھمچون  شده ،موجب  ، است

 ائلاکنون باوجود چنين مس. ميباشد  »مسکن«بحران ويا مسئله شدن  شان سرانجام گرايشھائی که . آيند

» صاحب خانه کردن« به اصطFح يکه درپیرنامه اويا ھربمحرزی چگونه طرحی ھمچون مسکن مھر

که خود  »مسئله شدن مسکن«پاسخگو ورافع  ميتوان را ، استای ، انھم باکمک وسيع مالی دولت  عده

تاکنون چندين  ، کارانشاندرکه بگفته دست مگرمسکن مھر ؟  دانست، عوارض پيشگفته است معلول 



  ؟ است داشتهاواخراين در مسکنء تشديد شده مشکلتعديل  دستکماثيری درتواحد مسکونی ساخته ، صدھزار

 انرا !که برخی مدعی انند  بجای تعديل اين مشکل : که بودبه موازات ساخت وسازھای مسکن مھر" دقيقا

Fيلی که قبOبه د" Fوضع بدين صورت " انصافا آيا . نمودنيزپيچيده تر تشديد و ، توزيع داده شد" مفص

مسکن بھای  باعث توقف افزايشداده ، ومدعی ميشويد که مسکن مھرونه جلوه چرا واقعيت را وار؟  نبود

   ؟اريد ذگنميبه بحث چرا ادعاھای خود را بطورمستدل ومستند  شده است ؟ ان بی وقفه افزايش واقعدر نهو

   : وترديدی بدون ھيچ شک ميبايد »اجتماعیمسکن  « ھدف مشخص ،درشرايط حاضر ، بااين وصف       

البته بحرانی که  . است مواجهن ا اب"فعF  که باشدبحرانی از »بخش مسکن«خارج نمودن تدريجی ه کمک ب

، برای مسکن وضع موجود ھرھدف ديگری که در، بنابراين.  ستبه سبب عوارض پيش گفته بوجود امده ا

  . ھد بودخوا انايجاد تناقض ومخدوش کردن ھدف واقعی وبيراھه رفتن  "واقعا؛  اجتماعی تعريف شود

 : که گفته شدھمانطور.ايراست تعيين نمود غمشخص ان مھدف با  کهرا نقشھائی  د برای مسکن اجتماعینباي

به موازات ان  "فرضا بگونه ای مستقل وبدون جايگزينی مسکن مھر مسکن اجتماعی :منطقی تراين استکه 

  !  کارخود رااغازنمايد

 واقعيا در مسکن اجتماعی ، مام الزامات ومFحظات مطرح شدهبا رعايت ولحاظ تالبته   اينصورت ،در    

انھم نه جھت صاحب خانه کردن اين ياان . استشھر که مالک ان جامعه است مسکنی»  مسکن دولتی«

به  ،ازبازار وشرايط اسان تر بھائی کمتر با، ی مسکونی واحدھا اجاره ھدف ان ، بلکه جامعه دھک

      .است شھرنھايت به تدريج تنظيم بازارمسکن خريد واجاره ، در، يا در واجد شرايط ءمتقاضيان

  

   امکانات ايجاد مسکن اجتماعی ؟     

يعنی با کدام .  چگونگی ايجاد مسکن اجتماعی بود: با اھميت ناميده شد در بحث پيشين انچه بسيار     

ميبايد جھت احداث مسکن  ؟ تحت چه شرايطیبا چه سازماندھی ؟ و چه مکانی ؟ در   امکانات مالی ؟

ی که وامکاناتبا توجه به شرايط :  ه شدگفت، در بخشھای قبلی  ، اغاز اين بحثدر . اجتماعی اقدام نمود 

انجام شده ويا کشوردر مسکنمتعارفی که درزمينه قرارباشد به شيوه ھای اختيار دارد ، اگرجامعه در



پی اجرای اين يا ان در)  !امدھای نفتیبه دردرواقع ( به امکانات دولت با تکيه ھمه جانبه يعنی  ،ميشوند 

ميانه راه کم خواھيم واقع ودر برد راه به جائی نخواھيم"واقعا؛ باشيم  ، تحت عنوان مسکن اجتماعی ،طرح 

     ؟!اورد 

به  انھم )ديگر اجتماعیزمانھای سا شھرداری ويا(يعنی بدولت »  دولتی « مسکن اجتماعی مسکنی است   

ھدف نھائی ايجاد ان قبل از  .خواھد داشت تعلق  -جامعه ھرشھر يا کFنشھر اينجادر –جامعه گی ازنمايند

ز واحد ا یصد در –ازطريق مالک شدنء  –رفتن گجامعه شھری قراراختيارويا درھرچيز، دولتی بودن 

ارج احداث مخ :ھم اين استکه  ان ءد نسبیحال ھرچن ء ،شرط توفيق . است ھای مسکونی شھريا کFنشھر

 احداث انراامکانات مورد نياز .نباشد  ھای دولتیامکانت ويا تخصيصازحتی المقدور ويا خريداری انھا ،

 ءھمه تاکنونچه گر ، حال.  نمايدتامين ،  ان عرضه ميشوندکه چنين واحدھائی در ، شھریجامعه  ميبايد

 به قادر" راسا يعنی.  ته بوده وھستند دولتی وابس بودجه ھایماندن ھمواره به کمک ما برای سرپاشھرھای 

وخود خودکفائی » یتناقض «چنينوجود رقم عليصورت ولی بھر. نبوده ونيستند تامين چنين امکاناتی 

باشند که يعنی طرحھای مربوطه چنين . طرحی دراين زمينه باشد ائی ھرنھھدف بايد اتکائی جامعه شھر

 ، جانبهپژوھشھای ھمه  باضروری استکه  .ميسرگرددومی به بودجه عميج عدم اتکای مسکن اجتماعی بتدر

ازطرف ديگراين مھم را  .گرداند نيل به چنين ھدفی را ميسر ،جامعه ھرشھر ءامکانات گوناگونسائی شنا و

تنظيم مسکن اجتماعی دردوره ايکه ، در کشورھای پيشرفتهساير ءباتوجه به تجربه : کهداشتنظردرميبايد نيز

اين در شھری وغيره  بوجود امدن عوارضی چون حاشيه نشينی ، جدانشينی وطردت ازمسکن وممانعبازار

. ميسر ميگرداند  راايفای چنين نقشی بود که واحدھای مسکن اجتماعی بحدی ، تعداد ه کارساز بودجوامع 

 که جامعه سی سال پس جنگ دوم جھانیبويژه در ، کشورھائی که نقش افرينی مسکن اجتماعیاين تعداد در

 رجھت داوکذب  "برخFف تبليغات کامF – دربرخی ازکشورھای اروپائی ھنوزھم حتی -رفاه بر قراربود 

نقش بی بديل  ).تحت تاثير تبليغات انھا قرار دارندھم خودی  شناسان برخی کارکه متاسفانه  ( نئوليبرالھا 

يا شھر واحدھای مسکونی  لصد کرد 35تا  20بين  شمارانھاان وضعيتھا در .است  داشتهوبسيارموثری 

   زان مسکن اجتماعی اندک باشدميبازھم به تجربه ثابت شده اگر  . را شامل ميشده است مربوطه رھکFنش



 ءمسکنامد به در ھای کمء دھکسترسی سھل ترامکان د ايجاد، وبعنوان تنظيم کننده بازارتوانست ھد نخوا

  . ايفای نقش نمايد ، انچنان که بايد مناسب

 نھادھائی.  جامعه استمسکن اجتماعی مالکيت اش اجتماعی يعنی متعلق ب : اين استکهمسئله ديگری      

بھرحال بصورت نماينده  ، استمانند شھرداری ويا سازمانھای اجتماعی ديگری که اين مالکيت به نام انھا 

  را داشته ويژگیھمين  دم بايا ھانھاحداث وساخت وساز، بنابراين . دارندچنين طرحی شرکت درشھر جامعه

    »"الزاما«طرحی نيست که بفرض  .خواھند داشت  شرکت ان وايجادمتقاضيان درساخت وساز ءھمه . باشد

  یاقدامرايج درشھرجزئی است ازساخت وساز .دداشته باشونيازومانند ان انبوه ساز به پروژه ای خاص ،

برمبنی  ، طرحی است .برخوردارند  مساوی ازشرايط »ک ساز اند«و»نبوه سازا«ان اجتماعی استکه در

وگاه يا گسترش محدود يک ساختمان موجود  گاه بصورت دوسه واحد، که بسيج امکانات جامعه شھری 

پيش ميايند ، باجرا درخواھند ھای مختلف ، که در فرصت مجموعه ھای بزرگ مسکونی ، بسته به امکاناتی

امکاناتی ھستند انھا ھمواره درانتظارکه مالکين  باشدی کوچمتوجه قطعات کبيشتر ميبايست اين طرح. امد 

کليه نقاط شھر، خاصه محFتی که آنچه در. خود را گسترش دھند  ملکدر،  ساخته شدهحتی ،  ءساختمان تا

بفرض جنوب تھران بميزان  مسکونیء دربافت ھایيا ھنوزبصورت جوOنگاه  برج سازان درنيامده ، 

 .ت قابل مشاھده اس ،وسيعی 

تعديل واقع در -تر امد دھکھای کم مسکونیءنياز ازطريق پاسخگوئی به -مسکن اجتماعی  اصلیھدف       

بوجود  ،توسعه شھردر دستگاه اجرائی ممتد ءدرقصورقصوراثردر عمدتا، که و مشکFتی است عوارض

ت تحوOت بگونه ای مشخص وقابل دفاع ، ھداي :اين ھدف بصورتی پيگيری ميشود که . امده است 

 ھمه مھم ترواز بFخره.  نمايد ھرچه بيشترتقويت ،توسعه کشوران در نقش افرينیجھت در کFنشھر را

،  اينبنابر  .بوده است  ھدايت توسعه شھر،در فقدان ابتکارعمل دستگاه اجرائیھا ، علت ديگراين نابساماني

در و برشھر ،سرمايه سوداگروار موجب سلطه بختکاين کاستی ھاست که ،  ءوجود :ميتوان ادعا نمود 

 تداوم، بعلت  طی دھه ھای متوالیعوارضی که درواقع ، . است  بوجود امدن عوارض مذکور،نتيجه 



مان دادن به نيازھای شھرنشينی وسا شھری وتسھيFت  توسعه امکانات وعدم ،ھای ساختاری توسعه نيافتگي

  . نداشکل گرفته ،  درجريان

 

  امعه شھر ويا ک�نشھر جھت احداث مسکن اجتماعیتکيه به امکانات ج    

اساتيد دانشگاه تھران ودانشگاه ملی تنی چند از ھمراه با خورشيدی کهاوليه دھه پنجاه درسالھای         

 ناکار ناھا ونگسالھا درباره ت ندرآ .يم را تشکيل داد »ی ا منطقهوی تحقيق مطالعات شھر«وه گرسابق 

ساختمانی تراکم استفاده از افزونروز تقاضای شاھدھمواره  .وھش ميکرديم شھری پژمديھای طرحھای آ

.  ندسوداگری داشت جنبه "عمدتاھا رچند اين تقاضا ھ. بوديم  -بويژه بنای مسکونی  -برای احداث بنا  بيشتر

شھری وضعيت ويژه شھرنشينی و جامعه يادر –وضعيت شھری ما در ان سالھا اين بحث مطرح ميشد کهدر

استفاده  »مسکن«مشکل روبه افزايش ه کمک بی برا ، افزونوجوداين تقاضای روزازوميبايد  ميتوان  -ما 

 ھای جامعطرحتجديد نظراساسی در ھرچيز،قبل ازرا  چنين استفاده ای شرط امکان ، ان زماندر اما. نمود 

ه ژرح جامع تھران بويتھيه کنندگان ط بفرض ، سالھادرآن  . ميدانستيم حال اجرادر »ءکليشه ای« شھری

شھری وسياست  به موفقيت طرحھایآنزمان انقدر وشھرداریء ، مشاورطرحوزارت ابادانی ومسکن

منتقدين انچه به   . شتندا به انتقادات مربوطه نميگذوقعی  ، وجهبه ھيچ :  خود اطمينان داشتند کهگزاريھای 

شناخت چندانی ازتحوOت کاران ، اغلب دست اندر واقع ، در چون !اعتنائی نداشتند ند مينمودمطرح 

،  ھابا برمFشدن تدريجی ناکارامدي ، انقFب ھمان سالھای پيش ازحتی درالبته بتدريج  !جريان نداشتند در

 اطمينان ، سازی طرح جامع کليشه ای ومسئله،  طرحھا وبرنامه ھايشانھای غيرواقعی بودن پيش بيني

دستگاه اجرائی  گاهچھي ،ی مذکوربا وجود ھمه ء ناکارامدی ھا لیو ! بودتزلزل  حالدر رفته رفته پيشين

 قرارمورد نقدی اصولی ،  انچه را که انجام داده اند ، که ندنرسيد امادگیاز به ان حدیومشاورين شان 

 ھمه تناقضات وناکارامدی ھا پند نگرفتهازاين ،ھنوزھم  :باعث تعجب وتاسف است اينکه واقع انچه در. دھند

 ، ھمان برداشتھا وراھکاری مسئله ساز گذشته راھنوزھم . ھنوزھم نقد مشخصی ازانچه گذشت ندارند. اند

فقدان مديريت صحيح انھا اغلب ناکارامدی ھا را به   ؟! نمايندباز توليد مي ، ظاھری باکمی دست کاری



پايه بی ھای نتيجه گيريو اين زمينهدر!  لزوم فرھنگ سا زی البتهو ؟! فرھنگی مردم مادگیآعدم  !وکارامد 

   !ھا ادامه داردھنوزھم اينگونه حواله دادن .انھا حواله ميدادند نظير ای

بايد  مطرح بود کهھمواره نظراين  کارشناسانازولی بين بسياری  ، زمانھا بتدريج سپری ميشدندان        

 تعديل مشکFت ،جھت در - تراکم ساختمانی بيشتربرای  ضااتق  - اين تقاضای روبه افزايشبنوعی از

   .   بھره گرفت  ، جامعه شھریمسکونی 

ھرداری بعنوان ارگان ش" دستگاه اجرائی ودقيقا ی ،ئاھچنين دغدغه  يا واما درمقابل اين خواسته        

نامه ھائی که جامعه شھر، ازطريق اتخاذ سياست گزاری وبرراستای منافع در یتحوOت شھرھدايت تغيير

وغير  بگونه تعجب اور .شھربا ان روبروست در »ش مسکنبخ«و عوارضی که شھروت مشکFبه تعد يل 

جھت استفاده ازتقاضای مورد بحث در يعنی –د ندھانچه را ميبايست انجام عکس "، کامFقابل انتظاری 

 پاسخگوئی به   –جھت تعديل عوارضی چون حاشيه نشينی ، طرد شھری وغيره ويا در ، منافع جامعه

تقاضای  وجود با توجه بهيعنی .  ؟! پاسخ داد" کم فروشیاتر "با  ، نه کم ونه زياد طرح شده را ،مطالبات م

بامنافع جامعه  تناقضدر"کامF تصميمی که ، تراکم فروشی ؟ ! برگزيدتراکم فروشی رامورد بحث ،  

راکم فروشی ايکه ت . ھمه زمينه ھا مشکFت پيش رو را دوچندان کرد که در، کم فروشی اتر . بود  شھری

وسايرمتقاضيان  به برج سازان" تعلق دارد ، خودسرانه عمدتابه ھمهء جامعه شھر در واقع انچه را که

اين مشکFت ، ھيچگاه وھيچوقت ،  ءبا بوجود اوردن ھمه هبدون اينک انھم. ند فروختصاحب ملک ، 

اوردند ، وارد  ه به مردم تھرانبه جامعه شھری بويژ که یتااينھمه خسار، پاسخگوی  ، مشاوری مسئولی

  »وروند کFن شھرشدن تھران یشھرساز « :که درھمين سايت  تحت عنوان مطالبی در  ! شده باشند

برج يا   -ساخت وساز» چھارم« موج نوشتهان درانچه من در ، ضوح ميتوان مشاھده نمود کهوب ، نوشتم

ساختمانی تراکم  فروشافزايش وسپس  با"دتاکه انھم عم -يدم روند کFنشھرشدن تھران نامدر - سازی 

 ،کFنشھر تھران درحاشيه نشينی بنوبه خود گسترش يا  »طرد شھری«چگونه باعث تشديد  - ميسرگرديد

     !شد



جلوگيری از  اين بود که نمودم مطرح نوشته ھايم ،دراکثر"، تقريبا اين سايت بکراتانچه در اما         

 ھرچند ، نداريم ، توھمی بيش نبوده وتنھا نتيجه اران قرارتوسعه ای که دمرحله توسعه کFن شھرھا در

انھم بصورت گسترش غير قابل کنترل حاشيه نشينی حول کFن  تشديد تمرکز، : باورش مشکل مينمايد 

" ميتوان بااقدامات واقعااين بدان معنا ست که ، ن .انچه ھم اکنون بوضوح با ان مواجه ايم  !  شھرھاست

مانند ان بجائی اوردی ھای ديگری من در باغ شھر و احداث ،شھر حولحريم ايجاد  :کانه ای نظير کود

  . رسيد 

قابل ) استراتژی(بايد يک راھبرد ھراقدامی از قبل ، مھم را مطرح نمودم کهاين سايت ھمواره اين در       

توجه به واقعيت ھای پيش رو يعنی با  .نمودتدوين ، » ش شھری کشورھدايت توسعهء بخ« جھت ، دفاعی 

برای بخش ) تاکيد ميکنم اينده ممکن وقابل تحققی(» ممکنی«اما  ، اينده مطلوبء چگونه خواھان : بFخره 

اين دراين مورد برھستيم ؟  ان ،  شبکه وسيستم شھری » ساختارفضائی«  ء، يعنی شکلگيریکشورشھری 

. باشد» !پيش تعيين شده اھداف از«براساس ، ه رايج شده د ، چنانکنانباورم که اھداف چنين راھبردی نميتو

   " پيش تعيين کردن"از» درعمل« ھمواره  ماکاران ومسئولين برای دست اندر: چون ھم انگونه که شاھديم 

مشتی مبتنی بردستوری و تاکنون ، انھم اغلب که " پيش تعيين شده" از خواسته ھایودستورات : يعنی 

رستی دُ  اھدافی که . باشد »تحقق«قابل پی نيل به اھداف راھبرد مورد بحث بايد در .بوده است   توھمات

تصحيح ھم تائيد وھم " ، مرتبا وجودوضع م ومداوم پژوھشھای ھمه جانبه ، ن انرا از يک سودوممکن بو

  .  ھمراه داشته باشد نيز رامردم ھمواره تائيد وتاکيد ازسوی ديگر !نمايد 

وراستای اقدامات بعدی ، تعيين سائی مسير افی که چنين راھبردی ميتواند ، جھت شناباتوجه به اھد       

  »شبکه وسيستم شھرھای کشور « سامان دھی  کمک به رویميبايد ، به باورمن قبل ازھرچيز. نمايد 

ری کFنشھنقش وبيش ازھمه تقويت ايفای  »کFنشھرھای کشور شبکه وسيستم « به با اولويت  نخستبويژه 

 ھدايت توسعه  ضرورت تدوين راھبرد« مفصلی در " انچه با جزئيات نسبتا. شھرھای بزرگ ، تاکيد داشت 

  .م ه ا، مطرح نمود کاظمی ھمين سايت . م : نوشته »بخش شھری کشور



 وعامل توسعه  انچنان که بايد ، شان ،کFنشھريبعلت ضعف توان ،  نيستندقادر ما امروزه کFنشھرھای    

 جلوگيری  «با تعيينطرحھای جامع شھری جاری نيز. باشندمنطقه کFنشھريشان در) انتگراتيو(ننده يگانه ک

 ھمراه با ،شھر »ی برای گسترش اگاھانه وکنترل شدهوسيله ا «ونه »پايه«بعنوان ھدف »از گسترش شھر

  کFن گراتيوتوان انتبجای افزايش  اين طرحھا .ندبشدت مزيد برعلت شد نيازھای توسعه عمومی کشور،

  ؟!به حداقل رسانده اند با مبنی قراردادن اھدافی که باروندھای درجريان درتقابل اند ، اين توان را،  شھرھا

گسترش کنترل شده واگاھانه انھا بتوانند ، با حدی که ، البته دربنابراين رفع محدويت ھای گسترش کFنشھر

درونء  منطقه  ازطريق توسعه روابط متقابل نشھریء خود،منطقه کFبرای انتگراسيون درزمينه را يجبتدر، 

فراھم  ، فضائی -اجتماعی ، سياسی وفيزيکی اقتصادی ، درابعاد مختلف) اينترا متروپليتان (  شھری کFن

  .  اورند ، بسيار ضروری است 

      Oبلکه با  مهالبته نه بابرنافشارھای مختلف ، ضرورت فوق ھمواره دراثر : کهزم بياد اوری است ،

دستگاه اجرائی تاکنون  : بدين علت است که ميگويم . انجام شده است ! اریچازروی نااکراه ودست اخر

 و ريتغي ، وغافلگيری ناشی ازفشارھمواره دراثر .است دست داشته دراين زمينه را درعمل ابتکارکمتر

     !ت بگونه ای منفعFنه وازروی نا چاری دست به اقدام زده اس، تحوOت 

  مFحظات براساس، مسکن اجتماعی  ل گشایکامد ومشکار رابطه با احداثدر يک جمع بندی کلیدر     

 ؛ لحاظ شوندھا مFحظات مذکورکه درسياست گزاری وبرنامه ريزيصوتيدر ،وضروريات مطرح شده 

شته وبرنامه درنظر دا" توامارا ، مسکن وشھرسازی کشور توسعهويژه مرحله درشرايط کنونی و: يعنی 

در   ؛پی گيری نمائيم » شھری کشور بخشھدايت توسعه درءدراھبر« ی ھا را با تبعيت وتعيين مسيرء ريز

،  یطرحھای جامع شھر در بويژه،  اين زمينهگزاری درتجديد نظر بنيادی درسياستنتيجه امادگی برای 

وسعه کشور بدون اما واگرھای اين يا ھمه انھا را با الزامات ت  ؛داشته باشيم  ، را کFنشھرھادستکم در

وھم اھنگی نسبی بيک امادگی : گفت ميتوان . برداشت بيگانه با واقعيات پيش رو ،ھماھنگ نمائيم 

  :بدين ترتيب  انھم  .گيری وسياست گزاری دراين زمينه رسيده ايم  درعرصه تصميم 



عمده شھری را رفع کFت مشيش اينکه اغاز تاکنون بھای جامع شھری ما ازحکه طر:  خواھيم پذيرفت     

جريان مزيد برعلت شده وبر کامل با روندھای در »تقابل «بدليل محدويت ھای در نمايند ،ويا دستکم تعديل 

  . مشکFت افزوده اند 

بگونه ای دستوری برای  ، انھم اھدف پايه جلوگيری ازگسترش کFن شھرتعيين ھ: خواھيم پذيرفت      

 وسيع حاشيهتشديد  موفقيتی نداشته ، بلکه به واقع باتاکنون  نه تنھا تمرکز درکFنشھر،  ممانعت ازافزايش

  !نتيجه اش تاکنون بعکس بوده است " يعنی واقعا ،حول شھربشدت افزوده نشينی برتمرکز 

 کFن شھرھا ، شبکه وسيستم شھرھای کشور» انتگراتيو«بدون بسط وتقويت توان  :خواھيم پذيرفت       

تقويت با تاخيردر ، که مواجه خواھد بود -قريب به يقين  – ءوبااين خطريش از پيش دچار نابسامانی شده ب

جمعيت وامکانات خودرا  بمرور زمانھا ساير کFنشھر، ھا کFنشھر کنندهء يگانه )انتگراتيو( ونقش جايگاه

  ؟ !به نفع منطقه کFن شھری تھران ازدست بدھند 

 را بعنوان عاملی »مسکن اجتماعی« ايجاد حظات فوق بتوانرعايت مF با :ميرسد  به نظر ، حالبھر     

  :  توصيه نمود ، نتايج زير را بتدريچ داشته باشدميتواند  که 

       

 - تاحد امکاننموده ، شھررا کمک -خريد يا اجاره  –مسکن بازاربه تنظيم : ميتوان انتظار داشت            

  .       برھاند سلطه بختک وارسرمايه سوداگراز -مسکن اجتماعی  درصورت افزايش مداوم

کمک مھمی برای سروسامان دادن به فعاليت ھای عمومی بخش با تنظيم تدريجی بازار، ميتواند          

  . باشد  ، وصنايع ساختمانی وبتبع ان بخش مھم ساختمان سازی ، مسکن

نی شھری حاشيه نشينی شھری ، جدانشي :عوارضی چون تعديل حدامکان کمکی جھت دست کم  ميتواند در

  .  باشد ، عوارض مشابهو ھمچنين طرد شھری وساير

مسکونی خالی واحد ھای  ، ميتوان اميدواربود ماعیبFخره با توسعه وافزايش تعداد مسکن اجت       

وضعيت مسئله از،  ! بنا چار وبتدريج )  ! واحدھزار 500تا 300درکFنشھرتھران بين ( نگداشته شده

      .مناسب عرضه نمايند  دستکم برای اجاره خود راواحد ھای مذکور ، دهسازکنونی خارج ش



اکنون با توجه به اينکه اگرھمه جوانب فوق در نظر گرفته شود ، ميتوان انتظار داشت که مسکن        

   . ، باشدم خواسته ھای فوق تماوده شدن  آکمکی برای بر کم وبيش ، بتواند اجتماعی بشرحی که گذ شت

شرايط Oزم برای چنين چون ازجھات بسياری   ؟!چنين توفيقی را بسيار بعيد ميدانم " شخصا ھرچند

چنين جھت ، ازيکسو ذينفع ھای صاحب قدرتی وجود دارند که بھيج وجه  چون.  نيست فراھم  توفيقی،

حال بطورکلی در ، موثردراين زمينه گيرنده تصميم عواملازسوی ديگر. يريھائی را تحمل نخواھند کرد گ

که برای توفيق  که به اين سادگی به اجماعی. دارند  متفاوتیبرداشتھا وخواستھای  ، برده روھوا ديگری بس

   !ھند رسيدانخو فی ضروری است ،اھداچنين 

شد سعی خواھد ،  بدبينی گذاردنالبته با کنار ،زمينه اين ا توجه به بعيد دانستن توفيقی دربھرحال ب         

با افزودن اين مھم  انھم.  دنگردمطرح  ، دنان لحاظ شده باشمکنی که تمام مFحظات پيشگفته درم ھایحلراه 

را بيک طرح  کارنبايد اين  ، ورباشدکاگرھدف ايجاد مسکن اجتماعی با ويژگيھا ورعايت شرايط مذ:  که 

مفھوم  که الگوی ديگریويا ھراب انرا بکلی از مسکن مھربلکه ضمن اينکه بايد حس. وراه حل محدود نمود

بايد  جداگانه مطرح نمود ؛"کامFرا بطورھرکدام و مجزا ،را نداشته باشد »اجتماعیمسکن «شناخته شده 

  وصاحب سروران عFقه مندسايروھمچنين از دادهارائه عمومی سطح جامعه وافکاردرحلھای مختلف را راه

مسکن اجتماعی  »سوسيال« وحفظ مفھوم وخصلتبا توجه به جوانب امرا نمود ، تقاض اين زمينه ،ردنظر

 ، راھکارامد ترتابتدريج راھکارھای کار . خودرا مطرح نمايندواقع گرا وکارامد تر راه حل وپيشنھاد ھای

  . ند گرفته شوبيشتر بکار بوده واقبال عمومی را با خودھمراه داشته باشند ،مستدل برتر ای بگونهکه  ھائی

 مطرحد باشن منطبقھم اھنگ وبا م!حظات پيشگفته  کهشد برخی پيشنھادھای ممکنی  دخواھ اکنون سعی  

  . گردد

   

  

                 اجاره ای  ءجھت احداث مسکن اجتماعی: پيشــــــــــــــــــــنھاد  الف          



عمده  کFنشھرھا وبطورمشکFت  تعديل نسبیيا  جھت رفع : استکهستوارا فرضاين بر، پيشنھاد اين        

  غيره  و  حاشيه نشينی ، رفتن ويا دستکم تعديل عوارض شھری ھمچون نوازميا » مشکل مسکن « 

   ! گزارده شودبايد کنار. کنونی است جامع  ھایطرحپايه که ھدف  »گسترش کFنشھرازکامل   جلوگيری«

  استفادهشھرحد لزوم درو ھدفمند ءسترشگ ءه ای برای کنترلبعنوان وسيل وديتھاجلوگيری ومحدبجای ان از

  )استاتوت( جايگاهء، تقويت  درشرايط کنونی بايد ، ای که ھدف ان گسترش کنترل وحساب شده.  نمود

     . باشد کشور با توسعه عمومی -مذکور گسترشازطريق  -ان  وھماھنگی ،کFنشھر) انتگراتيو( يگانه کننده 

  بسته تراکممعينی از افزايش ميزان، مناطق مسکونی شھراين ببعد ، دراز داشتن ميتوان انتظاربنابراي       

از شروع بصورمختلفه ای  ، اين افزايش تراکم : Oزم بياد اوری استکهبازھم  البته.  گرددميسر به مورد 

ھا ازتراکم فروشي .اجرائی شدن ، طرحھای جامع کFنشھرھا بويژه درتھران ، ھمواره وجود داشته است 

، که ھمگی بافزايش تراکم ، موارد مشابه وبسياری از، قه داث برجھای پنجاه طبحتا بفرض برنامه ا ، گرفته

ھرگونه افزايش  اين به بعداز : پيشنھاد مورد نظراين استکهاساس . بيش ازميزان مصوب ، ميسربوده است 

گردد بکلی ممنوع  ،ی مشکل افرينراکم فروشيھا، ازان جمله ت ومصوب استنچه مقررازا بيش،  ترا کمی

، به مسکن اجتماعی  -دستکم نيمی ازان  -ازان  یميسر باشد که بخش افزايش تراکم  ھنگامیفقط  بلکه . 

         !اختصاص داده شود ويا مالکيت جامعه شھری ، 

 ،جامعه مبتنی براقتصاد بازارھریءھابويژه کFنشھرشھرھا ودر:  استکهپايه اين واقعيت ين پيشنھاد برا     

بسياری اما . ل ساخت سازھستندمالک واحد ويا واحدھای مسکونی ويا زمين قابجامعه شھری از یفقط بخش

ه ب پيرامونی کFنشھرھای کشورھای اينکه در يا ، انداجاره نشين ، يعنی د نيا مالکيتی ندار شھرونداناز

صاص اين با اختبنابر. ھستند ساکن  ت حاشيه نشين ،، بصور درحاشيه اين کFنشھرھا مجازغيرصورت 

بعنوان نماينده  ، شھرداریب -تعلق دارد تراکمی که درواقع به جامعه شھر –افزوده شده  تراکمبخشی از

تا اندازه ای در جھت پرکردن ويا  :  ميتوان گفت ،انھا مسکن اجتماعی در  جامعه شھرواحداث واحدھای

  بدون اينکه درحق مالکيت  !ام برداشته ايم گلکين واکثريت بدون مالکيت شھری ما اقليت تعديل شکاف ميان

  .اختياری است " چون چنين مبادله ای کامF !شده باشد اعمال  یصاحب ملکی ھيچ تحميل



  جامعه جھان پيرامونی ،ھرکFنشھرديگری در ويا ماھای کFنشھردر:  کهاين استقابل انکارواقعيت غير     

    .   بايد کل شھروندانی به حساب اورد که درشھر وحاشيه ان ، حال مجازيا غيرمجازساکن ھستند را شھری 

 ، چنينبنابراين . قلمروئی که دران ساکنند ، ميباشند ، در فاقد مالکيتی "آاکثرحاشيه نشين  جمعيت شھری

اقل امکانات سکونتی که حداي دسترسی ممکن به واحد مسکونیبدون  ويامسکن  بدون مالکيت جمع عظيم 

بھره است » مسکن «که بخش عمده ان حق به » حق به شھر«چگونه ميتوانند از مطلوب را داشته باشد ،

اجاره نشين ھستند ؛ يعنی از حداقل توان مالی  بدون مالکيت ءاين شھرونداناز یبخش ، بلی  ؟ شوند مند

عی چه وضقی که چنين توانی را ندارند ، دراما ماب. ردازند پOزم برخوردارند که اجاره مسکن خود راب

ان  پی تحقق اين ھدف است که  امکاناتی فراھم شود که ، از يکسوبسر ميبرند ؟ مسکن اجتماعی درواقع در

 دستکم  بتدريج ، ھم ندارندتوان مالی برای اجاره سرپناھی راشھروندان که ما لکيتی نداشته ولی ازبخش 

  .، بشوند انات مسکونی حد اقل به اجاره سرپناھی با امک رقاد

  جمله محل سکونت ميباشند ،زساکنان ان فاقد حقوق اجتماعی ازبخش عظيمی ا : شھری ايکه درجوامع    

قطبی شدن جامعه ،   :ء حاشيه مانده ، بمعنی تعديل تدريجیمودن امکانات مسکونی برای بخش درفراھم ن

تعديل چنين عوارضی اگرکمک به انتگراسيون . د بود، خواھ کاھش حاشيه نشينی ، جدانشينی وطرد شھری

جامعه شھری  احادومشارکت بيشتر اجتماعی ،پويائی اقتصادیشک کمک به  اجتماعی کFن شھر باشد ، بی

    .خواھد بود نيزدرروند توسعه کشور

انگی خدمت يگ، بصورتيکه بگونه ای قابل دفاع در شھریصد تراکم ترل شده درکن ايشبنابراين افز     

در  را بخش شھری کشور که ، ھرپژوھش وتحقيق ھمه جانبه ای: ضرورتی استکه  ، باشد) انتگراسيون(

  . انرا تائيد خواھد نمود  روشنیبه مطالعه قراردھد ، شرايط کنونی مورد 

 در ، شھرھاازاين پس درکFن:  نمودادله قابل پذيرش فوق ميتوان مقرربنابراين وبراساس توضيحات و      

 یصورتفقط در -ميزان مصوب بيش از -درکاربردھای مسکونی افزايش تراکم ، جھت اھداف مطرح شده

چنين . به احداث مسکن اجتماعی اختصاص داده شود  تراکم افزوده شده ،ازبخشی  ممکن خواھد بود که ،

 نصيب مالکيت اما اين افزايش تراکم که  .اختياری است"بلکه کامF .نيست مصوبه ای بھيج وجه دستوری



حق احداث بنا بميزان نيمی ازتراکم افزوده  اب، درواقع جامعه شھر ، استکه حقیيا حقوقی ميگردد ؛  حقيقی

تا شھرداری به نمايندگی ازجامعه شھر، بتواند در نيمه . حقيقی يا حقوقی مبادله مينمايد مالک  ءشده درملک

             . د ، مسکن اجتماعی احداث نماي ديگر تراکم افزوده شده

بلکه . ی دارد دتفاوت بنياکنونی  باتراکم فروشیچنين مبادله ای : ھمانگونه که مFحظه ميگردد        

برای احداث مسکن اجتماعی به جامعه شھر –حداقل نيمی ازان  –تراکم افزوده شده اين مبادله بخشی ازدر

ونه شھرداری به مالک بابت تراکم اضافی ،  ،اين مبادله نه مالک به شھرداری در. تعلق خواھد گرفت 

بنابراين چنين مبادله ای  !خواھد پرداخت ن یوجھ تراکم افزوده شده ،نيمه ديگری حق احداث بنا بابت 

اما درضمن . خواھد بود امد شھردر ھای کمجھت منافع مالک ودھکل حقوقی ودرعادOنه بدون مشکبسيار

نخواھد  با بودجه دولتیوساز اگرحاکم برشھر وذينفع ھای ساختطبيعی استکه در جھت منافع سرمايه سود

  !بود 

برخFف تراکم  افزايش تراکم است با شھرداری ،که متقاضی استفاده از ء ھرملکی اين مبادله ميان مالک   

" دقيقا. ايد افزميبرطرد شھری ودرنتيجه حاشيه نشينی و هفروشی که شھر را جوOنگاه برج سازان نمود

     .خواھد شد عوارض مذکورموجب کاھش تدريجی   !برجای گزارد  "تراکم فروشی " ی کهعواقب ءبعکس

. تکيه خواھد داشت ، بيشتر د شھریررد وحتی بسيار خُ روی مالکيت ھای خُ " چنين طرحی مسلما     

. د ھای ساخته شده را تشکيل ميدھن، اکثريت زمينکه در واقع درکFنشھرھای ما ردی قطعات بسيار خُ 

 دربافتھای فرسوده ، اغلب قطعه بندیو تھران  ءدر محFت مسکونی جنوب ، جنوب غربی وشرقی" فرضا

ھارصد چو دويست ، سيصد ،قطعاتی با مساحت صد .   قطعات کوچک اندزمين ھای ساخته شده ويا نشده 

اين . ه شده است حت زمين ھای ساختمسا حداکثر برابر مساحت بنای احداث شده درانھامترمربع که اغلب 

به  مسکونی شان راداشته باشند ، زير بنای کردن سطحدوبرابرزمينھا ھنگامی که مالکين انھا فرصت 

  .چپنين فرصتی خواھند بود راغب به استفاده از "اکثرااحتمال زياد 

 با چنين قطعاتی بناھای احداث شده در" معموO: به اين علت استکه  ،تکيه بيشترروی قطعات کوچکتر   

ازان جمله کاستی ھای مربوط به سازه ويا مقاومت بنا درمقابل . مواجه اند نيزساختمانی  -کاستی ھای فنی



زمين لرزه و يا کاستی ھای ديگری که ميتوان دريک ھمکاری ميان شھرداری ومالکين زمين ھای مورد 

بوط به انجمله  طرحھای مرزا  .بھينه سازی نمود بحث ، بتدريج انھا را درھمه زمينه ھا حتی اOمکان 

ء ھزينه ا ،صورت عايق حرارتی نماھا وبام چنين بناھائیبفرض در ی ، کهرژاتFف انصرفه جوئی از

Oقی طغيرمن"واقعا ھای زياد نماسازي" معموFوبجای ان  ، صرفه جوئی نموده،  رايج ءضروریغير" وک

ح سبک ، کم وزن که با مصال عايقی.  دنمو نما سازی عايق حرارتیبا باھزينه کمتری ساختمان ھا را

ھفتاد  رتی تاژی حرارانموجب صرفه جوئی در ،ويامشابه ان )  پلی استرين( ليتويون وارزانی ھمچون

با وھم   ؛ است ھم کمک مالی برای ساکنين چنين واحد ھائی ،صرفه جوئی زيادی که    . صد خواھد شددر

الودگی ميتوان بميزان قابل مFحظه ای از  -  ھدردادن اندرواقع  يا –مصرف انرژی جوئی بسيارازصرفه 

بFخره بھينه سازی ھای کم ھزينه  .کاست  ،زيست محيطی کFن شھرھاست  معضFت ھوا که يکی از

    ھمکاری مداوم شھرداری با متقاضيان ساختمانی به وصفی که گذشت ، ميتوان انجام داد با ديگری که

  

  فرضی  پروژه دريک پيشنھاد الف ، به اجرا در اوردن  نحوه     

  : واستفاده بعدی ازان ااجرعوامل شرکت کننده در     

 برای ملک خود  کم ساختمانی افزون برتراکم مصوباتر ، متقاضیکه حقيقی ويا حقوقی  ءمالک -1     

       .است 

  .رجامعه شھبه نمايندگی از شھرداری بعنوان مالک واحدھای مسکونی اجتماعی -2     

ايکه دراين مبادله  واحدھای مسکونیبه شھرداری برای مخارج ساختمانیء بانک ارائه دھنده وام  -3     

  .  به شھرداری تعلق خواھند گرفت 

  بنگاه معامFت ملکی محل برای اداره امورنگھداری وساير نيازھای جنبی واحدھای مسکونی  -4     

  

منطقه مسکونی با  درمترمربع  500" زمينی به مساحت فرضا :در اين نمونه فرضی وبعنوان مثال     

ن مطابق با اعه زمينی ميتونين قطچدر. م ينظر ميگيررا در درصد 120 باتراکم مصوب بفرض ،تراکم کم 



زمين پارکينک زير( فضاھای جنبی مساحت زمين به استثنای درصد 120مصوب ساختمانی ميزان تراکم 

متر  600مطابق با ميزان تراکم مصوب سطح مسکونی چنين بنائی  . ود بنای مسکونی احداث نم) وغيره

صد تراکم مسکونیء بنای حال شھرداری به نمايندگی ازطرف جامعه شھرميزان در.  بودواھد خمربع 

اما . داد  خواھد افزايش ، درصد 240به  ، رصدد صد ، بفرض ودنصد باافزدر 120از ور رامذک

 قطعه چنين. تعلق گيرد  -بنمايندگی شھرداری -تراکم اضافی به جامعه شھرنيمی از : مشروط به اينکه 

مساحت مسکونی قابل ساختمان باشد ويا اينکه دران قصد ساختمان داشته باشند ؛  ساخته شده اگر زمينی

سطح  ، خواھد شدقادرزمين اکنون بااين پيشنھاد مالک . بود خواھد مترمربع ويا کمتر 600دران ، حداکثر 

 300 مشروط به اينکه البته.  افزايش دھد ، بعمرمتر 1200تا  را خودوياساخته شده  قابل ساختمانای بن

مالک درپايان کار :اين مثال بدبن ترتيب در. تعلق داشته باشد  -جامعه شھر –بع ان به شھرداری مرمتر

 ونی ساخته شده ،بنای مسکمربع متر 300و  900مالک  به ترتيب ھرکداميا حقوقی وشھرداری  حقيقی

  .  شدخواھند 

 مالک چون.  برای مالک زمين مبادله سود اوری استچنين توافقی ، . ھمانگونه که مFحظه ميگردد      

بنای مسکونی خود را سطح ) تراکم فروشی نظير ( به شھرداریبدون ھيچ پرداختی  ازيک سو ، ميتواند

سھم ساختء با پرداخت ھزينه ازسوی ديگر. د تراکم مصوب افزايش دھاز صد بيشدر 50دراين مثال 

.    ، انھا ميتوانند پروژه خودرا با امکا نات سھل ومناسب تری به اجرا دراورندبه مالک يا مالکين  شھرداری

مربع سھم متر 300اين مثال مخارج ساختمانیدر( ء سھم خود ساختمانی مقابل ، ھزينهدر ھم شھرداری

 ساختمانی پرداخت شده توسط   ھزينه ازانجا که اکنون . خواھد پرداخت کين لابه مالک ويامرا ) شھرداری 

 از يک کمترارزان ترين بھای زمين  مناطقی باحتی درشھرتھران در" شرايط فعلی فرضاشھرداری در

نتيجه  رد  .خواھد شد صد ان در 25تا 20" مثF امده ،رادرجبه ا چھارم بھای تمام شده واحدھای مسکونی

  ريسک ودغدغه ای برای شھرداری گونهبانک وام دھنده ميتواند اين مبلغ را بدون ھيچن حالتی ، درچني

چندين برابر وام  - شھرداری سھمواحدھای مسکونی ء ارزش بازار –چون ضمانت اين وام .  تامين نمايد

ذ اجاره اخبھره چنين وامی نيزبسھولت ازمحل عFوه بران پرداخت ھزينه و. ارائه شده خواھد بود 



تراکم فروشی مبلغی که در: نکته بسيارمھم ديگراين استکه  . استقابل پرداخت واحدھای اجتماعی مذکور

واحدی که بافروش تراکم ساخته شده بازار بھایصد بسيارکمی ازھرداری بابت فروش کسب مينمايد درش

اين اين پيشنھاد انچه ازدراما   !ان است  صددر 10کمتراز حتی يعنی درشرايط کنونی .  ، ميباشد  است

واحد  بازار بھای درصد 80تا  70از بيش دست کمدرواقع ودرپايان کار ،يب شھرداری ميشودله نصدمبا

 . ه شھر ويا شھرداری است عی که واحدھای اجتماعی ساخته شده متعلق به جامئانجااز . است ساخته 

مبلغی  از ، بيشدراين مبادله  شھرداریلق به واحدھای متعدرصد از ده  با فروش حداکثرميتواند  شھرداری

 - داریيعنی در اين حالت شھر  ؟!! به شيوه ای که تاکنون انجام داده ، بدست اورد ،که دراثرفروش تراکم 

نخواھد داشت ؛ بلکه چندين  امددرکاھش نه تنھا دغدغه ای بعلت ممنوعيت فروش تراکم و  - جامعه شھر

 " تراکم فروشی "ناشی ازعFوه بران بجای تشديد مشکFت  .خواھد اورد ربدستبرابرانرا برای جامعه شھ

تعديل عوارض  ھم موجب - ازبھای بازارکمتر -بصورت ، مسکن اجتماعی  حد ھاابا اجاره دادن و کذائی

يعنی بسھولت تشديد مشکFت  . امدترخواھد شدقابل مFحظه ای به دھک ھای کم در کمک نامبرده وھم

  .راثرتراکم فروشی ، را به تعديل تدريجی مشکFت مذکور تبديل خواھد نمودبوجود امده ، د

سود  يعنی .که درشرايط کنونی به جامعه شھری نميرسد  ھنگفتیچنين تفاوت  :بايد پرسيد اکنون       

نصيب چه   ؟ کجا ميرودايجاد مينمايد ، به  برای سودگران وبرج سازان خريد تراکم  که یواقعی ھنگفت

مواجه  با ،واقع چنين پيشنھادی بنابراين در ! حاکم برشھرسرمايه سوداگربه   روشن است ،؟ ميشود ی کسان

متعلق به  اقعودر ، ان فروخته شدهو  به اين که تاکنون افزايش تراکمی  :اصولی وتوجه به اين مھم که

ا انھا چندين برابر مبلغی ت !بفروشد انرا به اين ان نميبايست ،شھرداری  یحقوقازنظر. جامعه شھری است 

 اما اکنون با چنين  پيشنھادی بخشی ازانچه ، .که برای خريد تراکم به شھرداری ميپردازند سود ببرند 

اھد امد ، خوتيجه دھک ھای کم درودرن، به شھرداری وجامعه شھر سوداگران انباشت ميشودگشاد کيسه در

ايا باوجود چنين   .عھده ان برميايدھم از بستانیساد ه است ، ھرکودک دحساب وکتاب ان بسيار !يد رس

   !!بعيد نميدانيد ؟ اجرای چنين پيشنھادھائی راائی، شما خواننده محترم پذيرش وذينفع ھ



ورت رقت انچه بصئی که بصورت مجموعه ھای بزرگ نظيرطرحھانکته ديگراينکه دوری جستن از     

موجب . ديد احداث شده اند درشھرھای ج  - از نظر سيمای شھری ، معماری وھويت شھری –باری 

خوان ، ھماھنگ باسيمای و بافت شھری موجود شکل گرفته انتگره وھم" بنا ھای جديد کامF : شدخواھد 

   . داشته باشد  را وھرمورد ، ھويت وکاراکتر مربوطه خود

پيشنھاد بگونه ای اين ماعی  با محيط اطراف خود ، که درمسئله ھماھنگی کامل واحد مسکونی اجت    

Fتوفيق چنين طرحھائی واقعا در امری است که ، طبيعی وبدون ھيچ کم وکاستی رعايت ميشود" کام "

مسئله ايکه بعلت قطبی . ميشود  چندپارگی بافت شھریيعنی مانع جدانشينی و. اھميت تعيين کننده دارد 

   ! ود ما ، بسرعت قابل شکلگيری است بودن جامعه واختFف زياد توان مالی طبقات اجتماعی در وضع موج

؛  مواجه نيستيم" مطلقا احداثشده ، سکن اجتماعیمجزائی که در ان  اين حالت بامحله ، شھرک ويا منطقهدر

 نقاط مختلف شھر ، در صورت تمايل مالک ويا  مالکين ان ، ساختهبلکه درساختمانھائی که ازاين پس در

عFوه بردوری جستن ازايده   !مسکن اجتماعی ھم وجود خواھد داشت  سازی خواھند شد ؛ چند واحدويا باز

ئی وبھرمندی از امکانات احداث چنين واحدھا؟ برای ! ھای متعارف"مکانيابی"ضروری ومشکل افرين غير

نيز ، قابل  ھمه نقاط شھر، توجه  به معماری اين واحد ھا از نظر اندازه ومساحت مطلوب انموجود در

 ولی. بايد مساحت ھای زياد داشته باشندتجربه نشان داده که ھرچند اين واحد ھا ن.  استاھميت بسيار

: گفته شده چنانکه يعنی بفرض . راق شود اغ ،بنای انھا ھم نبايد  ردرکوچک بودن ومحدويت سطح زي

" چنين تعيين مساحتی حتما. د نداشته باشمربع متر 50تا  35اجتماعی مساحتی بين  مسکن واحدھای

  دبايميھرچند .  شده استمسئله داری قائل  ءچون برای اين واحد ھا استثنای .شدمشکل مواجه خواھد با

از بقيه مستثنی  را نه تا اندازه ايکه انھا ليکن ؛ نمودتعيين بزرگی اين واحد ھا صرفه جوئی را رعايت در

  حد ھای کوچک ومتوسطابه با ووبيش مشا کمرااين واحد ھا  : سطح زير بنانظرابراين ميتوان ازنب  !کند 

           . گرفت در نظرمحل ھردرموجود 

 انھا ميتواند اجاره  شھرداری ؛ ھند بودامتعلق به شھرداری خو پيشنھاد ،اين در ، که ھاحد اکنون اين وا    

ھای اجاره بھای بازار برای چنين واحد برابربا ، يا صددر 100درصد و حداکثر تا  30تا 20راحداقل بين 



ن اجاره بھا رابرای دھک ھا کم ميزا ، جامعه شھر شھرداری بصFح ديد يعنی ! تعيين نمايد مسکونی 

  .خواھد کرد تعيين  ، بسته به ھر مورد ،ميان حداقل وحداکثر مذکور دامدر

 ھمينقدرکه رفته رفته بخشی از واحدھای مسکونی شھر به جامعه شھرتعلق داشته: واقعيت اين استکه       

باشد ، حتی اگر ميزان اجاره اينگونه واحد ھا تفاوت کمی با بازار اجاره داشته باشد ؛ بازھم ميتواند نقش 

  .  تنظيم کننده بازار وجلوگيری از افزايش بی رويه قيمت ھا را بگونه محسوسی ايفا نمايد 

به گسترش تشکيFت زی نيا ھا به اجاره ونگھداری اين واحد مربوطبرای اينکه شھرداری جھت امور      

 ان در صد 5تا  2بفرض  -واحدھا اجاره بھای اين درصدی از پرداخت ، ميتوان درمقابل خود نداشته باشد

ومستقFت Fک مFت امابنگاه ھای مع به رااين امور. معمول است نيزکشورھای ديگر بسياریکه در  ،

  .  ايد واگذارنم لمحھر

  

  

ازطريق  »ملکی« وسپس »اجاره ای«نخست  احداث مسکن مالکيت مشترک، : ب . نھادپيش         

  ُخردبسيج پس اندازھای 

ه پس اندازھای متکی ب" عمدتا، که استمالکيت مشترک واحد ھای مسکونی  پايهبر ،ب  -پيشنھاد        

اجاره کامل مسکن  به خريد ويا پرداختئيکه بخش عمده دھک ھای کم درامد قادر ازانجا. ُخرد خواھد بود 

ميتوان ازطريق شراکت انھا با . نميباشند  روبه افزايش اند ،" در حاليکه اجاره بھا مرتبا مورد نيازشان

بانی وحمايت جامعه شھری ، يپشتازطريق  يعنی. ايجاد نمود » مسکن مشارکتی«نوعی  شھرداری ،

البته  - خودرا ءزھای ، ُخرد واندکپس اندا متقاضيان کم در امد بتوانند ، شرايطی بوجوداورد که ،

     . گرفتدرچنين مشارکتی بکار  - گرددحفظ وتامين شان بصورتيکه منافع وحفاظت اندوخته اندک 

اين  . اندکی شرکت سھامی عامی را تشکيل ميدھد" بدين ترتيب که شھرداری با سرمايه اوليه نسبتا     

چنين شرکتی با دارا بودن تعداد سھام چند ميليونی   .شرکت مالک واحد ھای مسکونی شراکتی خواھد شد 

را دارند ، سھام انخريد " کليه افرادی که قصد ، استفاده ازتسھيFت ، ويا اينکه صرفاسھام خودرا به ميتواند 



زمان واحد ھای  فروش سھام خود ميتواند به مرورسپس  با  اين شرکت باسرمايه اوليه محدود و  . بفروشد

ھدف عمده . خريداری نمايد ،  را ازسازندگان متفرقهانھا ، را توليد نموده يا اينکه نياز مسکونی مورد

شرکت را خريداری که سھامی از ھرمتقاضی .ست اجاره مسکن به سھامداران ان اولويتء طرح ايندر

 که ازانجا. اولويت خواھد داشت  ینومسک چنين واحدھای اجاره، بسته به تعداد سھامش در نموده باشد

اجاره انھا کمی " ميتوان انتظار داشت که فرضا، باکمک اوليه شھرداری درخريد واحد ھای مورد نظر

بفرض  ، اين متقاضی اجاره ھم اينکهبنابر .باشد بازاربھای از – کمتر درصد 20 تا" فرضا -کمتر

خواھد  ، داردکه  –درواقع مالکيتی  – سھام  به ھم به نسبت؛ وخواھد پرداخت صد اجاره بھا کمتردر20

درواقع متقاضی اجاره مسکن  .اجاره بھای واحد خود بکاھد توانست ، بفرض ده درصد ويابيشر از

ھم چون سھامدار شرکت مذکوراست نيازی به . مشارکتی ھم اجاره اش کمی کمتر اجاره بازار است 

اگر سھامش بيست " فرضا .پرداخت ، انچه امروزه در جامعه ما بنام وديعه معروف شده ، نخواھد داشت 

در  50ابه در بازار حدود اجاره اش نسبت به واحدھای مش. اش باشد  یتا سی در صد بھای واحد مسکون

صرفه جوئی نموده  محدود ،بميزان بسيارمتقاضی فوق بتواند ، حال ھرچند اکنون اگر. صد کمترخواھد شد 

چنين وضعيتی در .اره بھايش کاسته خواھد شداجنسبت از بازھم به ھمان. سھام خود بيافزايدميزان بر ،

وام ک به کم صورت راغب بودن ، خواھد توانست ، در رفتسطح معينی فراترکل سھامش از کهھنگامي

بفرض  مالک واحد مسکونی  ،برای پرداخت مابقی بھای واحد مسکونی  بانکی ويا تسھيFت مشابه

امد دھک ھای کم در: دارد   اين واقعيت توجهعمده ای به اين پيش نھاد بطور. اری خود شود استيج

گاه  ، يعنی داروندار انھاست ءواقع ھمهاين اورده در. اورده ای را فراھم مياورند مشقت بسيارھنگامی که با

 بنابراين ھنگامی که چنين اورده صرف. را فراھم کنند ا ميفروشند تابتوانند مبلغ مذکورپای خود رفرش زير

آورده محدود ان  .ميگردد  ، داخل شھر استکه واحد ھای مسکونی ان در ، شنھادیخريد سھام شرکت پي ،

 شودميبکارگرفته  وبا افزايش بھا ھمچون سايرامFک ومستقFت داخل شھر ، مطمئن ومنطقیبرای اوبسيار

بمراتب ارزش بيشتری  اما –که ازطريق خريد چند سھم بدست امده  -محدود انھا  مالکيت يعنی ھرچند. 

چون   .نموده اند پرداخت تا انچه برای واحدھای مسکونی شھرھای جديد ويا مشابه ان  ، واھد داشتخ



 ! داخل کFنشھر قابل مقايسه نيست  واحد مسکونیشھرھای جديد به ھيچ وجه باارزش واحد مسکونی در

ازبازار بيشترگيری  و کمک به امکان بھره متقاضياناين ای بامشقت زياد فراھم شده ورده آحفظ ارزش 

         . جدی گرفته شود "ی ميبايد کامF، مسئله ايست که درھرطرح مسکن

 " چندانی به کمک دولت نداشته وعمدتا؛ ھردو پيشنھاد اتکا ونياز ميشودھمانگونه که مFحظه در پايان      

: شھری استکه رفتن ثروت ھنگفت وحق جامعه جلوگيری ازھدر يا شھری و هقائم به امکانات جامعمتکی و

اين عرصه ، فعال درھای سوداگرکFن  سرمايه بهشرايط حاضر بی وقفه کذائی ، در" تراکم فروشيھای"با 

  !!افزوده است 
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