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چکیده:

تاریخ های مقاله:
رکود ساخت مسکن در شهر تهران ،تورم افسارگسیختۀ قیمت مسکن و اجاره ،و نبود سازوکارهای محرک
تاریخ دریافت1399/03/28 :
کمی و هم از نظر کیفی در این شهر با چالش مواجه ساخته
و کنترلکننده ،وضعیت مسکن را هم از نظر ّ
تاریخ تصویب1399/06/17 :
است .در تحقیق حاضر تالش شده است اقدام از سوی شهرداری برای رونق ساختوساز مسکن ،با هدف
جبران تأثیرات اقتصادی حاکم بر رکود ساخت ،هم برای کمک به جامعۀ سازندگان حرفهای و هم برای تأمین
کلمات کلیدی:
مسکن قابل استطاعت برای گروههای خاص ،بررسی و پیشنهاد شود .در تحقیق حاضر ،بر اساس روش آماری
باشگاه سازندگان
و بررسی نتایج عددی ابعاد مسکن و همچنین ،مصاحبه با سازندگان حوزۀ مسکن و نظرسنجی از مدیران
معماری
و
شهرسازی
معاونت
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،به بررسی و تحلیل مشکالت موجود در این حوزه و راهکارهای
مسکن
بازار
افزایش نقش تسهیلگری شهرداری بر رونق ساختوساز مسکن پرداخته شده است .راهکارهای ارتقای عملکرد
تسهیلگرانۀ شهرداری در این امر در دوازده پیشنهاد ارائ ه شده و راهاندازی باشگاه سازندگان به عنوان یکی از
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.03.04راهکارهای پیشنهادی ،در این گزارش بررسی و تشریح شده است.
مقدمه
ﭼﻨﺪﮔاﻧﮕﻰ ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه است ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻳﻦ
ﺑﺎزار را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪﺳﻴﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺶ
از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس شده است (احمدی .)1395 ،ﻳﻜﻰ از ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻣﻬﻢ در
ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ «ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻜﻦ» هستند ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻋﺮﺿۀ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﻌﺎلیت میکنند .ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ که ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ واﻛﻨﺶ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎى واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻘﺎﺿﺎ ،در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿۀ ﻣﺴﻜﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮى ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .این در حالی است که ﻣﺴﻜﻦ در ﻗﻠﺐ ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻗﺮار
دارد و ﺣﺒﺎب ﻗﻴﻤﺘﻰ و دورهﻫﺎى روﻧﻖ و رﻛﻮد ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وﻳﮋﮔﻰ ﺗﻤﺎم
ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﺑﻰاﻧﺘﻬﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺎب
ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖّ .

نویسنده مسئول:

ایمیلalirezasabermanesh@yahoo.com :

ﻣﺴﻜﻦ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜان زﻳﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻗﺘﺼﺎد در ﻳﻚ
ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰکند؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ و رﻛﻮد ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ و رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﺷﻮكﻫﺎى
ﭘﻮل تأثیرات واﻗﻌﻰ روى ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ دارد و ﺣﺘﻰ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮۀ ﺑیشتر ،از ﺷﺪت
ﻳﺎﻓﺘﻦ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ (احمدی .)1395 ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ
ارز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻫﻤۀ اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاى ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ مسکن ،ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ،اﻋﺘﺒﺎر
ﺧﺼﻮﺻﻰ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن وﺟﻮد دارد.
ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارند ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺷﻬﺮى ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﺮﻓﻪﻫﺎى
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ اﻣﻼك و ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارند.
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠۀ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ارزش ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدى-اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درون ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺮﻳﺎن

علیرضا صابرمنش و همکاران

میﻳﺎبد و اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد .ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻰ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ارزش ﺟﺎرى ﻣﺴﻜﻦ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺑﺎ ارزش آﺗﻰ اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ روﻧﺪ ،زﻧﺠﻴﺮۀ ارزش را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد .اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮۀ ارزش ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح راﻫﺒﺮدى ﺗﺼﻤﻴمهای ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش اﻓﺰوده است و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ از درون آن ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ (سرتیپیپور.)1383 ،
ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻰﻫﺎى آن ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .در
ِ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮىﺷﺪه
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ارزش ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻧﻘﻄۀ آﻏﺎز اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮۀ
ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﻗﻌﻰ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد .ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻰ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ،از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و
ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ درﮔﻴﺮ ،ﻳﻜﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ هستند
(پورمحمدی.)1391،
در تحقیق حاضر ،با هدف جلوگیری از تأثیرات قیمت مسکن بر رونق
ساختوساز مسکن ،و به منظور یکپارچهنگری در حوزۀ مسکن ،از روش
کمی و کیفی حوزۀ مسکن و روند تغییرات قیمت و
جمعآوری دادههای ّ
تعداد ساختوساز مسکن بهره برده شده و روش دستیابی به راهکارهای
پیشنهادی مبتنی بر گفتوگو با سازندگان و مدیران شهرداری تهران بوده
است .در این تحقیق فرض بر آن است که شهرداری به عنوان واسط و
تسهیلگر ساختوساز مسکن ،میتواند نقش مثبتی بر رونق ساختوساز
مسکن داشته باشد.

پیشینۀ تحقیق
در اﻳﺮان ﺳﻴﺎﺳتگذارى ﻣﺴﻜﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب از ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌۀ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ
ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ ﺳﺎل  ،١٣٥٧اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﺧﻮدﻳﺎرى در ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺴﻜﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاى ﻛﻢدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ« .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ» از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب سال
 1357ﺑﺮاى اﻗﺸﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻋﻤﻮﻣﻰ
و ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل ﻧﺒﻮد .در ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﭼﻬﺎرم ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﺒﻮهﺳﺎزى
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻬﺮان و دﻳﮕﺮ ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﺸﻮقﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ نبود ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ درﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺑﺎزار،
ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ و اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ،رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎد .در ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻴﺶ
از اﻧﻘﻼب ،ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻰﻫﺎى
ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (برنامۀ عمرانی پنجم قبل از انقالب،
.)1356
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ و دﺷﻮارىﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ
از آن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارى ﻣﺴﻜﻦ
از ﺳﺎل  ١٣٦٨و اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،دوﻟﺘﻰ
و ﺗﻌﺎوﻧﻰ ،ﭘﺲاﻧﺪاز ،اﻧﺒﻮهﺳﺎزى و ﻛﻮﭼﻚﺳﺎزى (ﭘﺎك) ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖ

اﺻﻠﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اول و دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﺴﻜﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى
در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ ،ﭘﻠﻜﺎﻧﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وامﻫﺎى ﻣﺴﻜﻦ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳۀ رﻫﻦ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻧﺒﻮهﺳﺎزى ﻣﺴﻜﻦ ،اﺣﻴﺎى ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده
و ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ،ﻣﻘﺎومﺳﺎزى ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﻗﺸﺎر ﺧﺎص و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى
دوﻟﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
(قنبری و ظاهری .)1389 ،در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﺮﺿۀ ﻣﺴﻜﻦ
ﻛﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺮﺿۀ ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎرى ،ﺳﺎﺧﺖ
و اراﺋۀ ﻣﺴﻛﻦهای اﺟﺎرهاى ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻚ ،اﻧﺒﻮهﺳﺎزى ﻣﺴﻜﻦ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ،اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ
ﻣﺴﻜﻦﺳﺎزى ،اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ
ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺴﻜﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ (حمزهلو و
کاظمیان .)1393 ،در ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮرى
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻬﺴﺎزى ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪاوﻟﻰﻫﺎ و ﻛﻢدرآﻣﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻰ
ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮى ،اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻳﻜﻢ و ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﺷﺸﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﻢدرآﻣﺪﻫﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه
ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪ و اﻛﻨﻮن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺧﺎﻧﻪاوﻟﻰﻫﺎ و اﻗﺸﺎر ﻛﻢدرآﻣﺪ
ﺑﻪوﻳﮋه در ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻬﺮان ﺣﻞﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى
اﺧﻴﺮ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮى و اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ (زﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ و ﻣﺴﻜﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ) از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬارى زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرۀ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ( ٩٩ﺳﺎﻟﻪ)
ﺑﺮاى اﻗﺸﺎر ﻛﻢدرآﻣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى اﺻﻠﻰ دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ
ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮاى ﻛﻢدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ (قنبری و ظاهری.)1389 ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،از  ١٣٧٠ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ دوﻟﺖ روشﻫﺎى ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ وﻳﮋهاى را
ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺴﻜﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻛﻢدرآﻣﺪ
اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻰ زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
 واﮔﺬارى زﻣﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧۀ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮۀ وام ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان واﮔﺬارى ﻣﺴﻜﻦ دوﻟﺘﻰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار آزاد واﮔﺬارى واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﺎراﻧۀ ﻣﺎﻟﻰ ﻋﺮﺿۀ اﻧﺮژى ارزان در ﻣﺮﺣﻠۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ واﮔﺬارى زﻣﻴﻦﻫﺎى اﺟﺎرهاى ﻣﺜﻞ زﻣﻴﻦﻫﺎى  ٩٩ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ،ﻛﻤﻚﻫﺎى ﺑﻼﻋﻮض ،ﺑﻬﺴﺎزى ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺖ وواﮔﺬارى ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻴﺘۀ اﻣﺪاد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ،
ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ،ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (احمدی.)1395 ،
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مشوقهای جامع سرمایهگذاری در حوزۀ ساختوساز در شهر مشهد،
در راستای هدایت ساختوساز و سرمایهگذاری در امر مسکن در این
شهر تدوین شد .در نقشۀ زیر ،پهنهبندی صورتگرفته در تجربۀ اخیر
شهر مشهد در ارتباط با سرمایهگذاری حوزۀ مسکن نمایش داده شده
است .طبق این نقشه ،عالوه بر تقسیم شهر به حوزههای مختلف ،هدایت
ساختوساز مسکن در هر حوزه تعریف شده است.
تدوین ضوابط هدایتگر ،تعریف مشوقها و پهنهبندی آنها و
دستهبندی مکانی و اندازهای ،از دیگر اقداماتی است که در این طرح
پیشبینی شده است.

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ.
ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ،دوﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠۀ
ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮى در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ و ﻣﺴﻜﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ .در دورۀ دوﻟﺖ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «اﻃﺮح ﻗﺪام ﻣﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ» ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ٤١٠
ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻰ ﺷﻬﺮى  -روﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد .در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ زﻣﻴﻦ دوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض را ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد و ﺑﺮاى
اﻗﺸﺎر ﻛﻢدرآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٧٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎ ﺳﻮد کم اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاى ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٩٨/٠٦/٠٥ﺑﺎ
دﺳﺘﻮر رئیسﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ،آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻰ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻫﻤۀ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻛﺸﻮر ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤۀ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺎزاد در اﺧﺘﻴﺎر
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى
و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨۀ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﻮزۀ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺒﺮان
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى آﻏﺎز ﺷﺪ .روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى،
اﻳﺠﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺧﺪﻣﺎت از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﺟﺮاى اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
عالوه بر موضوعات کلی یادشده ،یکی از تجربیات خاص مرتبط
در کشور ایران ،به تجربۀ اخیر شهر مشهد بازمیگردد (شکل  .)1تهیۀ

روش تحقیق
پیش از هر چیز ،دستیابی به چرایی و ضرورت انجام این تحقیق
مطرح است .از اینرو ،روش تحقیق ،در بخشی از گزارش مبتنی بر
کمی حوزه مسکن بوده و پیش از هر چیز
مطالعات اسنادی و تحلیل آمار ّ
به مطالعات سرمایهگذاری و اقتصاد عرضۀ مسکن میپردازد و بر اساس
آن ،وضعیت بازار مسکن در شهر تهران و ساختارهای سرمایهگذاری در
امر مسکن بررسی میشود .نتایج این مرحله به گونهای ارائه میشود که
امکان آگاهی از روندها تا حدی ب ه دست آید و شرایط حاکم بر بازار
مسکن تهران قابل استنباط باشد .از اینرو ،قیمت مسکن ،وضعیت فروش
و اجاره و تغییرات آن در شهر تهران و در برخی موارد به صورت مقایسه
بین مناطق مختلف این شهر بررسی شده و عوامل مؤثر بر ساخت و
سرمایهگذاری مسکن ،شامل هزینهها و مشارکتها نیز مورد واکاوی قرار

مسکنشهردرمشهد
مسکن در
گذاری
در سرمای
جدول مشو
راهنمای
شکلۀ .1نقشۀ
شهر مشهد
گذاری
سرماهیه
مشوققهاها در
جدول
راهنمای
شکل  .1نقش
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برای تحقق این امر ،باشگاه سازندگان را به عنوان یک راهکار نمونه،
معرفی کرده و شرح میدهد.
بنابراین ،منابع اصلی تشکیلدهندۀ این مقاله را در یک دستهبندی
کلی ،منابع مرتبط با شهرداری و منابع مرتبط با مسکن تشکیل میدهند.
منابع مرتبط با شهرداری شامل ضوابط و دستورالعملها ،پروانههای
ساختمانی ،و آمار و ارقام مرتبط ،و همچنین گفتوگو با برخی سازندگان
ساختمانی و پرسنل شهرداریهای مناطق و مدیران معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری تهران میشود.

میگیرد .پس از آن ،متقاضیان بالقوۀ مسکن بررسی شده و از این طریق،
ساختار جمعیت ساکن در شهر تهران بررسی میشود .این موضوع ،از
طریق بررسی تعداد معامالت مسکن ،چگونگی مشارکت در امر مسکن،
وجود خانههای خالی و برآورد نیاز به مسکن پیش میرود .در آخر ،شرایط
درآمدی ساکنان شهر تهران نیز مورد توجه قرار میگیرد .بعد از این،
مطالعات ساختار شهرداری تهران در حوزۀ مسکن ،به طور مشخص با
هدف شناسایی روندهای حاکم بر ساخت مسکن در شهر تهران انجام
شده و از این رو ،فرایندها و آییننامههای مؤثر بر این موضوع مورد مداقه
قرار میگیرد؛ بنابراین ،ضمن بررسی روند توسعۀ پروانههای مسکن در
شهر تهران ،نقش عوامل مؤثر بر این روند شناسایی شده و پس از آن
ضمن بررسی اهمیت موضوع مسکن برای شهرداری بهعنوان یک عامل
درآمدزا ،رویکرد این سازمان ،بهویژه پارادایمهای فکری جدید شهرداری،
برای تسهیل و رونق ساختوساز مسکن در شرایط کنونی احصا میشود.
به موازات ،رویکردی که طرحهای توسعۀ شهری به مقولۀ مسکن در شهر
و برنامهریزی آن دارند بررسی شده و همچنین ،ضمن چگونگی تأمین
مسکن در شهر تهران ،مفهوم مسکن کوچکاندازه و اثر آن بر رونق بازار
مسکن شهر تهران واکاوی میشود .تجربهها و قابلیتهای مشارکتی
شهرداری در کاهش هزینههای ساختوساز مسکن نیز بررسی میشود.
پیشنهاد نهایی ،برآمده از یافتههای حاصل از اسناد یادشده ،و بهرهگیری
خارجی مرتبط است .این پیشنهاد ،از یک سو
از تجربههای داخلی و
ِ
«دستورالعمل یا بخشنامۀ تسهیلگری شهرداری در ایجاد رونق در بازار
مسکن» را ارائه میکند و از سوی دیگر ،ضمن ارائۀ راهکارهای مشخصی

نتایج و بحث
کمی که برای تحلیل دادههای مسکن استفاده شده ،در چند
دادههای ّ
دستۀ مختلف ،شامل وضعیت سرمایهگذاری و عرضۀ مسکن ،جمعیت و
عرضۀ مسکن است .از سویی دیگر ،با توجه به هدف این گزارش که به
پیشنهاد نقش تسهیلگری شهرداری منجر میشود ،برخی از دادههای
اسنادی به بررسی نقش شهرداری در حوزۀ مسکن و وضعیت مسکن در
طرحهای توسعۀ شهری میپردازد و بنابراین ،مطالعات نگاهی همهجانبه
برای دستیابی به راهکارهای تسهیلگر شهرداری در حوزۀ مسکن دارد.

سرمایهگذاری و عرضۀ مسکن
بر اساس اطالعات موجود در مرکز آمار ایران و دادههای مسکن
مشاوران امالک و همچنین ،بانک مرکزی ایران (جدول  ،)1با بررسی ابعاد
حاکم بر ساختار سرمایهگذاری در امر مسکن میتوان اظهار داشت که
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علیرضا صابرمنش و همکاران

شهر تهران
22گانۀ شهر
یک از
شکل  .2شکل
جنسیت جنسیت
تفکیکتفکیک
شهر بهشهر به
این این
جمعیتیت
تهراناز از جمع
مناطق22گانۀ
مناطق
سهمکهر از
سهم.2هر ی
١٣٩٨
اﻳﺮان1٣٩٨ ،
آﻣﺎر ایران،
ﻣﻠﻰ آمار
ﻣﺮﻛﺰ مﻠﻰ
ﻣﻨﺒﻊ :مرﻛﺰ
منﺒﻊ:

وضعیت عرضۀ مسکن در شهر تهران ،تحت تأثیر عواملی همچون قیمت
زمین و مصالح ساختمانی بر قیمت تمامشدۀ مسکن بوده و این موضوع،
طی دهۀ گذشته با روندی شتابان ،قیمت مسکن را از دسترس عامۀ
مردم خارج کرده است؛ به طوری که نرخ افزایش قیمت مسکن ،حتی
بهمراتب از افزایش نرخ تورم ساالنه نیز بیشتر است .اثر ناشی از شرایط
حاکم بر اقتصاد کالن کشور و ضعف در تولید و همچنین ،وضعیت ضعیف
کسبوکار ،شرایط کنونی مسکن را به همراه داشته است؛ ضمن اینکه
مسکن قادر به ایجاد زنجیرههای کسبوکار گسترده است .از سوی دیگر،
باید توجه داشت که توان سکونت در شهر تهران ،عالوه بر خرید مسکن،
در امر اجاره نیز ساالنه دشوارتر میشود و این موضوع ،طی سالهای
گذشته سرعت بیشتری نیز یافته است .در جدول  ،1تغییرات قیمت
مسکن در شهر تهران نمایش داده شده و نرخ تورم عمومی نیز درخور
توجه است .روند تورم عمومی و تغییرات قیمت مسکن از نیمۀ دوم دهۀ
 1390در مقایسه با قبل ،جهشی فوقالعاده را نشان میدهد.
سیاستهای کالن کشوری در ارتباط با مسکن ،بسیار متغیر بوده
و شهرداری نیز سهم خاص خود را در پیادهسازی این سیاستها داشته
است .این سیاستها طی سالهای گذشته توسط شهرداری با هدف
جبران شکاف بین شمال و جنوب صورت گرفته و از طریق توجه به
تسهیالت ویژۀ بافتهای فرسوده و نواحی جنوبی شهر ،سعی بر ایجاد
تعادل نسبی داشته است که البته در همۀ زمینهها موفق نبوده است.
ارائۀ مشوقهای ویژۀ تجمیع و بافتهای فرسوده نیز در این راستا بوده
است .در سطح کالن ،سیاستهای کالن مؤثر بر مسکن از رویکرد زمین
حمایتی به سمت مسکن حمایتی و در نهایت ،توجه به اقشار کمدرآمد
سوق داده شده است .این سیاستها ،از طریق تعریف بستههای تشویقی و
حمایتی ،سازوکارهایی را برای تسهیل امر ساختوساز ،تسهیل توان خرید
مسکن ،تنوع در عرضۀ مسکن و توجه به گروههای کمدرآمد معطوف کند؛

موضوعی که طی برنامۀ ششم توسعه هم دولت و هم شهرداری نقش
مهمی برای تحقق آن دارند ،هر چند که این امر هنوز به صورت کامل
محقق نشده است.

جمعیت و عرضۀ مسکن
جمعیت شهر تهران سهم بسزایی از جمعیت کشور را در خود مستقر
کرده است .این میزان جمعیت ،البته  14/7درصد از جمعیت شهری
کشور را شامل میشود و این سهم در کل شهر نیز به طور متوازن پخش
نشده است (شکل  .)2برخی از مناطق شمالی بیشترین میزان جمعیت را
در خود جای دادهاند و مناطق غربی شهر نیز کمترین تراکم جمعیتی را
دارند .از طرف دیگر ،بسیاری از مناطق مرکزی شهر تهران بسیار متراکم
هستند .ساختار جمعیتی شهر تهران ،بیشتر بر غلبه جوانان حکایت دارد.
این موضوع ،در کنار وضعیت قیمت مسکن و اجاره ،حکایت از غلبه افراد
ِ
فعالیت جویای خانه دارد .البته ،روی کاغذ تعداد
کمدرآمد واقع در سن
واحدهای مسکونی بیشتر از متقاضیان است ،ولی کاهش بعد خانوار
از یک سو و افزایش سرانۀ زیربنای خانوار از سوی دیگر ،واقعیتهای
فرهنگی شهر تهران طی دو دهۀ اخیر بوده است که برآیند آن بر کمبود
مسکن داللت دارد .موضوع دیگر آنکه ،بدمسکنی و بیمسکنی تحت تأثیر
سیاستهای اشتباه ،روند بازار و احتکار واحدهای مسکونی نیز قرار دارد
(مرکز ملی ایران .)1398 ،در شکل  ،2جایگاه هر یک از مناطق 22گانه
از جمعیت شهر تهران قابل مشاهده است .مناطق  18 ،20 ،2 ،5 ،4و
 ،1بهترتیب بیشترین سهم را از هر دو گروه جنسی در کل جمعیت شهر
تهران در اختیار دارند.
تناسب بین جمعیت شهر تهران و تعداد واحدهای مسکونی نیز
بهگونهای است که با وجود کاهش سهم جمعیتی شهر تهران از کل جمعیت
کشور ،اما روند مداوم جمعیتپذیری را شاهد بوده است .این امر ،تقاضای
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ساختوساز مسکن را به امری دایمی در این شهر تبدیل کرده است .سهم
ساختوساز مسکن از اقتصاد کشور و ایجاد زنجیرۀ فعالیتی و کسبوکار نیز،
عامل قدرتمند دیگری است که بر تقاضای ساختوساز و تداوم این فعالیت
در شهر تهران به عنوان یک فعالیت سودده ،دارای متقاضی دایمی و مورد
نظر هر دو بخش خصوصی و دولتی ،تداوم میبخشد.
نتایج مطالعات نشان میدهد وضعیت کیفی ساختوساز در شمال و
جنوب شهر تهران یکسان نیست و شرایط شمال شهر بهمراتب مناسبتر
کمی و هم از نظر کیفی برقرار است و
است .این موضوع ،هم از نظر ّ
از اینرو ،خانوارها ،متناسب با شرایط اقتصادی و درآمدی خود در این
مناطق سکونت دارند .در واقع ،هم قیمت زمین و مسکن و هم کیفیت
ساختوساز در شمال و جنوب شهر متفاوت است .درخور یادآوری است
که توان خرید خانوارهای ایرانی طی سالهای گذشته روندی کاهشی
داشته و تداوم جذب جمعیت شهر تهران برای اقشار کمدرآمد و جویای
کار ،امکان سکونت در مناطق فرسوده و جنوبی شهر را فراهم ساخته و
بر عدم تعادل اجتماعی و اقتصادی سکونت دامن زده است .وجود برخی
وامهای مسکن و مانند آن نیز برای اقشار مختلف درآمدی در نظر گرفته
شده که نقش چندانی در افزایش قدرت خرید مسکن ایفا نمیکند (علوی
و دیگران.)1391 ،

نقش ویژه و برجستهای دارد .مواد قانونی متعددی در سطوح دولتی و
یا همکاری بین دولتی و شهرداری وجود دارند که شهرداری را ملزم
به سادهسازی فرایندهای ساخت مسکن ،بهویژه برای افراد کمدرآمد
میکنند .در برخی موارد ،شهرداری خود موظف به تأمین مسکن بوده
و در مواردی نیز باید بستر را فراهم سازد .قوانینی همچون قانون زمین
شهری ،قانون اساسی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺣﺪاث و ﻋﺮﺿۀ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
اﺳﺘﻴﺠﺎري نیز وجود دارند که در سطوح کالن ،این امر را پی گرفتهاند.
ضمن اینکه طبق مطالعات ،اهمیت موضوع مسکن در تمامی برنامههای
عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقالب مطرح بوده است.
با همۀ اینها ،شرایط در حال حاضر به گونهای است که فرایند
صدور پروانه از یکسو طوالنی و از سوی دیگر ،ناکارآمد است .راهحلهای
دومرحلهای کردن صدور پروانه ،که شهرداری در پی آن است ،اگرچه
بهظاهر فرایند را از صرفاً پروانۀ ساخت به دو مرحلۀ فرایند پروانۀ
شهرسازی و پروانۀ ساخت افزایش داده ،اما ناکارآمدی آن را بهاحتمال
کاهش میدهد .این امر از طریق نامحدود بودن اعتبار پروانۀ شهرسازی
ِ
امالک دارای
و عطفبهماسبق نبودن هرگونه تغییر در ضوابط طرح در
پروانه شهرسازی ،بر کارآمدی و مطلوبیت ان میافزاید؛ ضمن آنکه همسو
با پایداری اقتصادی و محیطزیستی شهر تهران نیز خواهد بود (شهرداری
تهران .)1398 ،در شکل  3میتوان فرایند صدور پروانۀ درون شهرداری
تهران را مشاهده کرد .بر اساس فرایند مورد نظر برای صدور پروانه ،این
اقدام طوالنی و ناکارآمد است.

نقش شهرداری در حوزۀ مسکن
شهرداری ،همچون دولت ،در تأمین مسکن و تعیین فرایندهای آن

تهرانتهران
شهرداری
گردش
شکل .٣
پروانهدردرشهرداری
صدور پروانه
ﻛارکار صدور
گردش
شکل .3
تهران1398 ،
ی تهران،
شهرداری
1٣٩٨
سایت شهردار
منبع :سایت
منﺒﻊ:
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متعددی نیز ناهمسو با یکدیگر هستند .این نگاه ،چندین و چند دهه
است که در نگاه برنامهریزی کشور وجود دارد .در مواردی ،پیشنهادهای
کمی ،که روشها ،آموزشها ،رویکردها ،سبکها
مرتبط با مسکن ،نه فقط ّ
و سازوکارهای مالی ،مدیریتی ،قانونی و اجتماعی را دنبال کرده است.
شاید مهمترین طرحهای توسعۀ شهری مرتبط با شهر تهران را بتوان
ذیل آن مربوط دانست.
به طرح جامع آخر این شهر و طرحهای
تفصیلی ِ
ِ
البته ،طرح جامع مسکن اولین طرح یکپارچه و هدفمندی است که این
موضوع را دنبال کرده است .در طرح راﻫﺒﺮدي  -ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان) توجه به مسکن از متن چشمانداز مطرح
شده و راهبردها و سیاستهای معطوف به مسکن برای توسعۀ اجتماعي
و ساماندهي اسکان جمعيت پیشبینی شده است .بنابراین ،مهمترین ابزار
سنجش و هدایت مسکن در شهر تهران طبق طرح جامع اخیر ،ضوابط
پهنهبندی است .بهجز آن ،طرحهای موضوعی و موضعی مرتبط با این
موضوع نیز در این سند دیده شده که بر تأمین مسکن تأثیرگذارند (ﻃﺮح
راﻫﺒﺮدي  -ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان.)1386 ،
از سوی دیگر ،برنامههای پنجسالۀ شهرداری نیز ،رویکرد شهرداری
برای تأمین مسکن را نشان میدهند و اگرچه معموالً به طور مشخص
به این موضوع اشاره نکردهاند ،اما مأموریتهایی همچون ارزﻳﺎﺑﻰ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻴﻤﺖ و اﺟﺎرهﺑﻬﺎى زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،
اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ،اﺣﻴﺎ و ﻧﻮﺳﺎزى
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٠درﺻﺪ از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮدة ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮى ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى دوﻟﺖ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣانﻫﺎ ،ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎى ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاى رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
اﺳﻼﻣﻰ  -اﻳﺮاﻧﻰ ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،مشارکت
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده و مواردی از این نوع
پیشبینی شده است.
قانون شهرداری که از سال  1334مصوب شده ،وظایفی ذاتی را برای
این نهاد در نظر گرفته که بخشهایی از آن به مسکن مربوط میشود و
خطوط و شیوههای تأمین مسکن برای شهرداری را تعیین میکند (قانون
شهرداریها .)1344 ،نیاز درآمدی شهرداری ،موجب شده تا تفسیر و
روش اجرای قوانین شهرداری گاه به شیوههایی همچون تراکمفروشی،
تغییر کاربری ،فروش اراضی و مشارکت با بخش خصوصی پیش برده
شود .هر یک از این شیوهها تأثیراتی بر چگونگی تأمین مسکن و چگونگی
هدایت و توسعۀ شهر دارند .در رویکرد جدید ،شهرداری به دنبال
کوچکسازی است که البته ،هم در برنامههای عمران و توسعۀ کشور و
هم در طرحهای توسعۀ شهری به عنوان یک سیاست و راهکار مناسب در
نظر گرفته شده ،اما تنظیم آن با شرایط اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
کالبدی-فضایی شهر تهران ،اهمیت فراوانی دارد .این امر ،تأثیرات خاص
خود بر بازار مسکن شهر تهران را نیز خواهد داشت ،ضمن آنکه توان
خرید مسکن را برای برخی از گروهها و دهکها فراهم خواهد آورد (علوی
و دیگران.)1391 ،
با همۀ اینها ،رفتار شهرداری برای تأمین مسکن به وابستگی
درآمدیاش نیز بسیار وابسته است .برقراری تعادل بین درآمدزایی،

عوارض ساختمانی ،موضوع مهم دیگری در رابطۀ بین سازنده و
شهرداری است .عوارض ساختمانی ،همواره یک چالش بوده و راهکارهای
شهرداری طی سالهای گذشته ،معطوف به ایجاد تعادل در موقعیت
ساخت ملک ،مرغوبیت و تفاوت در شمال و جنوب شهر است؛ با این حال،
این موضوع نیز همچنان تفاوت زیادی را میان مناطق مختلف شهر تهران
به لحاظ نسبت عوارض به قیمت فروش مسکن برقرار نکرده است.
راهکارهای دیگری که شهرداری دنبال کرده ،توجه به موقعیت بافت
بوده است؛ از جمله در بافتهای فرسوده ،ضوابط تشویقی برای تجمیع در
نظر گرفته شده تا به این ترتیب ،ضمن کاهش ریزدانگی ،منجر به توسعۀ
بافت شود .این امر ،البته نتوانسته برای اراضی درشتدانه راهکار تشویقی
بیندیشد .ضمن اینکه از نظر اجتماعی نیز تعارضهایی را به وجود آورده
است و البته ،گریزی از این موضوع وجود نداشته است .بیتوجهی به
اندازۀ زمین نیز در بافتهای فرسوده ،مسئلهساز بوده و واحدهای نوسا ِز
شکلگرفته که بیشترشان مساحت کمی دارند ،نامتناسب با ساختارهای
فرهنگی اهالی صورت گرفته است .وامهای ارائهشونده توسط بانک مسکن،
بخش دیگری از ساختارهای تسهیلگر مسکن محسوب میشوند ،که
بیشترشان یارای رقابت با افایش قیمت زمین و مسکن در شهر تهران را
ندارند .در عین حال ،برخی قوانین دستوپاگیر ،به همراه برخی مفسدهها،
تأثیراتی بر چگونگی توسعۀ مسکن در شهر تهران داشته و شهرداری ،نگاه
جبرانی و اصالح قانون را از طریق شورای اسالمی شهر تهران داشته است
(شهرداری تهران.)1398 ،
در مجموع و بر این اساس ،رویکردهای جدید برای تسهیل امر مسکن
متعدد است .در یک مورد ،رویکرد نظام مهندسی به مسکن است که زمان
صدور شناسنامۀ فنی را کاهش داده و جلوی افراد فاقد صالحیت فنی را نیز
گرفته است .رویکرد دیگر ،توجه شهرداری به ایجاد مسکن کوچک است
که در ابعاد  30تا  50متری و حتی کمتر و آن هم با شرایط ویژه  -که
نیازمند مصوبات خاص است  ،-دنبال میشود .از سوی دیگر ،قسطبندی
عوارض شهرداری ،الکترونیک کردن پرداخت آن ،مکانیزه شدن صدور
قبض عوارض ،و ارائۀ جایزۀ خوشحسابی است که به عنوان یک رویکرد
مثبت و اثرگذار قابل نام بردن است .تالش برای اجرای عدالت اجتماعی از
طریق تغییر نرخ عوارض ساختمانی طی دفترچۀ ارزش معامالتی و سخت
کردن شرایط اعمال قانون  %2+60سطح اشغال ،از دیگر اقداماتی است
که شهرداری تهران طی سالهای اخیر هم برای تسهیل روند ساختوساز
و هم برای سازگار کردن آن با شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی
و کالبدی-فضایی بافتهای مختلف شهری لحاظ کرده و البته ،اشکاالتی
دیگر برای اصالح این ساختار وجود دارد (مهرگان و تارتار.)1394 ،

مسکن در طرحهای توسعۀ شهری
هم دولت و هم شهرداری ،چه از طریق طرحهای جامع و تفصیلی،
چه سندهای توسعۀ شهری و یا برنامههای 5ساله و یا طرحهای کالن
ملی ،منطقهای و شهری ،مسکن را بخشی جدانشدنی از اصول و مبانی
برنامهریزی خود قرار دادهاند .این طرحها گاه مکمل هم و در موارد
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جلوگیری از فساد مالی و اداری ،توجه به نیازهای گروههای ویژه و
ایجاد تعادل ،و پیشبرد مأموریتها و وظایف سازمانی ،مقولهای است که
شهرداری را به تعامالت با سازندگان وا میدارد .این تعامالت ،از راههای
مختلفی بهویژه مسکن مشارکتی پیش برده میشود .این موضوع ،در این
گزارش بسیار برجسته و بااهمیت است ،چرا که به دنبال افزایش نقش
تسهیلگر شهرداری در این خصوص است.

راهکارهای ارتقای عملکرد تسهیلگرانۀ شهرداری
پس از آگاهی از وضعیت و ساختار حاکم بر حوزۀ مسکن در شهر
تهران ،سابقۀ نگرش به این موضوع در طرحهای شهری و نقش شهرداری
(و دولت) در تأمین و نظارت بر توسعۀ مسکن ،به منظور ارائۀ تعریف
برای شهرداری در امر تسهیلگری رونق ساختوساز ،در ادامه در دوازده
راهکار پیشنهاد میشود .بنابراین ،راهکارهای زیر برای تقویت نقش
تسهیلگر معاونت شهرسازی و معماری در رونق بازار مسکن ،ارائه شده
و این راهکارها ،مبتنی بر مطالعات ارائهشده و واقعیات حاکم بر ساختار
مدیریتی ،مطالعاتی ،قانونی و چگونگی عرضه در مسکن است و نقش
تسهیلگری را با تکیه بر واقعیات موجود در حوزۀ مسکن در شهر تهران
ارائه میکند.
راهکار اول :برجسته کردن نقش شهرداری در واگذاری زمین برای ساخت
مسکن
ضرورت دارد بر اثر قیمت زمین از قیمت تمامشدۀ مسکن دخالت
صورت گیرد .این روش ،مستلزم ورود مستقیم شهرداری به این موضوع
است .به این منظور ،برنامهریزی برای امالک موجود شهرداری در سطح
شهر تهران ،دستهبندی آنها برای چگونگی قابلیت عرضه به سازندگان
برای ساخت و در نهایت ،برنامهریزی برای چگونگی واگذاری به متقاضیان
بالقوه ،اهمیت زیادی دارد .با توجه به وجود طیف متنوعی از سازندگان در
سطح شهر ،هر یک از ابعاد و اندازههای زمین قابل ارائه توسط شهرداری،
میتواند با مخاطب خاصی همراه باشد .از سوی دیگر ،تعامالت بینبخشی
در ارائۀ زمین برای ساخت مسکن ،از طریق تعریف تسهیالت ویژه ،میتواند
بر سطح و گسترۀ امالک رها و بدون برنامهای که در حال حاضر بر کیفیت
بافتهای شهری تأثیرگذارند (مانند اراضی اوقافی ،اراضی رهاشده ادارات
مختلف مانند راه و شهرسازی ،فرمان امام و )...افزوده و نقش مخرب قیمت
زمین بر قیمت تمامشدۀ مسکن را تعدیل کنند.
راهکار دوم :تشکیل باشگاه سازندگان مسکن
تشکیل باشگاه سازندگان مسکن ،نوعی رویکرد جامع برای دستیابی
به راهحلهای سریع و در عین حال ،علمی رونق ساخت مسکن در شهر
تهران را فراهم میسازد .به این منظور ،باید در اقدامی اجباری ،مشخصات
دقیقی از سازندگان مسکن تهیه شود ،نسبت به دستهبندی آنها بر اساس
صفات واقعی و تواناییهای رشد مبادرت به عمل آید .این باشگاه ،در عمل
با سه هدف اساسی شکل گرفته و قابل گسترش خواهد بود )1 :ایجاد

کمی
پایگاه و بستر سازندگان قانونی شهر تهران ،و دستهبندی کیفی و ّ
آنها )2 ،ایجاد محیط رقابتی برای ارتقای کارکرد سازندگان )3 ،قابلیت
ارجاع سریع ساخت مسکن هدفمند با هدف رونق تولید مسکن.

راهکار سوم :سادهسازی ضوابط اجرایی و ساخت
برای رونق بخش ساختمان که با بیش از  300شغل در ارتباط است،
باید تمامی موارد برای تسهیل فضای کسبوکار در نظر گرفته شود ،تا
فعاالن این بخش ترغیب شوند و چرخ محرک اقتصادی بخش مسکن
را فعال کنند و از رکود سالهای اخیر بکاهند تا این بخش به روزهای
پررونق خود بازگردد .به عنوان چند مثال ،یکی از راهکارها میتواند
نقشآفرینی معاونت معماری و شهرسازی در عملیاتیسازی راهکارهای
نهگانۀ کنترل بازار مسکن باشد ،که سال گذشته توسط وزارت راه و
شهرسازی اعالم شد؛ به گونهای که نسخۀ بومی این راهکارها را برای
شهر تهران پیادهسازی کند .همچنین ،این معاونت میتواند نسبت به
انجام و یا تدقیق و بهروزرسانی چهار الیحه «اصالح موادی از قانون اصالح
مالیاتهای مستقیم مصوب « ،»۱۳۹۴اصالح مادۀ  ۱۵قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضۀ مسکن»« ،افزایش مدت زمان اجارۀ ساختمان و
تعیین سقف برای افزایش اجارهبها» و «الیحۀ دو فوریتی قانون پیشفروش
ساختمان» همت گمارد .موضوعات مهم دیگر در ارتباط با ضوابط ،تغییر
پایۀ مساحتهای ساختوساز به سمت مسکن کوچکاندازه خارج از عرف
کنونی جامعه و شهرسازی است .تغییر پایۀ متراژ ساخت مسکن ،ضمن
بهرهمندی از اراضی متعلق به شهرداری برای دستیابی به مسکن ارزان،
کوچک و متنوع ،راهگشاست.
بخش ساختمان و مسکن
راهکار چهارم :تسهیل فضای کسبوکار و رونق
ِ
با رویکرد مشارکتی
بهرهمندی از ظرفیت حرفهای ،فنی و مهندسی و تجربیات کلیۀ
فعاالن بخش ساختمان و مسکن ،یک ضرورت و موهبت برای معاونت
شهرسازی و معماری خواهد بود تا نسبت به تدوین ضوابطی با کمترین
مخالف برای رونق کسبوکار در امور مسکن و ساختمان ،موفقیت
بیشتری حاصل کند .تشکیل بانک سازندگان و تعاونی کردن آن به
منظور حضور نمایندگان سازندگان ،تشکیل اتاق فکر متخصصان اقتصاد
و مسکن ،پایش دایمی نمودارهای افتوخی ِز ساختوساخت و تشکیل
بانک اطالعات پایه تحلیل آن از طریق مشارکت دادن سازندگان خُ رد
و کالن ،نظرسنجی دایمی از جامعۀ دانشگاهی و حرفهمندان (معماری،
عمران و شهرسازی) ،با هدف دستیابی به راهکارهای رونقبخش به
کسبوکار در زمینۀ ساختمان و مسکن و تدوین ضوابط تسهیلکننده
در این زمینه ،راهگشا خواهد بود .اقدام دیگر ،نظرسنجی از مردم به
عنوان اصلیترین تأثیرپذیران از ساخت مسکن است .نظرسنجی دورهای
کمیت ساخت
از اهالی بافتهای مختلف شهری در ارتباط با کیفیت و ّ
مسکن در محدودۀ سکونتیشان ،مسیر برنامهریزی مسکن را عادالنهتر
نیز میسازد.
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راهکار پنجم :پهنهبندی ضوابط درآمد تراکم
به منظور جلوگیری و یا کاهش مفسدۀ مالی و اداری و پرهیز از
عدول از ضوابط طرح تفصیلی ،پهنهبندی ضوابط درآمد تراکم میتواند
راهکار مناسبی باشد تا تصمیمگیری در خصوص چگونگی ارائۀ تراکم
مازاد (متناسب با شرایط بافت) و اخذ جریمه از تراکمهای مازاد در
ساختوسازهای غیرقانونی بر اساس آن صورت گیرد .از سوی دیگر،
عوارض نوسازی و عوارض شهرداری میتواند بر اساس پهنهبندی ضوابط
درآمد تراکم تنظیم شود.
پرهیز از اتخاذ تقسیمبندیهای مکانی و جغرافیایی (مانند شمالی،
جنوب ،مرکز ،شرق ،غرب) ،و یا تقسیمبندیهای بافتشناسی (تاریخی،
ناکارآمد ،غیررسمی ،جدید) و به جای آن روی آوردن به روشهای
چندمعیاره (توجه همزمان به ساختار توسعه ،جهت توسعه ،سطح
اجتماعی ،جایگاه اقتصادی ،عملکرد و فعالیت ،شرایط محیط زیستی،
موقعیت در شهر تهران ،تعداد پروانۀ صادرشده ،سطح درآمد شهرداری
و )...در این خصوص ضرورت دارد.

(اوراق) ،پهنهبندی ارزشگذاری ساخت مسکن باشد ،به این ترتیب که
تناسب کاهش مطلوبیت ،سقف وام نیز کاهش یابد و در نتیجه ،رونق
به
ِ
ساخت مسکن به سمت بافتها و پهنههای مد نظر شهرداری سوق داده
شود.

راهکار هشتم :تعریف نشانگرهای ساختوساز
در تداوم راهکار ارزشگذاری ساخت مسکن ،ضرورت ایجاد محدودیت
در ساختوساز در برخی مناطق وجود دارد؛ امری که فقط با تعریف پهنههای
ارزشمند به دست نمیآید و مستلزم پیشبینی ضوابط محدودکنندۀ
ساختوساز است .به این منظور ،باید نسبت به اعمال تعرفههای بیشتر
عوارض ،تنبیهات مالی ،حذف مشوقها و ...در این بافتها (که قاعدتاً در
انتهای طیف پهنههای ارزشگذاری ساخت مسکن قرار دارند) مبادرت کرد؛
چرا که صرفِ پهنهبندی ارزشگذاری ساخت مسکن ،برای برخی سازندگان
محدودکننده نخواهد بود .این راهکار ،با هدف تقویت بافت و فضای شهری
ِ
ساخت بیش از اندازه در بخشهای غیرنیازمند در نظر گرفته
و پرهیز از
شده و از اینرو ،ضوابط محدودکننده باید برای بافتهای واقع در انتهای
طیف پهنههای ارزشگذاری ساخت مسکن در نظر گرفته شود .نشانگرهای
ساختوساز ،بیانگر مشخصههای متعددی (به طور مثال ،بهازای هر بلوک)
همچون تعداد پروانۀ صادرشده ،جمعیت ،تعداد زمین و یا بنای نیازمند
ساخت ،تعداد خانۀ خالی ،سطح برخورداری از خدمات شهری ،تعداد کمبود
پارکینگ ،تراکم جمعیتی و ساختمانی ،و( ...مواردی از این نوع) بوده و ضمن
بهروزرسانی دایمی ،عالوه بر مدیران شهری و مسئوالن شهرسازی در اختیار
جامعۀ سازندگان نیز قرار میگیرد .این نشانگرها ،به مثابۀ شناسنامهای
هستند که ضرورت ساخت مسکن در یک بافت شهری را تبیین میکنند
و منبعث از آن ،بر تصمیمگیریهای مدیران شهری و مسئوالن شهرسازی
برای اعمال ضوابط محدودکننده و یا مشوقها در آن بافت اثر میگذارند.

راهکار ششم :پهنهبندی ارزشگذاری ساخت مسکن
به منظور تغییر جهت به گرایشهای کنونی و ایجاد گرایشهای
جدید ،نیاز به پهنهبندی ارزشگذاری ساخت مسکن وجود دارد ،به
گونهای که ساخت مسکن را به سمت بخشهای مورد تقاضای توسعۀ
مناسب شهری تهران سوق دهد .این پهنهبندی ،معیارهای متعددی را
بهعنوان معیارهای ارزشگذاری و یا معیارهای مطلوبیت ساخت مسکن
تعریف کرده و بر اساس امتیازدهی به آنها ،هم برای ساخت در پهنههای
ارزشمندتر و یا مطلوبتر از نظر توسعۀ شهری و ارتقای کیفیت شهرسازی
سازندگان اینگونه
تخفیفها و مشوقهایی را در نظر میگیرد و هم به
ِ
بافتها امتیاز بیشتر داده و آنها را در اولویت باالتر ساخت در اینگونه
پهنهها قرار میدهد .تعیین جهت در ارزشگذاری ساخت مسکن،
همچنین باید معطوف به ساختار کالبدی-فضایی شهر نیز باشد و در
ساماندهی برخی بافتها و اراضی (به طور مثال ،اراضی ریزدانه ،اراضی
درشتدانه ،نواحی کمترتوسعهیافته ،اراضی تاریخی و )...نقش ایفا کند.
پهنهبندی ارزشگذاری ساخت مسکن ،میتواند نقش مکمل در تأمین
درآمدهای شهرداریهایِ کمدرآمدتر را نیز از طریق افزایش تعداد پروانۀ
ساخت داشته باشد.

راهکار نهم :تدوین ضوابط مشوق مطلوبیت و کیفیت ساخت مسکن
یکی از اقدامات در این خصوص ،میتواند ضوابط مشوق مطلوبیت و
کیفیت ساخت مسکن باشد؛ به این معنا که ضمن تعریف معیارهای تعیین
مطلوبیت و کیفیت (بسته به نوع مسکن) ،معیارهای سنجش مطلوبیت
و کیفیت مسکن ساختهشده نیز تعریف شده و بر اساس امتیاز نهایی که
هر مسکن دریافت میکند ،مشوقهایی برای اقدام بعدی سازنده ،چگونگی
پرداخت وام (اوراق) احتمالی که دریافت کرده و پیشبینی سایر مشوقها
صورت پذیرد .در واقع ،ضوابط در اینجا به منزلۀ تعریف مشوقهای مربوطه
است و این مشوقها ،میتواند چندمعیاره باشد و بسته به نوع مسکن،
پهنهبندی طرح تفصیلی ،پهنهبندی ضوابط درآمد تراکم و پهنهبندی
ارزشگذاری ساخت مسکن تنظیم شود.

راهکار هفتم :پیشبینی وامهای ویژه
پیشبینی سیاستهای اعتباری جدید از طریق تسهیالت مالی قابل
تحقق ،میتواند وام به صورت اوراق باشد ،تا در مراحل مختلف ساخت،
تأمینکنندۀ بخشی از اعتبارات مالی سازندگان باشد .افزایش سقف
متعارف اوراق و رساندن آن به  70درصد قیمت واقعی یک مسکن ،از
اصلیترین موضوعات برای فایدهمند بودن آنهاست .این اقدام ،هم به
رونق ساخت منجر میشود و هم کلیۀ سازندگان در سطوح مختلف را
در بر میگیرد .از طرف دیگر ،ضرورت دارد تا معیارهای تعیین سقف وام

راهکار دهم :تشکیل بانک سازنده و خریدار
تشکیل بانک اطالعات سازنده و خریدار ،نقش مؤثری در ایجاد
شفافیت خرید و فروش میکند ،انگیزه برای ساخت مسکن باکیفیت را
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ﻣﺴﻜﻦ ارائه ﺷﻮد .از نظر ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ روشﺷﻨﺎﺧﺘﻰ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻰ ،از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮاى ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻛﻴﻔﻰ
و از ﻟﺤﺎظ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻛﺎرﺑﺮدى اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻌﻴﺎر زﻣﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى ﻣﻘﻄﻌﻰ ( )١٣٩9-١٣٩8و ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ-ﺗﺒﻴﻴﻨﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آن از روش ﻣﺼﺎﺣﺒۀ ﻓﺮدى ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺒﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮاى ﮔﺮدآورى
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌۀ آﻣﺎرى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزۀ ﻣﺴﻜﻦ در ﺷﻬﺮ تهران
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠۀ ﮔﺮدآورى اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮى ﻧﻈﺮى
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻴﺰر و اﺷﺘﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﮔﺮدآورى داده ﻧﻴﺰ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮاﻳﻨﺪ »رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ« ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻃﺒﻘﺎت اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
(کرسول.)2003 ،2
ﺑه اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  12ﻧﻔﺮ ﺳﺎزﻧﺪه 3 ،ﻧﻔﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدى (راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ،ﺷﻬﺮدارى و 3 ،)...ﺑﻨﮕﺎهدار و
 ٤ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار واﺳﻄﻪاى (ﺑﺨﺮ ﺑﻔﺮوش) و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  22ﻧﻔﺮ در ردۀ ﺳﻨﻰ
 ٢٣ﺗﺎ  ٦٣ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻰ  ٤٠ﺳﺎل ،ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘۀ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﻴﻦ  ٥ﺗﺎ
 ٣٠ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻴﻦ دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ دﻛﺘﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ
و ﻛﺪﮔﺬارى اوﻟﻴﻪ دادهﻫﺎى ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪى ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ .در ﻛﻞ 320 ،دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
نتایج نشان میدهد چرخهای که در ادوار گذشته در ارتباط با
ساختوساز مسکن طی شده است ،با کمی اغماض در قالب چرخه
-۱توقف رشد قیمت یا ورود به مرحلۀ رشد قیمت اندک -۲ ،کاهش
بازده و جذابیت سرمایهگذاری در بازار -۳ ،کاهش تولید و عرضۀ مسکن،
 -۴افزایش قدرت خرید ب ه دلیل تورم در سایر بخشها و افزایش درآمدها،
 -۵افزایش تقاضا در کنار عرضۀ کم -۶ ،جهش قیمت و  -۷افزایش عرضه
و تثبیت قیمت ،قابل تفسیر است.
یکی از دالیل توجه به راهاندازی باشگاه سازندگان ،برای سامان
دادن به این چرخه و بهرهگیری از حداکثر بازیگران در این حوزه است.
باشگاه سازندگان را شاید بتوان یکی از راهکارهای مهم برای ارتقای
نقش تسهیلگر شهرداری در حوزۀ ساختوساز مسکن ،با تأکید و تکیه
بر استفادۀ حداکثری از عمدۀ بازیگران در این حوزه دانست ،چرا که به
دستهبندی سازندگان مسکن و ایجاد رقابت فزاینده و مثبت بین آنها
منجر میشود .مهمترین اهداف مترتب بر راهاندازی باشگاه سازندگان
عبارتاند از:
 .1ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺣﺮﻓﻪاىﺳﺎزى و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و
اﻧﺒﻮهﺳﺎزى ﻣﺴﻜﻦ
 .2ﻫﻤﻜﺎرى در اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﺑﺮ ورود ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨۀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻧﺒﻮهﺳﺎزى ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎى ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ
 .3ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزى ،اﻧﺒﻮهﺳﺎزى،

بیشتر میکند ،رقابت در بازار مسکن را افزایش میدهد و به طور کلی،
رضایت نهایی متقاضیان مسکن را به همراه خواهد داشت .در نهایت ،این
اطالعاتی مدامبهروزشونده خواهد شد که از
اقدام منجر به ایجاد یک بانک
ِ
یک سو متناسب با گرایشهای توسعه شهری خواهد بود و از سوی دیگر،
به ساخت پایدار مسکن منجر خواهد شد .این بانک اطالعاتی ،رزومۀ
سازندگان و کارهای انجامشدۀ آنان را در اختیار طیف خریداران قرار
میدهد و طیف متنوعی از ظرفیتهای خرید و فروش را برای هر دو سوی
معامله فراهم میسازد.

راهکار یازدهم :تعریف اختیارات موضعی به شهرداریهای مناطق
بهجز ضرورت تسهیل ضوابط و پرهیز از دستوپاگیر بودن آنها ،باید
شهرداریهای مناطق نسبت به برخی تصمیمها ،اختیاراتی قانونی ،هر
چند محدود داشته باشند .این اختیارات قانونی،باید در تصمیمگیریهای
بدیهی و دمدست داده شود و مسئولیت نظارت بر صحت انتخاب تصمیمها
نیز به عهدۀ شهرداریها (شوراهای معماری و کمیسیونهای شهرسازی)
باشد .به این ترتیب ،امکان فساد مالی و بروز تالی در شهرداری نیز وجود
نخواهد داشت.
راهکار دوازدهم :هوشمندسازی
بسیاری از اقدامات کنونی در فرایند ساخت مسکن ،از تشکیل پرونده
گرفته تا صدور پروانه ،از خرید و سفارش مصالح تا اقدام به فروش آن،
فیزیکی غیرضروری
نیازمند فرایندهای طوالنی ،کاغذبازی اداری و حضور
ِ
هستند .این موضوع ،هم به اتالف زمان و انرژی منجر شده و هم آثار
غیر ضروری بر ترافیک شهری بر جا میگذارند .هوشمندسازی در هر
یک از مراحل ،در زمانهای که دسترسی به اینترنت همهگیر شده و
اپلیکیشنها و برنامهها بهراحتی در دسترس هستند ،خود ،یک اقدام
هوشمندانه است! این موضوع ،ضمن کاهش حضور غیرضروری ،آثار سوء
محیط زیستی ناشی از آمد و شد حملونقلی را کاهش میدهند و هیچ
اثری بر تراکنشهای مالی و درآمدزایی شهرداری ندارند؛ ضمن آنکه رونق
ساختوساز را در شرایط بحرانی ،همچنان به همراه دارند.
یافتههای تحقیق

تبیین راهکار پیشنهادی (باشگاه سازندگان)
روش دستیابی به این راهکار پیشنهادی ،مبتنی بر ﻧﻈﺮﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪاى
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻼن ،ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ،بوده که بهخصوص
آنجا ﻛﻪ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻮﺛﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪهاى ﻛﻤﺘﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ (مککراکن .)1988 ،1ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،در پژوهش حاضر ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ
روﻳﻜﺮد روﺷﻰ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪاى ﺧﺮدﻣﻘﻴﺎس در ﺑﺎب ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻋﺎﻣﻼن ﻛﻠﻴﺪى ﺑﺎزار
1 . Mc Cracken

2 . Creswell
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ارزانﺳﺎزى ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓناورى ﻧﻮﻳﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ
 .4دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاى سازندگان و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬران ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و آیینﻧﺎﻣﻪﻫﺎى
اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻣﺴﻜﻦ
 .5ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ
ﻛﺸﻮر ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ
 .6ﻫﻤﻜﺎرى و ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮاى اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﺴﻬﻴﻞ و اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ سازندگان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران
ﻣﺴﻜﻦ
 .7ﮔﺴﺘﺮش و آﻣﻮزش ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى بهرو ِز ﻓناورى در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و
ﺗﺮوﻳﺞ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﻧﮕﻬﺪارى
واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
 .8ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮزات ﻻزم ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و
ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب و دوام ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻣﺮ اﻧﺒﻮهﺳﺎزى ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
عمدهترین مشکالت سازندگان در سالهای جاری در امر ساختوساز
عبارتاند از:
 .1افزایش قیمت مصالح ساختمانی
 .2تعلل برای گرفتن جواز از شهرداری و پروسۀ بسیار زمانبر در
گرفتن جواز ساخت

 .3افزایش قیمت آپارتمان در سال  1399بیش از حد تورم
 .4پیشبینی افزایش قیمت در بخش امالک کلنگی و زمین ،به دلیل
قیمت بسیار زیاد ملک
که راهاندازی و شکلگیری باشگاه سازندگان قادر است کمک شایان
توجه و هدفمندی به آنها در این راستا ارائه کند .از سوی دیگر ،امتیازهای
باشگاه سازندگان برای شهرداری تهران نیز به صورت زیر قابل عنوان است:
 .1هماهنگی با شهرداری و ارائۀ راهکار در حوزۀ کنترل نقشه و
معماری
 .2استفاده حداکثری از پتانسیلهای بازار سرمایه
 .3تعریف طرحهای مناسب در زمینهای متعلق به شهرداری با
همفکری سازندگان
 .4تسریع در ساماندهی بازار پیشفروش با همکاری شهرداری و
سازندگان مسکن
 .5استفاده از توان شرکتهای لیزینگ برای تأمین مالی سمت تقاضا
در ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﻰ ﺑﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻦ
(ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن) و ﺳﺎﻳﺮ عوامل (ﻛﻪ گاه ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ،ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺐ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ) وﺟﻮد دارد و قاعدتاً هر شخص و سازمانی بسته به جایگاهی
که دارد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ (جدول .)2
در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻰ ﻓﺮاﻫﻢ کردن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﻓﺰونتر از

جدول  .2اﻣتﻴﺎزهﺎی ﺑﺎﺷگﺎه سﺎزﻧدگﺎن ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری

جدول  .2امتیازهای باشگاه سازندگان برای شهرداری
هﻤﺎهﻨگی ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری و ارائۀ راهﻜﺎر در حﻮزۀ ﻛﻨتﺮل ﻧقشه و
ﻣعﻤﺎری

استفﺎده حداﻛثﺮی از پتﺎﻧﺴﻴلهﺎی ﺑﺎزار سﺮﻣﺎﻳه

ﺗعﺮﻳف طﺮحهﺎی ﻣﻨﺎسب در زﻣﻴﻦهﺎی ﻣتعﻠق ﺑه ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ
هﻤفﻜﺮی سﺎزﻧدگﺎن

ﺗﺴﺮﻳﻊ در سﺎﻣﺎﻧدهی ﺑﺎزار پﻴشفﺮوش ﺑﺎ هﻤﻜﺎری ﺷﻬﺮداری و
سﺎزﻧدگﺎن ﻣﺴﻜﻦ
استفﺎده از ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖهﺎی لﻴﺰﻳﻨگ ﺑﺮای ﺗأﻣﻴﻦ ﻣﺎلی سﻤﺖ
ﺗقﺎضﺎ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ظﺮفﻴﺖ سﺎزﻧدگﺎن و هﻤﺎهﻨگی ﺑﺎ سﺎختﺎر ﺷﻬﺮداری در حﻮزۀ ﻛﻨتﺮل ﻧقشه و ﻣعﻤﺎری
ارائۀ پﻴشﻨﻬﺎدهﺎی اجﺮاﻳی درخصﻮص ﻛﻤﻴتههﺎی ﻧﻤﺎ و ﺗدﻗﻴق ﻧﻤﺎ و پالن
ارائۀ پﻴشﻨﻬﺎدهﺎی اجﺮاﻳی درخصﻮص جدارههﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﺮسﻴم خط آسﻤﺎن و هﻤگﻦ ﺑﺎ سﺎختﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷد.

ﻧخﺴتﻴﻦ اﺑﺰار ﻧﻮﻳﻦ ﺗأﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﻣﺴﻜﻦ ﺗحﺖ ﻋﻨﻮان «ﺻﻨدوق زﻣﻴﻦ و سﺎختﻤﺎن»
دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﺗصﺎل ﺑﺎزار سﺎخﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑه ﺑﺎزار سﺮﻣﺎﻳه
ﺗأﻣﻴﻦ ﻣﺎلی سﺎخﺖ پﺮوژههﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧی ﺑﺎ استفﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ظﺮفﻴﺖ ﺑﺎزار سﺮﻣﺎﻳه هﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧتشﺎر و ﺑهﻛﺎرگﻴﺮی
اوراق سﻠف ﻣﻮازی استﺎﻧدارد ﺑﺮای ﺑﺎزار سﺎخﺖ ﻣﺴﻜﻦ
سﺎزﻧدۀ ﻳﻚ پﺮوژۀ سﺎختﻤﺎﻧی ﻣﺴﻜﻮﻧی ،ﺑﺎ اﻧتشﺎر اوراﻗی ﺗحﺖ ﻋﻨﻮان «اوراق سﻠف ﻣﻮازی استﺎﻧدارد» ،ﺑخشی از
زﻳﺮﺑﻨﺎی سﺎختﻤﺎﻧی را ﻛه ﻗصد دارد ﺑﺴﺎزد ،ﺑه ﺻﻮرت حداﻗل ﻳﻚ ﻣتﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑه ﺷﻜل ﻧقد ﺑه خﺮﻳدار اوراق،
پﻴشفﺮوش ﻣیﻛﻨد.
اگﺮ ﻛﻠﻴد اﺗصﺎل دو ﺑﺎزار در ﺑﺴتﺮ ﻣشﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮداری و سﺎزﻧده طﺮاحی ﺷﻮد ،ﻣیﺗﻮاﻧد ﺑﺎ سﺎﻳﺮ پﺮوژههﺎی ﺑﺎزار
سﺮﻣﺎﻳه رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨد
اﻗدام ﻧخﺴﺖ ،پﻴشﺑﻴﻨی ﻣشﻮقهﺎی ﻣﺎلﻴﺎﺗی
اﻗدام دوم ،در ﻧظﺮ گﺮفتﻦ وام ارزانﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮای سﺎزﻧدههﺎ و فعﺎالن سﺎختﻤﺎﻧی
سﻮﻣﻴﻦ گﺎم ﺑﺎ ﺑهﻛﺎرگﻴﺮی ﺑﺎزﻳگﺮ چﻬﺎرم ﻳعﻨی ﺷﻬﺮداری در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑه ﻋﻨﻮان ﻣتﻮلی ﺻدور جﻮاز سﺎخﺖ
وسﺎز،
اﻗدام چﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ارائۀ ﺗخفﻴف ﺑه سﺎزﻧدگﺎن ﻣشﺎرﻛﺖﻛﻨﻨده اسﺖ

ﻣحﺎسﺒۀ سطح و سطﻮح غﻴﺮﻣﻨطقی ﻛه ﺑﻴشتﺮ ﺑهﻣﻨظﻮر سﻮدده ﻛﺮدن پﺮوژه در زﻣﺎن ﻣحﺎسﺒﺎت ﺗعﺮﻳف ﺷدهاﻧد.
ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﻳد ﺑپذﻳﺮد ﺑﺮای حﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮلﻴد و ﻋﺮضۀ ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑه جﺎی ﺗعﺮﻳف طﺮحهﺎی غﻴﺮﻣﻨطقی ،ﺑﺎ
ﻗدرالﺴﻬم ﻧﺎچﻴﺰ وارد اﻳﻦ دسته از پﺮوژههﺎ ﻧشﻮد.
حذف ضﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣههﺎی سﻨگﻴﻦ ،ﻗﺮاردادهﺎی ﻳﻚطﺮفه و ﺷﺮاﻳط غﻴﺮ ﻣﻨعطف

استفﺎدۀ ﺑﻴشتﺮ از پتﺎﻧﺴﻴلهﺎی سﺎزﻧدگﺎن و استفﺎده از راهﻜﺎرهﺎﻳی ﻣﺎﻧﻨد اﻳجﺎد اﻣﻜﺎن استفﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴالت
ﺑﺮای پﻴشخﺮﻳد ،افﺰاﻳش ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴالت در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ
افﺰاﻳش ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴالت در ﺑﺎفﺖهﺎی فﺮسﻮده ﻛه ﻣیﺗﻮاﻧد ﺑه جذاﺑﻴﺖ هﺮ چه ﺑﻴشتﺮ خﺮﻳد ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ استفﺎده از
اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴالت و جﻠﻮگﻴﺮی از خﺮوج سﺮﻣﺎﻳههﺎ از اﻳﻦ ﺻﻨدوق ﻛﻤﻚ ﻛﻨد.
ﺑهﻣﻨظﻮر افﺰاﻳش ﻗدرت خﺮﻳد ﻣشتﺮﻳﺎن و ﺑهوﻳژه دهﻚهﺎی ﻣتﻮسط و ﺑﺎال ،استفﺎده از ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖهﺎی لﻴﺰﻳﻨگ
ﻣیﺗﻮاﻧد اﺑﺰار ﻣﻨﺎسﺒی ﺑﺎﺷد.
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باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

تدوین ضوابط و
مقررات و
تمهیدات
 تعیین زمینهایقابل عرضه توسط
شهرداری و
سازمانهای دولتی
 پهنهبندیضوابط درآمد تراﻛم
 پهنهبندیارزشگذاری
ساخت مسکن
 پیشبینیوامهای ویژه
 تدوین ضوابطمشوق مطﻠوبیت و
ﻛیفیت ساخت
مسکن

دستهبندی
 دستهبندی(مﺒتنی بر اطالعات
ﻛمّی و ﻛیفی)
سازندگان به
دستههای ﻛالن،
میانی و خُرد

 دستهبندیخریداران بر اساس
قدرت خرید،
شرایط ،و...
 دستهبندیرویدادها و مراسم،
جﻠسات و
تصمیمگیریها،
فراخوانها و...

بومیسازی
 بومیسازی بانکسازندگان و
خریداران (در
شهرداریهای
مناطق ،بخشها و
پهنههای مختﻠف
شهر تهران)
 بومیسازیفعالیتها ،رویدادها،
مراسم ،فراخوانها
و ...بر اساس بانک
بومیشده
سازندگان و
خریداران

تشیل سامانه
تعریف معیارهای
باشگاه سازندگان
کیفی و کمّی
 تشکیل سامانهباشگاه سازندگان
در سایت شهرداری
تهران
 تعریف فروم،فضاهای تﺒادل،
ثﺒتنام ،اطالعیهها،
فراخوانها،
دسترسی به
اطالعات پایه
سازندگان و
خریداران ،و ...در
سامانه

 تعریف معیارهایﻛمّی و ﻛیفی برای
دستهبندی
سازندگان
 دستهبندیمعیارها برای تهیه
بستر راهندازی
سامانه باشگاه
سازندگان

تدوین چارچوب
همکاری با
شهرداریهای
مناطق

 تدوین چارچوبهمکاری ویژه بین
شهرداریهای
مناطق (و سازمان
نوسازی) و
معاونت ،با هدف
مأمور ﻛردن آنها
برای تهیه بانک
سازندگان

بازنگری در وظایف
اداره کل معماری و
ساختمان

 پیشبینی اقداماتباشگاه در
مأموریتهای این
اداره
 تعریف تعامالتبین معاونتی و
درونسازمانی (با
اداره ﻛل شهرسازی
و اداره تدوین
ضوابط)

شکل  .4فرایند پیشنهادیِ تشکیل باشگاه سازندگان

برخی بانکهای اطالعاتی معدود در شهرداریهای مناطق در این خصوص
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺖ
وجود دارد ،اما از دستهبندی و تعیین معیار الزم برخوردار نیست .از سوی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺰد ذینفعان ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎزاد
سازندگان
باشگاه
ل
ی
تشک
ی
ِ
فرایند پی
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻜﺮد وى ،اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزى ﺑﺎزار شکل
دیگر ،شناسنامۀ صرف برخی سازندگان ،حاوی ویژگیهای اتصالدهنده و
شنهادو
ﺳﺎزﻧﺪه
ﻣﺴﻜﻦ .4ﺗﻮﺳﻂ
وحدتبخش و قابلیتهای سیاستگذاری در آن اندک است.
ﺧﺮوج او از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ،اﻓﺮاد
از این رو ،تشکیل باشگاه سازندگان مسکن ،یک رویکرد جامع برای
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزۀ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دستیابی به راهحلهای سریع و در عین حال علمی رونق ساخت مسکن
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎران و سازندگانی
در شهر تهران را فراهم میسازد .به این منظور ،باید در اقدامی اجباری،
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑۀ ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪت در ﻋﺮﺻۀ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز دارند و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
مشخصات دقیقی از سازندگان مسکن تهیه شود ،نسبت به دستهبندی آنها
ﺻﻨﻒ ﻣﻌﻤﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺎﻣﻞ
بر اساس صفات واقعی و تواناییهای رشد مبادرت به عمل آید.
دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران واﺳﻄﻪاى ،ﻣﺸﺎوران
این باشگاه ،در عمل با سه هدف اساسی شکل گرفته و قابل گسترش
اﻣﻼك و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ با وجود داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮاى
خواهد بود )1 :ایجاد پایگاه و بستر سازندگان قانونی شهر تهران ،و دستهبندی
ﺧﻠﻖ ارزش و ﻣﻨﻔﻌﺖﺑﺮى ﺣﺪاﻛﺜﺮى ،ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑه ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
کمی آنها )2 ،ایجاد محیط رقابتی برای ارتقای کارکرد سازندگان،
و
کیفی
ّ
 )3قابلیت ارجاع سریع ساخت مسکن هدفمند با هدف رونق تولید مسکن.
تبیین فرایند
سازوکار این امر ،معاونت معماری و شهرسازی ،خود در تشکیل
اگرچه تالشهای هرازگاهی برای شناسایی سازندگان بالقوۀ مسکن
بانک اطالعات سازندگان مسکن میتواند اقدامکننده باشد .دستهبندی
و ساختمان در سطح شهر تهران صورت گرفته ،اما بیشتر این اقدامات
سازندگان به سطوح مختلف (به طور مثال ،خُ رد ،میانی و یا کالن) ،با
مقطعی و ناپایدار بوده است (شکل  .)4این در حالی است که این موضوع،
همکاری شهرداریهای مناطق ،ایجاد فراخوان قانونی و یا ثبتنام آنالین،
برای تسریع در عملیاتی کردن برنامههای مسکن ،متناسب با مقیاس
به عنوان یک پیششرط برای ارائۀ امتیازهای خاص و واگذاریهای ساخت
پروژه ،قیمت ،موقعیت ،کیفیت و خالقیت در ساخت بسیار اهمیت دارد.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺎزار
ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪۀ اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺖ.
در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدى-اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻔﻌﺖﺑﺮى
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت او ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد .از سویی دیگر ،امروزه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎی
زیاد و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآورى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ شهرداری ها ﻗـﺮار ﮔﺮﻓته و ﺣﻔﻆ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن (سازندگان) ﺑــﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف مهم اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن
شهرداریﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه است .در واﻗﻊ ،ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎى
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓـﺘﻦ از آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎى وﻓﺎدارى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
مدیریت مجموعه شهرداری ﻧﻴـﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه جدا ﻧﻴﺴﺖ؛ شهرداریها
ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳد ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد وﻓﺎدارى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .شهرداری باید در این حوزه واجد برنامه باشد و
مهمتر اینکه بداند در این راستا اهداف میانمدت و بلندمدت را لحاظ کند؛
بنابراین پیشنهاد ﻳﻚ کانال ارﺗﺒﺎﻃﻲ از اﻓﺮاد حقیقی ،و یا حقوقی وﻳﺎ حتی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی مرتبط با شهرداری تهران ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ
معاونت شهرسازی شهرداری تهران و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ اﻋﻀـﺎ اﻳﺠـﺎد میشود و عمل ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ سازندگان و
شهرداری تهران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻨـﺎﻓﻊ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ارزش اﻓﺰودة دوطرفه
اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
نکتۀ مهم این است که راهبردهای متعدد ارائهشده برای ایفای نقش
تسهیلگر شهرداری برای رونق ساختوساز مسکن ،ابعاد مختلف مدیریتی،
طرح و برنامه و ضوابط و مقررات را هدف قرار داده و باشگاه سازندگان
منتخب مشارکتی در این مقاله تشریح شده است.
به عنوان یک راهکار
ِ
نگاه به ﺑﺎﺷﮕﺎه سازندگان شهرداری تهران ،باید به عنوان ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎ
وﺻﻤﻴﻤﻲ باشد ﻛﻪ ﺗﻼش دارد از ﻃﺮﻳﻖ آن ،سازندگان و انبوهسازان را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان بازیگران و ذینفعان واقعی در ﻛﻨﺎر شهرداری داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺧﻠﻖ
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎرف شهرداری ،اثربخشترین ﻃﺮحﻫﺎ را
ﺑﻪ کمک و همفکری سازندگان به آنها ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ .این باشگاه ،تأثیرات
کمی و کیفی را در حوزۀ ساختوساز مسکن و پیرو آن ،کیفیت
مثبت ّ
فضایی شهر تهران و محلههای آن به همراه خواهد داشت.

مسکن و ساختمان ،میتواند صورت گیرد.
به منظور تشکیل باشگاه ،نیاز به سازوکارهای قانونی برای جلوگیری
از بروز فساد و رانت وجود دارد .الیحۀ این باشگاه با اقدام مستقیم شورای
اسالمی شهر تهران و یا فقط همکاری این نهاد قابل حصول است .در این
خصوص نیز ،معاونت شهرسازی و معماری ،خود میتواند عامل باشد و یا
بهصورت امانی برونسپاری کند.
مبتنی بر توضیحات یادشده ،الزامات و همچنین فرایند تشکیل
باشگاه سازندگان به صورت زیر پیشنهاد میشود.
ضرورت تعیین سازوکار همکاری سازمان نوسازی شهر تهران و
شهرداریهای مناطق در خصوص تشکیل بانک سازندگان
کمی سازندگان و دستهبندی
ضرورت تعریف معیارهای کیفی و ّ
مقیاسی و عملکردی آنها
ضرورت تشکیل سامانۀ باشگاه سازندگان در سایت شهرداری
تهران (با هدف اطالعرسانی در خصوص ثبتنام ،توضیح ضرورتها و
مزایای عضویت در باشگاه)
ضرورت ثبت سازندگان در سامانه
ضرورت تعریف ضوابط و معیارهای قانونی ساختوساز در شهر تهران
بر این اساس ،فرایند زیرباید مورد توجه قرار گیرد:

·
·
·

·
·

نتیجهگیری و پیشنهادها
آمار ،اسناد ،تجربیات داخلی و خارجی ،وضعیت تحققپذیری طرحهای
شهری و منطقهای ،رویکرد شهرداری و دولت ،و گفتوگو با سازندگان و
مدیران شهری در حوزۀ مسکن در شهر تهران ،همه نشان میدهند دستیابی
به راهکارهای رونق ساختوساز در شهر تهران ،تحت تأثیر نوسانات اقتصادی
و رکود مسکن ،چالشهایی جدی برای تحققپذیری دارد و به این منظور،
بازی دادن همۀ عوامل میتواند نقشی مهم در محقق شدن آن داشته باشد.
برای جلب این مشارکت ،راهکارهای قانونی ،مدیریتی و فنی متعددی
روش برآمده از مطالعات
پیشنهاد شده و باشگاه سازندگان به عنوان یک ِ
آماری ،اسنادی و میدانی در این مقاله پیشنهاد شده است.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻰ از اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش در ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻪ ﻣﺎدى زﻧﺠﻴﺮۀ ارزش بیشتر ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آنﻫﺎﺳﺖ ،وﻟﻰ آنﻫﺎ در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪاند .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ مدام در ﺣﺎل اﻳﺠﺎد
ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ارزش ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺪاوم ارزشزاﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﻮارد
ﻣﻨﻔﻌﺖﺑﺮىﻫﺎى ﻛﻮﺗﺎهمدت ﺑﺎﻳد ﻓﺪاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎرى شود
ﺗﺎ ﺗﺪاوم ﺧﻠﻖ ارزش و ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮدن آن و دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ دو وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻨﺶ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪۀ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى رﻓﺘﺎر آنﻫﺎﺳﺖ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ورود اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪاى
در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﺴﻜﻦ و آﺷﻔﺘﮕﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺣﻮزۀ ﻧﻈﺎرﺗﻰ و
ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﻪ
اﻓﻜﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘۀ درخور ﺗﻮﺟﻪ اینکه ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ از ﺳﺮﻣﺎﻳۀ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر به سفارش معاونت محترم شهرسازي و معماري
شهرداري تهران و راهبري جناب آقاي مهندس شهرام شهابيان و سركار
خانم دكتر سولماز زعيمدار از ادارۀ كل برنامهريزي و توسعۀ شهري امور
شهرسازي و معماري تهيه و تدوين شده است.
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A B ST R AC T
The stagnation of housing construction in Tehran, the huge inflation of house
prices and rents, and the lack of stimulus and controlling mechanisms have
challenged the housing situation both quantitatively and qualitatively in
this city. In the present study, measures taken by the municipality to prosper
housing construction, with the aim of compensating for the economic effects
of the recession, both to help the community of professional builders and to
provide affordable housing for certain groups, can be reviewed and suggested.
In this research, based on statistical method and numerical results of housing
dimensions, as well as interviews with housing developers and survey of
managers of Tehran Municipality’s Deputy of Urban Planning and Architecture,
the problems in this area and strategies to increase the role of municipality
facilitation on the housing construction have been investigated. The strategies
for improving the facilitator performance of the municipality in this regard are
presented in twelve proposals and the establishment of the Builders Club has
been reviewed and described in this report as one of the proposed solutions.
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