
   يا سياست ملی مسکن ؟ ،طرح جامع       

  

  

  یمھدی کاظمی بيدھند         

  

  

  

  مقدمـــــــــــه        

  

  » اجتماعی مسکن«احداث طرح پيشنھاداز پس ،مسکنمسئولين امور ، يمشاھد ھمانگونه که     

به  تاکنون  بخش مسکنبحران دررھائی از ،راه حلھایدرواقع يکی از ياو ، راه حل بعنوان

گاه  : ھای مختلفی را برای مسکن اجتماعی قائل شدندالبته نقش.  ام مشخصی نرسيده اندسرانج

وب7خره ! خانه نمايد  شد ھمه را صاحبگاه قرار شد،جانشين مسکن مھرمسکن اجتماعی 

امد وضع بصورتی در ھااين با ھمه.  ندا ديگری که تاکنون مطرح شده پيشنھادھایبسياری از

    !داده باشند قرارپيشنھاد انتظارروشن شدن سرانجام اين در امه مردم راع، گوئی  که

رفع بحران درخواستشان خواھی وخيردرب7خره مسئولين که : ميايد که اکنون اينگونه بنظر     

 اقدامات ،کهبدانند اين ص7ح رادر ،سياست گذاريھای نمودن عق7ئجھت  ؛ نيستشکی  مسکن

 سالھای پيشکه  را طرح جامع مسکن ، ترتيببدين  ! شودانجام جامع  رحط يک قالبشان در

 وتجديد نظر با ،تاه دبميدان اور را مانده,, وشُ کِ ,,ِ تھيه شده وتاکنون چندين سال درباھمين ھدف 

  . دھند قرارمبنی کار راان ، برخی کميت ھای مربوطهروزنمودن ه ب

رسانه ھا انتشار درشده ع تجديد نظررح جاممتن طسه و نود اسفند ماهی اين روزھادر      

  . يافته است 

ا  ي جھت رفع وھای موثر، راھکارارائه  : اين باورکه پايهبر شده راتجديد نظر طرح جامع    

« قالب يک ميبايد در "حتما در وضع موجود کشور ، ، بحران کنونی مسکن کم تعديلدست

ايا  : با اين ھدف که " انھم مشخصا. قراردادم  مورد مطالعه  ، را باشد» سياست ملی مسکن 



  ؟ بحساب اورد »سياست ملی مسکن«يک بصورت  "واقعا : را ميتوانتجديد نظرشده طرح 

مردم  سکنی مسئله کلیبطور – وضعيت مسکنل ھمه جانبه ای ازتحلي پايهبر ايا اين طرح

ازاستثنائی  "مرتبا ،تجديد نظرشده  متن مطالعاتچون در ؟  تھيه شده است – دروضع موجود

  ! است  سخن بميان امدهطرح مذکور بودن

جنبه ، درمورد  البتهانجام شده  مطالعات . متن انتشاريافتهء طرح تجديد نظرشده را خواندم   

 ھای ن وتبييذکرجزئيات اماری  ، با ودهب توجه اين سند موردکه در ، ھائی ازبخش مسکن

راھکارھای طرح و پيشنھاد، ه بصورت مطالعات انچ ، ھمه اينھا بااما ، . د نميباشمربوطه 

که ،  »سياست ملی مسکن« با بتوان انرا ، انچنان نيست که ، ارائه گرديده شده تجديد نظر

نھادی  - سياسی جمعيتی ، -اجتماعی ، اقتصادی  : "ھمه جانبه ابعادء مشخصا تحليلرمبتنی ب

که ، درجه تعيين نھم بصورتيا،  سکونت مردم دروضع موجود ءفضائی – وب7خره فيزيکی

را بوجود امدن بحران مسکن پيش رودرساختاری ء مربوط به ابعاد پيش گفته  ويژگيھا کنندگی

  !نمايد ، يکی دانست مشخص  زمان ومکاندر

وضعيت ھمه ابعاد شده ، طرح تجديد نظرمطالعات وتحليلھای : انجائی که بنابراين از      

، ن نمايديرا تبييگرثيرمتقابل ابعاد پيش گفته بريک دورتيکه تا، انھم بصرا کنونی سکونت مردم

که ھمه جوانب را لحاذ نموده  مبتنی برتحليلی توانيرا نم يشھا پيشنھاد،  مورد توجه قرار نداده

    . دانست باشد ،

توجه  :کوشش خواھم نمود، واقع دامن زدن به اين بحثودر توضيح اين ادعاجھت  ، اکنون    

    شخص ويژگيھای ساختاری وضع موجود مبتنی برپژوھشھای م - م7حظات نظریی برخبه  را

 لحاذ ابعاد چھارگانه درحّدء دستکم –ھمه جانبه  يک رويکرد جھتچنين تحليلی ميباست که 

  .نمايم  جلب ،نظرداشته باشد در – فوق

  

  



وضعيت تبيين  )متدولوژيک( ءوروش شناسانه )تئوريک(م�حظات نظری     

  ، باتوجه به ويژگيھای ساختاری وضع موجود کشور مسکن بخش نی کنو

  

مکمل در وضع  اجزایبصورت » شھرسازی«و» مسکن «توجه به  ضرورت) الف    

      کشور ما موجود

تئوريک ومتدولوژيک درمورد مطالعات بخش مسکن اھميت م7حظات  مسئلهھنگاميکه      

انھم  -وضعيت مسکن از »تصويری «" فرضا هوارائ توصيفاز واقع بيش؛ در مطرح ميگردد

 َکمی حال ھرچند چنين تصويری ھمه جزئيات -مسکن ارائه ميشود فقط مسکنی که توسط بازار

ھمه . بود اين زمينه در» ھمه جانبه«پی علت يابی ردميبايد  مطرح نمايد ،به دقت  مربوطه را

 ساير ،دھيم ارائه ميقتصاد کشور مورد وضعيت ادر که توضيحاتی ندھمان : يعنی ، جانبه بودن

" مشخصا ءابعادعد اقتصادی را باسايرمتقابل بُ وتاثير انھم بصورتيکه ارتباط ،ابعاد مسئله 

نی گرايشھای مشخص و عفضائی ي –نھادی وباOخص فيزيکی  -، سياسی جمعيتی –اجتماعی 

مطرح  ءقتصادیاوضاع امتاثراز جمعيت وامکانات ،رونحوه استقرا يابی فضاعينی سازمان 

   . گرددتحليل  نيز شده ،

که بامعضل  حال توسعهساير کشورھای دربرخی ازصاحب نظران در ، حتیدر اين اواخر    

متعارف  تکنوکراتيکء  مطالعات  )تئوريک( نيز به کاستی ھای نظری مسکن مواجه اند ،

شھرسازوصاحب   Erminia Maricato ا ماريکاتومينيارازانجمله .  زمينه اشاره دارند يندرا

ت رورضبه  ،  اين زمينهدر*  Michael Ball    1988   مايکل بال نظرياتبر باتائيد برزيلی نظر

       .اشاره مينمايد  مبانی تئوريک مطالعات مورد بحثدر رويکرد نظری جديد

يھای ساختاری ژگبا ويکشورتوسعه خاص از، دراين مرحله شھری ازانجا که بخش      

دانست ، کشورونشيب ُپرَفرازتوسعه اين مرحله از» ذاتی«ايست را ميبانھا " ه عم7متنوعی ک

  یدعملکره وتاثيرصد نمودر را ؛ بايد توجه داشت ھنگامی ميتوان اين ويژگيھامواجه ميباشد 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *1988  Michael Ball  -  Housing analysis: time for a theoretical refocus. Housing studies. London, v. 1, i. 3, pp. 147-166 

   

  برنامه يعنی ازچگونگی شھرنشينی معاصرگرفته تا  ( »شھرسازی«: کهانھا را تبيين نمود  

 ھمچونرا » مسکن«و) بخش شھریدر گذاریسياست وب7خره  شھری طرحھای جامعو یيزر

  »شھرسازی« که ميباشد؛ شدهانچه رايج برخ7ف  اين نگرش .داشتنظردرمسئله يک  ایجزا

   .  رد دادرنظر ،بايکديگر متقابلارتباط چند درحال ھر، را بصورت دومقوله مستقل» مسکن« و

  برنامه ريزی مسکن با رعايت سياست گذاريھای : کهاين باوراستدرنھايت بر برداشت رايج

حال در ھایوضعيتدر ،؟  اما برخ7ف برداشت مذکور! ميبايد انجام شود شھری ومصوبات ان

 ندويل ميان ابارتباط متقا ميزان تعيين کنندگی ما ، درمرحله توسعه کنونیبفرض يا  ، توسعه

اجزای بصورت را مسکن وجريان در ءشھرسازی ،شھرنشينی ھمواره بايد : کهبحدی است

ھای ساختاری اين توون تفاچچرا ؟ . اشتدنظردرباتاثير متقابل وسيع  مسئلهيک تشکيل دھنده 

 به  . ھستند ای تعيين کنندهبسياری ھاپيشرفته صنعتی تفاوت توسعه ما با کشورھایاز مرحله

مسکن شکل گيری معض7ت در تعيين کننده شانتاثيرو ،اين تفاوت ھای ساختاریبرخی از

     .، اشاره مختصری داشت بعنوان مثال ميتوان ،واستقرارشھری

کشورما ھمانند ی که اقتصاد ويژگيھای بارزيکی از :بازھم بعنوان مثال  : بعد اقتصادیدر      

 کار ه نيرویذخير» فوق«وجودبا  :اين استکه ،دارا ميباشد ،ھای توسعه نيافتهوضعيتبسياری از

 گستردگی بعلت "عمدتاتوسعه کشورحله ازاين مردرچنين وضعيتی ويا در ، يعنی! جه استموا

يد روند تولبالقوه درامکان جذب بخش مھمی ازنيروی کار عدموذخيره نيروی کار »ءفوق «

  . کماکان با ناپايداری مواجه باشدراکولوژی کا :بصورتی استکه  اشتغالاجتماعی ، ساختار

،  ديگری راھم مورد توجه قرارداد که متنوع ساختاریگيھای ويژ ميبايددی عد اقتصابُ در البته

جمعيت  ضائی استقرارناپايداری وعدم تثبيت فدرذخيره نيروی کار »فوق«انندم ھم انھااکثر

 "امروزه عمدتا – ملیازقلمرو نقاط خاصیتمرکزاستقرارھا در به گرايش "يجه مشخصاتندرو



تعديل بحران مسکن را بميزان زيادی  حتی تنوعی کهوشکلگيری عوارض م –شھرھا  ک7ن

درتحليل وضعيت  مسکن  :بدين ترتيب اگر  .تعيين کننده ای دارند ار بسيتاثيرمشروط ميکنند ، 

جھت شناسائی ميزان تعيين کنندگی تاثير  »"واقعا« شھرسازی ومسکن دروضع موجود ،

 نظر از،  تعيين کنندهھای ساختاری ويژگيمورد توجه نباشند ، بسياری از"اتوام متقابلشان،

توجه ای فاقد کشوراقتصادی  سيمای تحليل مربوطه ، عليرقم طرح وسيع جزئيات دورمانده و

عرصه ای که بغايت وسيع ترازانچه  -» ايجاد محل سکونت« گرايشھایبه  ساختاری تاريخی

در اين ھای وضع موجود  تصويری حاوی کميتبوده ، ازمسکن ميناميم بازار »عرضه«

  .زمينه فراتر نخواھد رفت 

   

ما ، خش شھری کشورامروزه ب :نکته بسيارمھم اين استکه  : جمعيتی –دربعد اجنماعی      

افزايش  تداوم بصورت" عمدتا، جابجائی جمعيتی ، انھم  حال توسعه باجوامع درھمچون ساير

، مدت ھاست شتاب  هباوجود اينکانھم   . ميباشدمواجه بخش شھری درجمعيت کل کشور سھم

صد رشد دربا احتمال قريب به يقين اينده نه چندان دورده وحتی دررشد جمعيت کشورمنفی ش

 کاھش مداوم غمر علیاما واقعيت اين استکه   ؟!منفی شدن کاھش خواھد يافت  انھم تا حد

 سال تا ادامه داشتهکل جمعيت کشوردر افزايش سھم جمعيت بخش شھری ،شد جمعيت ر صددر

 تحوOت جمعيتی . خواھد رسيددرصد کل جمعيت کشور 90بمرزای ميانی سده مي7دی کنونی ھ

کشورھائی که . ( ميباشند  یچنين افزايش حال توسعه امروزه بوضوح مبينکليه کشورھای در

درحال کاھش  بوده  بطور محسوسی رشد جمعيتشان دردھه ھای اخيرشبيه به کشورما درصد

در صد  ، که وشماری ديگر، مکزيک ، کلمبيا ، برزيل وآرژانتين ازان جمله ترکيه . است 

اين افزايش بدين معنی است ) در صد بوده است  1.5تا  0.9 بين رشد جمعيشان در اين سالھا

    .خواھد شد دوبرابرقريب به سال اينده جمعيت بخش شھری کشور لھچسی که در

    ؟ اينده يعنی چه دھه چھارتا سه شدن جمعيت بخش شھری دردوبرابر     



 ادامه بی وقفه ، شھرسازی ومسکن کنونی ءتداوم سياست گذاريھای  صورتدر  : يعنی     

  .جمعيت وامکانات بانابسامانی ھمراه ، تمرکز

يت دطريق ايجاد محدوکه از» توھم«رماندن پيشنھادھای واقعا مبتنی ببی نتيجه :  يعنی     

پيشنھادھای بی پايه ای مانند  ؟!!تمرکز زدائی ھستند  خواھانمختلف ،  دستوری ھایوجلوگيري

کاھش عرصه محدوده شھری ، ايجادحريم جھت جلوگيری از گسترش ! انتقال پايتخت 

  ! ک7نشھر وبسياری از توھمات ديگر

   !شدن مسکن درشھرھا ضرورت دوبرابر : يعنی    

  .فيزيکی شھرت جدانشينی وگسيختگی باف حاشيه نشينی ، وسيعگسترش : يعنی     

در درنتيجه عدم ويا تاخير ، تداوم ضعف نقش ک7نشھری شھرھای بزرگ : يعنی    

   . وضعيت ھای شھری واقع درمنطقه ک7نشھری با ک7نشھرھای مربوطه شان  انتگراسيون

مسلط برشھر  فربه شدن بختک سوداگری ودر نتيجه » طرد شھری«افزايش  : يعنی    

  توان متقاضيان مسکنوتضعيف روز بروز 

  ! اين زمينه درديگرنيازھای بسياری از افزايش  :يعنی   

  

 درشرايط کنونی کشوربھر: رو که  توجه به اين واقعيت پيش:  نھادی  –دربعد سياسی     

يعنی وضعيت بگونه ايست . ھا انگونه که ميباست شرکت ندارند سياست گذاري رحال مردم د

مرحله توسعه ايکه دران ه درواقعيت اين استک اما! است مردم باز راه برای دورزدن مداوم که

 مربوطهامورزمشارکت مردم درموثراشکلی  بھرصورت رکت مستقيم ويان مشاداريم بدوقرار

چون بدون حضور مردم در  !نيست ھم چندان اسان ، ممکن نباشدغيراگر،  اين مرحلهگذراز

زان ويا ساير منافع در انبوه سا ،7ت قومست کسوداگران ام7: ذينفع ھائی چون " صحنه واقعا

با : که پرسش مھم اين است، بنا براين   .خواھند بود  راھکارھا، کماکان خط دھنده اين عرصه 

قبل اين مورد دستگاه اجرا ئی ميبايست بنظرميرسد در ؟  شدبايد روبرو نهچگو اتیچنين تناقض



معرض  مسئله را درابعاد وسيع در ، ينکارشناسان ومشاور بجای رجوع به ، اقدامیھراز

که   ,,شده ای  یکارشناس,,  به اصط7ح تکرار پيشنھاد ھای ، عمومی قراردھد ؛ تامانع افکار

     . ا ند ، گردد  اغلب مزيد برعلت

ويژگيھای ساختاری بخش  - شھرسازی  شھرنشينی ، ،وضع موجود رداگر : خوببسيار 

ھمه  تاثير متقابلشان براساس پژوھشھای  ؛ ميداشتيم ظرندر" ومسکن را تواما  -شھری کشور

  کليهدرتجديد نظر: ماننخستين پيشنھاد ميبايست خصلت يابی شده بودند ؛جانبه دروضع موجود

وضع واقعيتھا ی وھماھنگ نمودن انھا با چند دھه گذشته به بن بست رسيده  ھای شھریسياست

چنين برنامه ريزيھای ورشکته ای  مديون نه اينکه خود را  ؟! باشدبخش مسکن در موجود

   ؟!!، وانھا را موفق توصيف نمائيم بدانيم 

  

فضائی  –فيزيکی ارختسا درشرايط کنونی ھمانگونه که ميدانيم: فضائی  –در بعد فيزيکی     

ھای نجاری وکاستيتشديد ناموزونی وناھ با، روند ھای جاری متاثرازی کشورشبکه شھرھا

ھمه زمينه ھای مربوط به توسعه دراين مرحله ازدر : هکاستين بدان معنی ا. وسيع مواجه است

ھای متنوعی ناھنجاری دچار ، رايش وسازمانيابی فضاآھمچنين  ،» شھرسازی«و »مسکن«

اجزای شبکه ) انتگراسيون(يگانگی واخت7ل در ضعف موجب ناھنجاری ھای مذکور، .باشيم 

 . منطقه ک7نشھری شان شده استھای اصلی دره ونقش ک7نشھری قطب شھرھا بويژه جايگا

ک7ن شھرھا تاکنون بعلت رنامه ريزيھای شھری بويژه درب : اين زمينه ميبايد ياد اورشددر

ھمه زمينه ھا تشديد ، ضعف ھای مورد بحث را در امدهبه اجرا در طرحھا کليشه ای بودن

علل يکی ازعدم توجه ايکه ،  ! ميگيردکمترمورد توجه قرار" که عم7مسئله اي   !اند نموده

  !است د کشوروضع موجوبحران مسکن در مشک7ت شھری وھمچنين شکل گيری ءعمده

  

  بخش مسکن رايج ازتناقص درتعريف ھای ) ب     



و »مسکن«ھای مربوط بهسياست گذاري لل مھم ناکامیعيکی از :ھمانگونه که ميدانيمالبته      

» حقوق اجتماعی«تامين  "واقعا ھدفش : ست کهاي فقدان عزم سياسی »شھرسازی« ھمچنين 

بنابراين بايد  .باشد زمينه مسکن وشھرسازیشھروندان درمطالبات  وپاسخگوئی بهمربوطه 

پاسخگوئی به مطالبات و تامين شده ورمذک» حقوق«بتدريج  -  درحد امکانالبته  - کوشش نمود

   . داده شود قرار ھاوندان ھدف اصلی سياست گذاريشھر

چه تعريفی ن اھدافی ضروری است  روشن شود ، جھت پيگيری وکوشش برای تحقق چني     

  ؟ مورد توجه قرارميدھيم ازبخش مسکن داشته ، اجزای متشکله انرا چگونه 

 -شده يد نظر ھمچنين مطالعات طرح مسکن تجد -درمطالعات وبررسيھای متعارف ورايج      

ازانچه  قسمتی نگرفته ، فقط کل انرا دربراغلب بوده ، بصورت بخش مسکن مورد نظر انچه

توجه " صرفا ،مطالعات متعارف ومعمول . ميباشد مورد توجه ،واقعيت بخش مسکن است 

البته ،  .متمرکزاست  ، مسکنازاردرباحداث شده  حدھای مسکونیاو عرضهنحوه  شان روی

را منعکس  ميدھد جامانمسکن  وعرضه ايجادھمواره اقداماتی که دولت ھم در اين مطالعات

کيفيت ، تعداد ، کمبود ، :  ، درموردکافیعات اط7حاوی " معموO ، اينگونه مطالعات. مينمايند

مسکن   واحدھائی که توسط عرضه کنندگان به بازارتکنيک ساخت وسازوبرخی ويژگيھای ديگر

واحدھائی  به احداث واحدمسکونی خوداقدام مينمايند وھمچنين"، يامالکين خصوصی که راسا

محل از عظيمیسھم  مطالعات ايندراما   .ميباشند، ميدارد  بخش دولتی عرضه"بعضا که

صورت جزئی ب را ، برپا ميشوندمورد بحث بازارحيطه از که خارج ھائی ياسرپناه ، سکونت

يعنی به حاشيه نشينی وساخت وسازھای غيرمجاز اشاره  . ورندبخش مسکن به حساب نميااز

 ونقش تعيين کننده ان در روندھای شکل دھنده ايجاد فضاھای مورد بحث موردرد، اما  دارند

  . دھندتحليل چندانی ارائه نمي ،وضعيت مسکن پيش رو

. ست ان ھرجامعه ای شامل ھمه ء مکانھای مسکونیدر ءواقعيت اين استکه بخش مسکن      

و ربطی  ون ھيچ ثبت آلونک ، زاغه ، محقرنشين وساخت وسازھای ھای غيرمجاز بد ازکپر ،



تا  ، ه شھرگرفتهدو درون محدحتی واقع در"، بعضا، مکانھای محقر وفاقد ھرگونه امکانات 

بخش مسکن ای جزبصورت ا ھمه بايدنقاط مرغوب شھر  و وي7ھای نت ھاوس ھارجھا و ِپ بُ 

  !به حساب ايند

بخش جزئی ازع واقدروعمل انچه دربعاد مختلف بخش مسکن اگربنابراين در تحليل ا      

ودر رابطه باھم ، تواما الونک ويا پنت ھاوس ، مجازمجازياغير ، حال احداث مسکن است

،  بخش مسکن ومشروط کننده ھای وضعيت ھایبسياری ازويژگي ، نگيرندمورد بررسی قرار

    . خواھند شدناديده گرفته  ،دروضع موجود

ورد نظرنباشد ؛  جوانب ساختاری ھنگاميکه بخش مسکن  با تمامی اجزای متشکله ان م    

کمبود ، کيفيت نده ومسائلی نظير مادورنظرازخی شکل گيری بحران مسکن پيش روتاري

،  کهمسکن است اربازتوسط که درواقع مربوط به مسکن ارائه شده  وکاستيھای بخش مسکن

ی  گنچگواما . ميشوند برجسته  ،مسکن مفيد باشدوضع بجای خود ميتواند در توجيه  البته

تاثيرمتقابل  يعنی ميشود ، دران احداث مسکن که مکانیبويژه ايجاد مسکن وشرايط حاکم بر

  . شرايط کنونی مغفول خواھد ماند  شھرنشينی ومسکن در

مولد حاشيه نشينی  خود ، که  مواجه ايم ای ميدانيم باشھرنشينی وگسترش بخش شھری    

 يا شھرنشينی -شھرنشينی حاشيه نشين ساز  ، شھرنشينی پيرامونی -وکاستی ھای وسيع است 

عوارض جانبی بسياری ازکه بقول صاحب نظری بصورت ماشين توليد حاشيه نشين و ای

: که ميبايد گفت استشرايط کنونی وضع بصورتی انھم با توجه به اينکه در .است در امده ديگر

ه ک؟ بقسمی !ش اندحال گسترحاشيه خود دردروجوامع مشابه ،  ماشھرھای ک7ن بويژه شھر

چھارپنج برابر  ، درحاشيه ءنتيجه سکونت، در درصد رشد جمعيت حاشيه نشين امروزه 

حال يعنی اگرسھم جمعيت بخش شھری درکل جمعيت کشوردر ! استشھر جمعيت درصد رشد

 ،شھرنشينھای جديد کشوربيش ازنيمی ازاينده در:  ؛ اين افزايش بصورتی استکهافزايش است 

  .  شونداشيه نشين ح نشده و جذب شھرھا



 وسياست گذاريھای جاری نحوه مواجه شدن با اين مسئلهحال درچنين وضعيتی اگردر    

عللی چون کمبود  »مسکنبازار«با تمرکز روی بخش " اساسی صورت نپذيرد ومرتبا یتحول

  .برجسته نمائيم  انرامشابه  بخش ساختمان سازی و، عقب ماندگی  عرضه، ناتوانی مسکن 

 ؛زمينه ، کمکی نخواھد نموداين ، به رفع مشک7ت وبحران کنونی درراھکارھايمان " مسلما

  . بلکه ھمانگونه که اغلب شاھديم مزيد برعلت ھم خواھند شد 

وغير مجاز ءدوعرصه متفاوتدر: که روند شھرنشينی درجريان روندی استوضعيتی که در    

 چنين وضعينیناشی از ضروبه خود تمام عوابن. درحال گسترش استوحاشيه شھريا شھرمجاز

نشينی ، گسيختگی  اجدقطبی شدن جامعه شھری ، حاشيه نشينی ،  : وافزايش تشديد يعنی ،

که متاسفانه برخی انرا به » طرد شھری « اخير" و نسبتابافت شھری وعارضه مسئله ساز

  .داشت ، نيز ادامه خواھد  مينامند  ,, سرريز جمعيتی ,,  درستگونه ای نا

 گذاری وراھکارسياست ادامه با : کهمطرح شد ، روشن استمختصربطور با توجه به انچه     

اھداف پايه شان " اکثرا که ازانجا ھست ،و جريان بودهبخش شھری درردتاکنون ھائی که 

رفع وحتی ازانھا انتظار" نميتوان واقعا؛  بودهکامل باروندھای درجريان » تقابل« دستوری ودر

به شھرنشينی ، شھر سازی  " بنابراين درصورتيکه واقعا !ل مشک7ت پيش رو را داشت تعدي

باوجود سياست  :توجه شود ؛ بوضوح مشخص خواھد شد" ومسکن، دروضع موجود ، تواما

جھت رفع ويادستکم ويا برنامه ای  ھيچگونه طرح ھاھای جاری ومصوبات مربوطه انذاريگ

  سياست ھائی که  جبتدري :اما اگر   !بجائی نخواھد برد راه  پيش رو» بحران مسکن«تعديل 

 برداشت ھای ذھنی اين يا انحاذ ھمه جوانب تدوين نشده وبيشتر کليشه ای ، يا ناشی ازل با

بخش در ؛ رھا نموده را ھستند مربوطه خط دھی ذينفع ھا ی ،" ويا واقعا شناسانرکا ومشاور

استراتژی (راھبرد پی تدوين يک در : - یبرنامه ريزی شھرو شھرسازیدر –شھریء کشور

جھت ھدايت روندھای جاری در يعنی باشيم ؛ کشور »بخش شھری«در ھدايت توسعه )

يگانه کننده  چون تقويت نقش پايه ایاھداف  گيریازطريق پيھماھنگی انھا با روند توسعه ، 



ازطريق  . دھيم قرارنخست اولويت را دردر منطقه ک7نشھری شان  ھاک7ن شھر )انتگراتيو(

توسعه روابط متقابل نقاط شھری ء درون منطقه ک7نشھری ء ھرک7ن شھر ازيک سو وتقويت 

شبکه شھرھای  بدنه اصلیوان بعن تقويت شبکه ملی کrنشھرھا -روابط متقابل ميان ک7نشھرھا 

سوی که باشبکه شھرھای کشورھای ھمجوارازھمچنين تقويت ارتباط متقابل اين شب -کشور

است گذاريھا باروند سي» تعامل«  :گفت اينصورت ميتوان گررا ھدف پايه قراردھيم ؛ دردي

ميتوان : صورت استکهدران . کنونی نموده ايم مسئله ساز »تقابل«را جايگزين ھای درجريان 

ھم  فرا» سياست ملی مسکن«زمينه برای تدوين  - گام به گام و بازھم بتدريج البته -بود اميدوار

اغلب  ھایرزوآ راه کارھائی که بيشتر بصورت ، بجای» له اولھو« ستی که درسيا. شود 

البته پس تجديد نظردراھداف پايه طرحھای شھری بويژه  ، اش ھدف ؛قابل تحقق ھستند غير

پی ست درک7ن شھری ورھائی ازتقابل طرحھای مذکور باروندھای در جريان ، در گام نخ

، ميبايد افزايش قيمت اجاره بھا وخريد مسکن بازارومھاربقصد تنظيم : راھکارھائی باشيم که 

  . رفته شوند ارگبه ک
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