
ســــال-2 اخـیـردر طریقچین،هــاي افزایشاز
ــرمایه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخایراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده این از،. با ایران ســهم
است.ســرمایه بوده ناچیز چین خارجی درگذاري

ســـرمایه،نتیجه جذب در نتوانســـته گذاريایران
تجخـار كنـد. بنـابراین، عمـل موفق چین دوینی

تجاريســیاســت و صــنعتی ارایههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمایه میگذارانترغیب توصیه كشــور به چینی
ــی كارشــناس تحقیقات انجام زمینه، این ــود. در ش

جذبدقیق مورد در حوزهتر در چینی هايفاینانس
می ایران براي برايبااهمیت بســـیاري منافع تواند

باشد. داشته كشور
می-3 نظر ــدبه تواعاملترینمهم،رس ایجاد نزبراي

سیاسی مناسبات همچنین و اقتصادي مبادالت بین
و خارجی ســـیاســـت از اســـتفاده چین، با ایران

این است. در مناسب اقتصادي خألنبیدیپلماسی ،
چین زمینه در مجرب شناختكارشناسانی شناسی،

نتیجهراكشـــورمان در و كرده محدود چین از،از
ــت ــیاس س كاســتهدامنه حوزه این در اثرگذار هاي

بسیارایناهمیتاست. جمعیت به توجه با مقوله
ب و چین این،تبعهباالي گســـترده مصـــرفی بازار

می كـه جذبباالییظرفیتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غیرنفتی دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه دیگري نكته

بررسی در آن وچشمبه ایران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فایده از خالی كليديچین نقش انایر،

چین اقتصاديبراي كمربند ابریشمدر .تاسجاده
میكطورهمـان احیايدانیم،ه با واینچین جاده

اقتصادي كمربند یك تاترسیم دارد ترسیدسقصد
تســـهیلبـهراخود جهـانی باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزینـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعالیت انجام را خود تجاري بین،اینهاي

دلیل دو به استراتژيكایران منابعموقعیت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستیابی در كليدي عنصري ،

موضــوع این نتیجه، بود. در خواهد چین ــده یادش
سـ تصمیمیاسـتبراي و داخلیگذاران لقابگیران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـیاسـتمعین مناسب اینگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

می چین، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پیش2015انرژي با سالبینیهمراه ،2040تا
.2015ریلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـیدشمس -4 انرژي1394الدین (صـادقی، امنیت ،(
فصـــلنــامــه ایران، انرژي ژئواكونومیــك و چین

بین سیاسی المللی.تحقیقات
ایمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقیقاتی مؤســسه چین، و ایران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبیر

گزارش-6 ایران، اســالمی جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجی تجارت .1390-1394ماتی

اطالعات-7 چین،اكونومیستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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پذیریباقشار آس يبرا یمسکن اجتماع یینسهم پا
1فرزانه نوبري

چكيده
پذير يكي از معضالت رايج در تمام كشورهاي جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسبمشكل مسكن اقشار آسيب

گرفته تا امروز و در قالب تمامهاي پيشو برخالف سياست بايد از نگاه صرف فيزيكي و كالبدي خارج شود
ها، عدممحيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن مناطق باشد. تنشهاي زيستنيازها و ضرورت

هايهاي غيراستاندارد و شهروندزدايياستقبال مردم به سبب كاهش رفاه اجتماعي ناشي از سكونت در مسكن
لكه تزلزل امنيت اقتصادي را نيزتنها بعد اجتماعي و فرهنگي جامعه را با آسيب مواجه كرده، بگرفته نهصورت

گستري در سطح جامعه،پذير و با هدف عدالتدرآمد و آسيبرو براي دفاع از اقشار كمدر پي داشته است. ازاين
پذير،آسيب اقشار اي، همكارياجاره مسكن در گذاريبر اساس نتايج اين پژوهش راهكارهايي مانند سرمايه

سازگار، و قوي سياسي مسكن، اراده اجتماعي و اقتصادي كيفيت به نديشي، توجهاها، جامعبرنامه به پايبندي
شود.فرسوده پيشنهاد مي بافت عادي و ارتقاي مسكن و اجتماعي مسكن نشينيخالي، هم هايخانه بر ماليات

.شناسي اجتماعي، امنيت اقتصاديمسكن، آسيب واژگان كليدي:

مقدمه
در كشورهاي مختلف، سهم بخش مسكن در نظام

كه در كشورطورياقتصادي متفاوت است؛ به
درصد از 20تا  15آمريكاي التین این سهم حدود 

را تشكيل داده است. 2تولید ناخالص داخلی

درصد از كل 35تا  15گذاري در این بخش، سرمایه

شود.هاي مسكن در جهان را شامل میگذاريسرمایه

درصد از اشتغال جهانی 9همچنین، اشتغال این بخش 

را تشكيل داده است. از سوي دیگر، ریشه عمده

1nobari_farzaneh@ut.ac.ir دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2. GDP
.شغل 100 با حدود مستقیم ارتباط و خدماتی و صنعتی هايبخش دیگر با بخش این پیشین و پسین ارتباط ضریب بودن باال .3
.دارد اختصاص بخش این به كشور، در موجود نقدینگی از درصد 25 متوسط، طوربه .4
.مستقیم صورتبه سال يك در شغل يك مترمربع 52 هر ساخت ازايبه .5
.است نیاز مورد مسكونی واحد میلیون 4/1 متوسط طوربه ساالنه) 1409(آینده  سال 10 در .6

هايهاي اقتصادي در جهان مربوط به سیاستبحران

با بخش مسكن است. همچنین، دارایی اشتباه مرتبط

مسكن حدود نصف ثروت خانوارها در كشورهاي
یافته و بیشتر از آن را در كشورهايتوسعه

رو اینشود. ازاینتوسعه مانند ایران شامل میدرحال

، توان3هایی مانند خاصیت پیشرانگیحوزه با ویژگی

و وجود 5، توان باالي اشتغال4جذب نقدینگی باال

در اقتصاد ایران داراي6شده در بازارتقاضاي تضمین

).1397نیا و ضرغامی، اهمیت زیادي است (توكلی



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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ترینتأمین مسكن در چند دهه اخیر  يكي از اصلی

درآمد ومعضالت اقشار مختلف به خصوص اقشار كم

پذیر كشور بوده است. اهمیت تأمین مسكن صرفاًآسیب

منزله مالكيتشود، بلكه بهمیخانمانی» تلقی نرفع «بی

گذاري مطمئن و نقطهعنوان سرمایهواحد مسكوني به

ایجاد امنیت براي خانوار خصوصاً در دوران پیري و

بازنشستگی است. در واقع، مسكن تنها واحد مسكوني

گیرد.آن را دربرمی نیست، بلكه تمام محیط پیرامونی

تأمین تنها تأمین مسكن، بلكه چگونگیامروزه نه

آن نیز به معضلی اساسی بدل شده و تأمین مسكن

هاي دولتدرآمد از دغدغهپذیر و كماقشار آسیب

1حاكم در هر كشوري است. طرح مسكن اجتماعی

هاي پیشنهادي مطرح شد كه بهعنوان يكي از راهبه

هايلحاظ تاریخی، در اروپاي شمالی و بیشتر دولت

داشت (مالكي،سوسیالیست به شكل وسیع وجود 

مترادف 2تر، مسكن عمومی).  به معناي دقیق1400

شود. این طرح ازجملهتلقی می مسكن اجتماعی

دار كردن و تأمینراهكارهاي موجود براي خانه

درآمد است. در طرح مسكنمسكن اقشار كم

اجتماعی، دولت یا نهادهاي مربوط، با ساخت

درآمدكمهاي مسكوني شرایط اسكان اقشار مجموعه

طوركلي، مسكنكنند. بهپذیر را فراهم میو آسیب
اي توسطاجتماعی به ارائه خدمات مسكن اجاره

هاي دولتی، غیرانتفاعی یا هر دو به خانوارهايسازمان

درآمد اشاره دارد. همچنین، مسكن اجتماعیكم

عمدتاً بر نقش دولت در تأمین واحدهاي مسكوني

درآمدپذیر و كمر آسیبصرفه براي اقشابهمقرون

1. Social Housing
2. Public Housing

كند كه با درآمد خودشان توانایی تأمینتأكيد می
مسكن مناسب را ندارند. در ایران طرح تولید انبوه

درآمد، طرحپذیر و كممسكن ارزان براي اقشار آسیب

گذاري شد. این طرح با هدف برقراريمسكن مهر نام

هاي محروم شهريعدالت اجتماعی و كمك به گروه

هاي محوري دولت نهم مطرحعنوان يكي از برنامهبه

گذاريسیاستـبه دالیل ساختاري شد. این طرح بنا

با موفقیت كامل همراه نبود؛ زیرا در تأمین مسكن

اجتماعی فارغ از مباحث كمّی امروزه، مباحث كيفي

از جایگاه باالتري برخوردار است. این طرح تا سال

شت، اما دردرصد پیشروي دا 70حدود 1392

از آن رها شد و توجه خاصی بههاي پس سال

1398و  1397هاي رو در سالپیشروي آن نشد. ازاین

شاهد بحران گرانی مسكن بودیم كه تا به امروز نیز

). با توجه به اینكه1400ادامه یافته است (مالكي، 

پذیر در مسیر بهینه خودتأمین مسكن اقشار آسیب

صداق بارز شكست بازارحركت نكرده است و م

شود، دولت مكلف به دخالت است.قلمداد می

حضور و دخالت دولت در این بازار با هدف برقراري

هاي عرضه وترین تعامل منطقی بین بخشمناسب

تا در همخوانی فعال و انطباق گیردتقاضا صورت می

، دستیابی به اهدافبینانه بین این دو بخشواقع

مت را میسر سازد، اما اگر ماهیتاساسی در این قس

درستیهاي انحصاري این دو حوزه بهو ویژگی

شناخته نشود و ابزارها و سازوكارهاي كليدي آن

طور آشكار درك نشود، در امكان موفقیت آن بایدبه

).1382شك كرد (امكچي، 



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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گفتنی است، افزایش نابرابري درآمدي يكي از

از خانوارها در تأمینترین دالیل ناتوانی بسیاري مهم

صورتمسكن است. افزایش نابرابري درآمدي به

افزایش درآمد خانوارهاي ثروتمند یا كاهش درآمد

توجه به اينكه در شود. باخانوارهاي فقیر تعریف می

افزایش حال توسعه درآمدها دركشورهاي درحال

تر درآمد ثروتمندان از دالیل افزایشاست، رشد سریع

واسطهدرآمدي است. بخش مسكن به نابرابري

دیگر راهبردي بودن آن و ارتباط گسترده پیشین با

ها، بیشترین نقش را در سيكلها و فعالیتبخش

سویی، مسكن (رونق و ركود) اقتصادي دارد. از

عنوان كاالي اقتصادي نیاز اساسی خانوارها شمردهبه

).1399زاده و عسگري، شود. (قلیمی

مسكن از كل هزینه خانوار در متوسطسهم هزینه 
درصد است. توان 43،  4تا  1هاي شهري براي دهك

59طور متوسط براي چهار دهك اول تأمین مسكن به

هايدرصد است. بنابراین، وضعیت مسكن براي گروه

هاي اخیر بدتر شده استدرآمد مخصوصاً در سالكم

5/1میلیون خانوار فاقد مسكن ملكي،  3و از حدود 

درآمدهاي كممیلیون واحد مربوط به مسكن گروه

شود (ترابی واي را شامل میاست كه حجم عمده

یافته، مجموعه). در كشورهاي توسعه1399مقیمی، 

اي عملگونههاي اجتماعی (عام و خاص) بهسیاست

كنند كه نیازهاي اولیه اعضاي جامعه را برآوردهمی
هاي اجتماعی دراستكنند. از این طریق است كه سی

هاي اقتصادي و دخالت دولتبخش مسكن با برنامه

در بازار زمین و مسكن براي تأمین اجتماعی مسكن

یابد. نارضایتی و عدمهاي اجتماعی معنا میهمه گروه

استقبال مردم به سبب كاهش رفاه اجتماعی ناشی از

منديهاي غیراستاندارد و بهرهسكونت در مسكن

تنها بعدتأمین نیازهاي شهروندي نهمحدود در 

اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه كرده،

بلكه تزلزل امنیت اقتصادي و سیاسی كشور را نیز در
كه است حوزه براي این این اهمیت. پی داشته است

هايناهنجاري برافزون مسكن چالش استمرار

نیز اجتماعی هاينارضایتی گسترش بر اقتصادي،

شهري خانوارهاي از بسیاري تعداد است. تأثیرگذار

مشاركت و خرید حتی و بهااجاره هزینه تأمین براي
از بسیاري از مجبورند مسكوني واحد در ساخت

و تغذیه بهداشت، مانند خود ضروري هايهزینه

.كنند پوشیچشم آموزش

هاي كالنشناسی سیاستاین تحقیق به آسیب

برنامه توسعه اقتصادي 6زمینه مسكن در در 

پرداخته و نقاط قوت و ضعف و اشتراك این

با نگاهی به تجارب ها را بررسی كرده وبرنامه

هايزایی سیاستبرخی كشورها، به آسیب

گرفته پرداخته است. در پایان نیز پیشنهادهادرپیش

رفت از معضالت مسكنو راهكارهایی براي برون

است. داده ارائه

مسكن بخش در دولت ـ نقش1
گذاري در بخش مسكن بردخالت دولت و سیاست

گذاريدو عامل عرضه و تقاضا استوار است. سیاست

در این حوزه به عناوین گوناگون متأثر از بخش دولتی

است و با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادي و قانونی

تباطرسد. همچنین، با عنایت به اردولت به انجام می
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شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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هاي اقتصادي،متقابل بخش مسكن با دیگر بخش

واسطه ابزار پول و زمین، قادر به مداخلهها بهدولت

هايشوند. سازمانو اعمال سیاست در این حوزه می

غیردولتی و خصوصی نیز در ارائه امالك اجتماعی به

مسئولیت و كنند، امامستأجران شركت و مداخله می

تضمین مهم و ضروري برايعنوان مشاركت دولت به

).1400(بهاءالدینی،  شودموفقیت این مدل شمرده می

اي و تنظیمبه عبارتی، دولت با دخالت بودجه

هاي مالی و پولی تأثیر مستقیمی بر بخشسیاست

هاي دولت در موضوعترین سیاستمسكن دارد. مهم

بررسی هاي توسعهتوان در قالب برنامهمسكن را می

تفصیل به این موضوعبخش بعد بهكرد. در 

پردازیم.می

توسعه هايبرنامه در اجتماعي ـ مسكن2
تنها از مظاهر رشدتولید مسكن در همه كشورها نه

كننده نیازهاي اجتماعی واقتصادي، بلكه مرتفع
هايفرهنگی نیز هست كه در تسریع حركت چرخ

اقتصادي كشور بسیار تأثیرگذار است. تأمین مسكن

ساله توسعه كشور5هاي كي از فصول مهم برنامهی

هاي تأمین مسكن، چهارچوباست و عملكرد برنامه

هايها را در راستاي پیشبرد سیاستحركت دولت

دهد. در این بخشها نشان میاجتماعی آنـاقتصادي

هاي دولت در بخش مسكن در قالباجمال سیاستبه

و فرهنگی هاي توسعه اقتصادي، اجتماعیبرنامه

شود.كشور بررسی می

و عرضه قانون اساس بر آن قیمت. آوردنمی عمل به حمایتی هیچ آن از دولت و است مسكن مصرف الگوي استانداردهاي فاقد: آزاد مسكن. 1
.سازدمی جامعه متوسط و باال درآمدي هايگروه براي بیشتر و خصوصی بخش را مساكن گونهاین در واقع،. شودمی تعیین بازار تعادل و تقاضا

  )1374ـ1378ـ برنامه دوم توسعه (1ـ2
هاي اجرایی متعددي در بخشها و برنامهسیاست

هايهاي توسعه مطرح شد. برنامهمسكن برنامه

تأمین مسكن حمایتی برنامه دوم توسعه در زمینه

اند از: مسكن اجتماعی، مسكندرآمد عبارتاقشار كم

ت واحدهاي استیجاري و حمایت ازحمایتی، ساخ

انداز،سازان. شعار اصلی آن «پاك»، یعنی پسانبوه

سازي است. در این برنامه،سازي و كوچكانبوه

زیربخش مسكن 3بخش غیردولتی مسكن متشكل از 

شده و مسكن اجتماعی است.، مسكن حمایت1آزاد

بین، مسكن اجتماعی بر اساس الگوي مصرفدراین

شود و دولت براي تشویق سازندگان واحداث می

كندبرداران، آن را حمایت میحمایت از بهره
).1391(پورمحمدي و دیگران، 

تناسب بعد خانوارهاي توجهی بهنقاط ضعف: بی

درآمد با مساحت پیشنهادي مسكن.كم

سازي درنقاط قوت: افزایش تولید و گسترش انبوه

ضریب جینی وكشور، كاهش نرخ تورم، كاهش 

افزایش تولید مسكن همگام با كاهش بهاي مسكن.

بندي: این برنامه مانند برنامه اول توسعه، بهجمع

مترمربع و 50لحاظ پایین آوردن متوسط زیربنا (حدود 

كمتر از استاندارد سكونت) ناكام بود. مطابق با این
واحد مسكونی در مناطق 2460000برنامه، احداث 

یی در دستور كار قرار گرفت كه برشهري و روستا

هزار واحد 958اساس آمار منتشرشده بانك مركزي تنها 

مترمربع تولید شد. 130مسكونی با متراژي حدود 



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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درصد تحقق اهداف و موفقیت این برنامه را در حدود

1/61منزله عدم تحقق درصد برآورد كردند كه به 9/38

مه است.درصد از اهداف كمّی مسكن در این برنا

  )1379ـ1383ـ برنامه سوم توسعه (2ـ2
مسكني در كشور و افزایشبا پیدایش معضل بی

در درآمد،مشهود مشكل مسكن اقشار محروم و كم

طور علنی بهبار بهبراي نخستین برنامه سوم توسعه

عنوان بخشی مجزا پرداخته شد. تدویناین مقوله به

با برنامه بخش مسكن در این برنامه تفاوت زیادي

گیريدوم توسعه داشت. نكته مثبت این برنامه، بهره

اندازهاي بیشتر و همچنین، چشماز تعداد شاخص

هاي راهبردي و اجراییبلندمدت بخش و سیاست

تر بود. هدفرنگهاي قبلی كمبرنامه بود كه در برنامه

كمّی این برنامه كاهش تراكم خانوار در واحد
در سال 12/1، به 1378سال در  16/1مسكوني از 

) و اهداف كيّفی آن، كاهش1383پایانی برنامه (

متوسط سطح زیربناي واحدهاي مسكوني و استهالك

واحدهاي مسكونی (افزایش عمر بنا) بود.

واحد مسكوني 85186در برنامه سوم، احداث 

65148استیجاري شروع شد كه در پایان برنامه، 

شرطصورت اجاره بهواحد به اتمام رسید و به

هايهاي هدف در قانون (زوجتمليك به گروه

جوان، زنان سرپرست خانوار و...) واگذار شد و بقیه

ی). منابع مال1387نیز در دست تكميل بود (عبدي، 

درصد از سهم 50براي تأمین به این صورت بود كه 

دولت (فروش زمین دولتی، درآمد عمومی دولت و

درصد هم از طریق تسهیالت 50وجوه برگشتی) و 

میلیارد 4860بانكي صورت گیرد، اما در عمل از كل 

میلیارد ریال آورده 4170شده در طرح، ریال هزینه

بانكي بود میلیارد ریال تسهیالت 190دولت و 
).1385ریزي كشور، (سازمان مدیریت و برنامه

گفتنی است، شرایط تبدیل شیوه واگذاري این

شرط تمليك وواحدها از استیجاري به اجاره به

قسط، دهك پایین درآمديضرورت پرداخت پیش

كرد و تنها جامعه را از دسترسی به این واحدها دور
واحدهاي ایندرآمدي توانستند از  4و  3هاي دهك

ببرند. شرط تمليك بهرهطرح به شیوه اجاره به

درنتیجه، يكي دیگر از اهداف این طرح كه تأمین

درآمدي بود نیز تحقق 2و  1هاي مسكن براي دهك

هاي هدف اینها از گروهنیافت و عمالً این گروه

سیاست حذف شدند. همچنین، به دلیل عدم تأمین

استیجاري و اخذ ها در سیاست مسكنسهم بانك

دریافت از متقاضیان توسط دولت، عمالً هدفپیش

صورتدیگر این سیاست كه واگذاري واحدها به

).1387استیجاري بود نیز تحقق نیافت (عبدي، 

درمجموع، نحوه اجراي قانون مسكن استیجاري

هاي فاحشی با قانون مكتوب داشت و فلسفهتفاوت

كرد. اصلی اجراي این قانون را مخدوش
  )1384ـ1388برنامه چهارم توسعه ( ـ3ـ2

هايدرصدي جمعیت كشور در سال 3/5رشد 

1384ـ1388هاي سبب شد كه در سال 1360ـ1365

هزار مورد در سال 830تا  800میزان ثبت ازدواج به 

ریزيبرسد و دولت براي پاسخ به نیاز مسكن برنامه

با 1386جدي انجام دهد. طرح مسكن مهر در سال 

اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاي مسكن با

درآمد وحذف قیمت زمین، تأمین مسكن اقشار كم



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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رویهبضاعت، كنترل و جلوگیري از افزایش بیبی

بخشی به تولید مسكنقیمت زمین و مسكن، رونق

هايو افزایش حجم تولید مسكن، كاهش هزینه

نه خانوار،بها، رهن و خرید از سبد هزیمسكن اجاره

تأمین نیازهاي انباشتی و آتی مسكن و برقراري

تبع آن،عدالت در دسترسی به مسكن مناسب و به

كاهش فقر و تأمین مسكن جوانان مطرح شد
).1389(پرهیزگار و شاهدي، 

هايهدف برنامه چهارم توسعه در سال

میلیون واحد مسكوني 601/4، ایجاد 1384ـ1388

نامه سعی در افزایش تعداداین بر بود. دولت در

واحدهاي مسكوني داشت، اما با عدم تأمین

افزایش قیمت مصالح اعتبارات الزم و همچنین، با

سازيسازي و كوچكساختمانی و زمین، انبوه

1384هاي ساختمان نیز با ركود مواجه شد. در سال

هزار واحد مسكوني 580و  530به ترتیب  1385تا 

در نظر گرفته شد، اما تنها در سطح شهرهاي كشور

درصد اهداف آن محقق شد. طبق این برنامه، 74

هاي تعاونی در قالبدولت به دنبال ساخت مسكن

هايساله تعاونی بود و احیاي بافت99مساكن 

دهی میزان عرضه و تقاضافرسوده در قالب سامان

در دستور كار قرار گرفت (احمدزاده و دیگران،

1400 .(

ه پنجم عمرانی صرفاً به مقوله كميتتا برنام

ها خودتوجهی به كيفيتشد و بیمسكن توجه می

گویاي حل نشدن معضل بدمسكني در كشور ناشی

از موارد یادشده است. از سوي دیگر، تصمیمات

نشده منجر به تغییرات اساسی در اینریزيبرنامه

).1394پور، ها شد (احمدي و قلیبرنامه

  )1390ـ1394پنجم توسعه (ـ برنامه 4ـ2
انداز كلاحتساب پس شاخص دسترسی به مسكن با

سال در سال 8كشور از حدود  درآمد خانوار در

رسید. این 1390سال در سال  12، به حدود 1384

پذیر جامعه دردرآمد و آسیبهاي كمرقم براي گروه

سال رسید. این به معناي آن 35تا  19، به 1397سال 

تنهایی و بدونبه 2و  1هاي كم دهكتاست كه دس

هاي اجتماعی و مداخله دولت هرگزحمایت

توانند مسكن مورد نیاز را براي سكونت خودنمی

تأمین كنند. این در حالی است كه شاخص متعارف

صورت دسترسی به مسكن در كشورهاي دنیا در

نیاسال است (توكلي 8عملكرد مناسب بازار، كمتر از 

).1397، و ضرغامی

سازي راهبردهايدر این برنامه سعی دولت پیاده

هاي با مساحتاسالمی با ساخت خانهـمسكن ایرانی

كم براي جوانان و حمایت بخش خصوصی از تولید
17هدف و  5و عرضه است. در برنامه پنجم توسعه، 

هاي كمّی و كيّفی در نظر گرفته شد.راهبرد در بخش

میلیون 24هدف اصلی دستیابی به مطابق با این برنامه، 

میلیون واحد مسكوني 17خانه بود. از این میان، تعداد 

میلیون در نواحی روستایی بود 7در نواحی شهري و 

). به تعویق افتادن اجراي1400(احمدزاده و دیگران، 

واسطههاي عملیاتی مانند مسكن اجتماعی بهبرنامه

بخش مسكن هاي تخصیصیمحدودیت منابع و یارانه

به تكمیل طرح مسكن مهر، رخدادي بود كه دوباره



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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اي توسعه مسكنسبب نافرجام ماندن اهداف زمینه

درآمد شد.پذیر و كماقشار آسیب

گفتنی است، سهم هزینه مسكن در سبد خانوار در

34و پایان برنامه پنجم توسعه حدود  1394سال 

امعههاي پایین جدرصد بود. این موضوع براي دهك

25درصد نیز رسید كه متعارف جهانی آن  40به 

).1397نیا و ضرغامی، درصد است (توكلي

  )1396ـ1400ـ برنامه ششم توسعه (5ـ2
هاي دولت ازدر طول اجراي این برنامه، سیاست

هاي تقاضامحور تغییر رويكردمحور به سیاستعرضه

برنامه ششم توسعه در راستاي 78داد. طبق ماده 

ابی به عدالت اجتماعی و پشتیبانی از اقشاردستی

ضعیف، بر ساخت مسكن براي این قشر تأكيد شد.

واحد مسكنهزار  570شد بینی پیش این برنامهدر 

درآمد عرضه شود.حمایتی براي كمك به اقشار كم

درآمد در قالب مسكنبرنامه تأمین مسكن اقشار كم

ازي، تعاون،راه و شهرس هايبه پیشنهاد وزارت حمایتی

و هكار و رفاه اجتماعی و بانك مركزي تنظیم شد

عهده بنیاد مسكن انقالب رمسئولیت اجراي آن نیز ب

ساختار مسكن استیجاري و 2مسكن در . اسالمی است

شود.الحسنه عرضه میاجاره و وام قرضپرداخت كمك

در بخش مسكن اجتماعی، ساخت واحدهاي استیجاري

، سازمان(ره)خمینیكميته امداد امامند مان هاییدستگاه را

كه دهندانجام می سازخیرین مسكن و بهزیستی
تأمین زمین در این. دارند خانوارهایی را تحت پوشش

در صورت فراهم .راه و شهرسازي است مورد با وزارت

شده است تابینیبودن زمین، تسهیالتی در برنامه پیش

.159665 :خبر كد »،ششم برنامه در یاجتماع مسكن«). 1395( وزیاقتصادن .1

براي ايعمدهگذاران و متقاضیانی كه مبالغ سرمایه

و شونداین طرح  ، واردساخت مسكن استیجاري دارند

ها و بنیاد مسكنسال بین آن 10 براياي كه نامهبا تفاهم

تحتواحدهاي مسكوني  ،شودانقالب اسالمی امضا می

در اختیاررا  بسازند و بخشی از آن را نظارت بنیاد

،(ره)خمینیشده كميته امداد امامخانوارهاي شناسایی

؛1ها قرار دهندگزینش دیگرسازمان بهزیستی و 

میلیون 40در شهرهاي كوچك تا صورت كه بدین

میلیون تومان و در 60تومان، در شهرهاي میانی 

تومان میلیون 80 شهرهاشهرهاي بزرگ و كالن

. در گزارش عملكردشده است بینیتسهیالت پیش

هاياهداف كمّی برنامه ششم توسعه، بررسی شاخص

كلیدي بخش مسكن در دو بخش عرضه و تقاضا در
ایران حاكي از آن است كه ركود بخش مسكن در

هاي گذشته باعث شده است این بخش چه بهسال

هااظ قیمت آنلحاظ تعداد معامالت و چه به لح

وضعیتی رو به كاهش را تجربه كند.

قانون جهش تولید مسكن كه با عنوان «طرح

دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسكن» تقدیم مجلس

به تصویب رسید. مطابق 17/5/1400شد و در تاریخ 

با این طرح، دولت موظف است نیاز ساالنه مسكن را

ند بهبر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازي مست

مطالعات «طرح جامع مسكن»، در مناطق شهري و

ریزي و اقدام كند تاروستایی تأمین و طوري برنامه

طورسال نخست اجراي این قانون، ساالنه به 4در 

میلیون واحد مسكوني برايكم يكمتوسط دست

دهی ومتقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون سامان



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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هاينامهیینحمایت از تولید و عرضه مسكن و آ

ها و مؤسساتمربوط عرضه شود. همچنین، بانك

درصد از تسهیالت 20كم اند دستغيربانكي مكلف

پرداختی نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود

مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن

كه در سال اول اجراي قانونطورياختصاص دهند؛ به
تسهیالت براي هزار میلیارد ریال  3600از حداقل 

واحدهاي موضوع این قانون كمتر نباشد و براي

كم منابع تسهیالتی مذكور باهاي آینده نیز دستسال
افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم ساالنه

).1400افزایش یابد (قانون جهش تولید مسكن، 

28طبق آمار، در طرح نهضت ملی مسكن كه از 

از ابالغ قانون جهش و يك ماه پس 1400مهر سال 

روند 1400اسفند  29تولید مسكن بازگشایی شد، تا 

نفر 166هزار و  490میلیون و  5نام ادامه یافت و ثبت

هزار و 360میلیون و  3بین، نویسی كردند. درایننام

نفر حائز شرایط اولیه (فرم ج سبز، نداشتن سابقه 153

شدند.مالكيت و عدم استفاده از تسهیالت دولتی) 

كنندگان و شرق سمناننامتهران بیشترین آمار ثبت
كمترين میزان را به خود اختصاص داد. همچنین، در

واحده قانون بودجه،ماده   14جدول ذیل تبصره 

هزار میلیارد ریال به صندوق ملی مسكن 50پرداخت 

شد. بابت تأمین مسكن محرومان گنجانده

مسكن اجرايي هايطرح شناسيـ آسيب3
اجتماعي

وزیران و با هدف حمایت ازبر اساس مصوبه هیئت 

پذیر و در راستاي اجرايتأمین مسكن اقشار آسیب

هاي دولت یازدهم در حوزه مسكن، درسیاست

قالب «مسكن 2اي در ، برنامه1396ـ1400هاي سال

اجتماعی و مسكن حمایتی» تدوین شد. مطابق با این

هزار واحد 100ریزي براي اجراي ساالنه برنامهطرح، 

صورت گرفت كه 1396ـ1400هاي مسكوني در سال

هایی در قالب تسهیالت ساخت و خریدها كمكدر آن

مسكن ملكی، پرداخت تسهیالت به سازندگان مسكن

استیجاري، ساخت مسكن استیجاري، پرداخت

الحسنه ودیعه مسكناجاره و وام قرضكمك

ترینشده بود. در زیر، برخی از مهمنیبیپیش

شود.گذاري حوزه مسكن ارائه میهاي سیاستضعف

عدم استطاعت مالی خانوارها خصوصاً خانوارهاي - ١

درآمد شهري در تهیه واحدهاي مسكونی ازكم

ها در بخشهاي اساسی دولتمشكالت و چالش

انداز محدود خانوارهايمسكن است. پس

توجه به سطح پایین حقوق و عدم رشد درآمد باكم

متناسب درآمد خانوارها با رشد قیمت واحدهاي

مسكونی، از مشكالت اساسی در استطاعت مالی
زادهخانوارها براي تأمین مسكن مناسب است (قلی

 ).1399و عسگري، 

غالب بودن ماهیت اقتصادي طرح مسكن مهر - ٢

موجب غفلت در رفع يكي از نیازهاي اساسی شد،

ما باید متذكر شد كه در عمل، مسكن داراي ابعادا

اجتماعی و فرهنگی وسیع است. دسترسی به

عنوان يكي از اهداف اجتماعی همواره ومسكن به

اي مطرح است. اركان اساسی مسكندر هر جامعه

مانند امنیت، مطلوبیت و انطباق بر توان مالی

خانوارها در رأس معیارهاي مرتبط با نیازهاي



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
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گیرند، اما آنچه در اجرا و تأمینماعی قرار میاجت

مسكن با عنوان «مسكن مهر» شاهدیم، تنها منطبق
درآمد جامعه است (غالمی،بر توان مالی قشر كم

). دید كامالً كالبدي بر مقوله مسكن مهر یكي1389

ترین دالیل ناكامي این طرح است.از مهم

ست نقشبازي ثروتمندان ممكن اهاي سفتهانگیزه - ٣

هاي قیمت مسكن ایفا كند.مهمی در درك پویایی

هاي سوداگرانه ثروتمندانتوجه به اینكه انگیزه با

هاست، با تشدیدبیش از تقاضاي مصرفی آن

نابرابري درآمد، عملكرد بازار مسكن را در تقاضاي

تأثیر درآمدها تحتدرآمدها و میانمؤثر مسكن كم

و نابرابري متقابل طرواب بنابراین،. دهدمی قرار

مسكن تقاضاي بر مسكن بازار در آن پیامدهاي
باعث و گذاردمی اثر درآمدهامیان و درآمدهاكم

به اجاره نسبت و شودمی مسكن قیمت افزایش

.دهدمی افزایش را خانوارها درآمد

هاي بخشدر اجزاي بودجه امور، فصول و برنامه - ۴

افقی و عموديمسكن شفافیت، انضباط و تناظر 

شود و گاه با ارائه آمارموضوعات مشاهده نمی

تجمیعی عمالً ارزیابی و سنجش عملكرد اجرایی

در مقایسه با بودجه در موضوعات مختلف،

. 1ناممكن یا بسیار دشوار است

درصد از تسهیالت 19، حدود 1391در سال  -۵

بانكي به حوزه مسكن و ساختمان اختصاص
درصد و در 7، به 1398ل یافت. این عدد در سا

. 2یافت درصد كاهش 7/5، به 1399ماه سال  10

.1400 اسالمی، شوراي مجلس هايپژوهش مركز .1
.21/1/1400 ،فارس خبرگزاري .2

شود كه اقشارطور معمول چنین فرض میبه - ۶

درآمد صرفاً مددگیرنده هستند و مسكن با هركم

كننده نیاز این قشر است. بهشرایطی،  تأمین
قصد تسهیلعبارتی، در این همكاري و تعامل به

شاركت خود اینمعضل یادشده، همكاري و م
).1380شناس، شده است (حقاقشار نادیده گرفته 

طرح اجرایی مسكن مهر منجر به تجمیع -٧

هايدرآمد در يك نقطه و آسیبشهروندان كم

ترینآنكه يكي از مهمناشی از آن شد حال 

اصول ایجاد مسكن اجتماعی آن است كه با

درآمد در مناطقهاي كمنشینی دهكاختالف

هاي اجتماعیگیري آسیبرتر، از شكلبرخوردا

و امنیتی جلوگیري و انسجام اجتماعی ایجاد

توجه به تأثیرات بلندمدت طرح مسكن شود. با

مهر بر سیما و عملكرد شهرها، الزم است

ریزيتوجه به معیارهاي برنامه ها بااحداث آن

شهري صورت پذیرد تا در عملكرد و كيفيت

داشته باشد.زندگی شهري تأثیر منفی ن

تصمیمات غيركارشناسي سبب تفاوت فاحش -٨

شده و اجرا شد.میان اهداف تعیین

هايدیگر، بسیاري از اهداف و برنامهعبارتبه

شده در راستاي بهبود شرایط مسكن اقشارتنظیم

هاي متعدد مبدل شد.سازيدرآمد، به لوكسكم

این موضوع سبب افزایش فاصله طبقاتی و

دن مسئله مسكن اقشار محروم درتر شپیچیده

سطح جامعه شد.



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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هاي اتخاذشده در هر برنامهتوجهی به سیاستبی - ٩

هاي پیشین و مقطعی بودن بسیارينسبت به برنامه

هاي متمادي،هاي اجراشده در دورهاز سیاست

هاي اصلیسبب آسیب جدي به پایه

شود. این طرز تفكر كه با تغییرگذاري میسیاست

ها نباید به تجارب گذشته وغییر نگرشدولت و ت

آن دوره توجهی داشت و شده درهاي تنظیمبرنامه

هايها بهره برد، يكي از لغزشهاي آناز آموزه

رود كه منجر به پدید آمدنآشكار به شمار می

و خطاها و تكرار مكررات بودهبسیاري از آزمون 

).1394پور، است (احمدي و قلی

عمومی براي افزایش تعامالتایجاد فضاهاي   -١٠

اجتماعی، فضاهاي تفریحی، آموزشی، بهداشتی

محوري باید بخشها و محلهو بهبود دسترسی

كهاصلی هر طرح مسكن اجتماعی باشد درحالی
طرح دولت در بخش مسكن اجتماعی از مفهوم

اش به كالبديو معناي اجتماعی و فرهنگی

.شده است هكاست هویت فروفيزيكي و بی

هاي فرهنگی، اجتماعی،نیاز به مسكن به زمینه  -١١

اقتصادي، جغرافیایی و فضایی بستگی دارد.

مانند نوع تصرف، اندازه خانه، میزان عواملی

تراكم محل، نوع معماري بنا، موقعیت مسكن در
...ها وبازپرداخت وام شهر یا خارج شهر، نحوه

همگی بسته به شرایط فضایی مختلف فرق

تهران با استانكند. قطعاً مسكن اجتماعی در می

سیستان و هاياستان در مسكن اجتماعی

باید ان از بسیاري جهاتبلوچستان یا خوزست

این مالحظات لحاظ نكردنمتفاوت باشد. 

فرمول واحد از باال و مركز براي فضایی و ارائه

ناپذیري است. يكي از، اشتباه جبرانهمه

مشكالت مسكن مهر این بود كه در آن از
برايمالحظات محلی و فضایی غفلت شده بود. 

يزیادي صرف ساخت مسكن برا هزینهمثال، 

اما با ،بلوچستان شده بود هاي منطقهكپرنشين

محلی فاصله داشت هاي فرهنگی جامعهویژگی

باز هایی سرافراد از سكونت در چنان خانه و

و فضایی كامالً است بلوچ وسیع زدند. خانه

شده براي حریم خصوصی و خانوادهمحافظت

شده كامالً شبیههاي ساختهخانه اما دارد،

.شهري در تهران بودهاي خانه

دهد طرح مسكنتجارب جهانی نشان می  - ١٢

اجتماعی زمانی موفق است كه همراه با ایجاد

نهادها و ساختارهاي الزم باشد. دخالت مستقیم

سازي به علت بوروكراسی پیچیدهدولت در خانه

هاگونه پروژهها با اینو عدم تناسب ساختار دولت

خصوصی بهبخش  ،ناموفق است. از سوي دیگر

اش بر كسب سود است نههدف اصلی دلیل اينكه

حقوق تضییع به منجر برابري، ممكن است

كه واسط نهادهاي وجود بنابراین، شود. شهروندان
دارند، غیرانتفاعی و عمومی مردمی، ماهیتی

داري،اجاره مانند هاییحوزه در تا است ضروري

تسهیلگري و مذاكره و واقعی نیازمندان شناسایی

شهروندان و خصوصی دولتی، هايبخش بین

ایران در اجتماعی مسكن طرح كنند. در نقش ایفاي

با الزم ساختارهاي ایجاد سازوكار از خبري

.نیست فوق هايویژگی



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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جهاني تجارب و اجتماعي ـ مسكن4
امروزه مدل مسكن اجتماعی در بیشتر كشورها

هورسازي شده است. در برخی كشورها ظپیاده

این نوع امالك كمك شایانی به مردم در

صرفهبهدسترسی به واحدهاي مسكوني مقرون

ها واي از روشكرد. جدول زیر خالصه

درآمد درراهكارهاي تأمین مسكن اقشار كم

دارد.جهان را بیان می

درآمد در جهانها و راهكارهاي تأمين مسكن اقشار كمـ روش1جدول 
صدور اوراق مشاركت مسكن  18تأسيس بانك مسكن  1
خريد واحدهاي مسكونيفروش و پيشپيش  19اختصاص سوبسيد (يارانه)  2
هاطريق تعاونيتأمين مسكن از   20ايجاد بانك زمين  3

  21قيمت ساختهاي ارزانكاربرد روش  4
پذير كردن استانداردها با توجه به شرايط اجتماعي،انعطاف

ويژه دربارهاقتصادي، ملي و اقليمي مناطق مختلف به
تسهيالت عمومي

اختصاص ارز خارجي به ايجاد مصالح ساختماني در مقياس  5
ارتقاي كيفيت سكونت  22كوچك

درآمدهمياري و خودياري خانوارهاي كم  23كاري كوچكهاي پيمانحمايت از شركت  6

وسيله صاحبان صنايع برايسازي بهتأمين موجبات خانه  24تأمين زمين بدون تأسيسات زيربنايي  7
كارگران

توانمندسازي  25قيمتاي ارزانحمايت از مسكن اجاره  8
مسكن اجتماعي  26غيررسمي و مردميحمايت از مؤسسات عالي   9
شهرهاي جديد  27  حمايت از توليدكنندگان مصالح ساختماني در مقياس كوچك  10

كاهش مساحت زيربنايي واحدهاي مسكوني و درنتيجه،  11
اجاره بهبها و ايمني اجاره و پرداخت كمككنترل اجاره  28كاهش بهاي مسكن

خانوارهاي نيازمند

اندازهاي آتي يا اعطاي تسهيالتاستفاده از پسامكان   12
ها و درآمدهاي جديد و نگهداري آن در صندوقتعيين ماليات  29بلندمدت به خريداران كوچك

مخصوص براي مصارف مربوط به مسكن
شدهمسكن حمايت  30  گذاري مسكن توسط دولتتأسيس صندوق تضمين سرمايه  13

نيمي رهن) يا طرح نصفـروش شركت مساوي (نيمي اجاره  31براي خريدايجاد بازار ثانويه رهن   14
در نصف

روش بيمه سرپناه  32اي تسهيالتاعطاي مرحله  15

روش بازسازي (مرمت و بهسازي) واحدهاي مسكوني قديمي  33اندازهاي قراردادي پسطرح  16
و فرسوده

هاي ويژه مسكنانداز اجباري و صندوقطرح پس  17
.1394پور، مأخذ: احمدي و قلی

منديبررسی جزئیات برخی كشورها، ما را در بهره

از الگوي تطبیقی متناسب با ساختار كشور هدایت

كند. تجارب برخی از كشورها در خصوصمی
مسكن اجتماعی به شرح زیر است.

ـ سنگاپور1ـ4
یافته دريكي از كشورهاي توسعه عنوانسنگاپور به

كيلومترمربع، به كسب 3/710بر آسیا با مساحتی بالغ 
هاي بزرگی در ارائه واحدهاي مسكونيموفقیت



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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هايدرآمد به دلیل سیاستعمومی به خانوارهاي كم

شده نائل آمدهبنديمناسب دولت و مداخالت زمان

است. هیئت مسكن و توسعه تنها مقام مسئول

وساز، توزیع و مدیریت مسكن عمومی در اینساخت

هاي اتخاذي در حوزه مسكنكشور است. سیاست

عمومی در سنگاپور بسیار منعطف و براي پوشش

پذیر در جامعه گسترشطیف وسیعی از اقشار آسیب

درآمد، بلكهتنها اقشار كمیافته است. براي همین، نه

هايدیگر ساكنان سنگاپور نیز براي یافتن مكان

مناسب براي زندگی شانس دارند. دولت سنگاپور با

كمك تأمین چهارچوب نهادي، از ابزارهاي مختلف
درآمد براي اجارههاي كممالی براي كمك به خانواده

و خرید مسكن عمومی استفاده كرده است.

ها، دولت اجازه داد شهروندان ازطبق این سیاست

اجاره بهره ببرند.صندوق بازنشستگی خود براي خرید و 

این برنامه بر اساس انگیزه دولت سنگاپور براي كمك به

درآمد در داشتن محل اقامت بود.هاي كمافراد و خانواده

بعد از گذشت چند سال، دولت برنامه حمایت از خانه را

اندازي كرد تا اطمینان حاصل شود كه خریداران بهراه

دهند.از دست نمی هایشان رادلیل بازپرداخت وام، خانه

و توان به بهبوداز دیگر اقدامات دولت سنگاپور می

نوسازي امالك قدیمی اشاره كرد تا به لحاظ كيفيت تعادل

درصدي تعداد3/11507رو رشد ایجاد شود. ازاین

نفر 82000به همراه اسكان متوسط  1واحدهاي مسكوني

را باید 2009تا  1999هاي در مسكن عمومی در سال

شدهریزيهاي باثبات و برنامهگذاريمدیون سیاست

).1400بدانیم (بهاءالدینی، 

.رسید واحد هزار116306 به آمار این ،2009 سال در بود. هزار 1002 مسكونی واحدهاي ، تعداد1999 سال . در1

ـ تركيه2ـ4
میلیون نفر از مناطق روستایی به 20مهاجرت بیش از 

برابري جمعیت روستایی در5شهري و كاهش 

در تركیه سبب گسترش 1980تا  1950 هايسال

هايحلنشده مناطق شهري شد. از سویی، راهكنترل

شده براي حل مشكل مسكن ناكافی بود. براي حلارائه

توسعه مسكن 2487این مشكل، دولت مركزي قانون 

براي افزایش تولید مسكن تصویب 1981را در سال 

م دادكرد. این برنامه را وزارت مسكن و توسعه انجا

عنوان برنامهكه به علت مكفی نبودن بودجه عمومی به

).1397مؤثر اجرایی نشد (فالحی، شهریور 

، اداره توسعه مسكن با ساخت2002بعد از سال 

مسكن اجتماعی موظف به تغییر و بهبود مناطق
هاي نامناسب و حمایت ازنشین، بازسازي خانهزاغه

مات اداره توسعهدرآمد و فقیر شد. اقداهاي كمگروه

گذاري شهرسازي اجرا و درمسكن با عنوان سیاست

ریزي شهري و عرضهبرنامه دولتی با عنوان برنامه

مطرح شد. در این برنامه، 2003مسكن در سال 

منطقه از 81واحد مسكوني در  500000ساخت 

،2013تا  2002هاي مراكز شهري فراهم شد. بین سال

510000اخته شد كه خانه س  610000نزديك به 

درصد) و 85واحد آن، مسكن اجتماعی (نزديك به 

،2002هاي لوكس بودند. بعد از سال خانه درصد 15

استفاده وساز مسكن را اداره توسعه مسكن باساخت

داد، اما عملكرد آن منجر بهاز منابع عمومی انجام می
ساز مسكن شد بدونوافزایش عددي میزان ساخت

هاي متقاضیان توجه شود.ه نیازها و خواستهاينكه ب



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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هاياین منجر به اتالف منابع عمومی شد. در سال

اخیر اداره توسعه مسكن هدف تأسیس و وظیفه

اش را كه توسعه مسكن اجتماعی بود، رهااصلی

هاي عمومی كه ارزشمند بودند، بهساخت و زمین

هاهاي بزرگ ساختمانی واگذار و در آنشركت

هاي لوكس ساخته شد (همان).خانه

) با احداثTOKIامروزه سازمان توسعه مسكن (

هاي درآمدي باال در راستايمسكن لوكس براي گروه

هاي ساخت مسكنتأمین منابع مالی پروژه

هايشده است. از نمونهقیمت در نظر گرفته ارزان

توان به پروژه آریامان در آنكارا و پروژهموفق می

ر استانبول اشاره كرد. در پروژه آریامانهالكالي د

واحد لوكس اجرا شد كه 3592و در هالكالي  1556

میلیون دالر درآمد داشت. از 270و  114به ترتیب 

درصد سهم سازمان 5/29و  28این مقدار به ترتیب 

).1400توسعه مسكن است (مالكي، 

كنگـ هنگ3ـ4
يجاكنگ در مراحل اولیه توسعه بهدولت هنگ

قیمت براي تعدادحمایت از واحدهاي مسكوني ارزان

بخشی از جمعیت كه نیاز فوري بهزیادي از مردم، به 

كند و پسوفصل مشكل مسكن دارند، كمك میحل
هاياي در اختیار دیگر گروهاز آن، شانس مشابه

گذارد. این رويكرد نشان از آن دارد كههدف می

كنگنفع در هنگهاي ذيبین گروه گونه نابرابريهیچ
عنوانوجود ندارد و سیاست مورد اولویت دولت به

هايحل براي كمك به دسترسی به خانهبهترین راه

شود. مطابق با آخرینقیمت شمرده میارزان

.426432، كد خبري: 1399، ایمنا خبرگزاري .1

از میان 2009آمده، در سال دستهاي بهگزارش

درصد مالك، 3/52كنگ، خانوار هنگ 1000000231

هايدرصد در خانه 8/3 درصد مستأجر و 9/43

هایی كه كارفرمايان عرضهاي مجانی یا خانهاجاره

كردند. همچنین، بر اساس آماركرده بودند، زندگی می
هاي عمومیمیلیون نفر در خانه 1/2منتشرشده، 

كردند. باكنگ زندگی میاي اداره مسكن هنگاجاره
توجه به مقررات فعلی، امروز متوسط زمان انتظار

مندي از مسكن اجاره عمومی برايي بهرهبرا

كه درسال است درحالی 3متقاضیان عمومی تقریباً 
). همچنین،1400سال بود (بهاءالدینی،  7، 1996سال 

200كنگ بیش از ها» در هنگاحداث «نانوآپارتمان

است؛ داده هزار فرد نیازمند را در خود جاي

ندارد جايهایی با مساحت كمتر از فضاي استاخانه

شهرهاییكنگ برخالف كالنپارك يك خودرو! هنگ

مانند لندن، نیویورك و سیدنی از قانون خاصی براي

هايرعایت كمترين فضاي الزم براي احداث خانه

هايمسكوني برخوردار نیست. در بررسی

ها دریافتندگرفته از وضع ساكنان نانوآپارتمانصورت

برندحاد روانی رنج می ها از بیماريكه بسیاري از آن

هاي كوچك سكونتو كودكاني كه در آپارتمان

دارند، خیلی كمتر از كودكان دیگر در مدارس بر

كنند. زندگی درفراگیري مطالب آموزشی تمركز می
هايكنگ آمار خشونتهاي هنگنانوآپارتمان

خانگی، طالق و مصرف مواد مخدر را افزایش داده

. به گفته1حداقل رسانده استو رفاه ساكنان را به 

هايكنگ، حداقل مساحت آپارتمانوزیر توسعه هنگ



تدبیر اقتصاد

شــد تبدیل خام نفت استعمده كهه نحوي به میزان،
حدود از كشور این خام نفت بشكه4تقاضاي میلیون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدریج میلیون
ســال بدین2014در و ســالرســیده در چین ترتیب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترین
است. شـده تبدیل آمريكا سوختاز تقاضاي افزایش

سیاست اصلی اهداف از یكی تا شـده سـبب چین در
كشـــورخــارجی طریق،این از انرژي امنیــت تــأمین

خریدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـی حاضـر، مطالعه در
وضعیت تا اســت آن نیازمند ایران اقتصــاد روي چین

اقتصـاديكنوني شود.بینروابط مشخص كشــور دو
پیش بخش اقتصاديدر روابط ابینرو، كشور یراندو

مورد انرژي و خارجی تجارت حوزه دو در را چین و
قرار .دهیممیمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ایران بین تجاري روابط عملكرد بررســـی
تجارت وضــعیت كشوربینچین، دو تغییرااین تو

چین ایرانراجــایگــاه تجــارت اخیردر دهــه طی
وضـــعیت .دهیممیقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چین و جهان با ایران ،2تجـارت
اطالعات اســت. این شــده داده آماربراســاسنشــان

ایرانكگمر اســـالمی ارزشاســــتجمهوري و
نمی شــامل را چین به ایران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جیخارارزش

در-1 چین و ایران بین نفتی تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ایران روابط وضـــعیــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچین

دوره طی خام نفت میلیارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــالیانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسیده1393میلیارد

دوره همین با،اســـت. طی ایران ازتجارت 1/1چین
متوسط رشد با دالر به2/25سالیانهمیلیارد 13درصد

افزایش دالر اسـت.میلیارد آبراساسیافته مارآخرین
گمر سوي از شـده ایران،كمنتشـر اسالمی جمهوري

تجارت درخارجیارزش ــالماه6ایران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر میزانمیلیارد این ســـهم،از
تجارت7/21چین كل از بودهغیرنفتیدرصـــد ایران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چین با ایران
رمقایس با تجارته جهانشد با معنايایران یتتقوبه

تجارت كـل در چین دورهغیرنفتیجـایگـاه در ایران
بررسـی دید،. اسـتمورد باید كه است این مهم نكته

به ایران صادرات به وابســته بیشــتر تجاري رشــد این
واردات یا ــت اس كهآنازچین ــور ادامهكش این،در

می بررسی شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طی ،1393-1380
از جهان به ایران غیرنفتی در2/4صادرات دالر میلیارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر این1393میلیارد است. طی یافته افزایش

ــمگیري چش ــد رش از چین به ایران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر میلیون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7میلیون دالر) در رسیده1393میلیارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي میعانات احتساب با ایران غیرنفتی

میزان4/20پتروشـــیمی، این از كه بوده دالر میلیـارد

است شده ارایه .جداگانه
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مترمربع به 12، از حدود 2023مسكوني از سال 

كنگمترمربع خواهد رسید. دولت هنگ 20حدود 
،2030انداز سال قصد دارد در چهارچوب چشم

كنگي را افزایش دهد،فضاي زندگی شهروندان هنگ
مستلزم تأمین زمین بیشتر براي پاییناما این كار 

آوردن قیمت زمین است. گفتنی است، متوسط سرانه

كنگ بر اساسمحیط زندگی براي شهروندان هنگ
. 1مترمربع است 15، تنها 2016سرشماري سال 

ـ تايلند4ـ4
سوم جمعیت تایلند شهرنشین و همین عرضه مسكنيك

سكن دولتی، بانك م1995را تشدید كرده است. در سال 

در تایلند تأسیس شد. این بانك، سازمانی دولتی است كه

كند. این بانك باتحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می
دهندگان وهدف ویژه تأمین اعتبار مسكن براي توسعه

هايخریداران خانه تأسیس شد. براي دسترسی به وام

هایی با كمترینتر، این بانك واممسكن و قیمت مناسب

این بانك، 2010كند. در سال نرخ بهره را در بازار فراهم می

وام با نرخ بهره صفر درصد را براي خریداران خانه با درآمد

،2011درآمد در نظر گرفت. از سال متوسط و كم

شد. در اولی دادههاي مالیاتی نیز به خریداران خانهمشوق

رزیابی یادرصد از ارزش ا 100ها به حداكثر این زمان وام

شوند. بیشترینقیمت خرید زمین و ساختمان محدود می

سال است. نرخ 30هاي ویژه مدت بازپرداخت این وام

شود.سال اول اعمال می بهره صفر درصد تنها براي دو

هاي كوچك كه زمینخانههمچنین، این بانك، صاحب

اي ارزان باهاي اجارهخود را دارند، براي ساخت آپارتمان

).1395(فالحی،  كندصرفه ترغیب میبههاي مقرونموا

.1400 خارجه، امور وزارت اقتصادي دیپلماسی معاونت .1

گذاري مسكن در تایلند از مداخلهروند سیاست

سوي پشتیبانی وسیع با تشویققانونی دولت به 

جامعه متحول شده است. تایلند راـمشاركت دولت

توان از لحاظ تشویق بخش خصوصی برايمی

آمد ودرهاي كمهاي مسكن گروهمشاركت در برنامه

قیمت وپذیر با ساخت تعدادي مسكن ارزانآسیب

ها موفق دانست. افزایشاعطاي وام به این گروه

درآمد ناشی از رشد اقتصادي منجر شد كه بسیاري

هاي خود را بهبود بخشند، اما بهاز خانوارها، خانه

شهرها ازجمله بانكوك بسیاريدلیل مهاجرت به كالن

هاایط نامساعد و زاغهاز مهاجران همچنان در شر

هایی كه دركنند. يكي از بهترین برنامهزندگی می

حوزه مسكن در تایلند صورت گرفت، برنامه «مسكن

امن» بود. استراتژي این برنامه ارتقاي منطقه براي

سكونت دائمی با تأمین خدمات عمومی و اجتماعی
هایی مانندبود. این كار مستلزم تأمین زیرساخت

رق، فاضالب و آب آشامیدنی توسط بخشجاده، ب

توانند از خدمات اجتماعیدولتی است. ساكنان نیز می

مانند مدارس و تأسیسات بهداشتی و خانوادگی

استفاده و سند قانونی براي زمین و ساختمان دریافت

كنند. هدف برنامه مسكن امن، ارتقاي وضعیت
2000خانوار در  300000مسكن و محیط زندگی 

سال بود. این 5شهر تایلند در  200ه فقیر در منطق

دهنده حداقل نیمی از جمعیت فقیر شهري درنشان

10كننده بهبود وضعیت ، بیان2003تایلند است. سال 

شهر 20واحد مسكوني) در  1500جامعه فقیر (شامل 

،2004است. همچنین، بررسی عملكرد تایلند در سال 



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
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نشینقه زاغهمنط 174كننده بهبود وضعیت بیان

شهر است. آخرین 42واحد مسكوني) در  15000(

نیز 2007تا  2005هاي اطالعات مربوط به سال

200واحد مسكوني در  285000دهنده بهبود نشان

طوركلي، روند). به1397شهر تایلند است (فالحی، 
هاي مورد بررسی درگذاري مسكن در سالسیاست

ستاندارد مسكن دردهد كه متوسط اتایلند نشان می

دهنده تالشكه نشان این كشور بهبود زیادي داشته

هاست.دولت براي بهبود خدمات و زیرساخت

ـ چين5ـ4
خصوص درهاي اخیر، قیمت مسكن در چین بهدر سال

شهرهاي بزرگ افزایش زیادي داشت. براي جلوگیري از

هاي حاصل، دولت چینحباب مسكن و آسیب

هاي دولتی براي كاهشهایی ازجمله تأمین زمینسیاست

3كار گرفت. اجراي  تب داغ امالك و مستغالت را به

نگرصرفه و راحت، صندوق آیندهبهبرنامه مسكن «مقرون

مسكن و اجاره مسكن ارزان» نشان داد كه چین با اراده
سیاسی، اصالحات و ظرفیت سازمانی را در تمام سطح

صرفه و در مقیاس وسیع انجام داد وبهمسكن، مقرون

هايروشن شد كه چین براي پاسخ به نیاز مسكن خانواده

درآمد نیاز به يكپارچگي نهادها ازآمد و متوسطدركم

هايمقیاس دولت مركزي تا حكومت محلی دارد و برنامه

هاي اقتصادي ملی وناپذیر سیاستمسكن بخش جدایی

در چین انجام شد، محلی است. سیاست دیگري كه

سازي مسكن عمومی است. این موضوع ازخصوصی

صورت رایگان، كوپن یاطریق انتقال به مستأجران (به

گیرد. براي همین، اینفروش و هزینه اسمی) صورت می

1  . The Comprehensive Real Estate Tax

كشور به يكي از باالترین نرخ مالكيت خانه در جهان
).1400شده است (بهاءالدینی،  تبدیل

جنوبيـ كره6ـ4
هاي آسیادر تغییرات بحران 1997 جنوبی در سالكره

ویژهقرار گرفت و خواستار اصالحات سیاسی به

هاي مسكن در داخل و خارج از كشور شد.سیاست

دولت كره به تكامل مفهوم مشاركت جامعه در

هاي مسكن خود پرداخت و آن را در مركزسیاست

طوربه هاي خود قرار داد تا ارائه خدمات عمومیبرنامه

مؤثر صورت پذیرد. در این كشور درجه باالیی از

دخالت دولت در تأمین مسكن از طریق اعطاي حق

هایی براي تشویقمالكیت یا تأمین زمین با ارائه سیاست

تر و كارآمدتر و نیزهاي بزرگساخت با كمك شركت

نظارت و كنترل اعطاي وام صورت پذیرفته است.

، كاهش عرضه مسكن2001تا  1998هاي در بازه سال
جدید و افزایش وام رهنی به افزایش قیمت مسكن در

چنین شرایطی، شهر سئول و حومه آن منجر شد. در

دولت براي جلوگیري از افزایش قیمت مسكن تصمیم

هاي جدیدي اتخاذ كند. براي مثال، مالیاتگرفت سیاست

اي را براي امالك و مستغالتملی جدید و فزاینده

تصویب كرد. 1الیات جامع امالك و مستغالت)(م

هایی مانند مالیات ویژه براي درآمدهايهمچنین، سیاست

هاي قدیمی وضع كرد وناشی از بازسازي آپارتمان

مالیات بر عایدي سرمایه مالكان دو خانه یا بیشتر را

اي مانند سقفكنندهافزایش داد. همچنین، قوانین كنترل

د و نسبت وام به ارزش مسكن وضعنسبت بدهی به درآم

از حد و تزریق نقدینگی به بازاردهی بیش شد تا از وام
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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جنوبی با هدف، دولت كره2003جلوگیري شود. در سال 

میلیون واحد استیجاري دولتی، جدولی راعرضه يك 

ساله تدوین كردهاي درآمدي براي دوره دهطبق دهك

).1398(شبكه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، 

جنوبيـ نقشه اقدام رفاهي مسكن در كره2جدول 
هاكمكمشخصاتهاي درآمديدهك

هاي مسكنواحدهاي كوچك استيجاري دولتي يارانهناتوان در پرداخت اجاره  1
اي دولتي كوچك يا متوسط و وام براي سپرده جنسيواحدهاي اجارهناتوان در خريد مسكن  2ـ4
هاي رهنياي و وامهاي يارانههاي كوچك و متوسط با قيمتخانههاتوانمند در خريد مسكن با برخي كمك  5ـ6

مزاياي مالياتيتوانمند در خريد مسكن بدون كمكو باالتر 7
همان: مأخذ

به باالترین حد خود 2007قیمت مسكن در سال 

جنوبی رسید و پس از مدتی ثابت ماند. پسدر كره

هاي مسكن بهاز شروع بحران مالی جهانی، هزینه

هاهاي واقعی روند نزولی را آغاز كرد و بدبینیقیمت

ر واكنشدرباره قیمت آینده مسكن شدت گرفت. د

كنندهبه این روند، دولت تصمیم به لغو قوانین كنترل
دولت قبلی گرفت تا با تحريك بازار آزاد از ركود در

، با روي2013حوزه مسكن جلوگیري كند. در سال 

كار آمدن دولت جدید، به بحث بازار آزاد مسكن
هاياي از بستهتوجه بیشتري شد. این دولت مجموعه

نظارت دولت و تعدیل قوانینسیاستی شامل حذف 

مالیاتی براي تشویق عرضه مسكن جدید و تسهیل

خرید خانه را به اجرا درآورد. همچنین، دولت نسخه

هايجدیدي را از طرح مزایاي مسكن براي گروه

هايدرآمدي پایین آغاز كرد كه از منظر سیاست

بخش تقاضا، این طرح (طرح مزیت مسكن جدید)

فاهی عمومی تحت قانون حفاظتهزینه رشامل كمك

كه براي حصول اطمینان از از معیشت ملی است
هاي زندگیتوانایی هر شخص در تأمین حداقل هزینه

شده است. برخالف طرح قدیم كهطراحی 

توجه به سطح اجاره و شرایط مسكن هزینه را باكمك

كرد، طرح مزیت مسكن جدیدمحلی ارائه می
ه درآمد خانوار، بعد خانوار،توجه ب هزینه را باكمك

كندنوع اجاره، سطح اجاره و محل اقامت ارائه می
(همان).

آمريكايي و اروپايي يافتهتوسعه ـ كشورهاي7ـ4
هاي حمایتیترین وجه اشتراك اجراي برنامهمهم

هايمسكن در این كشورها، در نظر گرفتن یارانه

هايدولتی براي تأمین سرپناه براي اقشار و گروه

درآمد) وپذیر و كمهدف (عمدتاً اقشار آسیب

هاست. در واقع،اي واحدها به آنواگذاري اجاره

صورتحوزه مسكن اجتماعی در این كشورها به

شده هركدام از ایناي با سازوكارهاي تعییناجاره

بین،شود. دراینكشورها به اقشار هدف واگذار می

آمریكا باكشورهايي مانند اتریش، فرانسه و 

هاي حمایت از طرف عرضه، هلند با حمایتسیاست

بیشتر از جانب تقاضا و آلمان، انگلستان و دانمارك

هاي حمایتی هم جانب عرضه و همبا اتكا به سیاست

هاي مسكن اجتماعی را پیشجانب تقاضا، برنامه

).17: ص1400 برند (بهاءالدینی،می



شـــدنفرآیند جهانی فراگیر و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخیر ـــادي اقتص تعــامــل وایجــاد تر

متقادرهم روابط كشورهابلتنیدگی سببومنجربین
اسـت كشورهاگیريجهتتاشـده كالن ویژهبه،هاي

سـیاست عرصـه همچنیندر و خارجی تحوالتهاي
كشـــور هر كلیداخلی حـالت در وو تصـــمیمات

یكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمی يانتایج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرسایر طبهداشته بیعیطور

متقابلاندازههر ــدبینروابط باش ــتر بیش ــور كش ،دو
ســیاســی یا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذیري

شد خواهد بیشتر كشورهاینمونه،براي؛يكديگر یدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه یك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامی كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداین صادراتی درآمدهاي از ازرابخشی كه
صادرا كشومحل این به حاصلت دستشودمیر از ،

این و داد كشـــورهــايمیموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چینبدون و ایران متقابل روابط كییعنوانبهشك
قدرت ایناز از دنیا بزرگ مستثناهاي .تنیسموضوع
ب توجه بینبا عرصـــه در چین ویژه جایگاه به هالملل

و تحوالت ســـیــاســـی، حتی و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگونی این اقتصــاديتواندمیهاي شــرایط

جهان ــورهاي كش از ــیاري ایرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثیر بینكناردر. این روابط قدمت
چین و ســوایران یك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگیر و سیاسی اقتصادي، درهاي
اخیرســـال دیگرهـاي ســـوي اهمیـت،از زیادياز

بود. خواهد برخوردار
باایناســاسبر تا داریم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــی ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنیتچین،اقتصـــادي بر را تحوالت این اثرگذاري

مورد كشـــور اینابیارزیاقتصـــادي دهیم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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اقتصادي امنيت ـ مالحظات5
اینجا دریافتیم تأمین مسكن محرومان وتا به 

ترین عوامل مؤثر درهاي دستیابی به آن مهمزمینه

كاهش فشارهاي اقتصادي بر خانوارهاي محروم
است. تأمین مسكن ارتباط تنگاتنگی با دیگر عوامل

ترین آن بعداقتصادي، سیاسی و فرهنگی دارد كه مهم

یامدهايواسطه پتوان بهامنیت اقتصادي است كه می

مثبت حاصل از تأمین صحیح آن،  رفاه اجتماعی و

كارآمدي سیاسی را انتظار داشت؛ زیرا مسكن در
ترین دارایی خانوارها و سطح فعالیت درحكم بزرگ

هاي صنایع دیگر مانند مبلمانبخش مسكن بر فعالیت

خانگی و نیز خدمات مربوط به امالك وو لوازم

).1396وي و قبادي، (عل مستغالت تأثیرگذار است

عنوان بعدي از سیاست اجتماعیسیاست مسكن نیز به

هاي مختلفها و رويكردهاي دولتگیريمتأثر از جهت

هايواسطه ضعفاست. گفتنی است، در كشورمان به

آماري و اطالعاتی، دریافت دقیقی در خصوص نوع

هايها وجود ندارد. طبق پژوهشگیريجهت

داد قانونی درمسكن در بعد درونگرفته، سیاست صورت

ها، اما، تابعی از رويكرد دولت1392تا  1358بازه زمانی 

داد اجرایی با وجود تفاوت در نوعاز بعد برون

هاي مختلف، در نتایج وگذاري مسكن در دولتسیاست

گذاري در خصوص تأمین مسكن اقشارعملكرد سیاست

این نتایج گویاي درآمد مشابه بوده است.پذیر و كمآسیب

دادهايآن است كه جدا از اختالفات در برخی درون

هاي یادشده در حوزه مسكنهاي دولتقانونی، سیاست

خصوصاً از دولت سازندگی تاكنون نتوانستند از چنان

درآمدهاسنجیدگی و كارايي الزم برخوردار باشند كه كم

.حق خود در زمینه تأمین مسكن مناسب برسانند را به

یافته و بر میزاندرنتیجه، اسكان غیررسمی افزایش 

هاي اخیر افزودهمسكنی و بدمسكني در طول سالبی

). با فاصله1397(هزارجریبی و امامی غفاري،  شده است

گذاريهاي اول انقالب تاكنون، سیاستگرفتن از دهه

اي بوده است كه انباشت سرمایه را برايگونهمسكن به

اهم كرده و از سوي دیگر، منجر بهسوداگران فر

شهروندزدایی از اكثريت جامعه شده كه هم موجب

كااليي شدن زمین و مسكن و رشد ارزش مبادالتی شده
ها و كاهش رفاه اجتماعی مردم،واسطه نارضایتیو هم به

تزلزل امنیت اقتصادي را در پی داشته است. گفتنی است،

و جسمینقش مسكن در آرامش و آسایش روحی 

ناپذیر است و كمتر ازویژه كودكان اغماضها بهخانواده

هیچ فضاي دیگر ازجمله فضاهاي آموزشی نیست

).1380شناس،(حق

نسل جوان و سالمندان كه عموماً درآمد كافي

هايندارند، ناممكن بودن تملك مسكن و اجاره

كنند.طور جدي احساس میآور را بهسرسام
اقتصادي بنیادي مانند باروري تغییرات اجتماعی و

پایین، افزایش سن جمعیت و رشد اقتصادي كند

هاي امنیت اقتصادي كشور را بیشترنیز چالش

صرفهبهكند. افزایش عرضه مسكن مقرونمی

اي مهمویژه براي افراد در مضیقه، همچنان وظیفهبه

شود. با عنایت به اهمیتبراي دولتمردان شمرده می

هاي برنامهدر بین دیگر بخش حوزه مسكن

مدت آن، انتظاراي و آثار بلند و كوتاهتوسعه

تر موردهاي این بخش جديرود سیاستمی

شناسی قرار گیرد.ارزیابی و آسیب



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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راهكارها ارائه و بنديجمع
پذیر يكي از معضالتمشكل مسكن اقشار آسیب

رایج در تمام كشورهاي جهان سوم است. درمجموع،

عنوان راهكاري براي تأمین مسكناجتماعی بهمسكن 

شود.پذیر در نظر گرفته میدرآمد و آسیباقشار كم

پذیر جامعه و بادرآمد و آسیببراي دفاع از اقشار كم

گستري در سطح جامعه و مشكالتهدف عدالت

هاي گذشته،اجتماعی و اقتصادي ناشی از طرح

روح برايراهكارهاي متعددي با عنایت به موارد مط

شود.حل این معضل شرح داده می

سرمايه تجارب موفق اي:اجاره گذاري در مسكنـ

توان بادهد كه میدر حوزه مسكن اجتماعی نشان می

هایی مانند تشویقریزي و ارائه روشبرنامه

گذار با استفاده از زمین، تسهیالت بانكي،سرمایه

رداختتراكم و غیره و همچنین ابزارهایی مانند پ

درآمد، فشاریارانه و اجاره مخصوص اشخاص كم

بها را تعدیل كرد و كاهش داد.هاي اجارههزینه

همكاري شناخت نیازها و پذير:آسيب اقشار ـ

هاي مطروحهچگونگی تأمین و كارآمدي طرح

مندي از خود این اقشار است. با عنایتنیازمند بهره

لح و منابعبه این موضوع كه بحث تأمین زمین، مصا

هاتوان از آنمالی از عهده این قشر خارج است، می

عنوان نیروي كار بهره برد. این رويكرد چه در قالببه

هاي كارشناسي در حوزه شناخت منطقه وفعالیت

نیازهاي خانوارها و چه در قالب نیروي كار كارگري،

گرداند.مند میهم حوزه اشتغال و هم مسكن را بهره

پايبن شناسی و عدم استمرار درآسیب ها:برنامه به ديـ

شده حوزه مسكنهاي در نظر گرفتهها و برنامهسیاست

هاي توسعه، اقدامات این حوزهدرآمد در برنامهاقشار كم

كه گاهمنزله مسكنی مقطعی در آورده است؛ چنانرا به
توجهی نسبتتوجهی یا كمها، شاهد بیدر برخی برنامه

ایم. این خود شاید عامل محركي دربه این مقوله بوده

وخامت مسئله مسكن اقشار محروم در جامعه باشد.

جامع رمز موفقیت و بهبود شرایط مسكن نديشي:اـ

هاي مختلفجانبه به بخشاقشار محروم در نگاه همه

مرتبط با مسكن است. در واقع، برقراري تناسب میان

نرخ تورم، درآمد خانوار، بهاي مسكن، میزان

و همه باید در كنار هم هاي دولتی و همهكمك

با نگاهی مند داشته باشد. نبایدروندي معقول و نظام

جانبه، معضل رفع مشكل مسكن فقرا را صرفاً بايك

هاي موردي دولتی و بخشتمركز بر این قشر و كمك

كنندهخصوصی و... به فرهنگی فرسایشی و مصرف
نگر وتبدیل كرد. حل این معضل نیازمند نگاهی كلي

جامع است.

توجه مسكن: اجتماعي و اقتصادي كيفيت به ـ
كامل باشد، باید دربرگیرنده براي اينكه مسكن

و هاي اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی باشدویژگی

برها در تضاد نباشد. افزونهاي خانوادهبا ارزش

قیمت بودن و دسترسی عموم مردم خصوصاًارزان

پذیر، باید كيفيت كافي داشته تا در طولاقشار آسیب

.دوره نگهداري ساختمان كمترين تعمیر نیاز باشد

اراده توجه به اینكه عرضه با سازگار: و قوي سياسي ـ

پذیر جامعه دورتعداد باالیی از مسكن براي اقشار آسیب

اي قوياز انتظار و محال نیست، در گام اول نیازمند اراده

هایی است كه هدفمند و بادر حوزه پایبندي به برنامه

شده باشد. شناسانه طراحیرويكرد آسیب



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

سهم پایین مسکن اجتماعى براى اقشار آسیب پذیر 
                تدبیر اقتصاد
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ماليات بر اساس آمارها، تعداد خالي: هايخانه بر ـ

هاي موجود از تعداد خانوارهاي متقاضی، حدودمسكن

، اما بازار با كمبود مسكن1میلیون واحد بیشتر است 2
هاي خالیمواجه است. این مشكل ناشی از وجود خانه

هايدر كشور است. اجراي دقیق قانون مالیات بر خانه

ها، اهداف بخشگذاريسیاستخالی در كنار دیگر 

كند.مسكن را بهتر مدیریت می
هم :نشيني مسكن اجتماعي و مسكن عاديـ

هاي يك محله به مسكن اجتماعی سبباختصاص خانه

شود كههم آمدن چند صد خانواده فقیر می گرد

عنوان محله فقیرنشین،پیامدهایی ازقبیل شناخته شدن به

ان و... را دارد. برايفضاي نامناسب براي رشد فرزند

همین، قرارگیري مسكن اجتماعی در كنار مسكن عادي

تر به همراهموجب فراهم آمدن بافت اجتماعی مناسب

شود.درآمد میمنزلت اجتماعی بیشتر براي افراد كم

ارتقاي بافت فرسوده مندي از بافت فرسودهبهره :ـ

گذاري بر ایجاد شهرهاي جدید،جاي هدفها بهشهر

هايهاي خدمات زیرساختبر كاهش هزینهافزون

شهري و حفظ رضایت خانوارها از عدم ترك محله

كند.خود، به بهبود فضاي نابسامان شهري نیز كمك می

منابع
 احمدزاده، احمد، محمدحسین یزدانی و فاطمه

). «جایگاه مسكن اقشار ضعیف1400زادولی (

هاي توسعه مسكن قبل انقالب و بعددر برنامه

كنفرانس ملی معماري، عمران، از انقالب»، 

.102618: خبري كد ،1398 اسالمی»، محمد با وگو«گفت ،ایبنا خبرگزاري .1

هاي هنر اسالمی در بیانیه گام شهرسازي و افق
. تبریز.دوم انقالب

1394پور (احمدي، حسین و مستوره قلی.(

سازي مسكن اجتماعی درهاي انبوه«مقایسه طرح

اولین یافته»، توسعه و توسعهكشورهاي درحال
. كنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی

) بررسی و1382امكچي، حمیده» .(

قانونی موجود درـسازوكارهاي حقوقی

ساله عمرانی كشور در ایجادهاي پنجبرنامه

نشینی و مقاالت حاشیهمجموعه نشینی»، حاشیه
. دانشگاه علوم بهزیستی واسكان غیررسمی

بخشی، تهران.توان

) هاي). «مقایسه طرح1400بهاءالدینی، مهدي

سازي مسكن اجتماعی در كشورهايانبوه

اولین كنفرانس یافته»، توسعه و توسعهدرحال
  .حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی

) مروري1389پرهیزگار، اكبر و ناصر شاهدي».(

نفر»، 2500بر طرح مسكن مهر در شهرهاي زیر 

  .فصلنامه آبادي

پورمحمدي، محمدرضا، میرستار صدر موسوي

). «تحلیلی بر1391و اصغر عابدینی (

هاي تأمین مسكن دولت با تأكيد برسیاست

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی وبرنامه

  .فصلنامه مطالعات شهريفرهنگی». 

) تاریخچه1399ترابی، نسترن و مهدي مقیمی» .(

ساخت مسكن اجتماعی در ایران و جهان»،



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هشتمین كنفرانس ملی مهندسی عمران، معماري 
. ایران، تهران.و توسعه شهري پایدار

 1397نیا، جمیله و سعید ضرغامی (توكلی.(

هاي ملی پنجم و ششم توسعهشناسی برنامه«آسیب

فرهنگی كشور در زمینهاقتصادي، اجتماعی و 

فصلنامه درآمد شهري». هاي كمتأمین مسكن گروه
.47ـ82، صصمطالعات ساختار و كاركرد شهري

 مالحظاتی چند در1380شناس، جواد (حق» .(

نشریه مسكن و تأمین مسكن محرومین»، 
. تهران.انقالب

 گزارش مركز21/1/1400( خبرگزاري فارس» .(

دولت در مسكن».هاي مجلس از عملكرد پژوهش

 ) هاي موفق). «مقایسه مدل1399رحمتی، رضا

یافته»،اي» در كشورهاي توسعه«مسكن اجاره

.دنیاي اقتصاد

 1385ریزي كشور (سازمان مدیریت و برنامه.(

.1384گزارش اقتصادي سال 

 ) 1398شبكه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی.(

  .جنوبی در كنترل بازار مسكنبررسی تجربه كره

 ) ارزیابی میزان تحقق ). 1387عبدي، محمدعلی
پذیري اهداف سیاست مسكن استیجاري در 

. مركزایران (مورد مطالعه: استان تهران)

تحقیقات ساختمان و مسكن.

 ) سیاست بخش1396علوي، كيميا و امین قبادي» .(

.203ـ246. فصلنامه روندمسكن در جمهوري كره»، 

 ) شناسییب). «آس1389غالمی، محمدجواد

.  فصلنامه آباديطرح مسكن مهر». 

) بررسی مسكن اجتماعی ). 1397فالحی، بهاره
هاي استراتژيك ریاست. مركز بررسیدر ایران

.2200706جمهوري، شماره مسلسل: 

 هاي بررسی سیاست). 1397فالحی، بهاره (آبان
هاي استراتژيك. مركز بررسیمسكن تایلند

.2200726شماره مسلسل: جمهوري، ریاست 

). بررسی تحوالت1397فالحی، بهاره (شهریور  -

گذاري مسكن در تركيه. مركزسیاست

هاي استراتژيك ریاست جمهوري،بررسی

.2200666شماره مسلسل: 

تأثیر1399اكبر و مهدي عسگري (زاده، علیقلی» .(

نابرابري درآمد بر استطاعت مالی خرید مسكن

د مناطق كالن شهري ایران»،درآمخانوارهاي كم

. دانشگاه یزد.گذاري اقتصادينشریه علمی سیاست

 ) بررسی تطبیقی تجارب ). 1400مالكي، مهسا
. مسكن اجتماعی در ایران و كشورهاي دیگر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

.18شناسی، شماره معماري

) قانون جهش ). 1400مجلس شوراي اسالمی
  .نتولید مسك

معاونت دیپلماسی اقتصادي وزارت امور خارجه

كنگ اخبار اقتصادي هنگ). 1400(
)Economic.mfa.ir/655453.(

) ،1397هزارجریبی، جعفر و زینب امامی غفاري.(

گذاري رفاهی مسكن در«بررسی تحوالت سیاست

  .نشریه علم ساختمان)»، 1358ـ1392ایران (


