
  
  
  

  )2(   اجرا درآوردن ان  بهات ، امکان مسکن اجتماعی          
     

  مھدی کاظمی بيدھندی                   

  

  

  

                   

    ازان چه انتظاری داريم ؟ روء درشرايط پيشاجتماعی را چگونه تعريف ميکنيم ؟  مسکن       

،  ھرچيزپيش از،  ست، ضروريشده مطرح ن مھرسکمجايگزين بعنوان  »اجتماعیمسکن «نون کهاک       

مسکنی است که تاکنون در  مسکن اجتماعی نحوه عرضهاگر. تبيين گردد بصورت مشخصپيشنھاد اين 

 –بھای مسکن  نامتوازن افزايشاز ی جلوگيریاغربی بعنوان وسيله ای برپيشرفته تر کشورھایبرخی از

حداقل به جامعه  امددھکھای کم دربيشترء ھرزمان ی دسترسب1خره و مسکنبازاردردل اتع –اجاره ياخريد 

چنانکه برخی ميگويند بصورت چگونه ميتوان انرا جايگزين ، يا  ؛بوده است ،  فضای مسکونی مناسب

  ؟  دانستمسکن مھر ، ارتقاء يافته الگوی

ازطريق  ، ازارمسکنکه يکی درصدد ايجاد تعادل درب» ايده«باتوجه به تفاوت ماھوی ايندو يعنی ،         

برخی       ديگری که درپی صاحبخانه کردن ، و نرخ بازاربودهکمتراز» دولتی«ءواحدھای مسکونی»اجاره«

تصميمی عجو=نه ،اجتماعی بجای مسکن مھرمسکن  »گزينیيجا«پيشنھادتصميم يا جامعه است ؛ دھکھای از

انگيزد ھای بسياری را دراين زمينه برفتواند مخالميت اين تصميم کهتاجائی  .بودخواھدنگيزحث اببسيار"نھايتا و

 گزينجاي بصورت بايد يکی ران .دومقوله متفاوتند " ومسکن اجتماعی اصو=مسکن مھرچرا ؟ چون   .

اين که در ھای ديگریيشنھادمسکن اجتماعی وپ مسکن مھر،:  استکهاين صحيح تر .ديگری مطرح نمود

ميزان وابستگی مالی به دولت  ھمهومھمتراز امدیکار تا  ! رائه شوندايکديگر بموازات ، زمينه قابل طرح اند

ھدف اصلی ،چون  !درعمل مشخص گردد  انھادرھرکدام ازت نوو خرج تراشی ، رغبت متقاضيان به سک

،  امروزهويا » مشکل«يا دستکم تعديل تدريجیرفع وکمک به ده ععلی القا اجتماعیوعمدهء مسکن 

صاحب خانه کردن  فرض به اين ھدف را نميتوان به .است  »حران مسکنب « کشور، دروضعيت کنونی

اميدھستند که ازطريق  اين بهبرخی ھم اکنون  :با توجه به اينکه .نمودخ1صه  جامعه اين يا ان دھکبرخی از



  ؟!ھرکجاباشد واحد مسکونی واحد مسکونی ای شوند ، حال اين  ، يا شخصی صاحبء ملکمسکن مھر

که مسکن درشرايط بحرانی  درشرايط کنونی" بعضا ارج انرا تقبل نموده ، پست بخشی از مخکه دولقدرھمين

     ! ه باشدداشتانی ھم طرفدار ميتواند ،ھيچی است به از بمصداق کاچی است ،

 ی نظيربعلت مشک1ت  :اين استکه با ان مواجه است ، که مسکن مھر عمده ای مشکل شرايط کنونی ،در    

برای سرپا ماندن به پمپاژمداوم کمکھای مالی ، نيازوغيره ، جدا ماندن ازجامعه ک1نشھر ھرک1نشدوری از

کاران و ھمچنين عدم رغبت متقاضيان مسکن ، به سکونت در اين شھرھا را ، دست اندراين مسئله ! دارد 

ساخت مسکن  دولت قصد داشت با گرچه". . .    . احساس کرده بودند، البته با تاخير بسيار، ھم دراين اواخر دولت سابق

روز  به وافزايش  روز مستاجران از شھرھای جديد کند، اما عدم استقبالوگيری لمھردرشھرھای جديدء اطراف تھران از افزايش جمعيت در پايتخت ج

  1391.05.02خبرگزاری مھر   . .  "ساخت مسکن مھردر شھر تھران  بگيرد    جمعيت در تھران موجب شد ، دولت تصميم به

   

 مداوم پمپاژھم  ،دولت بايد  ،شود جايگزين مسکن مھر طرح مسکن اجتماعیين اگرقرارباشد بنابرا       

نابسامانی  صورتدرغيراين ؟!ده بگيردھبع ،رامسکن مھرروی  پيشمشک1ت سايررفع  ھم،  مالی امکانات

ودست اندرکاران متقاضيان مسکن مھر: واقعيت ناگفته اين استکهاما  ! داشتخواھد  ادامه وب1تکليفی کنونی

اينطور  ! اين ھزينه ھا را تقبل خواھد کرد کوتاه امده ، دولت -ام سرانجيعنی  - براين باورند که ب1خره ان

  ؟!نيست 

    

   مسکن اجتماعی چه م)حظاتی ضروری است ؟ ءجھت توفيق ھرچند نسبی     

مسکن «از انچه ءاززوايه چگونگی تحقق را جودوضع مو،  معمول فارغ ازتوھمات،  اکنون اگر     

مورد ارزيابی قراردھيم  -دريک ک1م تاثيردردستکم تعديلء مشکل مسکن يعنی   –انتظارداريم  »اجتماعی

 عملبلکه ازخيلی جھات در! ست ني ھم سانآرزو ويا خواسته ای چندان آتحقق چنين  :مشاھده خواھد شد  ؛

تعديل دستکم بعنوان عامل تعادل و» مسکن اجتماعی«ارباشد قراگر يعنی.  ميرسد ممکن بنظرغيرحتی 

؛ بايد  ايفای نقش نمايد، جامعه دربخش شھری  "عمدا »مسکن«ءبه بحران رسيده "ء فع1معضل ءتدريجی

 ،، دروضع موجود کشور کهوم1حظاتی  الزامات،امکانات . فراھم نمود ی را مختلف امکاناتقبل ازھرچيز



ارائه  تعھدعمل در چون فراھم اوردن چنين الزاماتی( . ندارد راھافراھم اوردن اننائی يکسو دولت توااز

 نيز را مختلفیبحث بايد م1حظات الزامات مورد ع1وه بر ازسوی ديگر) ؟!مدوام کمکھای مالی است 

 ويا ھر ، طرح مسکن اجتماعیصورت ، ايندرغير. انھا را درتصميم گيريھا لحاظ نمودنظرداشته ودر

    ! شدکامل مواجه خواھد  با شکست" يقينا  ، اين زمينهدرپيشنھاد ديگری 

 ويژگيھای ساختاری  ءمشروط کنندگی تبعل ،کشورشرايط موجود در» مسکن«ءمسئلهشدن با روبرودر     

  از انھا که برخی: شامل مواردی ھستند که م1حظات فوق الذکر ، جمله روند جابجائی جمعيتیاز، متنوع 

  :دارند ، عبارتند از  را زمينه ايندر یطرحھر –ء نسبی حداقل -تری در توفيق  تعيين کنندهتاثير 

  

 "کام1و "راتواما»شھرسازی«و» مسکن«مقو=تميبايد  ، وضع موجودبا رويکردی منطقی ب ) 1

 به ھر نسبت مجزارويکردء  تصميمات مبتنی بر بدين معنی که.  داشتدرنظر،  مقوله يک ھمچون ،يکجا

را است  کوردر پی رفع ويا تعديل مشکل مذ که ، ديگری  طرحويا ھر اجتماعی طرح مسکن ميتواند ،دام ک

جھت نيل به چنين  .نمايد امد را بکلی نا کار، وان کردهمسکن مھرمواجه ھمانند  یبه سرعت با مشک1ت

طرحھای جامع اھداف  :ازانجمله شھری ، ک1نھای سياست گزاريدر ، بويژه اساسیتجديد نظر ھدفی

اين صورت ھرطرحی دراين زمينه درغير .ضروری است " کام1 انھم بعنوان گام نخست ، ، ھاشھرک1ن

  . ناکام خواھد ماند

 بخشھایدر  ھمانگونه که:  چون ؟چنين توجه ای بصورت گام نخست مطرح ميگردد ا ، اما چر

انجا که ازشرايط کنونی در ؛طرح گرديد مفصل م "نسبتابطور اين سايت جوانب مختلف اين مسئله ،در پيشين

 ازانجمله(استقرارھا  عدم تثبيت نسبینتيجه  رود وسيع" ی جمعيتی نسبتائبا جابجابخش شھری جامعه ھنوز

، نميتوان درباره  ھمراه استساير ويژگيھای ساختاری  بسياری از ويا ) اکولوژی کار عدم تثبيت نسبی

يعنی بدون توجه به (  "مستق1 »مسکن«ديگری نظير اجتماعیيده دويا پ -ه ھرک1نشھرژبوي -ھرشھر

تصميم گيری وسياست گزاری .) کننده اندين يروندھائی که با توجه به کيفيت و کميت شھرنشينی درجريان تع

    .نمود



تغيير  »ءھدايت« چنين برداشتی را بپذيريم ، ب1فاصله ضرورت تدوين راھبرد ی جھتھنگاميکه ) 2      

  واقع گرائی  راھبرد. مطرح ميگردد، کشور »کل بخش شھری«درھمسو باروند توسعه  ، شھری وتحو=ت

شبکه » شکل بندی«و» ساختار« ءهايند حالکه بھر ، تعامل با روندھای درجريانه ميبايد ھماھنگ ودرک

   .تدوين گردد رقم ميزنند،وسيستم شھرھای کشور را 

 ، ناشی ازانوجابجائی جمعيتی  پويائی ودرواقع »وضع موجود« نتيجهکه درايشھرنشينی امروزه           

جدانشينی ، تشديد قطبی  حاشيه نشينی روبافزايش ،  : که عوارضی چوناست شھرنشينی ای .تحقق ميپذيرد 

ان » ذاتی«بصورت جزئی ازويژگيھای ديگر مشک1تامعه شھری ، طرد شھری وبسياری ازشدن ج

واقع ودرشھرنشينی  :که  امدهبصورتی درضعيت بخش شھری کشوری ودرشرايط کنون . استامده در

يکی  .انددرحال تحقق  ، بموازات يکديگر، دوعرصه متفاوتگسترش يا استقرارھای شھری بوضوح در

 افزايشوگسترش شھر وديگری ، يکی بسط » غيرمجاز« وديگری » مجاز«بسط وگسترش شھریء 

و بھره مندیء کم  –ھرچند کليشه ای  –برطرح شھرسازی ، يکی شھری مبتنی  ان پيراموننشينی حاشيه 

برخورداری  وبدون فنی  تمام، رعايت کمترين اصول تسھي1ت شھری وديگری باسرھم بندیوبيش از

شھروحاشيه  –وضعيت متقابل ايندوتاثير . ، در حال گسترش اند شھری =زم  وتاسيسات حداقل تسھي1تاز

 کشورھای شھرھایاغلب ک1نوزه دررانچه ام.  ميباشدگفته شھمهءعوارض پيظھورموجب بريکديگر -

ی ، مانيل ، شھرمکزيکو ، ئ، مانند قاھره ، استامبول ، بانکوک ، جاکارتا ، دھلی ، بمبحال توسعه در

 صدشدن دربرابربا چند ھمگی درشرايط کنونی اين ک1نشھرھا. قابل مشاھده استسائوپائولو وغيره ، نيز

.  مواجه اند -بخش مجاز -شھر عيتمصد رشد جدر بامقايسه در –بخش غيرمجاز  – نشينی حاشيه رشد

حاشيه در" عمدتا ، درشرايط کنونی ، اين ک1نشھرھادرگسترش شھر: يتوان گفت بدين ترتيب که حتی م

 شھرجمعيت حاشيه نشين تھران گفته رئيس شورای شھرم اکنون طبق ھ :بعنوان مثال؟ !حال تحقق است در

شده تھران شھر رشد جمعيت  چندين برابردرصد واقعدر يعنی ! درصد رسيده12 ساليانه بهش  رشدتھران 

حدود يک درصد سطح ک1نشھرسائوپائولو  1975درسائوپالو سطح حاشيه نشين شھری در سال  .است 

عيت مصد رشد جدر :اينکه  يا. سطح ک1نشھررسيده بود ! صدبه بيست در 2000سال ،  اين سطح دربوده 



در صدی  11شھر بارشد حاشيه درحاليکه جمعيت ساکن در ، در کلمبيا اين سالھا منفی شدهھر بوگاتا ش

سايرک1نشھرھای شھرھای فوق درحال تحقق است در ک1ن پديده ھای نظيرانچه در!  حال افزايش است در

  .جھان پيرامونی نيزميتوان مشاھده نمود 

اين يعنی در» "فع1«  بخش شھری کشورھدايت توسعه در راھبرد :=زم به ياداوری استکه  ) 3     

چون .  باشددر کل سرزمين  کاربرد ھاعق1ئی تعيين استقرار نميتواند مرحله ازتوسعه کشور، ھدف اش

جمعيتی به استقرار:  بفرض يعنی !نيست ؟ مھيا امکانات وشرايط پيش رو برای نيل به چنين ھدفی

اما .  کماکان ادامه داردجمعيت وامکانات درک1نشھرھا ھنوز رستقراايش به ا، گرت نرسيده يمرحله تثب

 «ھائی نظيردرسرزمين ازطريق طرح -  تعيين عق1ئی کاربردھا يا -  ھنگامی که بر نيل  به چنين ھدفی

اغلب برنامه ريزی ھای به در "معمو= که ، متعارف » یبرنامه ريزی سرزمين«،  »مايش سرزمينآ

« ،  بوده استبادستکم گرفتن تعيين کنندگی ويژگيھای ساختاری مورد بحث ھمراه  اجرا در امده ،

حاصل چنين در نتيجه . خواھيم گرفت جريان قرار؛ در تقابل کامل با روندھای درنمائيم » پافشاری 

ق تقويت يطرانھم از ، نمنطقه ک1نشھری ادربجای تقويت جايگاه ک1ن شھر:  پافشاری ای بفرض

ابعاد اقتصادی،اجتماعی ، سياسی منطقه ک1نشھری باشھراصلی دربل ميان نقاط شھری روابط متقا

توھماتی  به :بعنوان مثال  ، مارا جريان استء مبرم روند توسعه عمومی درکه نياز ، یئفضا -وفيزيکی 

 و ! سوق خواھد داد ،جريانبا روند ھای درکامل » تقابل« عملدراوي ،شھرحول " حريم "ايجاد  :چود

  .خواھيم شد ، نا خواسته ، باعت تشديد کليه عوارض پيش گفته  بدين صورت

  »شھرسازی«و »مسکن«ديدن جايکچنين وھم »کل بخش شھری«اگردرشرايط کنونی بايکی ديدن) 4     

با  اگر البته( اين صورت توسعه دربخش شھری باشيم ، در ھدايت ) ءاسترا تژی(درپی تدوين راھبرد

پيش رو را بررسی  امکانات واحتما=ت مسيرمان بيشتردازی ھا ی مربوطه ھرزپر هپژوھش ونظري

طريق کمک از) ھا نقش يگانه کننده ، انتگرتيو، ان( ک1ن شھرھا ءبا تقويت نقش ک1نشھریبتدريج ) نمائيم 

حتی  ، شھرھا1نويت روابط درون شبکه کقت، به بسط وتوسعه روابط درون منطقه ک1نشھری ازيکسو 

، از سوی ديگر باشبکه وسيستم شھرھای کشورھای ھمسايه ی کشورشبکه ک1نشھرھاد ھرچه بيشترپيون



عمومی  با عامل ھای توسعه ارتباط متقابلودر ھماھنگکشورء رھایشبکه شھ ھيئت فضائی. اقدام نمائيم 

ميتوان  ،  ندیت چنين روي، با تثب بتدريج:  کهاست انصورتدر  . يافت دتوسعه خواھ و ه،گرفتشکل رکشو

بفرض  –دھای فضائی ھستند رطرحھائی که ھدفشان عق1ئی کردن کارب ،  اوردناجرا درجھت  به 

  .اقدام نمود ،  مرحله به مرحله –آمايش سرزمين 

   ، يعنی ض پيش گفتهدرنتجه بوجود امدن وتشديد عوار اگر بحران مسکن وشھرسازی پيش رو) 5      

  »درعمل«ابراين پاسخگوئی منطقی وواقع گرابن.  نستآشھری ومشابه انشينی ، طرد حاشيه نشينی ، جد

يعنی  .قراردھد »ھدف« تعديل يا رفع عوارض پيشگفته را :" مشخصا  بايد ارائه راھکارھائی باشد که

عوارضی که تعديل ودر .تعديل حاشيه نشينی ، جدانشينی ، طرد شھری ومانند ان باشد  ھدف رفع يا

 .ھمهء شھروندان ، فراھم مينمايد » حق به شھر«ايط را برای ھمگانی شدن نھايت رفع انھا، شر

ربا اينکه عده ای مسکن مھ" فرضا  !ناميد   »اجتماعی«  ءمسکن "واقعا اينصورت استکه ميتوان انرادر

 سالھای ايندهدر معلوم نيست" ، که انھم واقعا شدن نموده صاحب خانهبه اميدوار با وصفی که گذشترا 

باخود مشک1تی رابه ھمراه اما  !شوند؟ساکن  ھائی چنين مسکندردست اخر ، مالکين جديد ءرصدچند د

ھم ، بنوبه خود  اين مشک1ت  "نھايتا ، که )؟ !ان ازاب بيرون امده  يخ قله کوه" مشک1تی که فع1(  داشت

گفته ظات پيشرت لحاظ م1حصواما مسکن اجتماعی در !خواھند شد  ، موجب تشديد عوارض مطرح شده

در و ، کالبد شھری گیه حاشيه نشينی ، جدانشينی، چند پارِ :  گسستگی ھائی که بصورت  ، ، ميتواند

     .  نمايد يا حتی برطرفو تعديلحد امکان بتدريچ ودر ، را» مشکل مسکن«نھايت 

مکان  ا اينکهي. است مسکن اجتماعی استقرار مکاننکته مھم ديگری که بايد ھمواره درنظرباشد ) 6     

مصاحبه ھا گفته شده که برخ1ف انچه در ؟ داشته باشدچه ويژگيھائی  بايدشھرمسکن اجتماعی دررارقتاس

کار نبايد به ازھمان اغاز : گفت بايد .مسکن اجتماعی مطالعه کنند  ؟"!يابی مکان"است گروھی روی قرار

يعنی  که گذشت ايفای نقش نمايد ،  اگرقراراست مسکن اجتماعی بشرحی. توھمات اين چنينی متوسل شد 

صورت مکان ان نبايد ھيچ استثنائی داشته ايندر ؛ باشند» اجتماعی« " اينگونه واحد ھای مسکونی واقعا

محله مرفه نشين ومح1ت کم  ، غرب،شرق  ،جنوب،  لشما، ھمه نقاط شھرمسکن اجتماعی بايد در .باشد



اينکه بگوئيم بفرض . حداث شود اات =زمه فراھم گردد، ھرکجای شھرکه امکاندر ءامدھا بدون استثنادر

 »نقض غرض«جدانشينی وب1خره يعنی  ، ء، يعنی استثنامسکن اجتماعی احداث شود بافتھای فرسوده در

   .ھمان آش وھمان کاسه يعنی دست اخر، 

ارگانھای ويا سايراغلب شھرداری ھرشھر(ديديم که مسکن اجتماعی مسکنی است که به دولت )  7      

 خصوصی براساس  ينميزان اجاره بھا ئی که مالککمتراز -ه وانرا با اجاره مناسب تعلق داشت )اجتماعی

 کداماما چنين واحد ھائی با  .قرارميدھد  تر امددر متقاضيان کماختياردر -اجاره بھا طلب مينمايد ازاربنرخ 

بفرض  ، پيشرفته جوامعه م1حظه شد حتی درھمانگونه کچون ،   ؟امکانات مالی قابل احداث خواھند بود 

در اغلب  ،، البته بميزان کافی نبودند به ايجاد چنين واحد ھائی قادرء جوامع مذکورھمه ،اروپای غربی

عمل کمتر اما در. جاد مسکن اجتماعی دردستورکاراست کشورھای در حال توسعه نيز سالھاست بحث اي

يونان دربعنوان مثال  :حتی دراروپای پيشرفته "فرضا. بخشد کشوری توانسته انرا بگونه موثری تحقق 

اسپانيا وپرتقال ودر!  صدبه کل واحدھای مسکونی شھرھا صفردر صد واحد ھای مسکن اجتماعی نسبتدر

مسکن اجتماعی ھنگامی  ی غربیدر صورتيکه با توجه به تجربيات کشورھا. است از دودرصد کمتر

صد واحد ھای در 20نمايد که دست کم بيش از موثری ايفا زمينه نقشاين واند در تعديل مشک1ت درميت

تامين مسکن  بهجوامعی قادر : بازھم مشاھده شد که ع1وه بران. اختيار داشته باشد مسکن شھری را در

پايه  ھمه حقوق اجتماعیبود ، جامعه قادريعنی . بود شرايط جامعه رفاه برقرار ھااناجتماعی بودند که در

 دولت، اما باھمه اينھا دراين کشورھا ھم  ! نمايدتضمين  را ، برای شھروندانق به مسکن جمله حاز

بلکه شھرداريھا  !نمودمسکن اجتماعی احداث   )بودجه عمومی(دولتی ازطريق امکانات مالی کمتر

گذشته  .داث اين واحد ھا مبادرت مينمودنده احبرپايه ومتکی به امکانات خود ب  ھای اجتماعیوسايرسازمان

دارند به ھيج وجه  اينھا امروزه که نئوليبرالھا در بسياری از اقتصادھای جھان سرمايه داری دست با= رااز

، با بی چشم وروئی دانسته  »سوسيال«نشان نميدھند ، انرا بيش ازحد  ی خوشبه ايده مسکن اجتماعی رو

  !مالکيت انھا ھستند  نمودنخصوصی  ، خواھا نتمام 

  



    ؟ موجود ما، تحقق بخشيد دروضع ، مسکن اجتماعی را طرحه ميتوان چگون      

انچه به عنوان م1حظات وامکانات  يعنی   –شرايط =زم جھت ايجاد مسکن اجتماعی اگر ميرسدبنظر      

که بايد دراقدام به اجرای چنين طرحی  م1حظاتیتوجه به  با نميتوا .فراھم گردد  -ضروری مطرح گرديد 

البته ھمانگونه که . ، تا اندازه ای به تحقق موفق و مشکل گشای چنين طرحی ، اميدواربود مود رعايت ن

که در  ،بودن ان » اجتماعی« ھمه جوانب " که واقعا باشدموفق ميتواند مطرح گرديد چنين طرحی ھنگامی 

چنين طرحی  وفيق تبرخی از اين ويژگيھا که در  .رعايت گردد " ھم ھست ، کام1 انموفقيت ن ماواقع ض

  : بسيارتعيين کننده ھستند ، عبارت اند از 

باشد نيازی به کمک مالی دولتی نداشته  حتی المقدور چنين طرحی ميبايد بصورتی ارائه شود که ---        

ھرشھری را يعنی اگر مسکن اجتماعی در .)ھمينجا تفاوت بنيادی ان بامسکن مھر مشخص ميشود . (

اين صورت امکانات =زم ؛ درد نميگيرشھرقرار خدمت جامعه انبگيريم که درنظردرواحدھای مسکونی 

اگر برای چون  چرا ؟ . نائی وامکات ھمان جامعه شھری باشد ابرای احداث انھا ھم ميبايد متکی به تو

اقدامات يت سرنوشتی ھمچون مسکن مھر وسايرنھاانات مالی دولتی وابسته شود ، درکمانجام ان به ا

  .خواھد داشت  ان ه مشابهنسنجيد

  جھت پاسخگوئی به نيازھای ھرشھريا ک1نشھرمسکن اجتماعی طرحی است که جامعه شھری  ---        

افزايش لجام گسيخته بھای از جلوگيری ھدف ان ايجاد تعادل و. مياورد به اجرا درمسکونی جامعه خود 

ابتيا ع ويا دسترسی به مسکن را رزمان بيشتر، ھ فراھم اوردن شرايطی استکه،  -اجاره يا خريد  –مسکن 

   .، بنمايد  شھرخود امد جامعهدر متناسب با توان مالی =يه ھای مختلف بويژه دھک ھای کم

قرار نيست اين طرح  : در سياست گزاری مربوط به مسکن اجتماعی بايد اين مھم درنظر باشد که ---      

ذينفع ھائی که گوئی درکمين نشسته . نمايد ع ھای ساخت سازتھای ذينفخصلت اجتماعی خودرا فدای برداش

انچه در  شبيه " دقيقا !اورند را به اجرا در"  طرحی"وسپس از طريق ان  ،اند تا بودجه ای فراھم شود 

چنين  و جديد شھرھایاين ھمه تبليغ و تعريف درمدح   .دادند ، انجام  ھای جديد روی دست مانده شھر

  .  ندنمود آن، روی دست مانده بودن  ،عدم جذابيت و حتی مسکن مھرراھم قربانیآخر ، دست انھاوچنانی 



پيشنھاد طرح وراھکاری جھت احداث مسکن اجتماعی ع1وه بررعايت ودر نظرداشتن نکات فوق         

    .دراحداث ان دخيل باشند  مورد نظر بايد بصورتی باشد که کل جامعه شھری

  

  اھکار مشخص جھت برقراری روند مداوم احداث مسکن اجتماعی کوشش درارائه ر        

اقتصاد موفقيت  -ھای ساختاری ازتوسعه نيافتگيمرحله گذر -که درشرايط کنونی باتوجه به اين مھم        

  ایبرخ1ف برخی ديدگاھ. اجتماعی دارد اقدامات وطرحھای وسيع تربه احتياج زمينه ھای مختلف ، ما در

متنوعی که  اجتماعی طرحھای آلرژی دارند ؛ )سوسيال(امراجتماعی ی که نسبت به ھرنئوليبرال وطن

و زمينه ھای مختلف ن اجتماعی درميتوانند با کمک به انتگراسيوباشد ، انھا گرايش سوسيال تقويت شده در

اين نابرب. دنتاثيربسياری داشته باشیء کشوراقتصاداوضاع  بالندگی وپويائی  درجامعه ،  نکاھش قطبی شد

 راه کارھای مختلفمطرح گرديد ، ميتوان "نظرداشتن نکاتی که قب1ھمچنين درچنين نگرشی و، مبتنی بر

   .را ارائه داد  ء وبيش از ھمه قابل دفاعی قابل اجرا
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