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چکیده
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،سیاست مسکن به عنوان یکی از ابعاد سیاست اجتماعی -رفاهی متأثر از جهت گیری
ها ،رویکردها ،ایدئولوژی و جریان فکری حاکم بر سیاست های دولت ها بوده است .در این راستا پرسش پژوهش حاضر
این است که به لحاظ مقایسه ای رویکرد و عملکرد دو دولت احمدی نژاد و روحانی بر سیاست اجتماعی  -رفاهی در حوزه
مسکن در فاصله سال های  1384الی  1399شمسی چگونه بوده است ؟ برای پاسخ به این پرسش ،سیاست مسکن مبتنی بر
اسنادباالدستی ،ابعاد درون داد قانونی و برون داد عملیاتی  -اجرایی در طول سال های  1384تا  1399با استفاده از داده های
کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفته است .یافته ها و نتایج نشان می دهد سیاست مسکن به لحاظ قانونی در مقطع زمانی مورد
بررسی تابعی از رویکرد ،سیاست و ایدئولوژی دولت حاکم وقت بوده است اما از بعد اجرایی و عملیاتی با وجود تفاوت در
نوع و ماهیت سیاست گذاری مسکن این دو دولت ،نتایج و عملکرد سیاست گذاری در حوزه تأمین مسکن بخصوص برای
اقشار و طبقات کم برخوردار تقریباً مشابه و نزدیک به هم بوده است .این مهم ضمن انعکاس اختالفات ایدئولوژیکی دولت
های احمدی نژاد و روحانی ،بیانگر ناکارآمدی و عدم سنجیدگی رویکرد و سیاست های دو دولت یادشده در حوزه تأمین
مسکن مناسب طبقات و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بوده است ،مواردی نظیررانت زمین و مسکن ،سوداگری زمین،
افزایش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی و نیز افزایش میزان بی مسکنی و بد مسکن.
واژه های کلیدی :سیاست رفاه اجتماعی  ،سیاست مسکن  ،مسکن غیررسمی  ،مسکن اجتماعی.
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مقدمه
از مهمترین دگرگونی ها در ساخت و کارکرد دولت در دوران مدرن را می توان نقش و جایگاه دولت
در حوزه تدوین سیاست های اجتماعی دانست ،تا جایی که برخی اندیشمندان ،سیاست گذاری اجتماعی
را مسأله محوری دولت مدرن می دانند و جریان ها ،احزاب و ایدئولوژی های سیاسی را حول این محور
دسته بندی می کنند .یکی از حوزه های مهم در سیاست گذاری اجتماعی مسکن است .مسکن در زمره
اساسی ترین و حیاتی ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد(زیاری و
همکاران .)1: 1389 ،مسکن به مثابۀ نه تنها یک مکان فیزیکی و سقفی باالسر ،بلکه جایی است که فراغ
و آسودگی شهروندان جامعه در آنجا شکل می گیرد .از این رو مسکن تنها به سرپناه محدود نمی شود،
بلکه همسو با تشخص دادن به شهروندان یک جامعه است .بنابراین مسکن نه تنها با سطح شهروند گرایی
در ارتباط است ،بلکه با میزان رفاه اجتماعی رابطه ای وثیق دارد .در واقع تأمین مسکن بیشتر در خدمت
اقشار کم درآمد است چرا که سطح رفاه این اقشار ،سطح رفاه یک جامعه را تعیین می کند ،نه صرفاً رفاه
اقشاری که بهره مند از سرمایه اقتصادی هستند و خود می توانند در بازار آزاد اقدام به تهیه مسکن
نمایند(هزار جریبی و غفاری.)79: 1398 ،
همه کشورها به نوعی با مشکل مسکن مواجه هستند و برای رفع آن سیاستهای متنوعی را در پیش
گرفتهاند .به طور کلی ،دولت ها با هر سطح از توسعهیافتگی و خصوصیات جمعیتی به شکل گسترده
برای حل مسأله مسکن اقدام نمودهاند( .)Dolimg,1997عالوه بر جوامع سوسیالیستی که دولت برای
تأمین مسکن مورد نیاز مردم به شکل گسترده نقش ایفا مینماید ،در کشورهای دیگر نیز دولت از طریق
سیاستهای مختلف در تأمین مسکن جامعه دست به اقدام میزند ،مانند سیاست کنترل اجاره ،تأمین
مسکن از طریق دولت ،کمکهای مالی ،تنظیم و اعطای یارانه و به کارگیری ابزارهای گوناگون برای
محدودنمودن تقاضای مسکن(عابدین درکوش .)1386 ،طبق اصول  31و  43قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
در ایران سیاست گذاری در حوزه مسکن مسأله ای بس متشتت و مناقشه برانگیز بوده است .سیاست هایی
که می توان ریشه و مبانی آن را قبل از انقالب اسالمی هم دنبال نمود .سیاست های مسکن اگرچه از
دوران قبل از انقالب در برنامه های عمرانی گنجانده شده اند ،اما بیشتر شکل طرح ها و پروژه هایی هستند
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که در قالب برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین مطرح شده اند .اشاره صریح به تأمین مسکن گروه
های کم درآمد و محرومین اساساً مربوط به دوران پس از شکل گیری انقالب اسالمی است .استدالل
درباره مسأله مند بودن سیاست اجتماعی مسکن در ایران با استناد به شواهد موجود بر این موضوع داللت
دارد که هریک از دولت های بعد از انقالب ،با توجه به ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی حاکم و رویکرد
ایدئولوژیکی خاص و متفاوت خود ،برنامه ها و سیاست های رفاهی مطرح کرده اند و قصد رسیدن به
اهداف مختلفی را داشته اند(هزار جریبی و غفاری.)79: 1398 ،
نگاهی به فراز و نشیبهای  40سال سیاست مسکنی دوران بعد از انقالب اسالمینشان می دهد که ایده
دولت ها در هیچ دورهای بهاندازه دولت های احمدی نژاد و روحانی قابل توجه نبوده است(غفاری،
 .)205 :1398در بخشهای کالن بررسی موسع به این سیاستها در نگاه اول مسکن مهر در دولت احمدی
نژاد و مسکن ملی در دولت روحانی را تداعی میکند اما به لحاظ ایده پردازی در سطوح میانی سیاستها
میتوان گفت که شاید دو ایده بیشتر از همه در این دو دولت توجه مردم را به خود جلب کرد؛ یکی ایده
واگذاری زمین  1000متری رایگان برای ساخت ویال در دولت احمدی نژاد و دیگری ایده ساخت مسکن
 25تا  35متری در دولت روحانی ..با این حال چالشهایی بر سر راه تحقق این امر وجود داشته از جمله
اینکه در بسیاری از مواقع طرحهایی که برای حل مشکل مسکن ارائه میشوند یا در مرحله تئوریک یا
در مرحله اجرا ممکن است دارای ضعفهایی باشند که در نهایت به خانهدارشدن مردم ختم نشود درست
مثل ایده زمین رایگان 1000متری .از سوی دیگر کارشناسان انجمن انبوهسازان معتقدند زمین مناسب،
منابع مالی ،مصالح و نیروی انسانی از جمله مولفههای اصلی تولید مسکن است که در یک نگاه کلی
مشخص میشود در شرایط فعلی(دولت روحانی) در همه این موارد تنگنا و کمبود وجود دارد.
در رابطه با سیاست مسکن دولت احمدی نژاد باید گفت هرچند که اصل عزم این دولت برای حل مشکل
مسکن مردم در قالب طرح «مسکن مهر» ،قابل تحسین بود ،اما ،اصل این کار خوب با اشکاالتی چون
غیر اصولی بودن جانمایی مسکن مهر ،شعاری و سیاسی شدن پروژه  ،تورم زا بودن منابع تخصیصی،ضعف
امکانات و خدمات زیر ساختی و ....همراه بود که باعث شد یکی از کارهایی که می توانست به عنوان
شاهکاری از دولت احمدی نژاد باشد ،به پاشنه آشیل دولت وی تبدیل شد .در دولت روحانی نیز ایده ها
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عمدتا در سطح پیشنهاد باقی ماند و در یکی دوسال اخیر اقدامات اندکی برای ساخت مسکن ملی انجام
شده است.
در مورد مقایسه سیاستهای دولتهای حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در زمینه مسکن باید گفت
تفاوت چندانی در سیاستها نمیتوان پیدا کرد ،دولت احمدی نژاد مسکن مهر را در حد انبوه ساخت و
در اختیار مردم قرار داد ،اما در همان زمان که این پروژه در حال جلو رفتن بود ،یعنی بین سالهای 1387تا
 1391جامعه شاهد انفجار قیمت مسکن به خصوص در سال  90و  91است ،لذا به نظر می رسد که آن
سیاست برای کنترل قیمت مسکن جواب نداد .در دولت روحانی نیز علیرغم پیگیری همان سیاست  ،در
قالب طرح های مختلف نظیر مسکن ملی ،طرح بازآفرینی بافت های فرسوده ،وام ودیعه مسکن ،گرفتن
مالیات از خانه های خالی و ...شواهد امر نشان می دهد و اثرات چندانی بر کنترل قیمت مسکن و مسکن
دار شدن طبقات متوسط و پایین دیده نمی شود.
این مطالعه مقدمه ای برای بررسی رابطه میان رویکرد سیاسی دو دولت احمدی نژاد و روحانی و سیاست
اجتماعی  -رفاهی در حوزه مسکن در حد فاصل سال های  1384الی 1399است .بنابراین تحقیق حاضر
با تمرکز بر این حوزه در پی پاسخ به این پرسش اصلی تحقیق است که تأثیر رویکرد دو دولت احمدی
نژاد و روحانی به لحاظ مقایسه ای بر سیاست اجتماعی  -رفاهی در حوزه مسکن در فاصله سال های
 1384الی  1399شمسی چگونه بوده است؟ لذا با توجه به این مطالب سعی می شود مهمترین سیاست
های تأمین مسکن در هر کدام از این دو دوره استخراج گردد و سپس برنامه های توسعه کشور به موازات
سیاست دولت های احمدی نژاد موسوم به دولت مهرورزی و دولت روحانی موسوم به دولت تدبیر و
امید و نمونه ای از طرح های تأمین مسکن بررسی ،نقد و آسیب شناسی گردد.
توانمندسازی و مشارکت دو مفهومی هستند که در سیاست گذاری اجتماعی مسکن اقشار کم درآمد
حائز اهمیت هستند و در ادبیات متأخر سیاست گذاری مسکن مورد تأکید قرار گرفته اند .این دو مفهوم
کارکرد دوگانه ای را سبب می شوند؛ یعنی آنکه این دو مفهوم به چه صورت تبیین می شوند ،اهمیت
دارد .نظام رفاهی و سیاست گذاری اجتماعی مسکن در سطوح کالن کارکرد این دو مفهوم را مشخص
می نماید .از سویی کارکرد این دو مفهوم افراد جامعه را آماده مالکیت می نماید و از سویی دیگر مفاهیم
توانمندسازی و مشارکت به دنبال عدم مالکیت در مسآله مسکن است .بسته به اینکه رویکرد سیاست
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گذار چیست و به دنبال تحقق چه اهدافی در حوزه سیاست گذاری است استراتژی توانمندسازی و
مشارکت می تواند مورد بهره برداری متفاوتی قرار بگیرد و نتایج متمایزی را رقم بزند(هزار جریبی و
غفاری.)90: 1398 ،
به دالیل متعدد ذیل مسکن در مطالعات مربوط به رفاه و سیاست اجتماعی واجد اهمیت بوده و بخش
مهمی از مباحث این بخش را به خود اختصاص داده است:
 از آنجا که مسکن بیانگر حوزه ای از رفاه است که بازار در آن اقتدار دارد ،بنابراین مطالعه مسکنموجب آشنایی با نقاط قوت و ضعف بازار در تأمین نیازهای افراد می گردد.
 از آنجا که مسکن ارتباط پیچیده نیازها و نیز چگونگی تعریف آن ها را برجسته می کند ،بنابراین برایتعریف مسکن یا خانه ای مناسب باید از مفاهیم کیفیت و خودگردانی بهره جست .بنابراین اگر کسی
سقفی بر باالی سرش داشته باشد اما در محیطی پر ازدحام و توأم با مخاطرات بهداشتی زندگی کند لزوما
نمی توان گفت که وی دارای خانه ای مناسب است .افراد در چنین موقعیت هایی می توانند به عنوان بی
خانمان تعریف شوند؛ و یا اگر شخصی واقعا در امور مسکن خود حق دخالت نداشته باشد ،باز هم بی
خانمان است.
 سومین دلیل که مسکن به عنوان یک حوزه کلیدی در سیاست گذاری اجتماعی محسوب می شود ایناست که مسکن با سایر مقوله های رفاهی همچون بهداشت رابطه ای تنگاتنگ دارد.
افرادی همچون مشکینی و شاهرخیفر( ،)1399اطهاری( ،)1390قاراخانی( ،)1395برادران( ،)1397هزار
جریبی و غفاری( ،)1398فالحی( ) 1397از پژوهشگرانی به شمار می آیند که در خصوص سیاست
گذاری حوزه مسکن به انجام تحقیقاتی تحقیقاتی با رویکرد اقتصاد مسکن ،برنامه ریزی شهری ،معماری
و اقتصاد سیاسی ،سیاست های مسکن پرداخته اند که در ذیل به نتایج برخی از آن ها اشاره می گردد.
مشکینی و شاهرخیفر( )1399در کتاب «سیاستگذاری مسکن در ایران» ضمن ارایه تصویر جامعی از
سیاست گذاری مسکن در طول  70سال نظام برنامهریزی در ایران بر این اعتقادند که در وضعیت کنونی
مدیریت زمین و مسکن شهری بهنوعی تابع اصول اقتصاد آزاد بوده و به عبارتی در چارچوب سود برای
سود بیشتر عمل میکند؛ و با سازوکار همان بحث داروین مبنی بر بقای اصلح مطرح میشود و در چنین
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بازاری هرکس دارای توان اقتصادی باالتری باشد میتواند بهترین موقعیتهای شهر را تحصیل نماید،
بهطوریکه گروههای کمدرآمد نهتنها نمیتوانند زمینهای با موقعیت خوب را در اختیار گیرند بلکه به
خارج از محدودههای رسمی شهر جهت تأمین سرپناه پرتاب میشوند و موجبات شکلگیری بازار
غیررسمی زمین و سکونتگاههای غیررسمی را فراهم میآورند .عالوه بر این دیدگاه سود برای سود
بهمرور زیستبوم شهری را نیز تخریب خواهد نمود .لذا برای از میان برداشتن این سازوکار و انسانی
نمودن بازار با رهیافت اقتصاد پایدار جهتدهی و اصالح سیاستگذاری دولت در این عرصه ضرورت
دارد.
مطابق اصل  31و  43قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،داشتن مسکن متناسب با نیازها ،حق هر فرد و
خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص
روستانشینان و کارگران ،زمینه اجرای این اصل را فراهم سازد(مجتهدزاده .)1383 ،ماده  41سند چشم
انداز بر توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش
تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساسی که ابالغ خواهد شد ،تأکید مینماید .همچنین ،ماده  48بر ارتقا ظرفیت و توانمندیهای
بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع ،اطالعات ،فنآوری ارتباطات و توسعه پیوندهای
فنی ،اقتصادی و مالی آن تاکید می نماید.
اولین تالش برای تدوین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که بهصورت گسترده و
مشروح بعد از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت به سالهای اولیه پیروزی انقالب یعنی سالهای 1359
و 1360بازمیگردد .لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلی و اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور به
تصویب مجلس شورای اسالمی نرسید .بدین سبب در سالهای اولیه پس از انقالب به دالیلی ازجمله
فقدان سیاست قاطع و روشن ،تصمیمات پراکنده ،متناقض و دخالتهای بیمورد عوامل غیر ذیصالح در
بخش مسکن فرصت تاریخی که در جهت تدوین برنامه و اجرای آن به سمت خودکفایی و توزیع عادالنه
امکانات فراهمشده بود ،از دست رفت و عمالً کلیه امور اجرایی دولت ازجمله برنامههای مسکن بدون
هرگونه برنامه مشخص و مصوبی انجام میگردید(مشکینی و شاهرخیفر1399،؛ قنبری ،ظاهری1389 ،
.)83:
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اولین برنامه پنجساله توسعه کشور بعد از انقالب در سال  1368به تصویب رسید .ازجمله انتظاراتی که از
بخش مسکن وجود داشت ،ادامه جدی روند بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ با نرخ باالی تخریب
بود که خود برنامه مدون و طرحریزیشدهای را میطلبید .با اینحال اهداف کلی این برنامه؛ تأکید بر
تقویت نقش بخش غیردولتی؛ تقلیل سهم بخش دولتی به حدود  6درصد و افزایش سهم بخش خصوصی
و تعاونی به میزان  94درصد؛ ساخت مسکن کارگری و کارمندی و خانهسازی در مناطق آسیبدیده
توسط دولت؛ تخصیص اعتبارات دولت به مسکن کارگری و کارمندی ،پرداخت ما به تفاوت تسهیالت
بانکی توسط دولت؛ تغییر در شیوههای ساخت ،هدایت تولید مسکن جدید به زیربنای کمتر و کیفیت
بهتر و تشویق انبوهسازی مسکن بود(قانون برنامه اول.)6 ،10 ،11 ،35 ،50 :1369،
برنامه دوم توسعه به دلیل مشکالت ناشی از تدوین و تصویب آن با یک سال تأخیر تهیه ،تصویب و ابالغ
گردید .در این دوره ،به علت حاکمیت نسبی نظام بازار آزاد بر بازار کالن اقتصادی تفکرات بازارگرایانه
بهنوعی تأثیر خود را در بخش مسکن و هدفگذاریهای کمی و کیفی بر جا گذاشت .مهمترین اهداف
این برنامه نیز ساخت مسکن اجتماعی برای گروههای خاص؛ اعطای تسهیالت دولت در قالب مسکن
حمایتی؛ تشویق پسانداز بخش خصوصی (سیاست پاک) ،1پرداخت یارانه سود تسهیالت اعطایی به
مسکن حمایتشده در قالب برنامه کمکهای اعتباری بودجه دولت ،فروش اوراق مشارکت در قالب
تبصره  85بود(خزائی.)5 :1378 ،
بخش مسکن برنامه سوم توسعه به لحاظ اهداف و سیاستهای اتخاذشده ،همچنین ازلحاظ استفاده از
شاخصهای بیشتر در امر مسکن ،متفاوتتر از برنامههای قبلی بود .در این برنامه سعی گردید برای کلیه
اهداف اعم از کیفی و کمی برنامه عملیات و راهکار مشخص اجرایی پیشبینی گردد .سیاستهای
تدوینشده این برنامه شامل؛ آزادسازی بازار مسکن؛ حل مشکل مسکن گروههای کمدرآمد ،ساخت
واحدهای استیجاری و واگذار نمودن آن به گروههای خاص(زنان سرپرست خانوار ،خانوارهای تازه
تشکیلشده و سایر اقشار کمدرآمد بهصورت اجاره بهشرط تملیک)(عبدی و دیگران-241: 1390 ،
 ،)240تأمین  92درصد سرمایهگذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی و بقیه توسط بخش دولتی؛

 .1هدف اصلی از اجرای سیاست مسکن در برنامه دوم ،اجرای سیاست پاک بود .سیاست پاک عبارت از پس انداز ،انبوه سازی و کوچک سازی می باشد.
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انعقاد موافقتنامههای بانکی جهت اعطای تسهیالت ،معافیتهای مالیاتی و اعطای تسهیالت بانکی با
یارانه قابل تقسیط به انبوهسازان؛ حمایت از سیاستهای انبوهسازی در قالب اجرای طرحهای اسکان،
اعمال مقررات و ضوابط ناظر بر صرفهجویی در مصرف انرژی در ساختمانها بود(گزارش اقتصادی سال
 1382و نظارت بر عملکرد چهارسالۀ برنامۀ سوم توسعه.)1514-1516 :1383 ،
در برنامه چهارم توسعه نیز دولت سیاستهای تأمین مسکن گروههای خاص ،واگذاری حق بهرهبرداری
از زمین بهصورت اجاره بلندمدت  99ساله (طرح مسکن مهر) به گروههای خاص ،دادن کمکهای
اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی؛ ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها ،استاندارد
کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی ،صنعتی کردن ساختوساز ،ایمنسازی و
افزایش سرعت ساخت و صدور خدمات فنی و مهندسی ،تدوین طرح جامع مسکن با رویکرد توسعه
پایدار را به اجرا درآورد .مداقه در مفاد این برنامه نشان میدهد فقدان یک برنامه راهبردی و مشخص
درزمینۀ مسائلی همچون تأمین مسکن در کشور ،نهایتاً موردتوجه مسئولین امر قرارگرفته و پس از گذشت
 3برنامه توسعه و کسب تجربیات  27ساله بعد از پیروزی انقالب ،ضرورت وجود یک برنامه جامع و
کالن در خصوص مسکن احساس گردیده و در قالب برنامه چهارم توسعه به وزارت ذیربط تکلیف
گردید(برنامۀ چهارم توسعه .)48-52 :1372 ،بر این اساس پیشبینیشده بود که طی دوره پنجساله برنامه
جمعاً  3108هزار واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تولید شود که گزارشهای بانک مرکزی از
فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی در این پنج سال حاکی از احداث  2682هزار واحد مسکونی است
که تحقق  86درصدی را نشان میدهد.
برنامه توسعه پنجم در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد ،نیازمند و زوج های جوان ،حمایت از
تولید حرفهای ،انبوه و صنعتی مسکن ،اجباری کردن استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و
طرحهای صرفهجویی انرژی ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ،توزیع بهینه منابع یارانه ها به
منظور حمایت از گروه های هدف ،استفاده بهینه از بازارهای پولی و مالی در جهت تنظیم و تعادل بخشی
به بازار مسکن به تصویب رسید(گزارش نگاهی بر سیاست های اجرایی بخش مسکن در برنامه های
توسعه ،وزارت راه و شهرسازی .)1396 ،متأسفانه آنچه از اهداف برنامه پنجم توسعه تحلیل میشود؛ چنین
مینماید که از سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت حمایتهای قانونی و مالی به عمل نیامده و
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تسهیالت و اعتباراتی بدان اختصاص داده نشده است؛ درحالیکه در جهت تأمین مسکن گروههای
کمدرآمد ،سازندگان واحدهای مسکونی ارزانقیمت نقش بسیار مهمی دارند.
برنامه ششم توسعه باهدف دستیابی به چشمانداز سند  20ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی
و علمی و فناوری در منطقه همراه با هویت اسالمی و انقالبی و الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل
سازنده و مؤثر در روابط بینالملل و نیز جبران عقبماندگیهای برنامههای قبلی توسعهای بود؛ که در
طول برنامه باید نسبت به احیاء ،بهسازی ،نوسازی و مقاومسازی و بازآفرینی ساالنه حداقل  270محله در
قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری برحسب گونههای مختلف و ارتقاء دسترسی به خدمات و
بهبود زیرساختها با رویکرد محله محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند؛ با توجه به
اینکه برنامه ششم هنوز در حال اجرا بوده و به پایان نرسیده ارزیابی برنامه امکانپذیر نمیباشد؛ اما دولت
دوازدهم با مخالفت با مسکن مهر طرح جدید مسکن امید را برای قشر کارگر برخوردار از بیمه تأمین
اجتماعی و بعدازآن مسکن اجتماعی را مطرح نمود ،هرچند تاکنون برنامه واضح و روشی روشن درباره
چارچوب ،شرایط و ضوابط و گروههای هدف طرح مسکن مطرح نگردیده است.
مهمترین مشکالتی که سبب چالش جدی تأمین مالی این برنامهها است شامل تحریم  ،پایین بودن درآمد
نفتی کشور ،ضعف بازار اولیه سرمایه بهمنظور تجهیز منابع مالی سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و
عمومی ،عدمکفایت سرمایه و درگیر بودن اغلب بانکها در امور بنگاهداری ،رکود اقتصادی ،رکود
بخش مسکن و کاهش تقاضای کل در بازار داخلی است .مجموع عوامل ذکرشده سبب چالش بزرگ
در مسیر دستیابی این برنامه به اهداف کمی خود شده است .بنابراین تدوین برنامهها و سیاستهای بخش
مسکن و وضع قوانین و مقررات در جهت اجرای برنامهها از مهمترین عرصههای دخالت دولت در بخش
مسکن است که اهمیتی بیش از دخالت مستقیم در آن دارد .اجرای قوانین و سیاستهایی که مبتنی بر
اطالعات دقیق و روشن از وضعیت بخش مسکن است ،سبب میشود که کمبود مسکن در اکثر کشورها
بهطور نسبی رفع گردد.
روش شناسی
با عنایت به ماهیت پژوهش -که هدف آن شنناسنایی و مقایسنه سنیاسنت های اجتماعی -رفاهی در حوزه
مسننکن در دولت های احمدی نژاد و روحانی اسننت -برای انجام این تحقیق از روش تحلیلی -تطبیقی
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اسنتفاده شنده اسنت .شنیوه گردآوری داده ها فیش برداری ازاسنناد اسنت که طی آن با اسنتفاده از داده های
ثانویه مربوط به سنیاسنت مسنکن و نیز رویکرد دولت در این حوزه به تحلیل بخشنی از سنیاسنت اجتماعی
رفاهی این دو دولت در جمهوری اسنالمی ایران پرداخته شنده اسنت .داده های ثانویه با مراجعه به قوانین
و اسناد باال دستی همچون قانون اساسی ،برنامه های توسعه ،مصوبه های دولت و قانون بودجه گردآوری
شننده اند .سننازماندهی کار به این صننورت بوده که در آغاز برای گردآوری داده ها از شننیوة مطالعات
اسننادی و برای بررسنی تاریخی سنیاسنت های رفاهی مسنکن ،از اسنناد قانونی و برنامه های موجود اسنتفاده
شنده اسنت و در نهایت در پرتو یافته های اسننادی و قانونی ،توصنیف ،تحلیل و مقایسنه موضنوع انجام شنده
اسنت .ابعاد و شناخص های مورد بررسنی عمدتا شنامل تعداد واحدهای سناخته شنده،مسناحت زمین های
واگذار شده ،میزان تسهیالت بانکی  ،تعداد دریافت کنندگان واحد مسکونی،کیفیت مسکن و امکانات
زیر سناختی بوده اسنت.محدودة زمانی موضنوع مورد مطالعه نیز برنامۀ چهارم تا شنشنم توسنعۀ اقتصنادی-
اجتماعی و فرهنگی و از زمان روی کارآمدن دولت نهم یعنی سننال  1384تا سننال آخر دولت دوازدهم
یعنی سال 1398را شامل می شود.
یافته ها
نگاه دولت ها به مقوله مسکن در ایران با فراز و نشیبهای گوناگونی برخوردار بوده است .ایدهها و
طرحهای حوزه مسکن در هر دولتی متفاوت با دولت بعدی بوده و در برخی موارد هم ایدهها مکمل
یکدیگر عمل کردهاند .با این حال اگر نگاهی به فراز و نشیبهای این  40سال سیاست مسکنیانداخته
شود مشاهده میشود که ایده دولت ها در هیچ دورهای بهاندازه دولت های احمدی نژاد و روحانی قابل
توجه نبوده است.
الف -دولت پایداری
برقراری عدالت اجتماعی ،توسعه پایدار ،افزایش کارایی ،توانمندسازی ،بهبود عملکرد بازار و مهار تورم
و تولید مسکن متناسب با توان مالی خانوار آنچنانکه در جدول شماره ( )1بدان اشاره شده است از اهداف
سیاست گذاری مسکن در برنامه چهارم توسعه بود.

تحلیل مقایسه اي سیاست اجتماعی – رفاهی دولت هاي پایداري و تدبیر و امید در حوزه مسکن105............
جدول شماره .1اهداف و سیاست های حوزه مسکن در برنامه چهارم
برنامه

اهداف و سیاست ها

برنامه ها

 -برقراری عدالت اجتماعی

 -تهیه طرح جامع مسکن با رویکرد ،توسعه پایدار ،عدالت اجتماعی و

 -بهبود عملکرد بازار مسکن

توانمندسازی اقشار کم درآمد

 -افزایش کار آیی

 -حمایت از تشکیل شرکتهای تولید مسکن به ویژه در زمینه

 -کاهش نابرابریهای منطقهای

سرمایهگذاری و مدیریت توسط بخش خصوصی

چهارم

 -تقویت تقاضای مؤثر و توانمندسازی نیازمندان به

 -فروش مزایدهای زمینهای شهری در تملک به منظور تأمین بخشی از

توسعه

رفع نیاز خود

اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای

 -مهارنمودن تورم

مسکونی استیجاری»

 -تولید مسکن متناسب با توان مالی خانوار

 خرید کارشناسی امالک مناسب مورد نیاز در بافتهای فرسوده ونامناسب شهری به منظور اجرای قانون استیجار و اجرای سایر طرحهای
عمرانی
 واگذاری حق بهرهبرداری از زمین با هدف تثبیت بازار زمین و ارائهبستهای حمایتی برای خانوارهای کم درآمد در قالب مسکن مهر
 در برنامه چهارم بخش مسکن پیش بینی شده بود که جمعاً  3108هزارواحد مسکونی در مناطق شهری کشور احداث شود که ارزیابیهای موجود
به روایت واحدهای مسکونی عرضه شده جدید 86 ،درصد تحقق و به
روایت پروانههای ساختمانی تحقق  91درصدی را نشان میدهد.

منبع :وزارت راه و شهرسازی1395 ،

دولت نهم با تأسی از برنامۀ چهارم ،عدالت محوری را در سیاست ها و برنامه های مسکن در پیش گرفت.
توزیع زمین ارزان بین مردم از طریق تعاونی های مسکن و نیز ارائۀ وام های ارزان برای آماده سازی زمین
و ساخت مسکن ،ازجمله راهبردها در این دوره م یباشد .سیاست غالب این دوره در زمینۀ مسکن به طرح
مسکن مهر برمی گردد که توسط دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد اجرا شد(برادران و
همکاران .)205 :1398 ،دولت نهم که رویکرد خود را به تأسی از برنامه چهارم عدالت محوری معرفی
کرده بود ،در بخش مسکن نیز به دنبال توسعه عدالت و تأمین مسکن ارزان برای همه اقشار جامعه برآمد.
سیاست های دولت در حوزه مسکن مشابه سیاست های دهه اول انقالب بود چنانکه توزیع زمین ارزان
بین مردم (این بار به صورت اجاره ای) از طریق تعاونی های مسکن و ارائه وام ارزان برای آماده سازی
زمین و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت  .اما این الگوبرداری دارای مشکالت و معایبی
بود که بعدها در موفقیت طرح مسکن مهر و در عدم مطلوبیت مصرفی و سرمایه ای آن خود را به روشنی
نشان داد .در زمان فعالیت دولت نهم طیف وسیعی از برنامه ها در حوزه مسکن رقم خورد .افزایش رقم
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تسهیالت خرید و ساخت مسکن ،تدوین طرح جامع مسکن ،سند منطقه ای طرح جامع مسکن ،قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجاره زمین به صورت  99ساله از طریق تعاونی های
مسکن برای توقف رشد روزافزون قیمت مسکن در کشور پیاده شد.
در اواسط دولت نهم طرحی با عنوان مسکن مهر برای تامین مسکن مناسب و ارزان قیمت طرح ریزی شد
که در اختیار قرار دادن مسکن ارزان قیمت به خانوارهای غیر متمول ،فراهم کردن زمین رایگان و حذف
هزینههای مربوط به آن که بین 50تا  70درصد هزینه ساخت خانه را شامل میشد و در اختیار قرار دادن
وام مسکن با بازپرداخت بلند مدت و اقساط کم ازجمله اهداف اولیه این طرح بود تا بوسیله آن ضمن
کاهش قیمت مسکن در بازار تعداد زیادی از مردم خانهدار شوند .طرح مسکن مهر را به طور ساده می
توان چنین خواند :تأمین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد به وسیله دولت ،تسهیالت بانکی و کمک
خود متقاضیان .دولت هزینه زمین را حذف می کند ،بانک ها تسهیالت مالی را فراهم می کنند و مردم
هم پس اندازشان را برای تکمیل ،صرف می کنند .این طرح گرچه در ابتدا ،طرحی مفید و در جهت ارتقا
محرومین می نمایاند ،اما طرح دچار نقص هایی بود که تبعات آن در اجرا و سپس فضای اجتماعی دیده
شد(هزار جریبی و امامی غفاری.)113 :1398،
پیرو اعالم دولت نهم ،بالغ بر  3/7میلیون نفر در پایگاه وزارت تعاون برای مسکن مهر ثبت نام کردند که
تا شهریور  329حدود  .3میلیون نفر آن ها واجد شرایط تشخیص داده شدند .در آغاز کار دولت دهم
تعداد پروانه های صادرة مسکن مهر در مجموع تنها به  337هزار رسید که با اهداف آن تفاوت فاحش
داشت .با توجه به پیشرفت  80درصدی پروژه های ناتمام مسکنمهر در دولت احمدی نژاد انتظار میرفت
در اوایل دولت یازدهم این پروژه ملی به اتمام برسد و 2٫5میلیون خانوار ایرانی دیگر تعیین تکلیف
شوند(خلیلی و همکاران .)84: 1393 ،بر خالف انتظارات ،پروژه مسکنمهر در دولت بعدی یعنی دولت
روحانی مورد بیتوجهی قرار گرفت.
مسکن مهر کالن ترین رویکرد دولت نهم و دهم و تمام دولت های پس از انقالب است .طرحی که با
هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مطرح و اجرا شد .اما وسعت اجرایی طرح ،هزینه باال ،مکان
یابی نامناسب ،عدم رعایت پیوست های محیطی و ایجاد زیرساخت ها ،انحصار و عدم مشارکت مردم در
اجرا و فدا کردن کیفیت برای ارزان سازی ،طرح مسکن مهر را با انواع مشکالت و مسائل مواجه ساخت.
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جدول شماره .2اهداف و نتایج مثبت و منفی پروژه مسکن مهر
اهداف

نتایج منفی

نتایج مثبت

تأمین مسکن گروههای درآمدی

در مسکن مهر ساختمانسازی انجام شد نه شهرسازی

در اختیار قرار دادن مسکن به گروههای
درآمدی پایین (دسترسی حدود  2میلیون

پایین و زیر خط فقر

خانوار به مسکن)
کاهش شکاف و فاصله طبقاتی در

عدم توجه به زمینه های فرهنگی زیست مجتمعی افزایش

جامعه

آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان بواسطه نداشتن
تجربه زیست جمعی

تالش در جهت کاهش هزینههای ساخت (که
در مقاطعی با افزایش قیمت مصالح ساختمانی
با شکست مواجه شد)

کاهش قیمت زمین و مسکن در

سیستم اجرای نامناسب و عدم پرداخت تسهیالت قابل

خروج بخشی از سرمایههای بخش مسکن هر

نقاط شهری

پرداخت به ظبقات و گروههای درآمدی پایین(اختصاص

چند اندک به سایر بخشهای اقتصادی

دادن بودجههای کالن کشور به بخش مسکن و استفاده از
منابع بانک مرکزی بدون پشتوانه های مالی ،نظام برنامه
ریزی آمرانه و از باال به پایین)
ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم

جلوگیری از داللی و فعالیت

کم توجهی به گروههای هدف به دلیل در اختیار قرار

بورسبازان زمین و مسکن

ندادن منابع مالی و تسهیالت مناسب

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

تعریف پروژه مسکن مهر بدون توجه به ظرفیتهای کشور

بواسطه کنترل بازار زمین و مسکن

بخصوص در بحث مالی و پولی

هدایت سرمایه از بخش مسکن به

تراکم زیاد و از بین رفتن نشاط و روح اجتماعی(قرار

حمایت از شرکت های تولید مسکن (که البته

سمت بخشهای صنعتی و تولیدی

دادن مردم در بلوک های ساختمانی و بدون تحرک و

عدم نظارت کافی بر آن بعدها موجب بحران

جابجایی اجتماعی)

جدیدی شد)

کاهش هزینههای تأمین مسکن به

مکان یابی نادرست پروژه های دولت بخصوص در زمینه

ارتقاء کیفی بخشی از مساکن ساخته شده

دلیل انبوه سازی

مسکن مهر و دوری از خدمات شهری(در حاشیه شهرها

بخصوص در فناوریها و مصالح ساختمانی

نوسازی شهری

شهری

واقع شدن و دور بودن از امکانات و خدمات زیستی و
شهری)
ساخت مسکن مقاوم و پایدار با

رانت ،بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن شهری

فناوریهای نوین و روز

توسط انبوهسازان و سرمایهگذاران
منبع(آقایی)21:1396،

در رابطه با سیاست مسکن دولت احمدی نژاد باید گفت که اصل عزم این دولت برای حل مشکل مسکن
مردم در قالب طرح «مسکن مهر» ،قابل تحسین بود .فی الواقع این دولت ،برای حل مشکل مسکن مردم
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کم درآمد رأساً وارد گود شد و ساخت مسکن را عملیاتی کرد .بدین ترتیب ،بسیاری از ایرانیان که حتی
فکرش را هم نمی کردند که روزی خانه دار شوند ،صاحب خانه شدند؛ این ،کاری بزرگ و ستودنی
بود .مطابق با جدول شماره ( )2این کار با چند اشکال همراه بود که باعث شد به پاشنه آشیل دولت وی
تبدیل شد:
الف) تخصیص منابع به مسکن مهر ،به طور غیراصولی صورت گرفت و نتیجه این شد که تورم بسیار باال
رفت و در نهایت ،قدرت خرید همه مردم ایران ،از جمله خریداران مسکن های مهر به طرز ملموسی
سقوط کرد.
ب) تبدیل مسکن مهر از یک خدمت عمومی به یک پروژه شعاری و سیاسی باعث شد دولتمردان وقت،
برای باال بردن آمار و تحویل سریع تر مسکن های مهر ،از کیفیت ساخت و سازها بکاهند و بسیاری از
پروژه ها بدون مطالعات زمین شناسی  ،بدون نظارت های مهندسی و با مصالح بی کیفیت ساخته شدند.
ج) جانمایی مسکن های مهر ،در برخی شهرها ،غیر اصولی بود .بردن مسکن مهر به وسط بیابان ها یا
یاالی کوه ها از جمله انتقادات وارده ،به این طرح است.
د) بی توجهی به جامعه شناسی مناطق مختلف و ایجاد ترکیب های ناهمگون جمعیتی در برخی مسکن
های مهر ،زمینه ساز بروز برخی آسیب های اجتماعی در آینده خواهد بود.
ه) در بسیاری از مسکن های مهر ،زیرساخت هایی مانند مدرسه ،مراکز درمانی ،کالنتری و  ...دیده نشده
است(پورمحمدی و همکاران.)41-42: 1391 ،
و) از طرفی رشد نقدینگی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی شرایط را برای رانت ،بورسبازی و داللی
مسکن شهری فراهم کرد که نتیجه آن افزایش اندوختههای مالی اقشار با درآمد باال و از دسترسی خارج
شدن مسکن برای گروههای با درآمد پایین بود .یکی دیگر از سیاستهای دولت مهرورزی استفاده از
مصالح ساختمانی نوین است بگونهای که واحدهای مسکونی را با تکنولوژی جدید همراه کند اما افزایش
قیمت مصالح ساختمانی از یک طرف و تسهیل شرایط برای ورود انبوهسازان بدون نظارتهای کافی
موجب گشت تا رانتهای گسترده قیمت نهایی این واحدها را طی چند مرحله افزایش دهد که دولت
وقت چارهای جز پرداخت تسهیالت بانکی را نداشت تا از این طریق بازار مسکن از دسترسی گروههای
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با درآمد پایین خارج نگردد که در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی در کشور موجب افزایش تورم و
فساد اقتصادی گشت(آقایی.)1396،
ب -دولت تدبیر و امید
سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی با سال پایانی برنامۀ پنجم توسعه  1389-1393مقارن بود.
مواد متعددی از الیحه برنامه پنجم توسعه کشور به موضوع مسکن پرداخته است اما از این میان تنها ماده
 149این الیحه بر حوزه اقتصاد مسکن تمرکز کرده است .مواد153 ،152 ،151و  154این الیحه به
موضوعات شهرسازی و معماری پرداخته است .در ماده  149به منظور حمایت از تولید مسکن دو محور
ارائه شده است که نخست تدوین و ابالغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی و دیگری حمایت از تولید
واحدهای مسکونی کوچک استیجاری توسط بخش غیردولتی است .در سیاستهای کلی برنامه پنجم
توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز توجه ویژهای به بخش مسکن شده است ،دستیابی به برخی از
سیاستهای کلی برنامه در گرو تأمین مسکن برای گروههای محروم از مسکن مناسب است  .برنامه ریزان
برنامه پنجم توسعه را بسیار ناکارآمد توصیف کردهاند زیرا شاخص ها و شیوه های محقق شدن اهداف
بهطور دقیق هیچگاه مشخص نشد و سیاست های اجرایی اغلب با استفاده از منابع مالی عظیم حاصل از
فروش نفت در دسترس سوداگران بخش زمین و مسکن شهری قرار گرفت(آقایی.)18-19 :1396 ،
جدول شماره .3اهداف و سیاست های حوزه مسکن در برنامه پنجم
برنامه

اهداف و سیاست ها

برنامه ها

 -تأمین مسکن امن ،سالم و در استطاعت مالی خانوارها

 -در ماده  149به منظور حمایت از تولید مسکن دو محور ارائه شده است

با تأکید بر مسکن گروههای کم درآمد

که نخست تدوین و ابالغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی و دیگری

پنجم

 -ارتقاء کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن در مناطق

حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک استیجاری توسط بخش

توسعه

شهری و روستایی

غیردولتی است.

 -تنظیم بازار مسکن از طریق ساماندهی و گسترش

 -بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

ابزارهای مالی و پولی و ارتقاء نظام اطالعاتی در بخش

 -توزیع بهینه منابع یارانهها به منظور حمایت از گروههای هدف

مسکن

 -توانمندسازی خانوارها در تأمین مسکن مناسب شهری و روستایی

 -اصالح ساختار نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری و

 -استفاده بهینه از بازارهای پولی و مالی در جهت تنظیم و تعادل بخشی

ایجاد هماهنگی بین برنامههای مسکن با سیاستهای

بازار مسکن

آمایشی و توسعه

 -ارتقاء کیفی صنعت ساختمان

 -کاهش نابرابری منطقهای در برخورداری از مسکن

 -افزایش تولید مسکن

مناسب

 حمایت از اقشار کم درآمد زوجهای جوانمنبع :وزارت راه و شهرسازی1395 ،
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مسکن اجتماعی کلید و مدل جایگزین دولت روحانی برای تأمین مسکن ارزان قیمت مورد نیاز مردم بود.
ارائه این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی ،حاکی از آن بود که دولت روحانی فقط پروژههای آغاز
شده و درحال اجرا مسکن مهر را تکمیل خواهد کرد و پروژه جدیدی را تحت عنوان مسکن مهر اجرا
نخواهد کرد .این طرح با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد در دو غالب مسکن
اجتماعی و مسکن حمایتی از طریق تقسیم اقشار مختلف مردم از نظر بنیه مالی به گروههای مختلف و در
نظر گرفتن تسهیالت مختلف به تناسب هر یک برای خانهدار شدن است .در مدل مسکن اجتماعی ،کمک
به ساخت مسکن استیجاری ،پرداخت کمک اجاره و وام قرضالحسنه و در مدل مسکن حمایتی ،کمک
به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض پیشبینی شده بود .با توجه به آنکه بخش زمین و
مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد کشور است ،انتظار میرفت دولت دوازدهم
سیاستهای ساخت مسکن ارزان قیمت را با هر عنوانی اعم از مسکن مهر یا اجتماعی از سر بگیرد تا
عالوه بر تأمین مسکن ارزان قیمت موجبات رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال را فراهم کند.
همچنین باید گفت که طرح مسکن اجتماعی در راستای مواد 171، 39و  176قانون برنامۀ پنجم قرار
داشت .در متن این طرح ،هدف این گونه عنوان شده است :کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به
مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد شامل کارگران و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی ،بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری ،مددجویان تحت پوشش سازمان
بهزیستی و کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و اقشار کم درآمدی که تحت پوشش نهادهای فو ق الذکر
نیستند .در بیانی دقیق تر این طرح به دنبال برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت رفع محرومیت مسکن
از گروه های نیازمند و آسیب پذیر کم درآمد فاقد مسکن از طریق تأمین زمین ،امکان دسترسی به
تسهیالت بانکی ،کمک به تأمین مالی (ازجمله یارانۀ تفاوت سود) به منظور فراهم کردن امکان دسترسی
مناسب  750هزار خانوار شهری به مسکن مناسب به صورت ملکی (احداث و خرید) و استیجاری و
استفاده از ظرفیت موجود واحدهای مسکن مهر و واحدهای نیمه کارة کلیۀ دستگاه های موضوع این
برنامه با هماهنگی معاونت های ذیربط وزارتخانه ها است .مدت برنامۀ مشترک از تاریخ امضای آن 6
سال و تا پایان برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد(برادران و همکاران،
.)212-213 :1398
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طرح مسکن اجتماعی که اواخر سال  1395به تصویب هیات وزیران رسید از چند بخش تشکیل شده
است که یکی از بخش های آن پرداخت وام های ارزان قیمت و ارائه اراضی به سازندگان مسکن است.
بخشی از اعتبارات طرح مسکن اجتماعی از بودجه دولت تأمین می شود و بخشی دیگر از طریق اخذ
تسهیالت از بانک ها که دولت یارانه سود بانکی را می پردازد .با ادامۀ دولت آقای روحانی روند فعلی
مبتنی بر پاسخ به نیازهای مصرفی در بخش مسکن ادامه خواهد داشت(یزدانی.)1396 ،
اگر خواسته شود عملکرد دولت روحانی را که از ابتدا به پروژه مهم مسکن مهر منتقد بود و آنرا ناکارآمد
توصیف می کرد و قرار بود با رفع نواقص آن و اجرای پروژه جایگزین مسکن اجتماعی و حمایتی مشکل
اقشار ضعیفتر جامعه را حل کند با بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در طول سال های ریاست
جمهوری روحانی باید گفت حاال موفقیت ها و دست آوردهای قبلی مسکن مهر برای بسیاری از مردم
حتی آرزو شده و نگاه حسرت را بر دل جوانان و اقشار ضعیفتر جامعه بر جای گذاشته است .روحانی که
در ابتدای ورود خود به کارزار انتخابات ریاست جمهوری گفته بود :اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه
مخصوصا نسل جوان از برنامه های دولت تدبیر و امید است و به افزایش قیمت بازار مسکن انتقاد کرده
و معتقد بود طرح مسکن مهر با مشکالتی مواجه است و رفع نواقص مسکن مهر و طرح هایی برای
جایگزینی مسکن مهر راه حل آنست ،حاال در جایی ایستاده که کم سابقه ترین میزان تالطم و آشفتگی
بر بازار مسکن کشور حاکم شده و بیشتر از هر کس اقشار کم درآمد جامعه را با مخاطرات جدی روبرو
ساخته است .مخاطراتی که گویا حتی شعارهایی مانند مایالت خانه های خالی ،تعیین سقف اجاره بها و
نظارت بر بازار مسکن دیگر حتی قدرت حداقل تاثیر بر بازار آشفته روانی و واقعی این بخش را ندارد و
تعیین لحظه ای قیمتها قید هرآنچه انصاف و عدالت است را نیز حتی بین روابط مالک -مستأجر زده
است(پور ایرانی.)1398 ،
دولت روحانی که طی سال ها در حوزه مسکن با حذف خانه های سازمانی کارمندی و کارگری حاال
پروژه مسکن مهر را هم ناکارآمد کرده و از طرفی طرح واگذاری اراضی دولتی برای تولید مسکن طبق
دستور رئیس جمهور به کلی بر زمین مانده و حتی به یک متر نرسیده و عالوه بر محقق نشدن تولید
گسترده مسکن ،با حمایت دولت حتی اجرای طرح قانون مالیات بر خانه های خالی و طرح مالیات بر
عایدی سرمایه مسکن هم حتی به کف دغدغه های مسئولین تبدیل نشده بعید است حتی بتواند حداقل
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تاثیر بر جو روانی بازار اجاره بها داشته باشد تا از این فشارها حتی برای ذره ای ناچیز کم کند .در حالی
که در بسیاری از کشورها بر روی نرخ اجاره بهای مسکن نظارت کامل وجود دارد و حتی تبادل رهن و
اجاره و حتی هزینه تعمیرات مسکن از طریق حسابهای تعیین شده توسط دولت میان مالک و مستأجر
صورت می گیرد در کشور ما حتی طرح دریافت کد رهگیری امالک در معامالت رهن و اجاره مسکن
توسط بنگاه های امالک رعایت نمی شود و حتی اگر بشود تنها فایده اش افزایش هزینه دریافت این کد
روی پرداختی های مستأجر است و نمیتوان روی تاثیر آن بر نرخ اجاره بها حتی به مقدار ناچیز هم امیدوار
بود .از طرفی پیشنهاد کمک های بانکی به مستاجران برای تامین هزینه رهن و اجاره بها آنچه سابقه و
تجربه نشان داده با مقروض کردن مستأجرین صرفا قدرت خرید خانه برای سال های آتی را هم از مردم
خواهد گرفت و به نظر میرسد دولت در این تنگنای اقتصادی برای نجات مستأجرین کارگر و کارمند از
وضعیت پیش آمده هیچ توان اجرایی و حتی بازوی نظارتی ندارد.
بحث و نتیجه گیری
مطالعه و مروری بر سیاست گذاری اجتماعی و رفاهی دولت های احمدی نژاد و روحانی در حوزه مسکن
نشان می دهد که:
•

شرایط موجود بازار زمین و مسکن شهری در این دو دولت های حاکی از آن است که دست
نامرئی بازار (آدام اسمیت) نتوانسته است تعادل عرضه و تقاضا را بوجود آورد که گروه های
با درآمد پایین به مسکن پایدار دسترسی داشته باشند و همواره بخش خصوصی و هجوم سرمایه

•

گذاران به بخش مسکن ،رانت های عظیمی را ایجاد کرده است.
به رغم تبلیغات و هزینه های بسیار در این دو دولت ،برنامه های تأمین مسکن شهری از چنان
سنجیدگی و کارایی برخوردار نبوده است که کم درآمدها را به حق خود در زمینۀ برخورداری
از مسکن مناسب در ایران برساند .در نتیجه حاشیه نشینی ،بد مسکنی و بی مسکنی رو به گسترش
نهاده که نشانۀ عدم توفیق دولت های احمدی نژاد و روحانی در برنامه ریزی رسمی برای
اسکان کم درآمدهاست .دولت احمدی نژاد مسکن مهر را در حد انبوه ساخت و در اختیار
مردم قرار داد ،اما در همان زمان که این پروژه در حال جلو رفتن بود ،یعنی بین سالهای 1387تا
 1391جامعه در همان ایام شاهد انفجار قیمت مسکن به خصوص در سال  1390و  1391است،
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بنابراین میتوان گفت که آن سیاست برای کنترل قیمت مسکن جواب نداد .در دولت روحانی
نیز همان سیاست دنبال شده ،و به رغم طرحهای زیادی در دولت از جمله مسکن اجتماعی،
مسکن امید ،مسکن قسطی کارکنان دولت ،طرح بازآفرینی ،وام ودیعه مسکن ،گرفتن مالیات
از خانه های خالی و ...که به مانند طرحهای دولت قبل است و اثر چندانی بر کنترل قیمت
مسکن و مسکن دار شدن طبقات متوسط و پایین ندارد .با قاطعیت می توان گفت هیچ تفاوتی
میان طرح مسکن مهردولت احمدی نژاد و مسکن اجتماعی دولت روحانی وجود ندارد ،تنها
فرق این طرح ها در نحوه اجرا است به طوریکه مسکن اجتماعی در بافت های فرسوده ساخته
•

می شود ولی مسکن مهر در حاشیه شهر ها ساخته شده است
هدف از طرح مسکن مهر در دولت احمدی نژاد تحقق عدالت اجتماعی بود .فی الواقع تحقق
عدالت از طریق تأمین مسکن مناسب برای گروه های کم درآمد و فقیر و خانه دار کردن آن
ها شعار اصلی مسکن مهر بود .با این حال با گذشت حدود  12سال از آغاز انجام این طرح،
شرایط به گونه ای رقم خورده است که این طرح نیز به اهداف خود نرسیده است .آنچه تحت
عنوان مسکن مهر در شهرهایی مانند پرند و پردیس ساخته شده است ،فاقد حداقل های یک
مسکن مناسب است .هزینه های اجرایی به هیچوجه با آنچه ابتدا به متقاضیان وعده داده شده
بود نمی خواند .دالالن و واسطه گران مسیر طرح را منحرف کرده اند .همۀ این ها باعث شده
است تا نه تنها این سیاست رسمی رفاهی مسکن کمکی به بهبود زیست فرودستان نکند ،بلکه
خود به سازوکاری تبدیل شود که بیشتر بر بورس بازی مبتنی است و در نتیجه بیشترین منافع
آن به جیب سرمایه داران و نهادهای قدرت می رود و نمی تواندپاسخگوی نیازهای فرودستان

•

شهری باشد.
در رابطه با چگونگی سیاستهای دولت روحانی یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن و به رغم
تالش ها و اقداماتی فرمالیستی از جمله مسکن ملی ،مسکن قسطی کارکنان دولت ،طرح
بازآفرینی می توان گفت تقریبا این دولت برنامه مدون خاصی در حوزه مسکن نداشته و در
حال حاضر نیز علیرغم ایده ها و راهکارهایی که از سوی وزارت مسکن پیگیری میشود نظیر
ساخت مسکن  25متری ،واگذاری زمین ارزان قیمت به انبوه سازان،تشکیل کارگروه برای
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کنترل اجاره بها ،پرداخت ودیعه مسکن به مستاجران  ،ساخت مسکن ملی و نظایر آن  ،شواهد
حاکی از این است که این سیاستها از ابتدا شکست خورده خواهند بود.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می شود:
الف -الزام دولت به اجرای سیاست های مصوب مسکن بویژه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مسکن (مصوب  )1387جهت افزایش تولید مسکن که طی یک دهه گذشته مورد بی توجهی
جدی قرار گرفته است.
ب -سیاستگذاری مناسب جهت افزایش ساخت واحد های مسکونی بصورت هدفمند برای طبقات
پایین و آسیب پذیر جامعه با اقدامات عملی و عینی مانند واگذاری زمین و تسهیالت مناسب به
خانوارهای کم درآمد .
پ -تدوین و بکار گیری سیاست های رفاهی مناسب جهت کمک به توانمند سازی طبقه متوسط برای
دسترسی به مسکن مناسب با توجه به آسیب هایی که این طبقه به دالیل افزایش تورم و گرانی های
اقتصادی در سال های اخیر به آن دچار شده اند.
ت -توجه بیشتر به تعاونیهای ساخت مسکن در سیاست ها و برنامه های آینده مسکن
ث-تسهیل سرمایهگذاری خارجی به منظور ورود فناوری جدید در ساخت صنعتی در راستای کاهش
قیمت تمام شده ساخت مسکن
ج -رفع نواقص و بکارگیری بهینه سامانه ملی امالک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و
مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطالعات مربوط به تمامی امالک و مستغالت.
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