
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

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

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

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

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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  بخش مسکن هايیاستس شناسییبآس

 1دوستالهه رحیم

  چکیده
هاي اساسی مدیریت اقتصادي بوده است و با توجه به اینکه تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم، همواره یکی از دغدغه

هاي اجرایی با اند، اما نگاهی به سیاستگذاران کشور با تصویب قوانین مختلف سعی در رفع مشکالت این بخش داشتهقانون
هاي دهد. در برخی مواقع، گاماي را در این حوزه نشان نمیسال از پیروزي انقالب اسالمی، موفقیت عمده 40از گذشت بیش 

ها، نبود دید بلندمدت براي رفع مشکل مسکن، نبود آمار و مؤثري در این حوزه برداشته شده است، اما مقطعی بودن سیاست
هاي مختلف در مقابل نگاه مدیریت تقاضا مبتنی بر مسکن توسط دولتمحور به بخش روز، نگاه عرضهاطالعات دقیق و به

هاي این بخش بوده است. به دلیل سهم باالي آمایش سرزمین، ضعف مدیریت و... از علل اصلی موفق نبودن اجراي سیاست
تصادي افراد در تأمین روز از توان اقها، موجب شده است روزبهگسیخته قیمتاي خانوار، افزایش لجاممسکن در سبد هزینه

تواند تبعات نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد که در نهایت، امنیت اقتصادي و مسکن دلخواه کاسته شود. این موضوع می
رو برخی راهکارها از جمله کنترل سوداگري در بازار مسکن، توزیع متناسب امکانات دهد. ازاینملی را مورد هجمه قرار می

ها و راهبردها و درآمد، توجه به چهارچوبهاي کمهاي تقاضامحور با تأکید بر گروهماتی، اتخاذ سیاستاقتصادي و خد
  شود.هاي هدف و... براي بهبود شرایط موجود پیشنهاد میهاي متناسب با گروههاي طرح جامع مسکن، اجراي برنامهسیاست

  .هاي پایین درآمديامنیت اقتصادي، دهکهاي توسعه، مسکن، سیاست، برنامه واژگان کلیدي:

  مقدمه
با توجه به اینکه تأمین مسکن یکی از نیازهاي اساسی 

شود و نداشتن آن دیگر افراد در زندگی شمرده می
دهد، رفع امکانات زندگی را تحت تأثیر قرار می

ی از تنگناهاي موجود در این حوزه، همواره یک
گذاران بوده است. هاي اساسی نظام و سیاستدغدغه

 ،یقانون اساس 3اصل  12 بندتا جایی که بر اساس 
موظف است به منظور  یاسالم ينظام جمهور

 ضوابطو عادالنه طبق  حیاقتصاد صح يزیرهیپا
 ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه جادیا جهت یاسالم

 
           تهران، ایران، اسالمی دانشگاه آزاد، تحقیقاتاقتصاد، واحد علوم و  ،ارشد یکارشناسآموخته نشاد .1

rahimdoust_82@yahoo.com 

 کار، مسکن، ه،یتغذ يهانهیزم در تیمحروم نوع هر
 اقداماتو  هايگذاراستیس مه،یب میتعم و بهداشت
 قانون 31 اصلهمچنین، در  را انجام دهد. مناسب

داشتن مسکن متناسب با ی کشور آمده است که اساس
نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت 

ها که موظف است با رعایت اولویت براي آن
 ،شینان و کارگرانخصوص روستاننیازمندترند به

   .زمینه اجراي این اصل را فراهم کند
ی نیز یکی از ضوابط اساس قانون 43 اصل 1بند  در

استواري اقتصاد جمهوري اسالمی ایران، تأمین نیازهاي 



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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، ، درمان، بهداشت، پوشاك، خوراكاساسی مسکن
 آموزش و پرورش و امکانات الزم براي تشکیل خانواده

عنوان یکی از مسئله مسکن به است. براي همه
ترین نیازهاي خانوار در قوانین مهم کشور، ضروري

گذاران بوده است. به لحاظ اقتصادي همواره مد نظر قانون
وجود ارتباطات نیز بخش مسکن به دلیل پیشران بودن و 
ها، موجب شده پیشین و پسین این بخش با دیگر بخش

اي از حساسیت ویژهاست تا هرگونه رکود یا رونق در آن، 
بخش مسکن در اقتصاد ایران داراي  برخوردار باشد.

که تغییرات شدید قیمتی العاده است و ازآنجااهمیت فوق
در این بخش سبد هزینه خانوار و درنهایت، رفاه آنان را 

دهد، هرگونه عملکرد نادرست در این تحت تأثیر قرار می
یاسی شدیدي هاي اقتصادي، اجتماعی و سحوزه،  پیامد

هایی رو دولت با اتخاذ سیاستبا خود به همراه دارد. ازاین
تواند برخی تصمیمات اقتصادي در بخش مسکن می

هاي مختلف خود را در قالب برنامه و عملیات در دوره
  به مرحله اجرا درآورد. 

با عنایت به این موضوع، نگاهی به عملکرد چند دهه 
کننده اثرگذاري ناخیر دولت در عرصه مسکن نمایا

ها در راستاي حل معضل این گذاريهریک از سیاست
عنوان چراغ راهی براي تعدیل بخش است که نتیجه آن به

ها خواهد بود. در این گزارش ابتدا گذاريیا تغییر سیاست

به بررسی وضعیت بخش مسکن در کشور از ابعاد 
در  هاپردازیم. در ادامه، با بیان برخی کاستیمختلف می

هاي دولت، مالحظات امنیت اقتصادي اجراي سیاست
ها گوشزد و در آخر نیز متناسب با هریک از آن

  شود.راهکارهاي پیشنهادي ارائه می
  

  ـ نگاهی به وضعیت بخش مسکن در کشور1
هاي ترین بخشتوان یکی از مهمبخش مسکن را می

گسترده اقتصادي در جامعه دانست. این بخش با ابعاد 
محیطی، دیگر اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست

هاي اقتصادي کشور را به دلیل ارتباطات پیشین و بخش
دهد. سهم باالي مسکن پسین خود تحت تأثیر قرار می

زایی اي خانوار و همچنین، قدرت اشتغالدر سبد هزینه
این بخش ازجمله خصوصیاتی است که  اهمیت این 

کند. با توجه به اهمیت گوشزد میازپیش بخش را بیش
بخش مسکن در اقتصاد کشور، نگاهی به وضعیت این 

ریزان کشور را گذاران و برنامهبخش، عملکرد سیاست
گیري و نیز سازد. ازآنجاکه مالك تصمیمنمایان می

شهرها شاخص عملکرد در بخش مسکن، وضعیت کالن
ش با ها تهران است، در این بخش از گزارو در رأس آن

روز، بررسی وضعیت عنایت به میزان دسترسی به آمار به
  مسکن در تهران مالك تحلیل قرار گرفته است.

  تهران شهر در شدهانجاممعامالت  عملکرد ـ1 جدول

  شرح
  1401درصد تغییر مرداد سال   زمانیمقطع 

مرداد  سال 
1400  

تیر سال 
1401  

مرداد سال 
1401  

نسبت به ماه 
  پیش

نسبت به ماه مشابه 
  سال پیش

  3/42  - 24  7825  10294  5499  تعداد معامالت (واحد مسکونی)
  38  5/2  427299  417049  300447  متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

  .مرکزي بانک: مأخذ  



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

                  تدبیر اقتصاد
   آسیبشناسی سیاستهاي بخش مسکن
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دهد، شاهد نشان می 1طور که جدول شماره همان
افزایش قیمت هر مترمربع واحدهاي مسکونی در 

نسبت  1401که در مرداد سال طوريتهران هستیم؛ به
ایم. درصد رشد قیمت داشته 5/2به تیر سال جاري، 

(تورم این عدد نسبت به ماه مشابه سال پیش 
درصد بوده است. این رشد قیمت  38نقطه) بهنقطه

نسبت به  1401موجب شده است تا در مرداد سال 
درصدي تعداد 24ماه پیش از آن، شاهد کاهش 

معامالت در تهران باشیم؛ هرچند تعداد معامالت در 
درصد رشد  3/42مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

  داشته است. 
است که متوسط قیمت  این آمار در حالی مطرح

تهران،  1یک مترمربع واحد مسکونی واقع در منطقه 
، با 18میلیون ریال و کمترین آن در منطقه  4/805

میلیون ریال معامله شده است. این  8/200قیمت 
کننده افزایش فاصله طبقاتی میان افراد موضوع تبیین

جامعه است که تبعات نارضایتی اجتماعی با خود به 
کننده رشد ها نمایانارد. از سوي دیگر، دادههمراه د

بهاي واحدهاي مسکونی در تهران و مناطق اجاره
بررسی شاخص کرایه که طوريشهري است؛ به

ي در شهر تهران و کل مناطق شهري در اهمسکن اجار
ترتیب معادل  دهنده رشد بهنشان ،1401سال مرداد 

یش پدرصد نسبت به ماه مشابه سال  6/50و  2/45
. الزم به توضیح است رشد ماهانه شاخص است
در شهر تهران و کل مناطق  1401مرداد سال در  مزبور

  .استدرصد  7/4و  6/4 ،شهري
هایی که قدرت اقتصادي یکی دیگر از شاخص

خانوار را براي تهیه یک واحد مسکونی به نمایش 

گذارد، شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره می
دار شدن در مناطق شهري است. انتظار براي خانه

شاخص دسترسی به مسکن که از نسبت ارزش خرید 
به کل درآمد  مترمربع 75یک واحد مسکونی با متراژ 

آید، قدرت متوسط خانوارهاي شهري به دست می
مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن براي 

دهد. این شاخص به شدن را نشان می خانهصاحب
خانوار کل درآمد ساالنه خود  این مفهوم است که اگر

تواند مالک مسکن انداز کند، در چند سال میرا پس
شود. از سوي دیگر، شاخص طول دوره انتظار که از 

ي به متر75نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی 
خانه انداز خانوار براي صاحبسوم (میزان پسیک

درصد درآمد است  30شدن در همه کشورها معادل 
شود) درصد در نظر گرفته می 35ان حدود که در ایر

آید، درآمد متوسط خانوارهاي شهري به دست می
سوم درآمد ساالنه دهد که اگر خانوار یکنشان می

تواند انداز کند، پس از چند سال میخود را پس
  متري شود. 75صاحب یک واحد مسکونی 

هاي فوق در اقتصاد ایران نشان بررسی نسبت
دسترسی به مسکن در سال  دهد که شاخصمی

 31، بر اساس آخرین آمار در دسترس حدود 1399
سال و شاخص طول دوره انتظار در همان سال، 

سال است. این در حالی است که بنا بر  91حدود 
اظهارات برخی مسئوالن، شاخص دسترسی به 

شهر تهران در سال جاري، معادل مسکن در کالن
ف جهانی که سال است که در مقایسه با عر 65

سال است، تفاوت  5شاخص دسترسی به مسکن 
  فاحشی دارد.



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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کننده میزان هایی که نمایانیکی دیگر از شاخص
توان اقتصادي خانوار در تأمین مسکن است، سهم 

اي خانوار است. طبق هزینه مسکن در سبد هزینه
آخرین آمار موجود در کشور، در ترکیب سبد 

، سهم بخش 1399ل اي خانوار شهري در ساهزینه
درصد که این  37مسکن، سوخت و روشنایی معادل 

درصد است. این مقادیر  19سهم در مناطق روستایی 
درصد بود. در  18و  36به ترتیب  1398در سال 

اي دیگر باید گفت سهم مسکن در میان اقالم مقایسه
، 1399اي خانوار در سال غیرخوراکی در سبد هزینه

د که در بخش روستایی نیز شاهد درصد بو 50بالغ بر 
درصدي مسکن در میان اقالم غیرخوراکی 32سهم 

ایم. این در حالی اي خانوار روستایی بودهسبد هزینه
اند مشکالت بخش است که در کشورهایی که توانسته

مسکن خود را تا حد زیادي بهبود بخشند، این سهم 
درصد است. الزم به توضیح است که سهم  20حدود 

اي خانوار در مقایسه با سهم ن در سبد هزینهمسک
برانگیز است. در سبد تفریحات و سرگرمی  تأمل

اي خانوار شهري و روستایی شاهد سهم هزینه
دهنده درصدي تفریحات و سرگرمی هستیم که نشان2

  کاهش رفاه خانوار است.
شده باید گفت افزایش با توجه به موارد عنوان

اي بوده که اندازهون بهقیمت مسکن در کشور تاکن
هاي مختلف موجب کاهش توان رفته در سالرفته

اقتصادي خانوار در تأمین مسکن مناسب شده و از رفاه 
خانوار کاسته است. ازآنجاکه عدم تأمین مسکن تبعات 
امنیتی بسیاري با خود به همراه دارد، اغلب 

ریزان درصدد اخذ تصمیماتی گذاران و برنامهسیاست

که بتوانند با تأمین نیاز واقعی بخش مسکن، از  هستند
هاي مردمی و کاهش رفاه طبقات بروز نارضایتی

پذیر جامعه بکاهند. در بخش بعدي این گزارش آسیب
هاي بخش مسکن، به بیان گذاريبا نگاهی به سیاست

موانع موجود در این بخش و علل ناکامی یا موفقیت 
  .پردازیمها میهریک از این سیاست

  
هاي راهبردي در بخش ـ تبیین سیاست2

  مسکن
هاي پیش اشاره شد، تأمین طور که در بخشهمان

مسکن متناسب با نیاز آحاد جامعه و خصوصاً اقشار 
محروم ازجمله اهداف اصلی و کالن بخش مسکن 
بوده و هرگونه سیاستی در این حوزه با رویکرد 

توجه به گویی به این نیاز اتخاذ شده است. با پاسخ
وضعیت کنونی کشور در این بخش، الزم است 

اي اتخاذ شود. این مهم هاي راهبردي ویژهسیاست
هاي پیشین جز از طریق شناخت نقاط ضعف سیاست

و نیز بررسی وضع کنونی مقدور نیست. در این بخش 
هاي بخش مسکن و علل گذاريبه بیان سیاست

  پردازیم.ناکامی یا موفقیت هریک می
دهد هاي توسعه در کشور نشان میبه برنامه نگاهی
 1368هاي هاي اول و دوم توسعه که در سالدر برنامه

به طول انجامید، به دلیل رکود حاکم بر بخش  1378تا 
ریزان مسکن شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوي برنامه

بر تقویت سمت عرضه مسکن بودیم. در برنامه مبنی
ش سطح زیربناي افزایاول توسعه که با اهداف 

تمرکززدایی و جلوگیري از ، مسکونی در کل کشور
فی عمران محیط کیّ يارتقا، رشد شهرهاي بزرگ



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

                  تدبیر اقتصاد
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شهري و روستایی و استفاده بهینه از مصالح و انرژي 
شده سازيعرضه زمین شهري دولتی آماده، ساختمان
 يارتقا، بازسازي پس از جنگ، هاي ترجیحیبا قیمت

موجود مسکن در کشور و فی و کاهش سرانه کیّ
زیربناي کمتر  راستايهدایت تولیدات مسکن در 

ایجاد شهرهاي جدید با ، متناسب با سرانه محلی
افزایش ، هدف جذب سرریز جمعیت شهرهاي بزرگ

قیمت زمین، مسکن و اجاره با نرخی کمتر از نرخ 
کاهش تملک زمین و کاهش تدریجی امکان ، تورم

ین در محدوده قانونی مداخله مستقیم در بازار زم
اعطاي تسهیالت ویژه براي ، شهرهاي بزرگ

سازي و تشویق انبوه، سازندگان مسکن استیجاري
استفاده از مصالح محلی و قابل حمل در شهرهاي 

ها صورت ریزيبرخی برنامه کوچک و روستاها و...
رغم اهداف یادشده در اتخاذ گرفته بود، به

مورد بررسی به هاي بخش مسکن، در دوره سیاست
هاي تعدیل دلیل تقابل رونق بازار مسکن و سیاست

و تثبیت اقتصادي، شاهد تداوم رکود در بخش مسکن 
رو اعتبارات عمرانی و بانکی کمتري به بودیم. ازاین

بخش مسکن تخصیص یافت و افزایش سود بانکی، 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نرخ باالي تورم 

قتصادي خانوارها شد. از سوي منجر به کاهش توان ا
هاي ابتدایی برنامه اول توسعه، شاهد دیگر، در سال

هاي بخش خصوصی به سمت سرازیر شدن سرمایه
خرید زمین بودیم که این موضوع تسریع در افزایش 

  . 1قیمت زمین را موجب شد
 

 ي.شهرساز و راه وزارت یرسم تارنماي. 1

 جغرافیا ران»،یا در مسکن يهایمشخط و هااستیس ضعف و قوت نقاط یابیارز). «1397 زیی(پاعلوي، علی، محمد صمدي و سجاد بناري . 2
  .8،  ص 2، شماره 1. دوره انسانی روابط و

 2285در اهداف کمّی برنامه اول توسعه، تولید 
میلیون مترمربع  204هزار واحد مسکونی و ایجاد 

زیربناي مسکونی و در اهداف کیّفی آن، تغییر ترکیب 
هاي بادوام، هاي ساخت براي ایجاد ساختمانشیوه

ها، ها در کل ساختمانافزایش نسبت این ساختمان
ارتقاي نسبت سرانه موجود مسکن و هدایت تولید 
مسکن با زیربناي کمتر و کیفیت بهتر و متناسب با 

شده بود، اما عملکرد دولت در  سرانه ملی لحاظ
رغم تولید دهد که بههاي مورد بررسی نشان میسال

شده در برنامه، بینیاندازه پیشزیربناي مسکونی به
هدف برنامه به لحاظ تعداد واحد مسکونی تولیدشده 

درصد رسید و  74عملی نشد و درصد تحقق آن به 
أسفانه درصد بود. مت 93اندازه زیربنا در مناطق شهري 

در این برنامه سیاست مشخصی براي جلوگیري از 
گذاري نشده رشد مسکن غیررسمی تعیین و هدف

ها مصادف با زمانی بود که پدیده اسکان بود. این سال
سرعت ویژه شهرهاي بزرگ بهغیررسمی در شهرها به

گیري و گسترش بود. مشکالت مربوط در حال شکل
برنامه مورد توجه هاي فرسوده نیز در این به بافت

دهی آن در واقع نشد و ضوابط و مقرراتی براي سامان
  .2این برنامه ارائه نشد

هاي برنامه دوم توسعه که مقارن با سال
با اتکا به تأمین بخشی از سود مورد بود،  1374ـ1378

تأمین بخشی از سرمایه  نیزانتظار سیستم بانکی و 
رآمد توسط دهاي کممورد نیاز ساخت مسکن گروه

طور روشن و دقیق به تعریف و شناسایی به ،دولت



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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پردازد و با تعریف مسکن هاي هدف میگروه
درآمد، مسکن حمایتی هاي کماجتماعی براي گروه

درآمد و مسکن آزاد براي هاي میانبراي گروه
بندي طرف هاي درآمدي باال، سعی در طبقههگرو

ها بر مبناي تقویت و اهداف و سیاست کردهتقاضا 
ازجمله  .شده استهاي طرف عرضه تعیین سیاست

توان به هاي دولت در این برنامه میاهداف و سیاست
استفاده بهینه از زمین و توسعه منظم مواردي مانند 

هاي فرسوده، تجمیع قطعات، اصالح بافت باشهري 
ن با افزایش سهم تولید انبوه مسک ،تنظیم اشتغال

هاي جمعی در گرایش به سمت الگوي سکونتگاه
حفظ تراکم خانوار در واحد ، شهرهاي بزرگ

تقلیل متوسط زیربناي ، مسکونی تا پایان برنامه
هاي مالیاتی تصاعدي، اعمال نرخ بامسکونی 

تجدیدنظر در ارزش معامالتی و عوارض نوسازي 
فی مسکن کیّ يارتقا، ساختمان و مسکن توسط دولت

افزایش عمر ساختمان، تقلیل هزینه  استايردر 
احداث، کاهش جرم و حجم ساختمان و 

کمک به احداث مساکن ، بنا ياستانداردسازي اجزا
درآمد جامعه با زیربناي قیمت براي طبقات کمارزان

 ،انداز(پس ترویج و تشویق سیاست پاكو  کم
  . 1اشاره کرد سازي)کوچک و سازيانبوه

دهد و اجراي برنامه نشان مینگاهی به عملکرد 
هاي بخش ساختمان و مسکن در برنامه روند فعالیت

که طوريدوم با نوسانات نسبتاً شدیدي مواجه بود؛ به
شروع شد و روند  1373رونق بخش مذکور از سال 

 
 .يشهرساز و راه وزارت یرسم تارنماي. 1

 جغرافیا ران»،یمسکن در ا يهایمشو خط هااستینقاط قوت و ضعف س یابی). «ارز1397 زیی(پاعلوي، علی، محمد صمدي و سجاد بناري . 2
  .10،  ص 2، شماره 1دوره  .انسانی روابط و

تداوم داشت  1375جهشی قیمت آن تا نیمه دوم سال 
و پس از آن به دلیل رکود معامالت و کاهش تقاضاي 

گذاري در این بخش کاهش یافت که ؤثر، سرمایهم
درنهایت، به کاهش تولید مسکن منجر شد. به دنبال 

هاي اعتباري دهی اقتصاد و اتخاذ سیاستطرح سامان
 1377» و از سال 77جدید که در قالب «طرح اسکان 

در راستاي افزایش میزان تقاضا و نیز حمایت از 
شد، از اوایل سال سازان به مورد اجرا گذاشته انبوه

سازي در بسیاري از مناطق ، عملیات ساختمان1378
  رو شد. ویژه در شهر تهران دوباره با رونق روبهبه

در تدوین اهداف کمّی بخش مسکن، دو گروه 
هاي دولتی و غیردولتی) متمایز از یکدیگر (بخش

 3که سهم کمّی بخش دولتی به میزان طوريبودند؛ به
درصد  97غیردولتی به میزان درصد و سهم بخش 

بود. این برنامه نیز مانند برنامه اول به لحاظ پایین 
آوردن متوسط زیربنا ناموفق بود. در این برنامه، 

واحد مسکونی در مناطق شهري و  2460000احداث 
میلیون مترمربع  243روستایی با زیربنایی معادل 

بینی شده بود. بر اساس آمار منتشرشده بانک پیش
 5/985هاي برنامه دوم روي هم رکزي در طول سالم

مترمربع  4/130هزار واحد مسکونی با متراژ متوسط 
ترتیب، درصد تحقق اهداف و اینتولید شد. به

درصد  1/61درصد بوده که  9/38موفقیت برنامه دوم 
  . 2از اهداف کمّی بخش مسکن برآورده نشده است

انند م) 1379ـ1383در برنامه سوم توسعه (
هاي بر حل مشکل مسکن گروه پیشینهاي برنامه



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

                  تدبیر اقتصاد
   آسیبشناسی سیاستهاي بخش مسکن
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درآمد و آزادسازي بازار مسکن تأکید شده است. کم
سازي از سازي و انبوهحمایت از کوچک ،همچنین

هاي مورد تأکید در این برنامه است. در زمره سیاست
هاي پولی و تسهیل بر نقش سیاست ،این برنامه

اساس قانون، دولت  شرایط اعطاي وام تأکید شده و بر
ایجاد بازار  بارهمکلف شده است که اقدامات الزم در

ثانویه رهن و امکان خریدوفروش اوراق رهن ثانویه 
در بازار سرمایه و مشارکت بخش مسکن در بازار 

پلکانی کردن اقساط  ،همچنین به عمل آورد. را بورس
کنندگان وام و پرداخت تسهیالت بانکی براي دریافت

اي بانکی تدریجی براي ساخت مرحله تسهیالت
هاي درآمد از زمره سیاستهاي کممسکن گروه

خصوص  در پیشنهادي در برنامه سوم توسعه است.
صددرصد به  يبازار زمین، برنامه سعی بر اتکا

آزادسازي کامل بازار زمین  ۀسازوکار بازار در نتیج
  . 1دارد

هدف کمّی برنامه سوم، توسعه کاهش تراکم 
، به 1378در سال  16/1خانوار در واحد مسکونی از 

در سال پایانی برنامه بود و اهداف کیّفی آن،  12/1
کاهش متوسط سطح زیربناي واحدهاي مسکونی و 

ها (افزایش عمربنا) بود. کاهش استهالك آن
طورکلی، این برنامه به لحاظ استفاده از به

هاي مشخص در هاي بیشتر و سیاستصشاخ
تر از برنامه پیش بود، اما عدم موضوع مسکن، متفاوت

ها و عدم پیوستگی این وتحلیل مناسب شاخصتجزیه
هاي مختلف برنامه، ها در میان بخششاخص

آید. در ضعف این برنامه به شمار میترین نقطهمهم

 
  ي رسمی سازمان راه و شهرسازي.تارنما. 1

واقع، باید میان اهداف بخش دولتی و خصوصی 
هاي ار معناداري وجود داشته و اهداف و انگیزهاعتب

بخش دولتی کامالً مشخص باشد و نرخ سودي که به 
بخش خصوصی در ساخت و فروش مسکن تعلق 

گیرد، باید معقول و مناسب باشد که متأسفانه این می
  خورد.موضوع در این برنامه به چشم نمی

) که مقارن 1384ـ1388در برنامه چهارم توسعه (
پایان دولت اصالحات و آغاز روي کار آمدن دولت با 

به  دهیها براي ساماننهم بود، طیف وسیعی از برنامه
بخش مسکن در اقتصاد ایران رقم خورد. براي مثال، 

تومانی خرید مسکن، اعطاي وام میلیون 18اعطاي وام 
اي طرح میلیونی ساخت مسکن و تنظیم سند منطقه36

دهی عرضه و تولید یحه سامانجامع مسکن، تنظیم ال
ساله از 99هاي و طرح اجاره به شرط تملیک زمین

ها در اختیار هاي مسکن و قرار دادن آنطریق تعاونی
ها نتیجه شایان سازان، رقم خورده که اغلب آنانبوه

  توجهی نداشته است.
 30 مادهدر برنامه چهارم توسعه، دولت بر اساس 

هاي دهی بافتت، سامانآورده شده اس بخش 6 در که
ها و شهرها سازي ساختمانفرسوده، ایمن و مقاوم

براي جلوگیري از خسارات اقتصادي و انسانی ناشی 
از حوادث غیرمترقبه را مد نظر قرار داده و زمینه 

هاي راهبردي و مناسبی براي تدوین و ارائه برنامه
هاي فرسوده شهري ایجاد کرده دهی بافتسامان

نین، قرار شد که دولت در برنامه چهارم است. همچ
گیري از اقداماتی مانند حمایت از ایجاد و بهره

ساز براي اقشار ها و افراد خیّر مسکنمشارکت تشکل



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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گذار خارجی در پذیر، تشویق و ترغیب سرمایهآسیب
بخش مسکن، دادن یارانه کارمزد تسهیالت مسکن به 

و قیمت سازندگان واحدهاي مسکونی ارزان
استیجاري در شهرهاي کوچک و روستاها، ارتقاي 
شاخص بهسازي مسکن روستایی، پلکانی کردن 
اقساط بازپرداخت تسهیالت بانکی در بخش مسکن، 

هاي اعتباري و فنی براي بهسازي و اعطاي کمک
نوسازي مسکن روستایی و حمایت از ایجاد 

هاي تولید مصالح ساختمانی و خدمات فنی را کارگاه
  .1توسعه بخش مسکن انجام دهدبراي 

ترین اقدام در بخش مسکن، تدوین طرح مهم
جامع مسکن بود. این طرح سندي است ملی که 

هاي آینده را ترسیم انداز بخش مسکن در سالچشم
آغاز شد.  1383کند. مطالعات این طرح از سال می

گروه مطالعاتی بود که  24این طرح حاصل تالش 
به انجام  1383ا در سال مطالعات موضوعی آن ر

رساندند. با نگاهی به عملکرد دولت در برنامه چهارم 
 1386توان دید که دولت نهم در سال توسعه می

مصمم شد تا با کنترل قیمت در بازار مسکن اقدامی 
بار صورت دهد. در نتیجۀ این تصمیم براي نخستین

اي ویژه به موضوع مسکن و شاهد تصویب تبصره
  هاي سنواتی بودیم. آن در بودجهدهی سامان

اقشار  ،1386 سال بودجه قانون 6 تبصرهبر اساس 
برداري درآمد جامعه، در قالب طرح حق بهرهکم
ساله مسکن مهر، مورد 5داري ساله و اجاره99

گیرند تا از این طریق صاحبِ خانه حمایت قرار می
 

جغرافیا هاي مسکن در ایران»، مشیها و خط). «ارزیابی نقاط قوت و ضعف سیاست1397علوي، علی، محمد صمدي و سجاد بناري (پاییز . 1
  .11،  ص 2، شماره 1دوره  و روابط انسانی.

  

اي، ساله اجاره99ترین ویژگی طرح زمین شوند. مهم
شده است. این قیمت زمین از قیمت تمام حذف

شود، سیاست که با نام «زمین صفر» شناخته می
درصدد است تا با کاهش بخش عمده قیمت مسکن، 

درآمد جامعه ایجاد توانایی خرید را براي اقشار کم
بر حذف قیمت زمین، کند. در این طرح، دولت افزون

میلیون تومان وام در دو بخش  15با پرداخت 
 14میلیون تومان) و ساخت ( 1سازي زمین (ادهآم

سازي و هاي آمادهمیلیون تومان) درصدي از هزینه
کند تا پس ساخت را به واجدان شرایط پرداخت می

ساله 15از تحویل قطعی مسکن، این مبالغ در اقساط 
  و بر اساس نرخ سود روز بانکی بازپرداخت شود.

لهام از سند با ا )1389ـ1393توسعه ( برنامه پنجم
هاي کلی نظام و و سیاست 1404 سال اندازچشم

که طوريبه ؛خصوص طرح جامع مسکن تهیه شدبه
تأمین مسکن اقشار ، هدف کالن طرح جامع مسکن

درآمد، احداث مسکن امن و بادوام، تنظیم بازار، کم
هاي مسکن و ایجاد هماهنگی بین سیاست

هاي ابريهاي آمایشی و توسعه و کاهش نابرسیاست
عنوان اي در برخورداري از مسکن مناسب بهمنطقه

  .ه استاهداف برنامه دیده شد
براي شد، اما طور رسمی ابالغ نبرنامه پنجم به

ها و از راهبردها، سیاست زیاديتحقق اهداف، تعداد 
 .شدصورت موردي ابالغ هاي اجرایی تهیه و بهبرنامه

شود، تحلیل می متأسفانه آنچه از برنامه پنجم توسعه
نماید که از سازندگان واحدهاي مسکونی چنین می



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
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هاي قانونی و مالی به عمل نیامده قیمت، حمایتارزان
ها اختصاص داده نشده و تسهیالت و اعتباراتی بدان

درآمد، هاي کمکه در تأمین مسکن گروهاست درحالی
قیمت نقش بسیار سازندگان واحدهاي مسکونی ارزان

ند. همچنین، برنامه پنجم در بخش مسکن مهمی دار
با موانع و مشکالتی مواجه بود که از میزان موفقیت 
آن کاست. ازجمله مشکالت، برآوردهاي غیرواقعی 

که در این برنامه، میزان طوريتقاضاي مسکن بود؛ به
، بیش از 1391تا  1387هاي تقاضاي مسکن از سال

ه بر اساس میلیون واحد مسکونی تعیین شده بود ک 1
گزارش سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در سال 

هزار ازدواج یا تقاضاي جدید به بازار  790، 1391
مسکن وارد شده بود. از دیگر مشکالت این برنامه، 

این، به برتمرکز اندك بر اقتصاد مسکن است. افزون
هاي اجراشده نیز محیطی پروژههاي زیستویژگی

  توجه اندکی شده است.
 يهابافت يو نوساز يبهساز مانند يموارد

سازمان  مانند یتیحما ينهادها یتفرسوده، فعال
 یرینامداد و انجمن خ یتهمسکن، کم یادبن یستی،بهز

و  یرتعم ي،سازمقاوم ي،بهساز ینهساز در زممسکن
و احداث مسکن،  یدکمک به خر ي،نوساز
(مسکن  یجاريبه سمت مسکن است یريگجهت

کاهش  بابه مسکن مهر  یبخشسامان ،)یاجتماع
 يهانقش یشدولت و افزا یگريتصد يهانقش

درآمد کم يهاگروه يمسکن برا ینمأآن، ت گرانهیمتنظ
 ی،و مسکن اجتماع یتیدر دو قالب مسکن حما

محور،  5 افزودندر طرح جامع مسکن با  يبازنگر
مد درآکم يهامسکن در سبد گروه ینهکاهش هز

واحد  یربناي)، بهبود سطح ز4تا  1 هاي(دهک
به  یکردرو ییرتغ و درآمدکم يهادر گروه یمسکون

ازجمله  وفروش آنیدخر يمسکن مهر با آزادساز
   است. نقاط قوت برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن

برنامه کالن بلندمدت  نبود مانند يموارد ،در مقابل
، ي ضعیفهامسکن گروه ینمأکمک به ت براي

 یالتاز امکانات و تسه يدارردر برخو ينابرابر
جامعه، دخالت دولت  یینپا يهادهک يموجود برا

مسکن  يجابه یدر قالب ساخت مسکن ملک
 یاکنار گذاشن مسکن مهر و عدم ارائه  یجاري،است

مسکن  ینمأه تیندر زم یدجد يهااصالح برنامه
از  یپراکنده و مقطعدرآمد، اقدامات کم يهاگروه
و  یالتبه شکل پرداخت تسه یردرگ ينهادها سوي

 رب یتیغلبه روش مسکن حما ینه،هزپرداخت کمک
 یمال ینمأت یستمس يناکارآمد ی،مسکن اجتماع

و  يکالن اقتصاد هايیاستمسکن، ضعف ارتباط س
 ینب یارتباط نبود سیستمبخش مسکن،  هايیاستس
 يهادادن به طرح یتاولو یاستو غلبه س هایاستس

رکود  در بخش مسکن، مدتیانمدت و مکوتاه
 یدتول( مسکن یبه هدف کمّ یابیعدم دست ،مسکن

به  یدسترس ینهشاخص هز یش، افزا)5060000
برنامه مشخص  فقداندرآمد، کم يهامسکن در گروه

 يهامسکن گروه ینمأت هايیاستس ینهدر زم
نقاط از ه و تقاضا عرض ینتعادل ب نبود و درآمدکم

  .بخش مسکن است  برنامه در ینضعف ا
) با تغییر در 1396ـ1400در برنامه ششم توسعه (

محوري به رویکرد دولت در بخش مسکن از عرضه
تقاضامحوري، دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه در 



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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داد که  قرار تقاضا محور 4 در را بخش مسکن، اولویت
 هايسکونتگاه فرسوده، ساکنان هايبافت شامل ساکنان

شود. درآمد میکم هايگروه ها واولیخودانگیخته، خانه
 یکردرو ،دولت به ساکنان بافت فرسوده یکردرو

 يرو اعطاایناست. از یمحل یاسدر مق يشهر ینیبازآفر
 يهادرصد به ساکنان بافت 8با سود  یبانک یالتتسه

مراکز  یتخت،پا ینی درستاد بازآفر یجادفرسوده و ا
. ها در دستور کار قرار گرفتها و شهرستاناستان

طرح صندوق  ها،یاولخانه دولت به مسکن یکردرو
 یناساس آمار ا بر، 1396. در سال بود یکمانداز پس

طرح استفاده  ینهزار خانوار از ا 220 از یشب ،صندوق
 یناست که ا ینا یاساس پرسشانداز کردند. و پس

 یتسبب بهبود وضع توانستچه اندازه  تا صندوق
یشتر صندوق ب ینا ؟جامعه شود یینپا يهامسکن دهک

یت، جامعه را هدف گرفت که درنها یانیم هايدهک
 د.هارائه د یالت مناسبتسه به قشر کارمند توانست

  1)ریال یلیون(م انتظار مدت و یکم اندازپسصندوق  حساب محل از تسهیالت سقفـ 2 جدول

حداقل مبلغ   شهرها
  جهت افتتاح

حداقل مدت انتظار 
  (ماه)اولیه 

سقف 
  تسهیالت

حداکثر مدت 
  روش بازپرداخت  نرخ سود ساالنه  بازپرداخت

  تهران

67  12  

800  

  5/9  ماه 144
روش ساده و 

پلکانی ساالنه و 
  ايدوره

 200شهرهاي باالي 
  600  هزار نفر جمعیت

  400  سایر مناطق شهري
  .مسکن بانک: مأخذ

شده مدیران بانک مسکن، بر اساس آمارهاي ارائه
حجم کل تسهیالت اعطایی صندوق پس انداز مسکن 

هاي سپردهاما مانده ،تومان بوده میلیارد 8900 ،یکم
 ،میلیارد تومان رسیده است. بنابراین 5200صندوق به 

 ،1398تا مرداد سال  1397از مهر سال 
 3800 ،ن یکمانداز مسکهاي صندوق پسسپردهمانده

حجم کل تسهیالت  ،میلیارد تومان کاهش و در مقابل
  ست. میلیارد تومان افزایش یافته ا 2100 ،اعطایی

تحقق  يقانون برنامه ششم در راستا 78در ماده 
 پذیر، بریباز اقشار آس یتو حما یعدالت اجتماع

و  یمسکن اجتماعیازمندان (ن يمسکن برا یجادا
 

کشور در  یو فرهنگ ي، اجتماعیپنجم و ششم توسعه اقتصاد یمل يهابرنامه شناسییبآس). «1397 ییزپامی (نیا، جمیله و سعید ضرغاتوکلی. 1
  .27، ص 16، شماره 5سال  ،يفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهري»، شهر درآمدکم يهامسکن گروه ینمأت ینهزم

 ماده در ینا یهدف کمّ شده است. یدکأت یتی)حما
 سالدر تا  واحد بود 77000حدود ، 1395سال  یانپا

 فقدانواحد برسد. با توجه به  96000 میزان به 1400
طرح ینه، زم ینزدهم در ادوامشخص دولت  یاستس

 یبه اهداف کمّ نتوانست یتیو حما یمسکن اجتماع
مخالفت با مسکن مهر  با خود برسد. دولت دوازدهم

کاال فرض کردن انسان  مانند یمسائل اجتماع یلبه دل
 ينگهدار برايبه انبار  یهشب يهاخانه و ساختن

 یدمسکن ام یدطرح جد ي،ها و مسائل اقتصادانسان
 یاجتماع ینمأت یمهدار از برکارگر برخو ي قشررا برا

 روشنی هرچند برنامه واضح و روش ؛مطرح کرد



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

                  تدبیر اقتصاد
   آسیبشناسی سیاستهاي بخش مسکن

 

69 
 

هدف  يهاضوابط و گروه یط،رچوب، شرااهدرباره چ
   .شدمطرح ن یدطرح مسکن ام

بحث  ،برنامه ششم توسعه يهااز ضعف یکی
و  هایاستگفت که اهداف، س یدست. باا یمال ینمأت

از  یشترشده در برنامه ششم توسعه بیینتع يراهبردها
که در بخش يطوربه است؛شده یهته هايدیگر برنامه

 15 و راهبرد 11 ی،هدف کل 5 ،هاسکونتگاهمسکن و 
کشور  ياقتصاد یطاما در شرا ،شده یینتع یاستس

 ینتر. مهمهاستینا یمال ینمأت ،از معضالت یکی

 ینا یمال ینمأت يکه سبب چالش جد یمشکالت
کشور،  یبودن درآمد نفت پایین شاملشد،  برنامه

 یمنابع مال یزتجه براي یهسرما یهضعف بازار اول
 ی،و عموم یبخش خصوص گذاري توسطیهسرما

ها در بودن اغلب بانک یرو درگ یهسرما کافی نبودن
رکود بخش مسکن  ي،اقتصاد ي، رکوددارامور بنگاه

است. مجموع  یکل در بازار داخل يو کاهش تقاضا
 ینا یابیسبب چالش بزرگ در دست یادشدهعوامل 

   .1خود است یبرنامه به اهداف کمّ

  مسکن بخش در توسعه برنامهشش  در هادولت يهااهداف و عملکرد خالصه ـ3 جدول
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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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  عملکرد  اهداف  برنامه

سعه
م تو

هار
ه چ

رنام
ب

  

 اعطاي وام خرید و ساخت مسکن  
 هاي فرسودهسازي بافتدهی، ایمن و مقاومسامان  
  دهی عرضه و تولید و طرح اجاره به سامانتنظیم الیحه

  شرط تملیک
 سازها و افراد خیر مسکنمشارکت تشکل  
 هاي اعتباري براي بهسازي و نوسازي اعطاي کمک

  مسکن روستایی

 تدوین طرح جامع مسکن  
 کنترل نسبی قیمت مسکن  
 هاي سنواتی به موضوع اي ویژه در بودجهتصویب تبصره

  دهی آنمسکن و سامان
  اي (زمین صفر) ساله اجاره99طرح زمین اجراي  

سعه
م تو

پنج
مه 

برنا
  

 درآمدتأمین مسکن اقشار کم  
 احداث مسکن امن و بادوام  
 تنظیم قیمت مسکن  
 هاي آمایشی و توسعه بخش مسکنسیاست  
 اي در برخورداري از مسکنهاي منطقهکاهش نابرابري  

  واحدهاي عدم حمایت مالی و قانونی کافی از سازندگان
  قیمتمسکونی ارزان

 برآوردهاي غیرواقعی از بخش مسکن  
 تمرکز اندك بر اقتصاد مسکن  
 هاي محیطی پروژههاي زیستتوجه اندك به ویژگی

  اجراشده

سعه
م تو

شش
مه 

برنا
  

 محوري به تقاضامحوري تغییر رویکرد از عرضه  
  هاي فرسوده، محور تقاضا شامل ساکنان بافت 4اولویت

ها و اولیهاي خودانگیخته، خانهسکونتگاهساکنان 
  درآمدهاي کمگروه

 هاي مسکن درآمد در برخورداري از وامناتوانی اقشار کم
  یکم

  عدم دستیابی به اهداف کمّی در زمینه طرح مسکن حمایتی
  و اجتماعی

  عدم تأمین مالی  

دهم در تابستان سال با روي کار آمدن دولت سیز
وعده  15، متولی بخش مسکن در کشور با ارائه 1400

مهم در این بخش، نوید بهبود وضع مسکن در اقتصاد 
هاي دولت، عزم ترین وعدهرا داد. یکی از اصلی

 4میلیون واحد مسکونی در دوره  4دولت به ساخت 
توان به می هاسال تصدي خود است. از دیگر وعده

 10محله و  270کم سازي ساالنه دستبهسازي و نو
هاي فرسوده، توسعه بازار تأمین درصد مساحت بافت

مالی مسکن و اختصاص بخش زیادي از اعتبارات 
بازار پول به تأمین مالی مسکن، بازگشایی قفل 

فروش مسکن و فراهم کردن زیرساخت ثبت پیش
فروش ملک، ایجاد و توسعه رسمی در معامالت پیش

داري مسکن با حضور اي اجارهبازار حرفه
هاي بزرگ خصوصی و عمومی، مسدودسازي شرکت

هاي سوداگرانه در بازي و فعالیتو مقابله با بورس
سازي براي تحریک توأمان بازار بازار مسکن، زمینه

عرضه مسکن و تقاضاي مصرفی واحدهاي مسکونی، 
اندازي اندازي صندوق حمایتی خرید مسکن، راهراه

اندازي هاي امالك و مستغالت، راهصندوق و تأسیس
هاي زمین و ساختمان براي تأمین و تأسیس صندوق

هاي مسکن مالی نوین ساخت مسکن، ایجاد مالیات
تا  3سازي براي ایجاد قراردادهاي اجاره و زمینه

ساله مسکن در راستاي کنترل التهاب ناشی از رشد 5
  بها اشاره کرد. ساالنه اجاره
هاي دولت سیزدهم، ه اینکه یکی از برنامهبا توجه ب

اي است (طبق این داري حرفهاجراي طرح اجاره
هاي بزرگ دولتی و خصوصی باید در طرح، شرکت

راستاي تولید و اجاره واحدهاي مسکونی به اقشار 



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

                  تدبیر اقتصاد
   آسیبشناسی سیاستهاي بخش مسکن
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هاي پایین درآمدي حضوري فعال داشته دهک
رفت که در صورت اجرا شاهد باشند)، انتظار می

بها در کشور باشیم، اما متأسفانه به زار اجارهکنترل با
طور دقیق صورت رسد اجراي این طرح بهنظر می

بها در نگرفته است؛ زیرا شواهد گویاي رشد اجاره
هاي اخیر است. یکی دیگر از علل اصلی افزایش سال

نرخ مسکن در ایران، نقش پررنگ سوداگران در این 
بود تا با اجراي  بازار است. سعی دولت سیزدهم بر آن

هاي خالی عملی برخی قوانین ازجمله مالیات بر خانه
و مالیات بر عایدي سرمایه، دست سوداگران را از این 

دهد که بازار کوتاه کند، اما عملکرد دولت نشان می
اقدام مؤثري در این زمینه صورت نگرفته است. تا 
جایی که بر اساس برخی آمارها، دولت موفق به 

ماه ابتدایی امسال  3میلیون ریال مالیات در  58کسب 
شد. هدف از این نوع مالیات کسب درآمد براي دولت 

اي نیست که اندازهنیست، اما میزان این مالیات به
دارندگان این واحدهاي مسکونی را به سمت اجاره 
دادن یا فروش این واحدها سوق دهد. یکی دیگر از 

مسکن،  هاي مهم دولت فعلی در بخشسیاست
میلیون واحد مسکونی در سال است که  1ساخت 

ها و اقدامات دولت براي عملی ساختن هرچند تالش
این وعده همچنان ادامه دارد، آنچه در حال حاضر 

شود، تحقق نیافتن این هدف در یک سال مشاهده می
  تصدي دولت است.

هاي تدوین و اجراشده نگاهی به اهداف و برنامه
دهد هاي مختلف نشان میسالدر بخش مسکن در 

ها تاکنون توانسته است که اتخاذ برخی سیاست
ها یک از آنمسکِنی بر بخش مسکن باشد، اما هیچ

اند. فقدان مشکالت این بخش را مرتفع نکرده
توجهی به آمایش شناخت کافی از مسئله مسکن و بی

سرزمینی در کشور، منجر به اخذ تصمیمات مقطعی 
است که درنهایت، افزایش  در این بخش شده

گسیخته قیمت در این بخش، با تحت تأثیر قرار لجام
دادن رفاه خانوار، در حدي باالتر امنیت اقتصادي 

  کند.دار میکشور را خدشه
  

  ـ مالحظات امنیت اقتصادي3
با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانوار و 

توان گفت اي افراد، میسهم باالي آن در سبد هزینه
بر آثار مخرب اي قیمت در این بخش افزونتغییر لحظه

روانی در بازار مسکن، رفاه اقتصادي را مورد هجمه 
اي به بخش مسکن دهد. حاکمیت نگاه سرمایهقرار می

تواند قدرت اقتصادي خانوار را یعنوان کاالیی که مبه
تر، ثباتی متغیرهاي اقتصادي و از همه مهمدر مقابل بی

ها افزایش نرخ تورم حفظ کند، موجب گسیل سرمایه
به این بخش شده که ورود سوداگران به این بخش را 
آسان کرده است. در این میان، بخش بانکی نیز با ورود 

به افزایش قیمت داري، به این بخش با عنوان بنگاه
است؛ زیرا در اقتصادي که حاشیه  مسکن دامن زده

سود در بخش مسکن بسیار باالست و در مقابل، 
درصد است،  20گذار معادل کارمزد ساالنه به سپرده

گویی به تعهدات خود ناچار به ها براي پاسخبانک
هایی مانند مسکن با حاشیه سود باال ورود به عرصه

ها را از بر اینکه بانکموضوع افزون خواهند بود. این
کارکرد اصلی خود خارج و از پرداخت وام مسکن به 

پوشش تخلفاتی سازد، زمینه متقاضیان حقیقی دور می
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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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جایی که کند. تا و... را نیز فراهم می شوییمانند پول
درصد از معامالت واحدها و  70شاید بتوان گفت 

  هاست.هاي بزرگ مربوط به بانکبرج
ي درست تنها راه جلوگیري اقتصاد يهااستیس اتخاذ

از وقوع این رخدادها در اقتصاد است. این در حالی است 
هاي متعدد اقتصادي شاهد افزایش که با وجود سیاست

ریختگی بیشتر بازار مسکن هستیم. این همها و بهقیمت
دار شدن اعتماد عمومی به موضوع موجب خدشه

شود که در صورت ها میتصمیمات اقتصادي دولت
دهد. کاهش تداوم، امنیت ملی را مورد اصابت قرار می

هاي اتخاذشده در بازار مسکن، این اعتماد به سیاست
اي ازپیش از کاالي مصرفی به کاالي سرمایهبخش را بیش

کند. این موضوع موجب رونق بازار سوداگران تبدیل می
و گسیل هاي خالی عرصه مسکن، افزایش تعداد خانه

منابع مالی به بخش مسکن، پدید آمدن سالطین مسکن 
هاي صنعت و شود. این در حالی است که بخشو... می

رغم ظرفیت باال از رونق کافی برخوردار کشاورزي به
هاي مولد مانند صنعت و نیستند؛ زیرا سرمایه از بخش

کشاورزي وارد داللی و سوداگري در بخش مسکن 
با دامن زدن به معضل شکاف شود. این موضوع می

هاي اقتصادي و درنهایت، طبقاتی و افزایش نابرابري
ها کاهش رفاه اقتصادي خانوار موجب افزایش نارضایتی

هاي شود. حال چنانچه سیاستدر کل جامعه می
اي باشد که گونهاتخاذشده دولت در بخش مسکن به

طور واضح تبیین و زمینه فعالیت نقش بخش خصوصی به
ین بخش به شکلی کارا مهیا شود و دولت ابعاد نظارتی ا

خود را تقویت کند، شاهد رفع معضالت بخش مسکن 
  و افزایش امنیت اقتصادي در این بخش خواهیم بود.

  هاراهکار پیشنهاد و گیرينتیجه
مشکالت بخش تأمین مسکن یکی از مسائل دیرین 

رغم سابقه طوالنی کشور در در اقتصاد است که به
ریزي، هنوز راهکار مؤثري که در حل این نامهبر

دغدغه راهگشا باشد، یافت نشده است. شاید بتوان 
ریزي یکی از دالیل اصلی آن را در ضعف نظام برنامه

هاي مختلف وجو کرد. نگاهی به برنامهجست
دهد که هاي متمادي نشان میاقتصادي در سال

ه به ها چه به لحاظ کمیت و چمتأسفانه این سیاست
لحاظ کیفیت از بازدهی مورد قبولی برخوردار 

سال از  40اند. تا جایی که با گذشت بیش از نبوده
پیروزي انقالب اسالمی، همچنان شاهد افزایش 

نشینی، افزایش ها، رشد حاشیهگسیخته قیمتلجام
هاي هاي فرسوده و کاهش کیفیت محیطبافت

  مسکونی هستیم.
دهد که مواردي هاي توسعه نشان مینگاهی به برنامه

نشینی، نادیده گرفتن توجهی به رشد حاشیهازجمله بی
هاي مرتبط با بافت فرسوده، مشارکت ناکافی دستگاه

بخش مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، فقدان 
برنامه تفصیلی در بخش مسکن، نبود استراتژي مشخص 

مین مسکن خصوصاً براي اقشار و کاربردي در راستاي تأ
هاي تأمین محور بودن اغلب سیاستضعیف، عرضه

مسکن، نبود دید بلندمدت در بخش مسکن و... در 
هاي مختلف ها در برنامهگذاريشکست سیاست

اند. در اقتصادي پس از انقالب نقش اصلی داشته
هایی از تاریخ نیز برخی تصمیمات اقتصادي (مانند برهه

مهر) توانست تا حدي تقاضاي این بخش را  تهیه مسکن
پاسخ دهد، اما به دلیل عدم تداوم یک استراتژي مشخص 



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

                  تدبیر اقتصاد
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هاي مختلف، شاهد اثرگذاري حداکثري یک در دولت
ایم. در سیاست و تصمیم در بخش مسکن نبوده

هاي توسعه در گیري کلی باید گفت هریک از برنامهنتیجه
اند، اما اشتهبخش مسکن، نقاط ضعف و قوت متعددي د

نبود ابزارهاي الزم اجرایی، تأسی نیافتن به طرح جامع 
توجهی به بحث آمایش سرزمین و... موجب مسکن، بی

ایجاد شکاف میان اهداف و عملکرد در هر دوره شده 
است. در راستاي بهبود وضعیت بخش مسکن، توجه به 

  موارد زیر ضروري است.
از علل  یکیـ کنترل سوداگري در بازار مسکن: 

اصلی افزایش قیمت مسکن، فعالیت زیاد سوداگران 
در این بخش است. براي رفع این چالش الزم است 
فعالیت این گروه در بازار مسکن محدود شود. 

هاي ممانعت از فعالیت سوداگران در بازار ازجمله راه
مسکن، افزایش هزینه فعالیت سوداگرانه و نیز تقویت 

است. اجراي هرچه بانک اطالعات بخش مسکن 
تر مالیات بر عایدي سرمایه موجب افزایش سریع

که طبق شود درحالیهزینه فعالیت سوداگران می
دیوان محاسبات کل  1400گزارش تفریغ بودجه سال 

هاي خالی برابر صفر بوده کشور، میزان مالیات بر خانه
است. همچنین، تقویت بانک اطالعات مسکن که 

بر عملکرد بازیگران در این مستلزم تقویت نظارت 
  بخش است، ازجمله راهکارهاي پیشنهادي است.
عدم ـ توزیع متناسب امکانات اقتصادي و خدماتی: 

توزیع یکنواخت و متناسب امکانات اقتصادي و 
شهرها، شهرها و روستاها به خدماتی میان کالن

بر تبعات امنیتی موجب افزایش فراخور، افزون
شهرها خواهد شد. این النمهاجرت به شهرها و ک

بر هدررفت منابع در مناطق مبدأ، موجب موضوع افزون
ها شهرها و افزایش هزینه زندگی در آنازدحام در کالن

هایی مانند کمبود مسکن شود که درنهایت، پدیدهمی
و... را در پی خواهد داشت. راه جلوگیري از این 

ست تا معضل، توزیع متناسب امکانات در همه مناطق ا
ها، از رخداد مهاجرت با برخورداري افراد از آن

جلوگیري شود. یکی از راهکارهایی که  در 
سازي این امکانات بسیار مفید است، توجه به متوازن

شود سند ملی آمایش سرزمین است. پیشنهاد می
راه پیوست آمایش سازان کشور بدون ارائه نقشهتصمیم

اتخاذ نکند تا از  گونه تصمیمیسرزمینی کشور، هیچ
این طریق مانع افزایش تقاضا در مراکز شهرها و 

  افزایش قیمت مسکن در آن مناطق شوند.
هاي هاي تقاضامحور با تأکید بر گروهـ اتخاذ سیاست

گرفته هاي صورتگذارينگاهی به سیاستدرآمد: کم
ها دهد که عمده تالش دولتدر حوزه مسکن نشان می

رضه هرچه بیشتر مسکن بوده است. تاکنون در راستاي ع
این در حالی است که به دلیل نبود گنجایش و زمین در 

شهرها، دولت مجبور به ساخت مسکن در داخل کالن
بر گسترش ها شده است. این موضوع افزونحاشیه آن

هاي باالي تأمین نشینی و تحمیل هزینهحاشیه
گوي تواند پاسخها در این مناطق، نمیزیرساخت

رو شاهد قاضاي واقعی در داخل شهرها باشد. ازاینت
افزایش ساعتی قیمت ملک در شهرها و خصوصاً 

رسد اقشار شهرها هستیم. از سوي دیگر، به نظر میکالن
ضعیف به دلیل ناتوانی مالی حتی قادر به خرید امالك 
موجود در حاشیه شهرها نیز نباشند. براي همین پیشنهاد 

جاي ذ سیاست تقاضامحور بهشود دولت با اتخامی



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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محور، به کنترل تورم بپردازد و با قوانین صریح از عرضه
ها جلوگیري کند. همچنین، با اعطاي افزایش قیمت

امتیازات ویژه ازجمله وام و... به اقشار ضعیف در 
ها، این گروه را به راستاي افزایش توان اقتصادي آن
 سمت تقاضاي مسکن سوق دهد.

هاي ها، راهبردها و سیاستارچوبـ توجه به چه
شده با توجه به آنکه اهداف در نظر گرفتهطرح جامع: 

تأمین مسکن اقشار  ازجملهدر طرح جامع مسکن 
درآمد، احداث مسکن امن و بادوام، تنظیم بازار، کم

هاي مسکن و ایجاد هماهنگی بین سیاست
اي و کاهش هاي آمایشی و توسعهسیاست
اي در برخورداري از مسکن ههاي منطقنابرابري

هاي مناسب بوده است، اما در نتیجۀ عملکرد دولت
مختلف، رسیدن به اهداف یادشده که تنها در سایه 
انتخاب استراتژي درست محقق خواهد شد، به چشم 

خورد. در برنامه پنجم توسعه این طرح مورد نمی
هاي مناسب براي بازنگري قرار گرفت، اما سیاست

درآمد به کار گرفته هاي کممسکن گروهرفع مشکل 
رغم شود با مبنا قرار دادن این طرح بهنشد. پیشنهاد می

ها و ها، از پراکندگی در سیاستتغییر دولت
 ها در حوزه مسکن اجتناب شود.گیريتصمیم

در هاي هدف: هاي متناسب با گروهـ اجراي برنامه
در  اجراي هر برنامه اقتصادي یکی از ارکان اصلی

بر انتخاب استراتژي درست، موفقیت هر برنامه، افزون
هاي هدف است. تجربه کشور شناخت دقیق گروه

هاي دهد یکی از دالیل اصلی تحمیل هزینهنشان می
هنگفت به دولت در اجراي طرح هدفمندسازي 

هاي هدف بوده ها، عدم شناخت صحیح از گروهیارانه

درآمد در تأمین کماست. در استراتژي حمایت از اقشار 
مسکن نیز اجراي سیاستی مانند مسکن مهر به دلیل 

هدف منجر به تخصیص وام  هايگروه شناخت عدم
مسکن به افرادي شد که جزو دهک اول جامعه نبودند. 
از دیگر علل شکست این سیاست، گرد هم آوردن 

درآمد در کنار هم بود که سبب افزایش هاي کمگروه
شود با شناخت شد. پیشنهاد میهاي اجتماعی آسیب
هایی به فراخور هاي هدف و اتخاذ سیاستگروه
  ها شد.هاي مختلف، مانع از شکست برنامهگروه
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